
1 
 

DRODZY 

CZYTELNICY ! 

Oddajemy w Wasze ręce 
"Gwiździńskie Echa" 

— gazetkę wykonaną  
przez członkinie  

Koła Dziennikarskiego 
działającego przy Szkole 

Podstawowej  
im. ks. Kazimierza 
Wróblewskiego 
w Gwiździnach.  

Zapraszamy do jej 
przeczytania i obejrzenia. 
Publikacja zawiera wiele 
informacji i ciekawostek 

związanych ze szkołą.  
Mamy nadzieję, że nasza 

szkolna gazetka będzie się 
podobała.  

Życzymy miłej lektury. 
 

Zespół Redakcyjny 
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… i dawniej 
Fot. Henryk Zagórski 

Gazetka Koła Dziennikarskiego -   SP Gwiździny  

Szkoła dziś… 
Gazetka Koła Dziennikarskiego  

działającego przy Szkole Podstawowej  
im. ks. Kazimierza Wróblewskiego 

w Gwiździnach  
w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014. 
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Ksiądz Kazimierz Wróblewski – patron szkoły w Gwiździnach 

Był zawsze spokojny i uśmiechnięty... 
Ksiądz Kazimierz Wróblewski urodził się 27 sierpnia 1933 roku 

w Brzeźnie Szlacheckim. Po ukończeniu Państwowej Szkoły Średniej 
w Chojnicach, wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie 
w 1957 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie sprawował 
obowiązki wikariusza w Papowie Biskupim, Starogardzie i Nowym Mieście 
Lubawskim.  Od 1968 roku aż do śmierci pełnił funkcję proboszcza parafii 
w Gwiździnach. 

Ksiądz Kazimierz Wróblewski dużo czasu poświęcał na wspólne 
uprawianie sportu z ministrantami. Brał także udział, ze znacznymi 
sukcesami, w zawodach szachowych oraz w tenisie stołowym na szczeblu 
powiatu, rejonu i województwa. Współorganizował cykl turniejów 
brydżowych – Grand Prix Klubu ,,Belfer’’ w Nowym Mieście Lubawskim. 
Sport był bardzo ważny w jego życiu. Swoją pasją zarażał też innych. Niewiele 
jest dyscyplin, z którymi czynnie się nie zetknął. Biegał, podnosił ciężary, interesował się sportami motorowymi, 
grał w tenisa ziemnego. Patron gwiździńskiej placówki oświatowej trenował młodzież z Gwiździn w tenisie 
stołowym i lekkiej atletyce. Przyczynił się także do poprawy bazy sportowej szkoły poprzez wspieranie budowy 
kortu tenisowego i boiska. 

O człowieku świadczą jego czyny i pamięć przyszłych pokoleń. O tym, jakim człowiekiem był ksiądz 
Kazimierz Wróblewski, możemy się przekonać, słuchając wypowiedzi jego byłych parafian i uczniów. 
Mówią oni, że proboszcz nie tylko głosił Słowo Boże, ale i rozwiązywał ich problemy. Często organizował 
spotkania z młodzieżą, na które z ochotą uczęszczała. Podczas nich młodzi ludzie czuli się swobodnie, mogli 
wyrazić to, co myślą, czuli się rozumiani i wspierani. 
Ksiądz był zawsze spokojny i uśmiechnięty. Pozostał w pamięci wielu parafian jako człowiek wesoły. Pod jego 
opieką wiele osób chodziło na pielgrzymki. Ci, którzy go znali mówią, że nigdy nie był smutny, nawet gdy miał 
jakieś zmartwienie. Zawsze służył pomocą, kupował sprzęt sportowy, by chętni mogli rozwijać swoje 
zainteresowania. Sam też był w doskonałej formie — potrafił nawet chodzić na rękach! Parafianie i znajomi 
traktowali go jak przyjaciela. Wszyscy lubili z nim przebywać. 
Ksiądz Kazimierz Wróblewski zmarł 10 stycznia 1992 roku w Toruniu.   

Zostawił po sobie miłe wspomnienia i pustkę... Życzył sobie, by jego grób znajdował się w Gwiździnach, 
przy kościele, wśród parafian, dla których był autorytetem, przyjacielem i troskliwym opiekunem.  

Jego życzenie zostało spełnione.       
 źródło: www.spgwizdziny.edupage.org 

 

 

 

 
  

W latach 1968 – 1992  ks. Kazimierz Wróblewski 
był proboszczem parafii w Gwiździnach 

Grób kapłana znajduje się przy kościele w Gwiździnach 
Fot. Grażyna Jonowska 

Fot. Archiwum rodziny Domżalskich 

http://www.spgwizdziny.edupage.org/
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SONDA p rzep row adz ona  wśród miesz kańc ów  G w iźd z in  
 

   Czy uważasz, że ks. Kazimierz Wróblewski jest dobrym patronem szkoły w Gwiździnach?..   

    
MAGDALENA OSMAŃSKA  

 
Tak, oczywiście. Ksiądz Kazimierz 
Wróblewski to dobry patron dla 

naszej miejscowej szkoły. Był 
dobrym człowiekiem i zawsze 

uśmiechniętym księdzem. 
Lubił dzieci, chętnie im pomagał. 

Gdy chodziłam do Szkoły 
Podstawowej w Nowym Mieście 
Lubawskim, ksiądz Wróblewski 

uczył mnie religii. Uważam, że był 
najlepszym księdzem — katechetą, 

który nauczał mnie tego 
przedmiotu. Zawsze lubił 

rozmawiać z dziećmi i bawić się 
z nimi. 

URSZULA MAZUREWICZ  
 

Oczywiście, że to bardzo dobry 
patron dla szkoły w Gwiździnach. 
Ksiądz Kazimierz Wróblewski był 

bardzo dobrym proboszczem. 
Pomagał ludziom. Zawsze dawał 

wszystkim mądre rady i nauki. 
Kapłan ten na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci. Sądzę, że wybór 
księdza Kazimierza Wróblewskiego 
na patrona szkoły w Gwiździnach 

to przysłowiowy 
„strzał w dziesiątkę". 

RYSZARD DOMŻALSKI  
 

Myślę że ksiądz Wróblewski jest 
bardzo dobrym patronem szkoły. 
W dzisiejszych czasach — upadku 

autorytetów ważne jest, aby 
przypominać te osoby, które 

swoim życiem, postępowaniem 
i  miłością bliźniego zasłużyli na to, 
by o nich mówić, pisać i pamiętać. 
Ksiądz Kazimierz był niewątpliwie 

jednym z najznamienitszych 
mieszkańców Gwiździn. 

Potrafił zjednać sobie serca 
młodzieży i dorosłych. Był wielki 
przez swoją naturalność i miłość 

do wszystkich ludzi. 

 

AGNIESZKA SYGUT  
 

Moim zdaniem ksiądz Kazimierz 
Wróblewski, były proboszcz naszej 

parafii, jest bardzo dobrym 
patronem szkoły w Gwiździnach. 

Miał zawsze bardzo dobry kontakt 
z ludźmi. Gdy jego parafianie 

czy znajomi mieli jakiś problem, 
on starał się zawsze im pomóc. 

Bardzo często organizował 
różnego rodzaju zabawy i zajęcia 

dla dzieci i młodzieży. 
Pozostał w pamięci wielu osób. 

 

   HYMN SZKOŁY  
W GWIŹDZINACH 

 

Szkoło nasza miła, 
tyś opoką nam. 
My bardzo cię kochamy 
i wspominamy też. 
Opieką nas otaczaj 
i wspieraj w każdy czas. 
Księże, księże Kazimierzu, 
bądź patronem zawsze nam.  
 

