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Szkoła w Postominie przed 1945 rokiem

Początki szkoły w Postominie nie są 
dokładnie znane. Jednak zapis w tzw. księdze chóru 
pod datą 10 XII 1751 podaje, że pastor Joachim 
Gottlieb Döhling zanotował

[…] tabela stanu szkoły w Postominie, 
rubryka I, w Postominie kościelny jest także 
nauczycielem i ma dobre mieszkanie […]

Jednak pierwszym kościelnym i pastorem 
był Joachim Völkner lub Bölkner. Jego następcą 
został syn, też Joachim, który od 1765 pełnił funkcje 
kościelnego, zmarł w roku 1823. W latach 1810-
1838 nauczycielem był Bewersdorff. W roku 1811 
otrzymał roczne czesne w wysokości jeden grosz od 
dziecka, przy czym płacono za pierwsze i drugie 
dziecko w rodzinie, pozostałe uczyły się za darmo. 
Dawało to około 8-10 talarów rocznie. Na pozostałe 
dochody składały się tzw. naturalia: darmowe 
pastwisko dla dwóch krów, dwóch owiec, dwóch 
gęsi i jednej świni, prawo do zasiewu na wspólnych 
gruntach dwóch korców zboża.(korzec w Prusach 
wynosił 54,96 l). Jako kościelny posiadał jedną 
morgę ziemi i małą łąkę. Ponadto otrzymywał 
siedem korców jęczmienia, osiem chlebów, pięć 
groszy i cztery fenigi gotówką oraz darmowe 
mieszkanie i opał. Około 1814 roku wraz ze 
zniesieniem poddaństwa chłopów uchylono prawo 
do zasiewu na gruntach wspólnych, w zamian za to 
nauczyciel otrzymał półtora morgi ziemi szkolnej. 
Ponadto otrzymał od patrona jeden korzec 
jęczmienia, cztery chleby oraz dwa grosze i osiem 
fenigów gotówką, od każdego z 15 gospodarzy, zaś 
raz w roku cztery garnce jęczmienia (ok. 5,85 l) a od 
ośmiu zarodników cztery fenigi i raz na dwa lata 
chleb. (Sylwia Wesołowska 2004:132)

W 1829 roku powstaje budynek szkolny, 
niestety na podmokłym gruncie. Już w 1836 roku 
należało wymienić gnijącą podłogę. Ze względu na 
dużą liczbę uczniów 1839 roku trzeba było 
dobudować izbę z wentylacją pod sufitem. Od maja 
1840 roku zatrudniono stażystę. (Dr Gerlinde Sirker  
Wicklaus: maszynopis)  

Następnym nauczycielem został Christan 
Kollman dotychczasowy pomocnik w szkole. 
Szkoła liczyła wówczas 140 uczniów, dlatego 

zatrudniono stażystę przygotowującego się do 
zawodu. W 1855 roku w pracy pomagał mu syn, 14  
letni Franz, uczył 64 dzieci z bardzo dobrym 
wynikiem. W 1853 pomagał mu również drugi syn 
Albert także 14  latek,  uczył 78 dzieci. Po śmierci 
Kollmana jego posadę przejął syn Franz. W roku 
1866 posadę objął Albert Kühl. Piastował swą 
posadę do roku 1888 roku. W roku 1876 utworzono 
drugi etat nauczycielski, zatrudniono pana 
Schrödera. W roku 1866 po raz pierwszy 
uregulowano kwestie dochodów nauczyciela. 
Nauczyciel otrzymywał w sumie 269 talarów, w 
tym: od państwa 110 talarów, za ziemię 24, za łąkę 
60, czesne 65 i gmina 10. Dodatkowo nauczyciel 
miał darmowe mieszkanie i opał. Poza tym 
nauczyciel piastował nadal funkcję kościelnego. Od 
roku 1888 nauczycielem w Postominie był Robert 
Kohlhoff, który pracował do roku 1917, w latach 
1918- 1933 funkcję nauczyciela piastował Gustav 
Bewersdorff, a od 1933 do 1945 Fritz Papenfuss. 

