
1896 – 2006

J U B I L E U S Z
110 LECIA ISTNIENIA 
SZKOŁY W BINIEWIESZKOŁY W BINIEWIE



,,Budujcie cywilizację miłości”
Jan Paweł II

W S T Ę P

Historia Szkoły Podstawowej w Biniewie rozpoczęła się 110 lat temu w roku 1896. Kronika

szkoły, pisana przez pierwszego nauczyciela Romana Ślósarczyka, jest wspaniałym źródłem wiedzy

o minionych latach. Do roku 1918 – odzyskania  przez  Polskę niepodległości, kronika była pisana

w języku niemieckim a uczniowie uczyli  się po niemiecku religii,  czytania,  pisania,  mówienia,

rachunków,  geografii  i  historii  Prus.  Długo  oczekiwaną  wolność  po  123  latach  niewoli  

i  radość z wolnej Polski tak opisał pan Roman Ślósarczyk: ,,Niezbadane są wyroki Opatrzności

Bożej! Witaj nam drogi, ojczysty języku ukochany! Nadszedł czas miłosierdzia Bożego! Najwyższy

wyrwał  nas Wszechmocą Swoją Najświętszą z  wiekowej niewoli.  Jemu niech będzie za tę łaskę

niewysłowiona cześć,  chwała i  dzięki  pokorne.  W pierwszych dniach listopada 1918r.począł się

chwiać kolos niemiecko-pruski.  Położenie armii niemieckiej na froncie zachodnim stawało się z

każdym dniem groźniejsze.  W przewidywaniu  katastrofy  prosił  rząd niemiecki  5  października  o

rozejm. Od tej chwili rozpoczął się rozkład państwa pruskiego.(...)Siłą rzeczy powstały wszystkie

dzielnice Polski  objęte rewolucją. Z Warszawy wypędzono okupantów niemieckich 11 listopada.

Powstały wszędzie Komitety Obywatelskie, które reprezentowały ludność polską.”

W roku 2006, który został w Polsce ogłoszony rokiem języka polskiego, słowa  napisane

przez  pierwszego  nauczyciela  dzieci  z  Biniewa  brzmią  szczególnie.  Radość,  która  przez  nie

przemawia, uświadamia nam jak ważne jest zachowanie swojej narodowej tożsamości właśnie teraz

w obliczu totalnej globalizacji i unifikacji świata, pomimo konieczności i chęci poznawania życia,

języków i obyczajów innych narodów.

Elżbieta Mikołajczyk



                                           Początki istnienia szkoły 1896-1939.
    

Źródłem  poznania  historii  szkoły  w  Biniewie  są  jej  kroniki  oraz  księgi  ocen,  które
zachowały się od założenia szkoły w roku 1896. Najstarsza kronika szkoły obejmuje lata 1896-1930
i do roku 1918 jest pisana w języku niemieckim przez długoletniego i jedynego wtedy nauczyciela
tej placówki - Romana Ślósarczyka.     

Decyzję  o  przygotowaniach  do  budowy  szkoły  w  Biniewie  podjęły  władze  pruskie  w
sierpniu 1894r.1 Wyznaczono wówczas ziemię szkolną, na której rozmieszczono budynki: szkolny,
gospodarczy, piwnicę, studnię oraz plac szkolny, ogród i pole szkolne. Dwa lata później stał już
budynek szkoły, w którym mieściła się jedna duża klasa, korytarz i mieszkanie dla nauczyciela.2

Ziemia szkolna kosztowała 13.200 marek a sam budynek szkolny o wielkości 59,97m3 kosztował
6.200 marek.4

W okresie zaboru pruskiego szkoła była miejscem germanizacji polskich dzieci. Zapisy w
kronice szkoły świadczą o ścisłym związku historii szkoły z dziejami narodu polskiego. 

Szkoła rozpoczęła działalność we wrześniu 1896 r. Była to jednoklasowa, trzyoddziałowa,
tzw.  półdniowa  szkoła  powszechna.  Zajęcia  obejmowały:  religię,  czytanie,  pisanie,  mówienie,
rachunki, geografię, historię, śpiew, robótki i turnieje, oczywiście nauczane w języku niemieckim.
Pierwsze nazwisko zapisane w księdze ocen to: Hartwig Rusek ur.11.X.1882r. w Biniewie. Wśród
uczniów otrzymujących świadectwa w 1897 roku są: Marianna Rosik, Antoni Marciniak, Antoni
Kluczyk,  Franz  Świgulski,  Antoni  Chmielarz,  Ignacy  Kasprzak,  Albert  Witczak,  Eufrazyna
Kmiecik.  Po  odzyskaniu  przez  Polskę  niepodległości  szkoła  natychmiast  wznowiła  działalność
ucząc języka polskiego oraz historii geografii Polski. Cieszył się tym nauczyciel szkoły pisząc w
kronice:  ,,Niezbadane są wyroki Opatrzności Bożej! Witaj nam drogi, ojczysty języku ukochany!”4

Już 18 listopada tego roku dzieci z Biniewa i okolic rozpoczęły naukę, ale brak opału spowodował
zawieszenie zajęć od połowy grudnia do marca 1919 r. Obowiązek szkolny trwał od 7 do 14 roku
życia. Nie było wówczas podręczników i książek w języku polskim. Dzieci uczyły się w trzech
oddziałach  trzy lata.  Z planu  zajęć,  który zachował  się  w kronice  szkoły,  wynika,  że  dzieci  z
oddziału I i II uczyły się razem przed południem, 18 godzin w tygodniu a uczniowie z oddziału III
-po  południu,  14  godzin  tygodniowo.  Prawdopodobnie  ze  względu  na  trudności  opałowe  oraz
problemy z dotarciem wszystkich uczniów do szkoły w czasie  zimy zajęcia rozpoczynały się  o
godz.  9,°°  do  12°°  i  13°°  do  16°°  a  w czasie  lata  od  7°°  do  10°°  i  11°°  do14°°.  W 1919 r.
wprowadzono nowe podręczniki opracowane już w wolnej Polsce. Dnia 3 maja 1919 r.obchodzono
w szkole tutejszej  po raz pierwszy polską uroczystość szkolną na pamiątkę Konstytucji  3  maja
1791r., jako święto narodowe. Nauczyciel pisał również o plonach w każdym roku i o cenach na
produkty rolne. W roku 1921 utworzono w Biniewie ,,Kółko Młodzieży”, o czym pisze kierownik
szkoły.