Autorki: Mariola Kremska, Beata Zielińska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ksiądz Kazimierz (drugi z prawej) z rodzicami  
oraz braćmi Edwardem i Waldemarem, ok. 1952 rok 

Ksiądz Kazimierz Wróblewski w otoczeniu dzieci pierwszokomunijnych, 
 zdjęcie z 1982 roku wykonane na tle plebanii 

Kapłan (z lewej, dolny rząd) podczas pobytu 
w Seminarium Duchownym w Pelplinie, lata 1951-1957 
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PIOSENKA O PATRONIE 
 
I.  Czy wy wiecie, że my mamy Patrona, 
    Patrona, który kiedyś żył wśród nas. 
 

Ref.  Pełni mocy, wdzięczności i chwały. 
         Patrona, który żył wśród nas. 
 

II. Czy wy wiecie, że On kochał każdego,  
     każdego kochał, kogo tylko znał. 
 

III. Czy wy wiecie, że On uczył religii,  
      a po religii w nogę z nami grał. 
 

IV. Czy wy wiecie, że On chodził na rękach,  
      na rękach chodził, kiedy tylko chciał. 
 

V. Czy wy wiecie, że On grywał w tenisa,  
     w tenisa no i w brydża z nami grał.  
 

VI. Czy wy wiecie, że On chodził w pielgrzymce,  
      w pielgrzymce, której On przewodził sam. 
 
        Autorzy:    Mariola Kremska, Bożena Hoppe, Tomasz Waruszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas otwarcia boiska w Gwiździnach w 1991 roku 

Kazimierz Wróblewski 
w roku 1950 

Ksiądz uwielbiał sport 
i sam go uprawiał  

(zdjęcie z okresu seminaryjnego) 

Ksiądz Kazimierz podczas uroczystości  
25-lecia kapłaństwa - Gwiździny 1982 rok 

Kapłan z rodzicami 
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,,Nasz Patron’’ 
 

Ksiądz Kazimierz Wróblewski 
był proboszczem w Gwiździnach. 
Polonezem niebieskim 
podróżował po gminach. 
 

Przyjacielem był wszystkich, 
i tych dalszych i bliskich. 
Uśmiech mu z twarzy nie schodził, 
bo to był ksiądz — dobrodziej. 
 

On pielgrzymki prowadził, 
do Madonny, tej czarnej. 
Wiary nigdy nie zdradził, 
chociaż czas był koszmarny. 
 

W piłkę pograł, w tenisa, 
z  dzieciakami od rana. 
Trudno szukać ze świecą 
dziś takiego kapłana. 
 

Teraz go wśród nas nie ma, 
lecz pozostał w pamięci. 
Pewnie wygrywa gema tam, 
gdzie są wszyscy święci. 

 
                       Autorka: Zuzanna Domżalska 
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      D Y R E K T O R Z Y  S Z K O Ł Y . . . . . .   

      
      

Jan  
Małkiewicz 

dyrektor w okresie 
od 26.02.1945  
do 31.08.1945 

Emil  
Illuk  

dyrektor w latach  
1945-1971 

 
 

Romuald 
Koszewski 

dyrektor w latach 
1971-1984 

Edwin  
Rzymski 
dyrektor  

w roku szkolnym 
1984/1985 

 

Cecylia 
Jarmużewska 

dyrektorka  
w latach 1985-1991 
 

Hanna 
Błaszkowska 

dyrektorka  
od 1991 

 

Fot. 
Kronika szkoły 

Fot. 
Kronika szkoły 

Fot. 
Kronika szkoły 

Fot. ze zbiorów 
E. Rzymskiego 

Fot. ze zbiorów 
C. Jarmużewskiej 

Fot. ze zbiorów 
H. Błaszkowskiej 

      
 

 

 
 

NASZA ROZMOWA   Wywiad z Hanną Błaszkowską   NASZA ROZMOWA 

— dyrektorką Szkoły Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach 
 

 
— Od kiedy pracuje Pani w szkole w Gwiździnach? 
— W Szkole Podstawowej w Gwiździnach pracę rozpoczęłam 1 września 1983 roku. 
— Gdzie wcześniej Pani pracowała? 
— To była moja pierwsza praca zawodowa. 
— W którym roku została Pani dyrektorem szkoły i po kim objęła Pani to 
stanowisko? 
— Do pracy w szkole zatrudnił mnie pan Romuald Koszewski, ówczesny dyrektor 
szkoły. Następnie funkcję tę pełnił pan Edwin Rzymski. W latach 1985 – 1991 
dyrektorem szkoły była pani Cecylia Jarmużewska. Zostałam powołana na to 
stanowisko 1 września 1991 roku. 
— Czy praca na stanowisku dyrektora szkoły jest trudna czy łatwa?  Dlaczego? 
— Rejestr zadań dyrektora szkoły  jest bardzo obszerny. Obowiązki  dyrektora 
wynikają z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i wielu rozporządzeń. Szkołą 
kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym 
służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. 
Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. 
Jako dyrektor szkoły  w wykonywaniu swoich zadań współpracuję z radą rodziców, 
radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim. Jest to funkcja odpowiedzialna, ale 
i dająca wiele satysfakcji. 
— Jacy są uczniowie szkoły w Gwiździnach? Ilu ich jest? 
— W roku szkolnym 2013/2014 w klasach I-VI uczy się  55 uczniów, w oddziale 
przedszkolnym dla dzieci 5-6 letnich grupa liczy 15 osób, w zespole wychowania 
przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich jest 15 dzieci, czyli łącznie w placówce uczy się  
85 dzieci. Uczniowie są na ogół zdyscyplinowani, chętnie uczestniczą w różnych zajęciach pozalekcyjnych, reprezentują szkołę na 
zewnątrz w konkursach i zawodach sportowych, zdobywając liczne sukcesy, osiągają wysokie wyniki w nauce i na sprawdzianie 
szóstoklasisty. Często słyszę pochwały o naszych uczniach, bo są oni na ogół grzeczni, np.  na wycieczkach szkolnych i imprezach. Mogę 
powiedzieć, że cała społeczność szkolna tworzy jedną wielką rodzinę i atmosfera panująca tutaj sprzyja realizacji wielu zamierzeń 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
— Ilu nauczycieli pracuje w gwiździńskiej placówce w roku szkolnym 2013/2014? 
— Obecnie w  szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli. Posiadają oni wysokie kwalifikacje i stopnie awansu zawodowego. 
To doświadczona kadra pedagogiczna, ustawicznie doskonaląca się zawodowo. 
— Co jako dyrektor udało się Pani zrobić dla szkoły, uczniów i środowiska? 
— W gwiździńskiej szkole wprowadziłam wiele korzystnych zmian, oczywiście przy wsparciu organu prowadzącego szkołę, nauczycieli, 
rodziców i uczniów. Do 2006 roku warunki do nauki i pracy w szkole były trudne — stary, ponad 100-letni budynek, zastępcza salka 
gimnastyczna, brak nowoczesnych pomocy dydaktycznych i nowych mebli.   
 