Ponieważ nauczyciel wiejski sprawował 
także funkcje kościelnego, związek szkoły z 
kościołem umacniał się. Tym bardziej, iż przedmiot 
religia zajmowała bardzo dużo miejsca w planie 
zajęć. Często Biblia zastępowała podręcznik 
szkolny, gdyż takowych nie było. Natomiast w 
szkołach takich jak Postominio naukę redukowano 
do umiejętności czytania, pisania i liczenia. Każdą 
lekcję rozpoczynano śpiewem i modlitwą. 
Książeczka do nabożeństwa była tak ważna, że 
wydano rozporządzenie w sprawie sposobu 
korzystania z niej. Bardzo ważnym przedmiotem był 
śpiew, choć nie uczono nut. Uczono również 
katechizmu, czytanie ćwiczono na podstawie 
Nowego Testamentu, zwracano przy tym uwagą na 
prawidłowe akcentowanie i wymowę, omijano 
gramatykę. Z przyrody uczono rozpoznawać rośliny 
trujące, a geografii uczono na podstawie wiado-
mości o Ziemi Świętej, Pomorzu i dziejów kraju. Po 
roku 1848 uważano, że w szkołach wiejskich, 
elementarnych nie wiedza abstrakcyjna odpowiada 
życzeniom ludu tylko „praktyczne życie w kościele, 
rodzinie, zawodzie, wspólnocie oraz służba dla 
państwa”. Dlatego nie może dziwić plan nauczania: 
6 godzin religii, 12 godzin czytania i pisania, 5 
godzin rachunków, 3 godziny śpiewu. Praktycznie 
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religia była dominującym przedmiotem skoro 
podręcznik zastępowała Biblia. W 1854 roku 
ujednolicono program nauczania. Od 1872 roku 
wprowadzono w szkołach wiejskich takie 
przedmioty jak: nauka o przyrodzie, geografia z 
historią, skrócono liczbę godzin religii, do 
rachunków dodano podstawy geometri i , 
wprowadzono sport i prace ręczne. Z m i a n y  
wymusił postęp i rozwój gospodarki oraz rosnący 
liberalizm polityczny, wymagający większej 
wiedzy. Obowiązkowe stało się również 
dokształcanie nauczycieli. 

Historia powojenna Szkoły Podstawowej 
w Postominie.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły w Postominie:
¨   Helena Breszke       1945 - 1946
¨ Feliks Meller 1946-  X 1947
¨ Helena Breszke 1947 - 1949
¨ Władysław Szalewski 1. IX. 1949 - 1955
¨ Zbigniew Ptak 1. IX. 1955-  XI. 1955
¨ Helena Breszke XI. 1955-  31. VIII. 1972
¨ Bogdan Niewiński 1. IX. 1972 - VI. 1977
¨ Marian Kowalski VI. 1977-  31. VIII. 1984
¨ Danuta Krawiec  1. IX. 1984 

- 31. VIII. 1987
¨ Marian Lupa       1. IX. 1987 

- 31. VIII. 1994
¨ Danuta Strzelczyk   1. IX. 1994 - 31. VIII.1999
¨ Halina Wenda 1999 -  2003

Od 1 września 2003 powstał Zespół Szkół w 
Postominie, jego dyrektorem została Halina Wenda 
(po wygranym konkursie na to stanowisko). W skład 
zespołu szkół wchodzą Szkoła Podstawowa im. 
ppor. Emilii Gierczak i Gimnazjum. Funkcję 
wicedyrektora do spraw szkoły podstawowej pełni 
Małgorzata Łabędzka, funkcję wicedyrektora do 
spraw gimnazjum Danuta Strzelczyk. 