Po śmierci Romana Ślósarczyka z  dniem 1 listopada 1924 r.  posadę nauczyciela szkoły
objął  Józef Borowiecki.  Istniała wówczas Rada Szkolna, w której obecności Inspektor Szkolny
wprowadził  nowego  nauczyciela  przed  oblicza  dzieci  szkoły.  1  kwietnia  1925  r.  uroczyście
obchodzono święto sadzenia drzew przy szkole. 20 grudnia 1925 r.  szkoła uczciła 900 rocznicę
koronowania  króla  Bolesława  Chrobrego  uroczystym  apelem  i  modlitwą.  27  lutego  1927r.
nauczyciel przygotował ,,Wieczornicę” w celu zebrania pieniędzy na zakup książek dla młodzieży.

Z dniem 17 października 1927r.  Franciszek Surma  został kierownikiem szkoły i ,,zastał
budynki szkolne, mieszkanie i ogród szkolny w stanie dość dobrym”. Wówczas uczniów było w
oddziałach:  I.:29,  II.:18,  III.:26,  IV.:22,  razem:  95.  Pisze  on  również  o  konferencjach
nauczycielskich  i  zjeździe  nauczycieli  w  Ostrowie  Wlkp.  w  dniu  1  lutego  1928r.  z  ,,ognisk”

1 Decyzja nr 634/94.(informacja w kronice szkoły z 1896r.)
2 Plany rozmieszczenia budynków i pomieszczeń w szkole znajdują się w kronice szkoły z 1896r.
3 źródłem wiedzy-kronika szkoły z 1896r.
4  tamże
45 tamże (aneks 1)



Z.P.N.P.P. z okolicznych powiatów. Opisuje także wybory do sejmu  (4 marca 1928r.)  i  senatu (11
marca 1928 r.).Wspomina też po raz pierwszy organizację ,,Święta Dziecka”, które obchodzono 17
września 1928r.w lesie w formie gier i zabaw. Szczególnie uroczyste były obchody 10-tej rocznicy
powstania Polski. Z inicjatywy kierownika szkoły powołano miejscowy Komitet Obchodu celem
ułożenia  programu  uroczystości  na  dzień  11  listopada.  W  tym  dniu  zebrały  się  miejscowe
organizacje: Towarzystwo śpiewu ,,Echo”, Straż Pożarna, P.W. (Przysposobienie Wojskowe) oraz
uczniowie szkoły na boisku szkolnym i uformowano pochód, który przy dźwiękach muzyki ruszył
do  Kościoła  na  nabożeństwo,  gdzie  ksiądz  proboszcz  Kostrzewski  wygłosił  okolicznościowe
kazanie. Pochód z chorągwiami dotarł do dworca kolejowego i pod szkołą wzniesiono okrzyk na
cześć ,,Najjaśniejszej  Rzeczypospolitej”,  jej  wodza  Marszałka Józefa Piłsudskiego i  Naczelnika
Państwa Ignacego Mościckiego. Wieczorem odbyła się uroczysta akademia z odczytem nauczyciela
na temat ,,Po  10 latach niepodległości”  żywymi obrazami  m.in.  ,,Bitwa”(według Grodgiera)5 w
wykonaniu strażaków i członków chóru ,,Echo”, śpiewem , sztuką patriotyczną pt.: ,,Kościuszko w
Petersburgu” w wykonaniu uczniów szkoły i  odśpiewaniem ,,Roty”.Za dochód z  przedstawienia
kupiono książki,  myślano o zbudowaniu sceny. W tym roku 6 stycznia szkołę wizytował lekarz
powiatowy. W 1929 r. uczniowie wspólnie z P.W. odegrali sztukę pt.: ,,Betlejem polskie” Rydla z
inicjatywy  i  pod  przewodnictwem  kierownika  szkoły F. Surmy.   