Hanna Błaszkowska 
 

Fot. Stanisław R. Ulatowski 
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Na przełomie roku szkolnego 1999/2000 planowano zlikwidować naszą szkołę ze względu na małą liczbę uczniów i stary budynek 
szkolny.  Dzięki naszym staraniom w 2000 roku nadano placówce imię księdza Kazimierza Wróblewskiego, długoletniego proboszcza  
parafii Gwiździny. W 2006 roku zbudowano nowoczesny budynek szkolny,  w 2007 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną.  
Mamy dobrze wyposażoną szkołę w pomoce dydaktyczne i sprzęt. Teren szkolny jest pięknie ogrodzony, a przy nim istnieje duży 
parking szkolny. Posiadamy własny ceremoniał szkolny — patrona szkoły, hymn szkolny, sztandar, ciekawe muzeum szkolne i bezcenne 
kroniki szkolne. Najważniejszą uroczystością szkolną są Dni Patrona szkoły obchodzone każdego roku  4 marca, w dniu  imienin księdza 
Kazimierza Wróblewskiego. Z obiektu szkolnego korzystają uczniowie, nauczyciele,  ale też i mieszkańcy Gwiździn.   
Organizujemy imprezy środowiskowe: Dzień Babci i Dziadka, choinkę noworoczną, dni rodziny, zjazdy absolwentów.  Dla upamiętnienia 
ofiary zbrodni katyńskiej dokonanej na mieszkańcu Gwiździn, aspirancie Franciszku Chale, posadziliśmy  Dąb Pamięci. Współpracujemy 
z lokalnymi instytucjami, radą sołecką i parafią rzymsko-katolicką.   
Wspierają nas finansowo miejscowe zakłady pracy. Szkoła promuje swoje osiągnięcia i sukcesy na stronie internetowej szkoły oraz 
w prasie lokalnej. W 2011 roku została wydana monografia naszej szkoły autorstwa Henryka Zagórskiego, nauczyciela historii.  
— Jakie są Pani marzenia związane z pracą zawodową? 
— Chciałabym, aby przy szkole powstało boisko wielofunkcyjne. Ponadto w każdej klasie powinien być komputer z dostępem do 
internetu i tablica interaktywna. Brakuje godzin pozalekcyjnych prowadzonych przez  specjalistów np. psychologa, pedagoga, logopedy, 
gimnastyki korekcyjnej, instruktora tańca. Ważne, aby w szkole funkcjonowała biblioteka multimedialna i odrębna sala przedszkolna 
dla dzieci 3-4 letnich.  Myślę zatem o dalszej rozbudowie naszej szkoły. 
— We wrześniu 2013 roku obchodziła Pani jubileusz 30-lecia pracy pedagogicznej. Co przez ten czas zmieniło się w polskiej oświacie? 
— W ostatnich latach w polskim systemie oświaty wprowadzono liczne i gruntowne zmiany. Dotyczą one m.in. programów nauczania 
i podręczników szkolnych. Zarządzanie oświatą przekazano gminom i powiatom. Urząd Gminy przejął naszą szkołę w 1993 roku.  
Zapoczątkowało to proces wrastania szkoły w swoje środowisko lokalne. Utworzono nowy próg szkolny — gimnazjum i sześcioletnią  
szkołę podstawową.  Unowocześniono  treści kształcenia i metody nauczania. Wprowadzono system zewnętrznych egzaminów, 
które sprawdzają szkoły w zakresie efektów kształcenia. Szkoła stała się autonomiczną instytucją o własnej pedagogicznej tożsamości, 
silnie powiązana ze swoim środowiskiem lokalnym. 
Długoletnia praca pedagogiczna dała mi wiele satysfakcji. Moje marzenia spełniły się, bo zdecydowanie poprawiły się warunki do nauki 
i pracy w gwiździńskiej szkole. Z sentymentem wspominam dawną szkołę, ale czas mija i nieustannie rozwija się nasza placówka,  „idzie 
z duchem czasu”. Stąd wiele przeobrażeń. Korzystamy z nowoczesnych klas i sali komputerowej. Ponadto jest stołówka, kuchnia 
i gabinet pielęgniarki oraz wielka hala sportowa, umożliwiająca pełną realizację sprawności fizycznej dzieci i mieszkańców wsi. 
Życzę sobie, nauczycielom i uczniom  dalszego pomyślnego rozwoju szkoły. 
— Dziękuję za rozmowę. 

Wywiad przeprowadziła Aleksandra Dąbrowska 
 

 

 

 

ŚWIĘTO SZKOŁY — DZIEŃ PATRONA  

Każdego roku dnia 4 marca — w dzień imienin 
księdza Kazimierza Wróblewskiego, patrona 
szkoły w Gwiździnach, w placówce oświatowej 
organizowane jest Święto Szkoły — Dzień 
Patrona.  
Najpierw uczniowie, nauczyciele i zaproszeni 
goście uczestniczą we mszy świętej w intencji 
patrona, która odprawiana jest w miejscowym 
kościele pw. św. Jana Bosko. Potem wszyscy 
zbierają się przy grobie księdza Kazimierza, 
który znajduje się przy kościele. Delegacje 
składają wiązanki i zapalają znicze. Następnie 
poczet sztandarowy prowadzi zebranych na 
dalszą część uroczystości do szkoły. Młodzież 
przedstawia program artystyczny poświęcony 
szkole i patronowi. Goście (w tym członkowie 
rodziny patrona) zwiedzają szkolne muzeum 
i wspominają zmarłego kapłana. 

             Grażyna Jonowska 
 

Fot. Stanisław R. Ulatowski 
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W NASZEJ PAMIĘCI 

Warto zajrzeć do szkolnego muzeum 
 

Szkolne muzeum mieszczące się w Szkole Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego 
w Gwiździnach wiąże się z ciekawą historią szkoły, a w szczególności ze szkolną piwnicą...  
Goście, którzy odwiedzali szkołę, podziwiali piękny kształt piwnicy, który uzyskała podczas 
przebudowy i rozbudowy kilka lat temu.   
Zbudowano ją podczas zaboru pruskiego w 1884 roku. Nad piwnicą umieszczono salę 
lekcyjną oraz mieszkanie nauczyciela. Okres polskiej niewoli, obie wojny światowe, 
powojenne lata — takie rzeczy pamięta właśnie stara piwnica. Wiele tajemnic z minionych 
dziejów kryją jej mury. Historie związane z piwnicą zostały ożywione, gdy kolejni dawni 
uczniowie szkoły przybywali na zjazdy absolwentów. W czasie wojny służyła ona jako 
schronienie. W tym czasie była tam również broń.   
Używano piwnicy jako schowek na jedzenie czy sprzęty szkolne.   

Uczniowie w tym bezpie-
cznym miejscu ,,ściągali" 
też zadania domowe, by 
nie dostać złej oceny za 
ich brak. Miały tam też 
miejsca różne "pora-
chunki" dziatwy szkolnej. 
W 2006 roku rozpoczęła 
się najnowsza (jak dotąd) 
historia piwnicy.   
Podczas prac remonto-
wych zamierzano ją zasy-
pać, ale dzięki dyrektorce 
szkoły Hannie Błaszkow-
skiej, to się nie stało. 
Kierująca placówką oświatową chciała zostawić to historyczne miejsce 
dla potomnych i rozpoczęły się prace nad przywróceniem piwnicy 
dawnej świetności. Po kilku latach odsłaniania oryginalnych cegieł 
i kamieni, pomieszczenie było gotowe. Zostały tam zgromadzone 
cenne pamiątki historyczne, które wcześniej (w starej szkole) 
znajdowały się na poddaszu. Zbiory, które przez lata były wzbogacane, 
znalazły się w szkolnym muzeum funkcjonującym w starej piwnicy. 
Znajdują się tam m. in. pamiątki po patronie szkoły — księdzu 
Kazimierzu Wróblewskim. Dyrektorka Hanna Błaszkowska otwierała 
muzeum pod koniec 2012 roku wraz z sołtysem wsi Gwiździny 

Ireneuszem Dąbrowskim i przedstawicielką uczniów — Kingą Staszyńską. Podziękowała za wykonane w nim prace woźnemu 
Zbigniewowi Pankowi i Henrykowi Zagórskiemu — nauczycielowi historii, który gromadził eksponaty i opiekował się nimi oraz 
zorganizował ekspozycje. Wszyscy, którzy zwiedzali tego dnia muzeum, byli pod wrażeniem tego wspaniałego pomieszczenia 
i znajdujących się w nim przedmiotów.   
Aktualnie muzeum jest zawsze otwarte dla wszystkich chętnych, a twórcy muzeum mają dalsze plany, by je uatrakcyjnić i poprawić 
warunki zbierania pamiątek z przeszłości. 