„Po koszmarnych latach wojny nastały ciche 
i spokojne dni, opromienione blaskiem jesiennego 
słońca na Ziemiach Odzyskanych. Leżące 
gdzieniegdzie rozbite czołgi i działa niemieckie 
znaczyły ślady wojny, a tu ówdzie na cichej mogile 
żołnierskiej szumiał wiatr jesienny […] Wśród 
pozostałych nielicznych rodzin niemieckich uwijają 
się nieliczni osadnicy polscy. Jest ich tu razem 
dziesięć rodzin. Wieś już ma sołtysa ob. Józefa 
Białkowskiego. Budynek szkolny zajęty jest przez 
wojsko radzieckie, które przeznaczyło go na szpital. 
Za zezwoleniem władz wojskowych odzyskano 
budynek dla celów szkolnych. 

15 listopad 1945 roku to pierwszy dzień 
szkolny. W szkole zgromadziło się 12 uczniów z 

rodzicami, sołtysem i nauczycielką Breszką Heleną 
[…] Nauka w szkole odbyła się bez podręczników i 
pomocy szkolnych. Dzieci uczono w kompletach po 
dwa oddziały mianowicie klasy I i II oraz III i IV w 
liczbie ogólnej 12 uczniów.” Liczba uczniów w 
szkole szybko rosła, by 1 września 1949 roku 
osiągnąć liczbę 99 uczniów, w związku z czym 
szkoła stała się placówką siedmioklasową. Szkoła 
stała centrum życia kulturalnego. Oprócz swych 
zadań edukacyjnych szerzyła potrzebę higieny w 
trudnych czasach powojennych. Organizowała 
również kursy dla analfabetów i młodzieży starszej. 
W roku 1952 szkoła otrzymała z Wydziału Oświaty 
aparat radiowy, co ucieszyło również i mieszkańców 
wsi. Przy szkole zawiązała się również po raz 
pierwszy drużyna harcerska, licząca 60 członków. 
Dzieci ze szkoły uczestniczyły w licznych zlotach i 
krótkich wycieczkach nad morze i do Darłowa. 
Natomiast pod koniec roku szkolnego 1956/1957 
przy pomocy Komitetu Opiekuńczego Zespołu 
P.G.R. zorganizowano dalszą wycieczkę szkolną do 
Krakowa, Nowej Huty, Wieliczki i Zakopanego. 
Atrakcją wycieczki była wspinaczka na szczyt 
Giewontu. W związku z przepełnieniem szkoły 
zdecydowano się na otwarcie filii szkoły w 
pobliskim budynku P.G.R., gdzie otwarto jedną salę 
lekcyjną. Pomimo tego szkoła w dalszym ciągu była 
przepełniona. Dlatego zdecydowano w 1962 roku o 
odejściu ze szkoły dzieci z Górska i Marszewa. 
Dzieci te miały daleką i uciążliwa drogę do szkoły w 
Postominie przez co i ich wyniki w nauce były 
słabsze. W październiku tego roku szkoła otrzymała 
magnetofon w nagrodę za „dobrze przeprowadzoną 
zbiórkę makulatury”. Okazał się on prawdziwą 
atrakcją podczas choinki noworocznej. 18 listopada 
1964 roku został zatwierdzony projekt budowy 
nowej szkoły w Postominie. Powstał Komitet 
Budowy Szkoły w Osobach;
¨   Helena Breszke  kierownik szkoły
¨ Feliks Czerwieński  przewodniczący Komitetu 

Rodzicielskiego
¨ Henryk Pawłowski  księgowy P.G.R.
¨ Stanisław Młynarczyk  kierownik P.G.R.
¨ Zygmunt Dankowski  prezes G.S.
¨ Leon Stosik  przewodniczący FJN
¨ Edmund Świeboda  sołtys
¨ Stanisław Hałaburda  przewodniczący G.R.N.