27-29  odbyła  się  wycieczka  11  uczniów  szkoły  do  Poznania  na  Powszechną  Wystawę
Krajową, gdzie podziwiali palmiarnię i ogród zoologiczny, bawili się na ,,Wesołym Miasteczku”.
W drugi dzień Zielonych Świątek - 9 czerwca 1930 r.  odbyły się w Biniewie zawody sportowe
P.W.: bieg kolarski, trójbój (bieg na 100m., skok w dal i (uwaga!) rzut granatem, jednobój - bieg na
60m.,  skoki  w  dal.  Po  zawodach  bawiono  się  na  zabawie  tanecznej  w  lesie.  Cały  dochód
przeznaczono na potrzeby P.W. 15 listopada 1930 r.odbył się wiec przedwyborczy zachęcający do
głosowania  na  B.B.W.R.(Bezpartyjny Blok  Współpracy z  Rządem).  16  listopada  odbyły się  w
szkole wybory do Sejmu. Większość głosów padło na listę nr 1 (B.B.W.R.).  16 grudnia 1930r.
kierownik szkoły przygotował uroczystą akademię i wygłosił referat na temat: ,,Pomorze jest nasze”
w ramach miesiąca propagandowego: ,,Pomorze”. Szkoła uroczyście organizowała obchody świąt
państwowych: 11 Listopada, 3 Maja oraz imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego (19marca). W te
dni  zwykle  formowano  uroczysty  pochód,  który  ruszał  ze  szkoły  do  kościoła  parafialnego  w
Szczurach  przy  dźwiękach  orkiestry  na  uroczyste  nabożeństwo  a  wieczorem  w  sali  szkolnej
odbywały się okolicznościowe odczyty kierownika szkoły, deklamacje i śpiewy uczniów i chóru ,,
Echo” oraz dziatwa szkolna odgrywała sztuki np.: „Cudowna Rzepa i sen Janka”(3.V.1930r.) lub
„Stara baśń”( 3.V.1932r. odegrana na sali szkolnej w Szczurach. Uroczystości kończyły się zwykle
odśpiewaniem  hymnu  ,,Jeszcze  Polska  nie  zginęła”.  Uroczystymi  akademiami  czczono  dzień
imienin I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego nawet po jego śmierci od roku 1935 do 1939. Obok
referatu  kierownika  szkoły  np.:  ,,Życie  dla  ojczyzny”-1932  r.,uczniowie  szkoły  deklamowali
wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. W dniu 6 czerwca 1931 r. z okazji ,,Dnia Dziecka” dziatwa
szkolna udała się na wycieczkę do lasu, gdzie przy dźwiękach muzyki tańczyła, śpiewała oraz brała
udział w różnych grach i zabawach a nauczyciel rozdawał jako nagrody zeszyty, ołówki, ekierki i
owoce.  W dniu 27 maja 1932r.o  dbył się poranek szkolny w celu uczczenia ,,Dnia  Matki”- to
pierwsza wzmianka o tym święcie 24 marca 1933r.  przeprowadzono wybory do Rady Szkolnej
Miejscowej.  Nie  dotyczyły one  tylko  rodziców  uczniów  a  przewodniczył  im  sołtys  Wojciech
Walczak.  Na członków wybrano między innymi emerytowanego kolejarza Józefa Augustyniaka,
gospodarza Szymczaka, Ludwika Grajaszka i Tomasza Szczepaniaka oraz z obszaru dworskiego
Józefa  Skorczyka.  W  tym  roku  nauczyciel  zorganizował  kurs  dokształcający  dla  młodzieży
pozaszkolnej  wiejskiej  (24.XI-31.III),  na  którym  wykładał:  język  polski,  rachunki,  geografię,
przyrodę i naukę o Polsce. Kurs zakończono przedstawieniem dwóch sztuk:  ,,Pan majster i jego
czeladnik” i ,,Po kolędzie” a dochód z przedstawień przeznaczono na pokrycie kosztów kursu. 2
maja  1933r.  wyświetlono  pierwszy  film  propagandowy  o  L.O.P.P.  Pierwsza  wycieczka  -  na
furmankach, została odnotowana 13 czerwca 1933 r.do Gołuchowa w celu zwiedzenia muzeum
książąt  Czartoryskich.  Furmanki  dostarczył  p.Roch  Walczak.  Od  16  sierpnia  1933  r.  posadę

5 chodzi tu o malarza, rysownika Artura Grottgiera (1837-67), jednego z najwybitniejszych twórców polskich XIXw.



nauczyciela szkoły w Biniewie objął Brunon Mańka. W drugie święto Bożego Narodzenia 1933 r.
młodzież  szkolna  odegrała jasełka w 6 aktach.  Dochód z przedstawienia przekazano do kasy ,,
Samorządu szkolnego” jako fundusz wycieczkowy. 6czerwca urządzono wycieczkę do Strzyżewa i
Mikstatu wozem drabiniastym dla dzieci z 3 i 4 oddziału. Również i ten nauczyciel przeprowadził
kurs  dokształcający dla  młodzieży pozaszkolnej  a  oprócz  przepisowych przedmiotów uczył  też
śpiewu piosenek regionalnych. 12 maja 1935 r. zmarł Józef Piłsudski, co odnotowano w kronice
szkoły. 7czerwca 1936 r. odbyła się majówka dla dzieci szkolnej i starszych z grą w siatkówkę,
biegami na 100, 200 i 500m. Następnie dzieci wystąpiły w ogrodzie p.Walczaka i sprzedano losy z
fantami, z których dochód przeznaczono na wycieczkę do Antonina. W 1938 r. przeprowadzono
tygodniową wycieczkę do  Krakowa i  Zakopanego  dla  najstarszych uczniów szkoły z  funduszy
zgromadzonych po przedstawieniu ,,Od Beskidu do Bałtyku” oraz z balu i zabawy karnawałowej.
W drodze odwiedzili również Katowice. Wycieczka trwała od 27.06.1938 r. a uczestnicy wędrowali
Doliną Kościeliską, Halą Gąsienicową i wspinali się na Giewont.     
                        

Funkcjonowanie szkoły w latach 1945-1982.