Paulina Osmańska 
 
Dnia 11 kwietnia w szkole w Gwiździnach 
obchodzona jest uroczystość rocznicowa 
poświęcona zamordowanemu w 1940 roku 
przez NKWD Franciszkowi Chała i wszystkim, 
którzy zginęli zabici przez Rosjan oraz 
ofiarom katastrofy lotniczej w Smoleńsku. W 
2010 roku na gwiździńskim skwerku w 
centrum wsi został posadzony na ich cześć 
Dąb Pamięci. Każdego roku tego dnia 
uczniowie, nauczyciele i goście spotykają się 
przy dębie. Tam, w obecności rodziny 
aspiranta Chały, składane są kwiaty, 
zapalane znicze i przedstawiany jest pro-
gram słowno - muzyczny, który przywołuje 
to tragiczne wydarzenie. 
 

     Paulina Osmańska 
 
 

Uczniowie chętnie odwiedzają szkolne 
muzeum 

W muzeum znajduje się wiele pamiątek 
po patronie szkoły 

Fot. Grażyna Jonowska 

O otwarciu muzeum pisano w "Gazecie Nowomiejskiej"  
z dnia 23 listopada 2012 roku 

Każdego roku dnia 11 kwietnia przy 
Dębie Pamięci odbywa się uroczystość 

Rośnie Dąb Pamięci 

W spotkaniu uczestniczy rodzina 
aspiranta Chały 

Fot. Henryk Zagórski 
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NASI PRZEDSTAWICIELE 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
W Szkole Podstawowej im. księdza Kazimierza Wróblewskiego 
w Gwiździnach działa Samorząd Uczniowski. W planie pracy samorządu 

zapisano, że: "Jego celem jest kształtowanie samodzielnego 
i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie 

postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami 
i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, 

dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia 
własnej za nie odpowiedzialności. Realizacja celów winna 
być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie 
patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, 
kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji." 
Członkowie samorządu zachęcają społeczność uczniowską 

do należytego spełniania obowiązków szkolnych, rozwijają 
zainteresowania naukowe, kulturalne, sportowe uczniów 

oraz  organizują imprezy o charakterze poważnym i roz-
rywkowym. Poza tym zapobiegają konfliktom i rozstrzygają 

zaistniałe spory między uczniami oraz między uczniami i na-
uczycielami. Zapobiegają też przemocy i agresji w szkole i poza nią. 
Organizują pomoc koleżeńską i spotkania z przedstawicielami 
samorządów klasowych, pomagają nauczycielom w dyżurach 
i organizacji imprez szkolnych, prowadzą działania charytatywne, 

biorą udział w akcjach ekologicznych. Organizują 
konkursy (np. "Mam Talent", "Konkurs SCRABBLE" i 
"Konkurs na najładniejszą gazetkę szkolną"), Dzień 
Samorządności, pocztę walentynkową i pocztę ucznio-
wską. Opiekują się pocztem sztandarowy i  radio-
węzłem. Przeprowadzają także plebiscyt "Poznaj 
swojego nauczyciela" i kiermasz używanych podrę-
czników. Samorząd na początku każdego roku 
szkolnego opracowuje plan pracy. O bieżących swoich 
działaniach powiadamia uczniów na tablicy 
informacyjnej SU.  

W czerwcu każdego roku szkolnego przeprowadzane jest głosowanie. Brać szkolna (z wyjątkiem uczniów klasy szóstej, 
którzy opuszczają szkołę) wybiera przewodniczącego szkoły i innych członków Samorządu Uczniowskiego. 
Chętni uczniowie prezentują swoje kandydatury wyborcom. W roku szkolnym 2013/2014 opiekunem samorządu jest 
nauczyciel Maciej Szymański. 

           Paulina Osmańska 

RADA RODZICÓW 
 

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach wspiera szkołę 
w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych. Pomaga w organizacji wycieczek szkolnych, imprez 
i uroczystości okolicznościowych (wywiadówki w szkole, spotkania klasowe rodziców, mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dni 
Rodziny, Dzień Dziecka, pasowanie na ucznia, uroczyste pożegnanie absolwentów, 
zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej). Organizuje imprezy 
dochodowe (np. zabawy karnawałowe i sylwestrowe). Pozyskuje środki finansowe 
na potrzeby szkoły. Organizuje pomoc rzeczową dla rodzin będących w trudnej 
sytuacji finansowej. Dofinansowuje upominki świąteczne na szkolną gwiazdkę, 
kupuje słodycze na Dzień Dziecka. Zakupuje też książki i nagrody na konkursy 
szkolne i zakończenie roku szkolnego. Dofinansowuje udział dzieci w spektaklach 
teatralnych i filmowych oraz finansuje zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły. 
Członkowie Rady Rodziców uczestniczą w pracach na rzecz szkoły. 
 
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 
* Urszula Gawińska — przewodnicząca 
* Magdalena Groszkowska — skarbnik 
* Magdalena Wiśniewska – sekretarz 
* Karolina Marchlewska 
* Ewelina Stanowicka 
* Katarzyna Kądzielewska 
* Hanna Osmańska 
 
           Wiktoria Samsel 

Skład Samorządu Uczniowskiego  
w roku szkolnym 2013/2014  

 

Paulina Osmańska — przewodnicząca,  
Kinga Staszyńska — zastępca przewodniczącej, 
Zuzanna Domżalska, Aleksandra Dąbrowska  

oraz Dominik Gorzewski (członkowie). 

Fot. Grażyna Jonowska 

— Funkcję przewodniczącej Rady Rodziców pełnię od 2001 roku. Nasza Rada Rodziców 
wspiera szkołę w codziennych działaniach. Organizujemy imprezy, festyny, zabawy,  

bale na rzecz szkoły. Pomagamy w zaopatrzeniu placówki w pomoce naukowe,  
kupujemy nagrody. To tylko niektóre z naszych zadań. 

Urszula Gawińska  
przewodnicząca  
Rady Rodziców 

 
Fot. Grażyna Jonowska 
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MAMY SIĘ CZYM 
POCHWALIC  

CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI 
 

Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza 
Wróblewskiego w Gwiździnach już po raz trzeci 
zdobyła prestiżowy, międzynarodowy certyfikat 
Zielonej Flagi w ramach realizacji programu 
„Szkoły dla Ekorozwoju”. Tym razem jest to 
certyfikat przyznany na 3 lata, poprzednie były 
przyznawane na rok.  Uroczyste wręczenie 
certyfikatu nastąpiło w Krakowie 11 października 
2013 roku podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju. To dla uczniów i nauczycieli ogromny sukces. Gwiździńska 
placówka oświatowa jest jedną spośród 19 szkół i przedszkoli województwa warmińsko-mazurskiego (w ogólnej liczbie 93 certyfikatów, 
w tym 78 Zielonych Flag Warmii i Mazur), która otrzymała Zieloną Flagę na 3 lata. 
— Czujemy się liderem w promowaniu ekologicznych nawyków. Cały rok szkolny obfitował w wiele działań i przeprowadzonych akcji.   
Zorganizowaliśmy zbiórkę elektroodpadów i plastikowych nakrętek oraz kasztanów — karmy dla zwierząt leśnych. Odbyły się też 
zbiórki śmieci w naszej okolicy. Zorganizowano również obchody Święta Drzewa, był Tydzień dla Ziemi, Godziny dla Ziemi oraz 
przeprowadzono zajęcia edukacyjne w terenie. Wszystkie te działania podporządkowane były zasadom programu „7 kroków”, które 
polegały na tym, by zebrać grupę roboczą i przeprowadzić działania ekologiczne. Trzeba było też opracować kodeks ekologiczny oraz 
plan działań do zrealizowania.  Chodziło o promocję i współpracę z osobami i instytucjami nas wspierającymi. Cieszymy się, że działania 
całej społeczności szkolnej przynoszą efekty utrwalające ekologiczne nawyki. Była to ciężka i długa praca, jednak nasza społeczność 
wytrzymała te trudy — mówią nauczycielki  Anna Falkowska, Bożena Hoppe, Urszula Świniarska i Ewa Skubaja, które koordynowały 
przebieg programu.    

