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Uczestniczymy w projektach unijnych 

Jeździmy na wycieczki i zloty szkół  
prymasowskich 

„[…] szybujcie wysoko ku przy-
szłości Ojczyzny i Kościoła […]” 
- słowa te wypowiedziane przez 
Stefana kardynała Wyszyńskiego, 
stały się hasłem przewodnim uro-
czystości nadania naszej szkole 
imienia Prymasa Tysiąclecia. 
O godz. 10.00 rozpoczęła się uro-
czysta msza święta, w czasie któ-
rej został poświęcony sztandar 
szkoły. Mszy świętej przewodniczył 
biskup ordynariusz Kazimierz 
Ryczan. Po nabożeństwie wszyscy 

udali się do szkoły, gdzie 
nastąpiło uroczyste od-
słonięcie tablicy pamiąt-
kowej (w holu szkoły), 
którego dokonali:  pani 
Anna Świerczewska – 
absolwentka naszej 
szkoły oraz Wójt Gminy 
Krasocin pan Józef Si-
wek.  

Następnie głos zabrała 
pani Mieczysława Ciszek 
–nauczycielka naszej 
szkoły. Przedstawiła ona 
krótki rys historyczny szko-
ły wraz z opisem działań 
przygotowujących szkołę 
do uroczystości.  
W dalszej części uroczy-

stości głos zabrał Wójt Gminy, 
który uroczyście odczytał akt 
nadania szkole imienia Pryma-
sa Tysiąclecia i przekazał go 
Dyrektorowi Szkoły.  

 

Patron szkoły - 
Prymas Tysiąclecia 

,,Pierwsze uczniowskie doświadcze-
nia drogą do wiedzy". Istotą tego pro-
jektu było wielokierunkowe i wieloaspek-
towe wspieranie rozwoju uczniów skiero-
wane na rozwój kompetencji kluczo-
wych, przez praktyczne działania dzieci 
pod kierunkiem nauczyciela.  

„Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów kl. I-III”.  Celem 
działań podejmowanych w ramach tego 
projektu było wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów, poprzez indywiduali-
za c j ę  p r o c e s u  d yd a k t yc zn o -
wychowawczego.  

„Wyzwól w sobie inwencję twórczą”- 
projekt wprowadzał uczniów w tajniki 
fotografii oraz pozwalał wczuć się w rolę 
dziennikarza.  

„Skąd nasz ród” -  wycieczka do 
miejsc związanych z Patronem Szkoły. 

„Lubimy szkołę” - projekt miał na celu 
zaproponowanie uczniom atrakcyjnego 
spędzania czasu wolnego: wycieczki na 
basen, do kina, teatru.  

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa 
Schronisk Młodzieżowych zwiedziliśmy 
już Kielce, Warszawę, Kraków, Zakopane, 
Wrocław. Jeździmy również na zloty szkół 

imienia Stefa-
na kardynała 
Wyszyńskie-
go, które od-
bywają się w 
Częstochowie. 

  Częstochowa 2013  Więcej informacji na stronie szkoły: 

www.szkola.mieczyn.internetdsl.pl 



Przekazy ustne oraz pisemne opracowania 
na temat szkoły  w Mieczynie sięgają 1907 roku. 
Wówczas była to szkoła prywatna mieszcząca 
się w jednej izbie. Nauka trwała dwa lata i obej-
mowała kształcenie umiejętności czytania i pisa-
nia. Uczył jeden nauczyciel - Naukę przerwał 
wybuch pierwszej wojny światowej. 

7 października 1920 roku placówka znów 
rozpoczęła swą działalność. Była to szkoła ele-
mentarna 1 klasowa, 4 oddziałowa z jednym 
nauczycielem. Mieściła się w niewielkim wynaję-
tym budynku, składającym się z jednej izby i 
korytarza. W 1927 roku wzniesiono drewniany, 
parterowy budynek przeznaczony w całości dla 
szkoły. Były tu dwie sale lekcyjne i korytarz. Z 
czasem powstała nawet biblioteczka.  Naukę w 
tej szkole rozpoczęli uczniowie w 1928 r.  

W tym czasie pracowało trzech nauczycieli wliczając 
księdza. Funkcjonowanie szkoły w 1939 roku przerwały 
działania wojenne. Swą działalność wznowiła we wrześniu 
1941 roku. W 1944 roku we wsi wybuchł pożar, spłonęła też 
szkoła. Dlatego do 1945 roku nauka odbywała się w kilku 
ocalałych budynkach. Po wyzwoleniu Kierownik Józef  
Jagusiński, z pomocą władz gminnych, sprowadził ze Ślą-
ska drewniany barak, w którym zorganizowano szkołę.  

W latach pięćdziesiątych szkoła w Mieczynie była 
szkołą siedmioklasową i uczyło w niej 5 nauczycieli. Nauka  
jeszcze kilka lat trwała w baraku, ale cały czas myślano o 
budowie nowej szkoły. Funkcję dyrektora pełnił wówczas 
pan Marian Rembak. 

We wrześniu 1959 roku utworzono Komitet Budowy 
Szkoły,  a w kwietniu 1960 roku rozpoczęto już prace bu-
dowlane. Dzięki dużemu zaangażowaniu ludności z całego 
obwodu szkolnego, przebiegały one dość sprawnie i w po-
łowie wakacji 1963 roku zakończono budowę szkoły. 

W dniu 14 października 1963 z udziałem 
władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
oraz licznie zgromadzonej miejscowej ludności 
dokonano uroczystego otwarcia szkoły.  

Do 31 marca 1971 r. prowadzone było w 
szkole nawet kino, o wdzięcznej nazwie 
„Marzena”. Jego kierownikiem był Zenon Trybek, 
a operatorem - Czesław Kukla. Przez wiele lat w 
szkole funkcjonował chór szkolny. Jego opieku-
nem był pan Grzegorz Olewiński. Chór odnosił 
sukcesy na przeglądach rejonowych i wojewódz-
kich. Kolejne lata to czas systematycznego wzbo-
gacania szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt, 
doprowadzenie wody, założenie centralnego 
ogrzewania, dobudowanie łazienek, odnawianie 
wnętrz. Działania te prowadzili kolejni dyrektorzy: 
Zenon Trybek (1965-1973), Marianna Włodar-
ska (1973-1994), Stanisława Krawczyńska 
(1994-1997). 

Od 1997 roku funkcję dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Mieczynie pełni pani Małgorzata 
Klimczyk—Karpińska.  

Dzieci mają szansę uczestniczyć w wielu 
ciekawych projektach, zajęciach dodatkowych 
rozwijających  zainteresowania, wycieczkach 
oraz innych imprezach kulturalno-oświatowych  
i rozrywkowych. Szkoła jest stale doposażana  
w nowoczesne  pomoce dydaktyczne,  a sale 
lekcyjne systematycznie odnawiane. 

W atmosferę 
Świąt Bożego Na-
rodzenia wprowa-
dzają nas naj-
młodsi uczniowie 
naszej szkoły – 
przedszkolaki, 
prezentując nam 
Jasełka.  

Staramy się 
także dbać  
o zdrowie orga-
nizując Gmin-
ną Biesiadę 
Profilaktycz-
ną. Sala komputerowa 

Aktywnie działamy w Klubie 4H. 

Nauka z tablicą interaktywną, to czysta przyjemność. 

Rys  historyczny szkolnictwa w Mieczynie 

Szkoła współcześnie 