Najważniejszym  zadaniem  jakie  stanęło  przed  Polakami  po  zakończeniu  wojny,  była
odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych. Po wyzwoleniu niezwłocznie przystąpiono również do
organizacji  szkolnictwa  na  terenie  całego powiatu  ostrowskiego.  W roku  szkolnym 1945/1946
istniało na tym terenie (bez miasta Ostrowa) 96 szkół. Jedną z nich była oczywiście istniejąca już od
ponad pół wieku szkoła w Biniewie. Szkolnictwo trzeba było organizować od podstaw. W czasie
okupacji  uległ  zniszczeniu  sprzęt  i  wyposażenie  szkoły,  a  znaczna  część  młodzieży przez  całą
okupację  nie  mogła  korzystać z  nauki.  W szkolnictwie  wiele  zaczęło  się  zmieniać,  ale  przede
wszystkim rozpoczęto  realizację  ustawy o  likwidacji  analfabetyzmu.  Do organizacji  Publicznej
Szkoły  Powszechnej  w  Biniewie  przystąpiono  9  lutego  1945  r.,  czyli  niecały  miesiąc  po
opuszczeniu tych terenów przez ostatnie oddziały „Volksturmu” i ewakuacji wszystkich Niemców,
których wojska wkroczyły do Biniewa 3 września 1939 r. Zorganizowania nauki w Biniewie podjął
się  tutejszy nauczyciel,  Franciszek Witkowski,  który zgłosił  się  do  Inspektoratu  Szkolnego w
Ostrowie Wielkopolskim i zgodził się rozpocząć pracę w szkole. Przystąpił do niej już następnego
dnia, kiedy to zaczął poszukiwać i zwozić sprzęt szkolny oraz pomoce naukowe. 17 lutego odbyły
się zapisy dzieci do szkoły. Łącznie zgłosiło się 92 przyszłych uczniów w wieku od 8 do 15 lat,
którzy podjęli naukę w 4 oddziałach. Zajęcia rozpoczęły się 27 lutego, gdyż wcześniej trwały prace
nad porządkowaniem terenu i  budynku szkolnego.  W dniu rozpoczęcia  nowego, pierwszego po
okresie  wojny,  roku  szkolnego,  dzieci  wzięły  udział  we  mszy  św.,  którą  odprawił  ksiądz  z
Franklinowa ponieważ proboszcz parafii w Górznie  nie powrócił jeszcze z obozu koncentracyjnego
w  Dachau.  Rozpoczęta  następnego  dnia  nauka  była  mozolna  i  trudna,  ponieważ  brakowało
dosłownie wszystkiego: książek, zeszytów, przyborów szkolnych. Nauka byłaby pewnie w ogóle
niemożliwa gdyby nie pomoc mieszkańców Biniewa, a w szczególności Stanisława Idziorka, który
przekazał bezpłatnie na rzecz szkoły węgiel oraz ołówki. W tym okresie w szkole pracował tylko
jeden nauczyciel. Dzieci uczyły się następujących przedmiotów: język polski, matematyka, religia,
śpiew,  geografia,  przyroda  oraz  ćwiczenia  cielesne.Szkoła  obok  swych  podstawowych  funkcji,
nauczania i wychowania, podejmowała również szereg innych działań. 1 stycznia 1946r. Odegrano
dla mieszkańców Biniewa przedstawienie pt. „Przeżycia Polaków podczas okupacji – lata 1939-
1945”. Po przedstawieniu odbyła się zabawa, której przebieg zakłócili żołnierze Armii Krajowej.
Weszli  oni  na salę uzbrojeni  w automaty, pistolety, karabiny i  ręczne granaty. Dalszy przebieg
zabawy był już jednak spokojny. Dochód z tej imprezy w wysokości 8 tys. złotych został niestety
wkrótce skradziony. Ludność z Biniewa wraz z uczniami świętowała bardzo uroczyście również
dwusetną rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki. Kronika szkoły jest jednak źródłem wielu innych
cennych informacji  na temat życia w Biniewie, dowiadujemy się z  niej  również  o rzeczach nie
związanych bezpośrednio ze szkołą. Od 14 do 17 lutego odbył się na terenie Biniewa, oraz całej
Polski,  Powszechny Spis  Ludności.  Dzień  po  jego zakończeniu  rozpętała  się  straszna  wichura,
której skutkiem było wiele strat takich jak: zerwane dachy, zniszczona dawna dworska stodoła oraz
uszkodzony dach na szkolnym budynku gospodarczym. W szkole  zorganizowano  również  kurs



Oświaty Dorosłych dla młodzieży pozaszkolnej, który zakończył się egzaminem w dniu 11 maja.
Zdali go wszyscy spośród 11 uczestników. Organizowano również liczne wycieczki dla uczniów.
Obok mającej pomóc w nauce przyrody wycieczki do lasu, dzieci wyjechały także do Poznania,
gdzie zwiedziły Ogród Zoologiczny, Palmiarnię, Cytadelę, Plac Wolności oraz Stary Rynek. Latem
1946r. Z pomocą szkoły zorganizowano dwie zabawy dla mieszkańców Biniewa. Pierwsza z nich
odbyła się 4 sierpnia na boisku sportowym. Dochód uzyskany z tej imprezy przeznaczono na zakup
książek i zeszytów oraz na inne potrzeby szkolne. Druga zabawa była związana z obchodzeniem
gromadzkich dożynek i odbyła się 18 sierpnia. Dochód z niej uzyskany mieszkańcy przeznaczyli na
postawienie  figury św.  Rocha oraz  św.  Antoniego,  a  także  na zakup opału  dla  rodzin,  których
ojcowie zginęli w czasie walk lub w obozach koncentracyjnych. W drugiej połowie października
mieszkańcy Biniewa wsparli odbudowę stolicy zbierając 432zł, które przekazano na ten cel, a w
dniach od 14-21 grudnia przeprowadzono składkę na odbudowę Ziem Odzyskanych. Późną jesienią
1946r. doszło do nieszczęśliwego wypadku. 18 listopada 4 uczennice w drodze do szkoły wpadły
pod przejeżdżający traktor. Nie doszło do największej tragedii, ale dzieci z licznymi obrażeniami i
złamaniami trafiły do szpitala. Pod koniec roku dzieci szkolne odegrały dla ludności Biniewa dwa
przedstawienia, a 24 grudnia przy pomocy nauczyciela i rodziców, za pieniądze zebrane podczas
przedstawień zorganizowano dla dzieci spotkanie przy choince. 1 stycznia 1947r. strażacy S.O.S.P.
w Biniewie odegrali dla mieszkańców swojej gromady przedstawienie pt. „Pokój ludziom dobrej
woli”. Publiczność była bardzo zadowolona i dochód z tej imprezy przeznaczono na zakup czapek
dla strażaków. Następnego dnia wydarzyła się tragedia. Jedna z uczennic po długotrwałej chorobie
zmarła. W pogrzebie, z powodu silnego mrozu wzięło udział tylko kilkoro dzieci, które w imieniu
szkoły,  złożyły na  jej  grobie  wieniec.  13  stycznia  dzieci  obejrzały  pierwszy po  okupacji  film
oświatowy. Kronika szkoły opisuje również uroczystość poświęcenia pompy O.S.P., która odbyła
się 15 czerwca 1947r. Dokonał tego, w obecności przedstawicieli starostwa, ks. proboszcz Florian
Maćkowiak. Następnie wygłosił on przemówienie, zakończone słowami: „Bogu na chwałę, ludziom
na pożytek”. Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się zabawa taneczna z udziałem wszystkich
mieszkańców Biniewa. Również w ten sam sposób zakończyły się dożynki pod kierownictwem
miejscowego nauczyciela,  które  również  odbyły się  na  boisku  sportowym w dniu  17  sierpnia.
Pieniądze uzyskane podczas zabawy przeznaczono na zakup mundurów dla strażaków. Natomiast w
oficjalnej  części  tej  uroczystości  miejscowa  młodzież  w  pięknych  strojach  wręczyła  rolnikom
wieńce  i  wykonała  tańce  ludowe.  W  listopadzie  ludność  gromady  ponownie  wykazała  swą
szczodrość w składce na „Dar szkół  dla Warszawy”. W tym roku podobnie jak w poprzednich
latach  urządzono  dla  dzieci  spotkanie  choinkowe,  które  zakończyło  się  rozdaniem  dzieciom
upominków z funduszu założonego przez rodziców.