Kinga Staszyńska 

SUKCES JAKUBA W KOŁOBRZEGU 
 

W dniach 7-9 czerwca 2013 roku w Kołobrzegu odbył się finał centralny XXXVI Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jakub Wadecki, uczeń szkoły 
w Gwiździnach, reprezentował podczas tego spotkania województwo warmińsko - mazurskie. 
— By dostać się do finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Jakub musiał 
na swojej drodze pokonać wielu innych uczniów. Na finale centralnym w Kołobrzegu spotkał się 
z osobami, które wygrały ten konkurs w swoich województwach. Zadania były bardzo trudne, ale 
chłopiec posiadał dużą wiedzę — zdradza nauczycielka Bożena Hoppe, która przygotowywała 
ucznia do konkursu. 
Ostatecznie Jakub Wadecki zajął siódme miejsce na etapie centralnym konkursu, co można uznać 
za bardzo duży sukces. Z pobytu w Kołobrzegu Kuba przywiózł kilka nagród i wiele wrażeń.  Wyjazd 
był ciekawą wycieczką, dającą możliwość poznania interesujących miejsc i nowych rówieśników. 
Gratulujemy Jakubowi i pani Bożenie tak wysokiej lokaty w ogólnopolskim konkursie. 
 

  Kinga Staszyńska 
 

 
 
MAMY SZKOLNY SZTANDAR 
 

Dzień 5 marca 2009 roku na długo pozostanie w pamięci uczniów i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach. W tym dniu szkoła 
otrzymała sztandar, który wcześniej poświęcony został w miejscowym kościele. Symbol ten 
jest dumą całej społeczności szkolnej i zawsze towarzyszy jej podczas ważnych 
uroczystości. Na co dzień sztandar wyeksponowany jest w gablocie znajdującej się na holu, 
na pierwszym piętrze szkoły. W skład pocztu sztandarowego wchodzą zawsze najstarsi 
uczniowie — szóstoklasiści.  Projekt sztandaru opracował Henryk Zagórski, nauczyciel 
historii. Na głównej stronie sztandaru, w środku, znajduje się portret ks. Kazimierza 
Wróblewskiego — patrona szkoły. Wokół niego widnieje napis — pełna nazwa 
gwiździńskiej placówki oświatowej. W rogach umieszczono: godło Polski, herb 
województwa warmińsko-mazurskiego, herb powiatu nowomiejskiego oraz herb gminy 
Nowe Miasto Lubawskie. Wszystko znajduje się na niebieskim tle. Druga strona sztandaru 
ma kolor czerwony.  Na środku znajduje się biały orzeł — symbol naszego państwa. 
Otacza go napis "Rzeczpospolita Polska" oraz słowa: "Bóg", "Honor", "Ojczyzna". 

 

Tekst i fot. Grażyna Jonowska 

   Uczniowie szkoły w Gwiździnach są zadowoleni z tego, że zdobyli po raz trzeci  
   certyfikat Zielonej Flagi         Fot. Anna Falkowska 

Od lewej: Hanna Błaszkowska — dyrektorka szkoły, Jakub Wadecki  
(z nagrodą w konkursie) i Bożena Hoppe             Fot. Henryk Zagórski 
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ORGANIZACJE I KOŁA 
ZAINTERESOWAN  

DRUŻYNA HARCERSKA "FENIKS" 
 

Od 2010 roku działa przy gwiździńskiej placówce oświatowej II Drużyna 
Harcerska FENIKS im. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Drużynową 
jej jest podharcmistrz Kamila Panek. Funkcję przybocznych pełnią Arleta 
Kazimier i Marcin Dąbrowski, a zastępowymi są Milena Staszyńska i Klaudia 
Elgert. W drużynie działają dwa zastępy — "Płomienie" i "Cztery Żywioły". 
Na cotygodniowych zbiórkach harcerze mówią m. in. o powstaniu 
skautingu. Często wyjeżdżają też na biwaki i rajdy, organizują wycieczki 
i zwiady terenowe. 

 

KOŁO PCK   W Szkole Podstawowej im. księdza Kazimierza Wróblewskiego 

w Gwiździnach działa Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Na zajęcia uczęszczają 
uczniowie klas IV-VI. Opiekunem koła jest nauczycielka Anna Falkowska.   
Każda osoba posiada kartę członkowską, potwierdzającą przynależność do PCK. 
Koło prowadzi działalność charytatywną, organizuje zbiórki pieniędzy np. na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Członkinie PCK podczas zbiórki na rzecz WOŚP' 2014   
Fot. Grażyna Jonowska 

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TORNADO" 
 

W szkole w Gwiździnach od 1997 roku działa Uczniowski Klub Sportowy "TORNADO". 
Zajęcia prowadzi nauczyciel Henryk Zagórski. Do UKS mogą należeć chętni uczniowie 
wszystkich klas. Podczas spotkań dzieci uprawiają różne sporty, a wiodącymi 
dziedzinami są: piłka nożna, tenis stołowy i unihokej. Na zajęciach frekwencja 
dopisuje, co świadczy o tym, że uczniowie dbają o swoją kondycję i sprawność 
fizyczną. Klub prowadzi własną kronikę. Organizuje również w szkole Plebiscyt 
na Sportowca Roku. 
 
Dziewczęta z UKS "Tornado" z opiekunem podczas Powiatowego Turnieju Halowej 
Piłki Nożnej w Kurzętniku    Fot. Archiwum UKS 

 

CHÓR SZKOLNY 
 

Chór szkolny o nazwie ,,Życie’’ działa od 2013 roku. Jest on prowadzony przez nauczycielkę 
Annę Falkowską. Należą do niego uczennice klas IV-VI. Dziewczyny rozwijają na zajęciach 
swoje pasje i zamiłowania do muzyki. Chętnie śpiewają i grają na instrumentach.   
Występują też na różnych akademiach. W szkole w Gwiździnach dzieci lubią śpiewać 
i tańczyć, więc wszyscy są zadowoleni, że taki chór powstał. 
 

Podczas jednego ze spotkań chóru   Fot. Zuzanna Domżalska 
 
 
 

Harcerze z Gwiździn w pełnym umundurowaniu  Fot. Archiwum drużyny Artykuł z "Gazety Nowomiejskiej   (17-23.05.2013r.) 
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KOŁO WARCABOWE 
 

Od kilku lat w Szkole Podstawowej w Gwiździnach działa Koło Warcabowe. Należą do 
niego uczniowie klas I-VI, a prowadzi je nauczycielka Maria Przeradzka. Zajęcia odbywają 
się dwa razy w miesiącu. Celem działalności koła jest rozwijanie logicznego myślenia, 
spostrzegawczości i zagospodarowanie czasu wolnego uczniów. Członkowie koła biorą 
udział w wielu turniejach i odnoszą w nich sukcesy. 
 

Dzieci poznają tajniki gry w warcaby   Fot. Grażyna Jonowska 
 
 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO    W szkole w Gwiździnach działa 

Koło Języka Angielskiego. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas IV-VI. W kole 
działają dwie grupy. W jednej pracują uczniowie chcący rozwijać swoje 
zainteresowania językiem angielskim, druga ma charakter wyrównawczy.  
Uczestnicy zajęć, poza standardowymi zagadnieniami, nabywają wiedzę dotyczącą 
kultury krajów anglojęzycznych. Spotkania  prowadzone są z wykorzystaniem 
tradycyjnych oraz multimedialnych technik nauczania. Zajęcia prowadzi Maciej 
Szymański, nauczyciel języka angielskiego. 
 

Gra w scrabble pomaga doskonalić język angielski   Fot. Grażyna Jonowska 

 

KOŁO PLASTYCZNE   Koło Plastyczne działające przy szkole 

w Gwiździnach prowadzi nauczycielka Anna Falkowska. W jego zajęciach w roku 
szkolnym 2013/2014 uczestniczą uczniowie klas II-IV. Na spotkaniach dzieci  
poznają różne techniki plastyczne: malarstwo, rysunek, kolaż, wydzierankę, 
komponowanie przestrzenne oraz techniki mieszane. Wykonywane są też prace 
konkursowe. Zajęcia kształcą wyobraźnię, zdolności manualne, kreatywność, 
uczą pracy w zespole oraz rozwijają zainteresowania uczniów. 
 

 

Na zajęciach powstaje wiele ciekawych prac   Fot. Grażyna Jonowska 

 

KOŁO PRZYRODNICZE 
Koło Przyrodnicze działa w szkole w Gwiździnach od dwóch lat. Na godzinne, cotygodniowe 
zajęcia w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczają dzieci z klas IV-V. Program koła zapewnia 
uczniom rozwój zainteresowań przyrodniczych poprzez praktyczne  działania — 
wykonywanie doświadczeń. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach, ponieważ 
przeprowadza się dużo ciekawych eksperymentów, których nie ma na lekcjach przyrody. 
Spotkania prowadzi nauczycielka Anna Falkowska. 
 

Członkowie Koła Przyrodniczego wykonują wiele doświadczeń    Fot. Anna Falkowska 
 

KOŁO MATEMATYCZNE 
Unijne Koło Matematyczne prowadzi pani Ilona Klimek. Istnieje ono od grudnia 2013 
roku. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach — zajęcia dodatkowe i wyrównawcze. 
Dzięki spotkaniom dzieci rozwijają swoje zdolności matematyczne (grupa pierwsza), 
nauczycielka pomaga też w wykonaniu pracy domowej i tłumaczy niezrozumiałe 
zagadnienia (grupa druga). W zajęciach uczestniczą dzieci z klas IV-VI. 
 

Zajęcia w szkole prowadzi Ilona Klimek 
Fot. Aleksandra Dąbrowska 

 

KOŁO DZIENNIKARSKIE   Dzięki projektowi unijnemu w roku szkolnym 

2012/2013 oraz 2013/2014 w szkole w Gwiździnach działa Koło Dziennikarskie. 
Zajęcia prowadzi Grażyna Jonowska — dziennikarka "Gazety Nowomiejskiej". Członkinie 
koła poznają tajniki pracy dziennikarskiej — piszą teksty, wykonują zdjęcia, 
przeprowadzają wywiady, spotykają się z pracownikami redakcji lokalnej gazety. 
Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, plenery fotograficzne, wycieczki. 
Spotkania odbywają się w szkole, w siedzibie redakcji tygodnika, w plenerze. 
Efektem końcowym zajęć jest stworzenie szkolnej gazetki. 
 

Z wizytą w Redakcji "Gazety Nowomiejskiej" w Nowym Mieście Lubawskim   
      Fot. Stanisław R. Ulatowski 
 

*********    Strony o kołach zainteresowań zredagowały: Kinga Staszyńska, Zuzanna Domżalska i Aleksandra Dąbrowska    ********* 
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WSPO LNE SPOTKANIA 

IMPREZY ŚRODOWISKOWE 
 

Placówki oświatowe na wsi zawsze są centrami życia kulturalnego i społecznego. 
Podobnie jest w Gwiździnach. Szkoła organizuje szereg imprez, na które zaprasza 
mieszkańców wsi oraz gości. Na stałe do kalendarza spotkań organizowanych 
przez Szkołę Podstawową im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach 
wpisano: Dni Rodziny, Gwiazdkę Szkolną, Dzień Babci i Dziadka oraz Bal 
Przebierańców. 
 

* Dni Rodziny odbywają się w czerwcu, a przy ich organizacji pomagają 

szkole Rada Sołecka, Rada Rodziców oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mszanowie. Spotkanie ma formę festynu i cieszy się zawsze dużym 
zainteresowaniem. W programie jest część artystyczna w wykonaniu uczniów, gry 
i zabawy sportowe oraz rodzinne potyczki. Goście mogą spróbować swojego 
szczęścia na loterii, zjeść kiełbaskę z grilla czy skosztować smacznego ciasta 
w kawiarence. 
 

* Tak zwana Gwiazdka Szkolna organizowana jest 

w styczniu. Zapraszane są na nią dzieci z całej wsi. Maluchy, 
które jeszcze nie chodzą do szkoły, chętnie korzystają z oferty 
i przychodzą do szkoły z rodzicami oraz opiekunami. Jest gwarno 
i wesoło. Uczniowie wystawiają jasełka, mówią wiersze i śpiewa-
ją piosenki. Potem przychodzi Mikołaj z paczkami od Rady 
Rodziców. Na koniec wszyscy bawią się przy dźwiękach muzyki.  
Impreza połączona jest z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.  
Przeprowadzana jest licytacja i kwesta na rzecz WOŚP. 

 
 
* Na spotkanie w styczniu czekają zawsze seniorzy. Wnuki zapraszają ich na 

imprezę z okazji  Dnia Babci i Dziadka. Dzieci pod kierunkiem nauczycieli 

przygotowują część artystyczną, podczas której dziękują babciom i dziadkom za 
ich troskę, życiową mądrość i doświadczenie.  Przygotowują też niespodzianki — 
wykonane przez siebie prezenty. Po złożeniu życzeń seniorom jest czas na 
wspólne tańce i konkursy z nagrodami. Rada Rodziców przygotowuje 
poczęstunek dla gości.  

 
 
 
 
 

* W karnawale szkoła organizuje Bal Przebierańców. 

Chętnych do wcielenia się w bajkowe postacie nie brakuje. W rytm 
muzyki tańczą m. in. księżniczki, diabły i anioły oraz różne zwierzęta. 
Przeprowadzany jest konkurs na najciekawszy strój. Wybierani są też 
królowa i król balu. Nagrody w konkursach funduje Rada Rodziców. 
 