5 lutego 1948 r. dzieci z Biniewa wzięły udział w wycieczce do Ostrowa, w czasie której,
zwiedziły dworzec  kolejowy,  rynek i  kościoły.  Następnie  dzieci  obejrzały w Teatrze  Miejskim
przedstawienie pt. „Kot w butach”. Obok tradycyjnych świąt takich jak święto 3 maja czy wiejskie
dożynki  młodzież  szkolna  brała  także  udział  w  uroczystościach  obchodów  Święta  Pracy,
Trzydziestolecia Armii Czerwonej, urodzinach Stalina, Bieruta i innych tego typu uroczystościach.
2 maja ludność z Biniewa wzięła udział w zorganizowanych w Sobótce gminnym „Dniu Sportu”.
Bieg na 2000 metrów wygrał uczeń z Biniewa, Zygmunt Walczak, drugie miejsce zajął mieszkaniec
Biniewa, Michał Niezgódka. Rok szkolny zakończył się 26 czerwca. W czasie wakacji uczniowie
szkoły brali  czynny udział  w organizowaniu  imprez  na  terenie  Biniewa.  Pierwszą  z  nich  było
przedstawienie pt. „Baba Jaga”. Miejscowy nauczyciel przeprowadzał z dziećmi próby, a jego żona
przygotowała  dla  nich  dekoracje  i  kostiumy.  Po  zakończeniu  przedstawienia  pan  Franciszek
Witkowski zaprosił wszystkich widzów na odbywającą się zabawę taneczną. Drugą uroczystością,
w której udział wzięli uczniowie szkoły były tradycyjne już dożynki zorganizowane przez Związek
Samopomocy  Chłopskiej  gromady  Biniew,  które  odbyły  się  28  VIII  jak  zwykle  na  boisku
sportowym. Młodzież, tak jak w poprzednich latach, wręczyła rolnikom wieńce i wykonała piękne
tańce ludowe.  Pieniądze zebrane na tej  imprezie  przeznaczono na zakup i  założenie pompy na
cmentarzu parafialnym. Po powrocie do szkoły młodzież podobnie jak w poprzednich latach wzięła
udział  w  „Miesiącu  odbudowy  Warszawy”,  a  nawet  założyła  szkolne  koło  „Odbudujemy



Warszawę”,  które  co  miesiąc  zbierało  na  ten  cel  pieniądze.  W  niedzielę,  16  stycznia  1949r.
otworzono w Biniewie punkt biblioteczny, który miał być czynny po każdej niedzielnej mszy św. 

1955 r. Uczniowie z kierownikiem Szkoły Franciszkiem Witkowskim, 
nauczycielką Honoratą Kromolińską i księdzem Zdzisławem Graczykiem

Natomiast  13 lutego odbyło się przedstawienie z udziałem mieszkańców wsi,  z którego dochód
przeznaczono na zakup aparatu radiowego dla szkoły. W 1950 roku po raz pierwszy urządzono
uroczysty, manifestacyjny obchód Dnia Dziecka. Wraz z dziećmi z Państwowego Domu Dziecka w
Górznie uczniowie szkoły wzięli udział w obchodach swojego święta. W okresie od 3 do 7 XII pod
przewodnictwem kierownika szkoły w Biniewie odbył się Narodowy Spis Powszechny. 17 maja
1951r. w Biniewie przeprowadzono Narodowy Plebiscyt Pokoju. 2 IV uczniowie szkoły przeżyli
głęboki  wstrząs.  Ich koleżanka  zmarła  po  długotrwałej  chorobie.  5  IV dzieci  wzięły udział  w
pogrzebie i złożyły kwiaty na jej grobie. 

1958 r. Dzieci z kierownikiem i Panią Elżbietą Sobczak

Na  początku  roku  szkolnego  1952/53  w  Biniewie  powitano  nową  nauczycielkę,  Honoratę
Kromolińską-Janiak. Od tej pory nauka w Biniewie odbywała się przy dwóch siłach nauczycielskich
w 5 oddziałach (74uczniów). Od 6 do 9 III 1953r. młodzież szkolna wraz z mieszkańcami słuchała
audycji  radiowych  z  przebiegu  choroby  Józefa  Stalina,  przygotowań  do  pogrzebu  oraz  jego
przebiegu. Od 1954r. wprowadzono w klasach 4-tych i wyższych obowiązek zdawania egzaminów



promocyjnych. Natomiast w 1955r. w biniewskiej szkole założono trzy kółka zainteresowań. Dzieci
mogły więc poszerzać swoje umiejętności  w zakresie śpiewu, muzyki i  tańca a także pogłębiać
swoją wiedzę z  biologii.  Kółka muzyczne i  taneczne prowadzone przez Jana Łępę,  nauczyciela
muzyki  z Ostrowa, przetrwały przez wiele lat i odnosiły nawet pewne sukcesy w konkursach.  W
1958  r.  pani  Kromolińską-Janiak  została  zastąpiona  przez  Elżbietę  Sobczak,  a  już  w  1962  r.
ponownie nastąpiła zmiana na tym stanowisku. 

1959 r. Wycieczka do Zakopanego i Krakowa

1967 r. – Uczniowie z kierownikiem Franciszkiem Witkowskim i nauczycielką Krzysławą Sikorą 

Posadę nauczyciela w Biniewie objął Stanisław Marciniak, jednak już rok później pracę tą podjęła
Gertruda Dyba. Uczyła ona w tutejszej szkole do roku 1965 kiedy zastąpiła ją Krzysława Sikora.
Rok 1968 przyniósł kolejną zmianę w biniewskiej szkole. Od tej chwili pracę z dziećmi prowadziło
już  trzech  nauczycieli.  Nową  posadę  objęła  pani  Janina  Banasiak.W  kolejnych  latach  szkoła
organizowała dla swych uczniów wiele zabaw i atrakcji. W 1970 roku obowiązki dyrektora szkoły
objął  Marian Wincenciak.  W tym roku dzieci wyjechały  na wycieczkę do Poznania, Kórnika i
Zaniemyśla, gdzie  po raz pierwszy miały okazję podróży promem. Co roku również wraz z dziećmi
z Domu Dziecka w Górznie obchodziły 1 VI swoje święto. W 1972 roku przeprowadzono w szkole
gruntowny remont,  w  którym pomagali  oczywiście  również  mieszkańcy Biniewa.  Pomalowano
klasy, naprawiono piece, wprawiono nowe okna, przebudowano instalację elektryczną, przełożono
dachy na budynku szkolnym oraz gospodarczym.



Szkoła w latach 1982 - 2003.

 W 1982 r. po przejściu na emeryturę poprzedniego dyrektora, posadę tę objął  Stanisław
Maciejewski. W latach 1983-2001 Danuta Maciaszek była nauczycielem i wychowawcą w tutejszej
szkole. W roku 1985 rozpoczęła w tutejszej placówce pracę i nadal pracuje Marlena Cepa a w 1987
r. -Elżbieta Mikołajczyk. Było wtedy 60 dzieci od oddziału przedszkolnego do klasy III. 

1994 r. Rozbudowa Szkoły

1996 r. Stuletnia Szkoła w Biniewie z uczniami i nauczycielami 

Przeprowadzono wówczas remont szkoły. W roku 1990 wprowadzono religię do szkół i katechetką
była do roku 1999 Ewa Gądziak a obecnie jest Justyna Frąszczak. Od 1991 r. Róża Palarczyk jest
wychowawcą w oddziale przedszkolnym. W 1991r.dyrektorem szkoły, po odejściu na emeryturę
poprzedniego, została Elżbieta Mikołajczyk a od 1993 r.jest kierownikiem filii w Biniewie Szkoły
Podstawowej w Szczurach. W 1992r.założono w szkole wodociąg i  wykonano społecznie prace
malarskie  klas  i  korytarzy.  W  1994r.doprowadzono  do  rozbudowy szkoły  o  ubikacje  i  pokój
nauczycielski,  wygospodarowano  szatnie,  kuchnię  i  umieszczono  kotłownię,  założono  centralne
ogrzewanie,  zaadoptowano  największą  klasę  na  salę  gimnastyczną,  uporządkowano plac  wokół



szkoły,  zlikwidowano  ubikacje  wolnostojące,  piwnicę  i  stodołę,  zlikwidowano  piece  kaflowe  i
pomalowano sale. Prace te wykonali mieszkańcy okolic w czynie społecznym, Komitet Rodzicielski
i  jej  przewodniczący  Mirosław  Nowak  zaangażowali  się  w  rozbudowę-ufundowali  wraz  z
organizacjami  wsi  projekt  dobudowy  i  wykonali  prace  murarskie  a  materiały  i  wyposażenie
sfinansował Samorząd Gminy Ostrów Wielkopolski przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Kaliszu. 

2003 r. Drużyna z klasy II, która zdobyła III miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym „Karolcia”: 
Malwina Warczygłowa , Adrian Maciejewski i Magdalena Świtała

2003 r. Taniec dzieci z klasy „0” na uroczystości z okazji 600 lecia Biniewa

Społeczność szkolna przygotowała uroczystość otwarcia szkoły po rozbudowie z przedstawieniem
pt.:  ,,Serce  za  serce”.  Od  1.09.1995r.doprowadzono  do  podwyższenia  stopnia  organizacyjnego
szkoły o czwartą klasę z powodu dobrych warunków lokalowych i możliwości zdania przez 10-
latków egzaminu na kartę rowerową, aby zgodnie z przepisami ruchu drogowego dojeżdżały do klas
wyższych w S.P.  Szczury. Zajęcia  w klasie  IV prowadzono przez  5 lat  -  do 21.06.2001r.  (  ze
względu na reformę oświaty oraz niż demograficzny ).Wprowadzono tzw. kształcenie zintegrowane



w klasach I-III łącząc przedmioty w jeden tok nauczania-uczenia się(zgodnie z reformą oświaty).W
szkole  organizowano  dodatkowo  naukę  języków  obcych  opłacaną  przez  rodziców:  języka
niemieckiego w 1993/94,języka angielskiego w 1998-2001(3 lata).W 1996r społeczność szkolna
przygotowała obchody 100-lecia Szkoły w Biniewie. Z tej okazji otynkowano budynek i skład na
opał, wykonano prace malarskie czynem społecznym. Nauczycielki wraz z uczniami przygotowały
część artystyczną  pt.: ,,Piosenki i zabawy naszych dziadków i pradziadków”, zaproszono byłych
uczniów i pracowników szkoły oraz gości honorowych. Szkoła wzbogaciła swoją bazę o telewizor z
wideo, kserokopiarkę i komputer, które wykorzystuje w trakcie zajęć. Od roku 2001/2002 szkoła
organizuje  zajęcia  dodatkowe  z  informatyki.  Nauczyciele  szkoły  przygotowują  imprezy,
uroczystości środowiskowe przy współpracy z samorządem sołeckim Biniewa, OSP Biniew ,Radą 