Grażyna Jonowska 
 
Przebierańcy na balu w 2014 roku  
Fot. Henryk Zagórski 

Podczas festynu z okazji Dni Rodziny w 2013 r. 
Fot. Stanisław R. Ulatowski 

Maluchy podczas występów na Gwiazdce Szkolnej w 2014 roku 
Fot. Grażyna Jonowska 

Konkurs podczas spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w 2014 roku 
Fot. Grażyna Jonowska 
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GMINNE SPOTKANIA 

SPOTKANIA MŁODYCH SAMORZĄDOWCÓW Z CAŁEJ GMINY 
 

To również doskonały termin na 
spotkanie uczniów — samorządowców 
szkolnych z terenu gminy Nowe Miasto 
Lubawskie. Od roku 1999 uczniowscy 
przedstawiciele szkół podstawowych 
i gimnazjów nowomiejskiej gminy 
goszczą w maju w Gwiździnach na 
Spotkaniach Samorządowych. 
Dyskutują zawsze o ważnych 
problemach szkolnych. Jest też mowa 
o samorządności gminnej, a wszystko 
przebiega pod hasłem "Od samorząd-
ności szkolnej do gminnej".  Tematem 
wiodącym są prawa i obowiązki ucznia. 
W czasie dotychczasowych spotkań 
poruszono między innymi sprawę 
zakazu noszenia telefonów komórko-
wych do szkoły.  

Była  też   mowa   o  właściwym  stroju  szkolnym  oraz   o  przeciwdziałaniu  agresji.   
Dyskusja zawsze jest owocna i kończy się wyciągnięciem wniosków do dalszych 
działań. Uczestnicy spotkań wykonują też prace plastyczne.  Przedstawiali między 
innymi plakaty promujące dobre zachowania w stosunku do innych w szkole oraz 
projektowali herb i logo gminy Nowe Miasto Lubawskie. Henryk Zagórski — 
koordynator gminnych spotkań poczynił w porozumieniu z władzami gminnymi 
starania w celu utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie. 
Na jednym z ostatnich spotkań wszyscy jego uczestnicy podpisali się pod wnioskiem 
do Rady Gminy o utworzenie rady młodzieżowej. Warto wspomnieć, że 
w corocznych gwiździńskich Spotkaniach Samorządowych uczestniczą zawsze 
zaproszeni goście — przedstawiciele lokalnego samorządu, a pomysłodawcą 
spotkań młodych samorządowców była Renata Śliżewska, ówczesna sekretarz 
nowomiejskiej gminy. 
 

Kinga Staszyńska 

 
GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY 
 

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kazimierza Wróblewskiego 
w Gwiździnach każdego roku gości najlepszych matematyków klas 
nauczania zintegrowanego szkół gminy Nowe Miasto Lubawskie. 
Gminny Konkurs Matematyczny dla klas I-III "Mikołajkowe zmagania 
z matematyką" organizowany jest zawsze w grudniu, a po raz 
pierwszy odbył się w 1999 roku. Podczas spotkania mali matematycy 
mają szansę pokazać swoje umiejętności. Uczniowie rozwiązują 
zadania przeznaczone dla swojej grupy wiekowej. Każde z nich jest 
dopasowane do wieku 
i umiejętności ucze-
stników. Po trudnych 
zmaganiach zawsze 
przychodzi czas na 
odpoczynek. W tym 

czasie komisja kon-
kursowa sprawdza 
prace dzieci i podlicza 

zdobyte przez uczniów punkty. Są przygotowane nagrody indywidualne dla uczestników 
i grupowe dla szkół (liczy się liczba punktów zdobytych przez wszystkie dzieci z danej 
placówki oświatowej). Najlepsi wracają do swoich szkół z pucharami i nagrodami 
książkowymi. Wszyscy dostają pamiątkowe dyplomy. Koordynatorką konkursu jest 
nauczycielka Emilia Dembińska. 
Kinga Staszyńska 

Uczestnicy Spotkań Samorządowych w Gwiździnach w 2006 roku 

Dzień 27 maja obchodzony jest  
w naszym kraju  

jako Dzień Samorządowca. 

Goście i organizatorzy spotkania w 2013 roku 
Fot. Grażyna Jonowska 

Pamiątkowa fotografia wykonana po jednym 
z konkursów 

Najlepsi mali matematycy są nagrodzeni 
Fot. Archiwum szkoły 
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BYLI UCZNIOWIE W SZKOLE 

ZJAZDY ABSOLWENTÓW 
 

Do kalendarza imprez organizowanych w gwiździńskiej placówce oświatowej wpisane są zjazdy 
byłych uczniów. W latach 2007 – 2012 odbyło się osiem Zjazdów Absolwentów Szkoły 
Podstawowej w Gwiździnach i jeden Zjazd Absolwentów Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Planowane 
są kolejne tego typu spotkania, które cieszą się popularnością wśród byłych uczniów.  
Zjazdy absolwentów „podstawówki” organizuje nauczyciel Henryk Zagórski wraz z rodzicami 
swoich wychowanków i przy wsparciu dyrekcji szkoły.  Jedyny, jak dotychczas, zjazd byłych uczniów 
ZSR zorganizowały nauczycielki Ewa Skubaja i Urszula Świniarska. 
Zjazdowe spotkania rozpoczynają się zawsze od mszy świętej w miejscowym kościele.  
Potem goście, którzy zjeżdżają z okolicznych miejscowości oraz różnych stron Polski, zapraszani są do obejrzenia nowej szkoły i części 
artystycznej przygotowanej przez uczniów.  Zwiedzają też szkolne muzeum i oglądają kroniki. Następnie czeka na nich poczęstunek. 
Jest okazja do rozmów, wspomnień i oglądania starych fotografii ze szkolnych lat. Organizatorzy zapewniają też dobrą muzykę 
i zabawę. Z absolwenckich spotkań cieszą się też aktualni uczniowie. Dzięki zorganizowanym dotychczas zjazdom dzieci dwóch klas 
szóstych wybrały się na pięciodniowe wycieczki w Tatry polskie i słowackie.   Kinga Staszyńska 
 
 

 
 
. 

 

  

— Byłem uczniem Szkoły Podstawowej w Gwiździnach w latach 1983 - 1991.   
W tym czasie było trzech dyrektorów szkoły: Romuald Koszewski, Edwin 
Rzymski i Cecylia Jarmużewska. W młodszych klasach moją wychowa-
wczynią była pani Bożena Hoppe, natomiast w starszych nieżyjący już 
Krzysztof Łaszewski. 

    Lata spędzone w tej szkole były najpiękniejszym okresem mojego dzieciństwa. 
Mimo, że budynek szkoły był wtedy stary, szary i ciasny, to atmosfera w nim panująca 
była ciepła i serdeczna. Dlatego mile wspominam czas spędzony w jej murach, właśnie 
ze względu na wspaniałych ludzi, których tu spotkałem. Trafiłem na świetnych 
nauczycieli, dobrze przygotowanych do zawodu, z otwartą głową, często młodych 
i  pełnych pasji. Byli to Wiesława i Czesław Ciechowscy (dziś mieszkający w Brodnicy), 
ks. Kazimierz Wróblewski, Gabriela Wiechowska, Hanna Błaszkowska (obecna 
dyrektorka szkoły) i wielu innych. Można powiedzieć, że na etapie szkoły podstawowej 
to oni mieli największy wpływ na moją edukację i kształtowanie się mojego świato-
poglądu. Nigdy nie przypuszczałem, że po latach dla wielu z nich będę przełożonym 
w pracy zawodowej. 
     Co się zmieniło od tamtego czasu? Bardzo wiele, zarówno na niekorzyść jak i korzyść. 
Smuci to, że dziś wychowankowie darzą swoich nauczycieli coraz mniejszym 
autorytetem. Smuci także pogłębiający się problem agresji wśród dzieci oraz braku 
odpowiedzialności i ambicji. A najbardziej smuci spadająca ilość uczniów. W tej niedużej, 
jak już wspomniałem, szkole w tamtym czasie uczyło się około 140 uczniów, a klasy 
liczyły od 15 do 20 osób. Dziś do szkoły uczęszcza 56 uczniów.   