2003 r. Występ uczniów z klas I-III na uroczystości z okazji 

Rodziców  Szkoły:  balik  dla  dzieci  od  0  do  10  lat,  Dzień  Seniora  dla  wszystkich  starszych
mieszkańców okolic, Dzień Rodzica, Mikołajkową Przysięgę Pierwszaków, spotkania wigilijne z
Jasełkami,  część  artystyczną  z  dziećmi   na  np.:  jubileusz  OSP  w Biniewie.  Szkoła  organizuje
konkursy na  szczeblu  gminy, np.:  teatralny ,,Brzechwa dzieciom” w 2000r,  dyktando  ,,Corrida
ortograficzna”  w  2003r.,poetycki,,W  krainie  małej  poezji”  w  2004r.Uczniowie  biorą  udział  w
gminnych  i  ogólnopolskich  konkursach  plastycznych,  akcjach  np.:  ,,Góra  grosza”,   projekcie
edukacyjnym ,,Bocian”, konkursach matematycznych, wokalnych, recytatorskich, sportowych, itp.
Osiągają  w  nich  sukcesy  np.  wyróżnienia  na  BWA  Kalisz,  na  szczeblu  powiatowym  Marcin
Marcinowski w konkursie plastycznym ,,Zapobiegajmy pożarom” w 2004r.,  Monika Gościńczyk
zdobyła nagrodę w powiatowych eliminacjach tego konkursu w 2003r., III miejsce zajęła Angelika
Chabasińska w ,,Corridzie Ortograficznej” dla klas II i III szkół Gminy w 2003r.,  II miejsce w
Matematycznym  Konkursie  klas  III  Gminy  zajął  Krystian  Szymczak  w  2002r.,III  miejsce  w
Gminnym Konkursie Czytelniczym ,,Karolcia”  klas II zdobyli: Malwina Warczygłowa, Magdalena
Świtała i Adrian Maciejewski w 2005r. , III miejsce zajął w konkursie plastycznym ,,Pasterka” w
GOK Grzegorz Jędroszka w 2005r.,  I miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym Klas III ,, W
Krainie  mgieł  i  wichrów”  uzyskały  :  Malwina  Warczygłowa  i  Natalia  Grajaszek  w
2006r..Wokalne,,Trio  MMM”  zajęło  III  miejsce  w  Gminnym  Przeglądzie  Piosenek
Bożonarodzeniowych w 2004r.,oraz II miejsce w Gminnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych w
2005r.-Marcin  Lewicki,  Malwina  Warczygłowa  i  Magdalena  Niemowna.I  miejsce  w Gminnym
Konkursie  Plastycznym  ,,W  krainie  drzew”  zajęła  Karolina  Chmielarz  oraz  wyróżnienie  w
Gminnym Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej w 2004r. Również w biegach przełajowych
szkoła zdobyła I miejsce i puchar w 1999r.a w 2004 roku nagrodę za walkę ,,fair play” na Gminnej



Olimpiadzie dla klas I-III. Na tej olimpiadzie w roku 2003 Krzysztof Pawlicki z klasy II zajął w
indywidualnych konkurencjach III miejsce. Dzieci co roku jadą na wycieczki autokarowe; np.: 1996
r. - ,,szlakiem piastowskim”, 1997r.-muzeum ziemi kaliskiej, fabryka lodów w Kaliszu, statek na
Szałe, 1998r.-obserwatorium astronomiczne w Toruniu, 1999r.-Poznań,Rogalin,Kórnik, 2000r.-zoo,
statek po Odrze, ogród botaniczny we Wrocławiu, 2001r.-Malta,zoo,rynek(koziołki) w Poznaniu,
2002r.  -zamek,  park  i  żubry  w  Gołuchowie,  2003r.-Górecznik  (strusie)  ,Antonin  (pałacyk  z
pamiątkami po F.Chopinie), ,,Bajkoland” w Ostrowie Wlkp.2004r.-Wrocław itd. 

2005 r. Przed spaleniem Marzanny – zimowej Panny

W  szkole  w  Biniewie  organizuje  się  lokal  wyborczy  w  celu  przeprowadzania  wyborów
samorządowych i  ogólnopolskich oraz referendum. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem
Kultury,  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną,
samorządami gminnym i wiejskim, dzielnicowym policji,  proboszczem parafii Szczury i Górzno
oraz ściśle współpracuje ze szkołą macierzystą S.P. Szczury. W 2003 roku szkoła przeprowadziła
projekt edukacyjny ,,600 lat Biniewa- ocalmy ślady przeszłości”, w którym uczniowie zaplanowali
sposoby poznania własnej okolicy i jej przeszłości. Przygotowano styropianowe tablice ze zdjęciami
najważniejszych obiektów Biniewa  i ich opisami, zorganizowano rysunkowy konkurs na ,,herb”
Biniewa, ale przede wszystkim zapoznano uczniów z historią Szkoły w Biniewie i zgromadzono
zdjęcia,  kroniki  Szkoły i   inne  pamiątki  szkolne,  które wyeksponowano na wspólnej wystawie
historii Biniewa na sali  wiejskiej.  Cała społeczność szkolna zaangażowała się w przygotowanie
uroczystości z okazji 600- lecia Biniewa. Nauczycielki: Elżbieta Mikołajczyk, Marlena Cepa i Róża
Palarczyk zostały członkami  Klubu  Miłośników  Biniewa.  Elżbieta Mikołajczyk  opracowała
projekt  obchodów  a wraz  z   Marleną Cepa   (lata 1945-1982)  opracowały   historię  Szkoły w
Biniewie, która  została umieszczona  na   stronie  internetowej   Biniewa   oraz  w  broszurce
okolicznościowej. Uczniowie
przygotowali   montaż  słowno- taneczno- wokalny pt.: ,,Jesteśmy w Europie”.  Po uroczystej  sesji,
która miała miejsce w  sali wiejskiej w Biniewie, 20 lipca 2003r. odbyła się  inauguracja  obchodów
600-lecia Biniewa. Wielu  zasłużonych mieszkańców Biniewa  otrzymało  medale okolicznościowe,
również nauczycielki Szkoły w Biniewie zostały zaszczycone tym wyróżnieniem.
     110-letnia  historia  Szkoły w Biniewie  swoim bogactwem zobowiązuje  do  kultywowania
najlepszych, polskich tradycji współpracy w tej lokalnej, ,,małej Ojczyźnie” dla dobra jej mieszkań-
ców, poprzez organizacje samorządowe i instytucje ważne społecznie a taką jest szkoła.
       