Przyczyną tak dużego spadku jest niż demograficzny oraz wprowadzona w 1999 roku reforma oświatowa, skutkująca 
zmniejszeniem ilość oddziałów klasowych w szkołach podstawowych z ośmiu do sześciu. 
     Natomiast cieszy to, że dziś uczniowie częściej się uśmiechają, są bardziej komunikatywni. Powodem do radości jest to, że po 
rozbudowie i remoncie szkoła jest przestrzenna i przepiękna, a pod względem estetyki budynku w niczym nie ustępuje szkołom 
miejskim. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się dziś w hali sportowej, a nie jak dawniej w niewielkiej salce zastępczej, 
przypominającej kurnik. Szkoła nadąża za postępem techniki, o czym świadczy nowoczesna sala komputerowa. Cieszy też to, 
że każdy potrzebujący uczeń otrzymuje ciepły posiłek. 
      Mimo dużego upływu czasu pamiętam, że kiedy byłem uczniem najważniejszymi wydarzeniami w życiu szkoły były apele 
i akademie. Pamiętam, że na początku ich formuła była sztywna i poważna, a z biegiem lat się rozluźniała. Z czasem popularne 
stało się prezentowanie skeczy, więc i ja miałem w tym swój udział. Z widownią nie było wtedy żadnego problemu, bo rodzice 
bardzo angażowali się w życie szkoły, przychodzili licznie na szkolne akademie. 

Tomasz Waruszewski 
wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie 

Fot. Marcin Mielnik 

Podczas piątego zjazdu absolwentów 

Goście chętnie oglądają kroniki 
— drugi zjazd w 2008 roku 

Zdjęcia przywołują wspomnienia 
— spotkanie w 2008 roku 

Fot. Grażyna Jonowska 

WÓJT WŚRÓD ABSOLWENTÓW 

Urszula Dembińska (z lewej) 
i Cecylia Jarmużewska 

— emerytowane nauczycielki szkoły 
na piątym Zjeździe Absolwentów 
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SPORT 
SZKOLNY 

TENISOWE 
SPOTKANIA 
 
W 2001 roku, w pierwszą 
rocznicę nadania szkole 
w    Gwiździnach imienia ks. 
Kazimierza Wróblewskiego, 
odbył się I Memoriał 
Tenisowy jego imienia. 
Od tego roku, cyklicznie, rozgrywane są memoriałowe spotkania tenisowe, a organizuje je Henryk Zagórski — nauczyciel 
wychowania fizycznego. Wsparcia organizacyjnego udzielają władze powiatu nowomiejskiego i gminy Nowe Miasto 
Lubawskie. Do tenisowych zmagań staje każdego roku około 80 zawodników w dziewięciu kategoriach wiekowych kobiet 
i mężczyzn. Są to głównie tenisiści z terenu powiatu nowomiejskiego, ale bywają też sportowcy z Lubawy, Iławy, Susza 
i Brodnicy. Część z nich grywała w tenisa stołowego z księdzem Kazimierzem Wróblewskim. Wszyscy uczestnicy podkreślają 
wyjątkową atmosferę zawodów i chętnie wracają każdego roku, aby przystąpić do sportowej rywalizacji. Warto dodać, 
że jest to największa impreza tenisowa w powiecie nowomiejskim.  Najpierw memoriał odbywał się w świetlicy wiejskiej 
w Gwiździnach, potem część zawodników grała również w zastępczej sali gimnastycznej. Od 2008 roku turnieje rozgrywane 
są na nowej sali gimnastycznej w szkole w Gwiździnach. Wyjątkowy charakter miał X Memoriał Tenisowy ks. Kazimierza 
Wróblewskiego. Podczas tego jubileuszowego turnieju uhonorowano przyjaciół memoriału i jego najwybitniejszych 
zawodników. Tradycyjnie podczas każdego spotkania uczestnicy wspominają księdza Kazimierza, czczą jego pamięć chwilą 
ciszy, a młodzi sportowcy składają kwiaty na grobie patrona szkoły. 
 

Kinga Staszyńska 
 

**************************************************************************************************** 
 

WARCABOWY MEMORIAŁ  
 
W szkole w Gwiździnach od 2007 roku odbywa się Otwarty Memoriał Warcabowy Księdza 
Kazimierza Wróblewskiego. Turniej ma na celu uczczenie pamięci patrona szkoły — księdza 
Kazimierza oraz rozpowszechnianie gry w warcaby. Pierwsze zawody odbyły się w świetlicy wiejskiej w Gwiździnach, 
kolejne już w murach szkoły. Na każdy memoriał przybywają stali bywalcy, pojawiają się też nowe osoby.  Zawodnicy są 
w różnym wieku i przyjeżdżają z okolicznych miejscowości. Podczas zmagań panuje miła atmosfera. Wszyscy są gorąco 
witani i zachęcani do udziału w kolejnych spotkaniach. Rywalizacja przebiega w kategoriach wiekowych, a uczestnicy 
walczą o zaszczytne tytuły i puchary. Warcabowe spotkanie z roku na rok przyciąga coraz więcej osób. A walka zawsze jest 
trudna i zacięta. O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów podczas każdego meczu warcabowego. 
 

Kinga Staszyńska 
  

 

Podczas jednego z tenisowych 
memoriałowych spotkań 

Fot. Archiwum szkoły 

Na turniej przyjeżdżają zawodnicy z różnych miejscowości Uczestnicy memoriału są w różnym wieku 
Fot. Archiwum szkoły 



16 
 

 
Zespo ł redakcyjny:  

      
ALEKSANDRA 

DĄBROWSKA 
WIKTORIA 

SAMSEL 
ZUZANNA 

DOMŻALSKA 
KINGA 

STASZYŃSKA  
PAULINA 

OSMAŃSKA 
GRAŻYNA 

JONOWSKA 
 

 

 
 

W roku 2011, na zlecenie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą 

w Mszanowie, wydany został cykl siedmiu książek "Rysikiem, piórem, długopisem... 

Z dziejów oświaty nowomiejskiej gminy." Jeden z tomów jest autorstwa Henryka 

Zagórskiego — nauczyciela historii gwiździńskiej szkoły. Książkę zatytułowaną "Szkoła 

Podstawowa w Gwiździnach" można kupić w cenie 13 złotych w sekretariacie szkoły. 

 

*******************  KONTAKT ZE SZKOŁĄ  ********************* 
 

Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Wróblewskiego 
w Gwiździnach 

      *  e-mail:    spgwizdziny@onet.pl 
       *  telefon:   56/ 472 88 39 
       *  adres:      Gwiździny 58, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,  
                                  woj. warmińsko - mazurskie 
       *  adres strony internetowej:   www.spgwizdziny.edupage.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

PARTNER WYDAWNICTWA 

opiekunka koła, 
dziennikarka 

"Gazety Nowomiejskiej" 

"Rysikiem, piórem, długopisem...  
Z dziejów oświaty nowomiejskiej gminy." 

MAŁA PRZYJAZNA SZKOŁA 
Szkoła Podstawowa 

im. ks. Kazimierza Wróblewskiego 
w Gwiździnach 

 

TU znajdziesz: 
 

  —  rodzinną atmosferę 
  —  grono przyjaciół 
  —  wykształconych i wyrozumiałych  
        nauczycieli  
  —  doskonałe warunki  nauki i pracy  
  —  bezpieczeństwo  
  —  wiele zajęć pozalekcyjnych U NAS CZUJESZ SIĘ JAK U SIEBIE W DOMU ! 