Szczególnie dziękujemy za wieloletnią współpracę członkom Klubu Miłośników Biniewa:



Marianowi  Szymoniakowi  –  przewodniczącemu,  Ks.Antoniemu  Krzykosowi,  Stefanowi
Matuszakowi,  Wandzie  Ratajczak,  Ryszardowi  Stasiakowi,  Danucie  Szymoniak,  Łukaszowi
Matuszakowi,  Michałowi Szymoniakowi, władzom i  pracownikom Gminy Ostrów Wielkopolski
oraz  Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu.
                       

Opracowała i zebrała w całość: Elżbieta Mikołajczyk,
 (lata 1945-82: Marlena Cepa)

,, Nasza mała społeczność
solidarna, biniewska,
możliwości tak mało...
Ale pomoc wzajemna,
solidarna, sąsiedzka

nie pozwoli jej zmarnieć.
I zachowa też pamięć

o świetności biniewskiej
i pokaże ją światu

jakie serca biniewskie
i z okolic, sąsiedzkie
są gorące i  piękne !

                                Elżbieta Mikołajczyk



Rady Rodziców przy Szkole Filialnej w Biniewie.

 1988/1989  do 1991/1992
*przewodnicząca: Maria Wieleba Organizowanie środowiskowego Baliku i
*zastępca: Marian Grobelny               Dnia Seniora przy współpracy  z KGW-Wandą         
*skarbnik: Maria Matyla                  Ratajczak i samorządem wiejskim (do dzisiaj).
*sekretarz: Irena Matuszak              Zakup pomocy szkolnych i nagród książkowych
*członek  R.R.: Irena Szulc      dla uczniów szkoły. 

Organizacja wycieczek szkolnych.
*1991/92 zastępca: Mirosław Nowak
1992/1993 
*przewodniczący: Mirosław Nowak   Założenie wodociągu w szkole. Prace malarskie
*zastępca: Lucyna Pawlicka                                          klas i korytarzy.
*skarbnik: Maria Kudła Zakup pomocy szkolnych i nagród
*sekretarz: Marlena Cepa                 książkowych dla uczniów.
*członek R.R.: Florian Kaczmarek       Finansowanie wycieczki szkolnej.
1994/1995
*przewodniczący: Mirosław Nowak  Rozbudowa szkoły,wykonanie robót murarskich
*zastępca: Anna Stasiak       społecznie przez mieszkańców  

okolic i brygadę Mariana
*skarbnik: Urszula Kłopocka  Kłopockiego, prace wewnątrz-grupa R.Stasiaka
* sekretarz: Marlena Cepa    Finansowanie nagród książkowych i wycieczki szkolnej.
*członek R.R.: Maria Gądziak, Iwona Jamroszczyk, Bogumiła Rzymyszkiewicz
1996/1997          
*przewodnicząca: Arleta Jakubowska      Organizacja obchodów 100-lecia szkoły
*zastępca: Ewa Woźniak/ Karol Wołkiewicz w Biniewie. Wykonanie społecznie prac
*skarbnik: Urszula Kłopocka                    malarskich klasy i korytarza(ekipa Z.Cepy)
1998/1999
*przewodnicząca: Arleta Jakubowska      Wykonanie i założenie osłon na kaloryfery.
*zastępca: Urszula Marcinowska   Organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego
*skarbnik: Urszula Kłopocka      Utworów Jana Brzechwy z okazji 100-lecia urodzin.
2001/2002
*przewodnicząca: Arleta Jakubowska          Organizacja imprez środowiskowych.
*zastępca: Urszula Marcinowska            Udział w obchodach 80-lecia OSP w Biniewie.
*skarbnik: Agnieszka Gądziak Założenie bramek na boisku przez LKS(S.Matuszak)
2002/2003   2003/2004  2004/2005  2005/2006
*przewodniczący: Damian Warczygłowa Prace remontowe podłóg na piętrze
*zastępca: Urszula Marcinowska                  szkoły. Organizacja Gminnego Konkursu
*skarbnik: Agnieszka Gądziak.          Ortograficznego >>Corrida ortograficzna, czyli
2003/2004                                          walka z ,,bykami”<<. Obchody 600-lecia Biniewa. 
*zastępca: Jolanta Dycfeld                   Odmalowanie korytarza na piętrze i biblioteki.
2004/2005                         Organizacja Gminnego Konkursu ,,W krainie małej poezji”.
*sekretarz: Wioletta Niemowna                    Zakup komputerów, telewizora i wideo.
2005/2006:                                            Wyjazdy do teatru, kina, udział w konkursach.
*skarbnik: Danuta Polowczyk,                  Obchody 110-lecia Szkoły w Biniewie.
  sekretarz: Żaneta Bruder



Aneks nr 1

Podręczniki – Polska 1919 rok.

1. Katechizm krótki Rzymsko-Katolicki dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej.

2. Historia Święta dla katolickich szkół ludowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej.

3. Książki do czytania:

a) Nowy elementarz polski z obrazkami dla oddziału III (a i b).

b) Kasiński,,Książka do cztania” dla oddziału II, tymczasowo.

c) ,,Strzecha Rodzinna, część II” książka do czytania i ćwiczeń,  ułożył

R.T.Kowalewski, tymczasowo.

d) Cecylia Niewiadomska ,,Pierwszy rok gramatyki, klasa wstępna.”.

e) Sulerzyska-Kłos ,,Dyktanda do pisowni polskiej”, stopień niższy i średni.

4. A.Niranth ,,Rachunki dla szkół ludowych”, stopień niższy.

5. Stanisława Pisarzewska ,,Zarys dziejów Polski.”, wydanie siódme.

6. Jan Mazurski ,,Krótka historja Polski”.

7. Józef Chociszewski ,,Historja dawnej Polski.”

8. Ustawa rządowa z dnia 3.maja 1791r.

9. ,,Geografja Polski” przez Annę Nałkowską.

10.  ,,Kurs elementarny zoologji, botaniki, mineralogji, część I.iII.” przez E.Sokolnicką.

11. Krótka geometrija” przez Romana Rawięckiego.

12. ,,Polski śpiewnik okolicy” przez Piotra Mączyńskiego.

13. ,,Śpiewnik kościelny” wydał Ks.Wacław Gieburowski.

14. ,,Krótka Geografja Powszechna”, wyd. Stanisław Lubicz-Majewski.