Dnia 25.02.1966 drużyna harcerska 
działająca przy szkole złożyła pismo na ręce 
dyrektora szkoły z propozycją nadania nowo-
budowanej szkole imienia ppor. Emilii Gierczak. 
bohaterki walk o Kołobrzeg podczas II wojny 
światowej. Pismo skierowano również do 
Kuratorium. Zakończenie roku szkolnego 1966 
połączono z uroczystym wmurowaniem Aktu 
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Erekcyjnego w nowobudującą się szkołę. Szkoła w 
Postominie to jedna z wielu szkół pomników, 
wybudowanych dla uczczenia obchodów tysiąclecia 
państwa polskiego. Rok szkolny 1966/67 rozpoczęto 
jeszcze w starym budynku szkolnym. A regionalna 
prasa donosiła „Za kilka dni uczniowie z Postomina 
mają rozpocząć nowy rok szkolny już nowej szkole. 
Tysiąclatka, budowana z funduszy b. SFBSiI, posia-
da 5 izb lekcyjnych oraz sale pomocnicze. Obok 
estetycznych pawilonów, których ściany są niemal 
całe ze szkła, stoi domek mieszkalny dla nauczycieli. 
Codziennym gościem na budowie jest kierowniczka 
szkoły, Helena Breszke. W trakcie budowy na jej 
wniosek wniesiono niejedną poprawkę.”

15 stycznia 1967 roku zostało nadane szkole 
imię: 

Szkoła Podstawowa
im.ppor Emilii Gierczak

w Postominie

oraz dokonano uroczystego otwarcia szkoły.
W dalszych latach szkoła rozwijała się, osiągając 
sukcesy edukacyjne i sportowe. 26 marca 1974 roku 
podjęto decyzję o rozbiórce starej szkoły, a na jej 
miejsce postanowiono wybudować Dom 
Nauczyciela. Również tego roku szkoła w 
Postominie została ustanowiona szkoła zbiorczą. 
Zlikwidowano szkoły w Górsku i Marszewie. 30 
kwietnia 1976 roku odbyła się uroczystość 
przekazania szkole sztandaru ufundowanego przez 
społeczeństwo Postomina. Nastąpiło również 
otwarcie Domu Nauczyciela, w którym zamieszkało 
8 rodzin.

Początek lat 80 przynosi rozbudowę szkoły. 
Przy pomocy „Tonsilu” z Wrześni dobudowano 
budynek dzisiejszej biblioteki i oddziału 
przedszkolnego. Jednak i smutne wiadomości 
towarzyszyły uczniom i nauczycielom. 3 stycznia 
1981 roku zmarła Helena Breszke długoletni 
dyrektor szkoły, pionier szkolnictwa na Ziemi 
Sławieńskiej.

Rok 1986 przynosi również złe wiadomości. 
Awaria elektrownii atomowej w Czernobylu 
dotknęła również i uczniów szkoły w Postominie. 
Wszyscy uczniowie 1 maja 1987 roku udali się do 
Ośrodka Zdrowia w Pieńkowie w celu wypicia płynu 
Lugola.

W  II semestru roku 1992 nastąpiło otwarcie 
nowego budynku szkoły. Uczą się w niej dzieci klas 
I, II, i III mieści się tu, gabinet dyrektora, sekretariat. 
Duże zmiany w oświacie przynosi rok szkolny 
1996/97. Zostaje zlikwidowana Szkoła Podstawowa 
w Pieńkowie i jej filia w Roninie oraz zostaje 
obniżony stopień organizacyjny szkoły w Karsinie. 
Te wszystkie zmiany wywarły również zmianę 

organizacji szkoły w Postominie. Wraz ze 
zwiększoną liczbą dzieci powstają klasy równoległe. 
Dyrektorem szkoły jest wówczas Danuta Strzelczyk 
a jej zastępcą Halina Wenda.
Tego roku odbył się w szkole Festiwal Śpiewających 
Szóstek Zuchowych i Zastępów Harcerskich. W 
roku następnym, zmiany dotykają również system 
kształcenia. Uczniowie klas ósmych po raz pierwszy 
przystępują do egzaminu kompetencyjnego. W roku 
szkolnym 1998/99 harcerze biorą udział w konkursie 
Wiedzy o Unii Europejskiej. Zmiany w systemie 
kształcenia przynosi również rok szkolny 
1999/2000 . W mie j sce do tychczasowej 
ośmioklasowej szkoły podstawowej, zostaje 
wprowadzona 6- letnia szkoła podstawowa i 3- letnie 
gimnazjum, a obowiązek szkolny zostaje 
przedłużony do 18 roku życia. Dyrektorem nowej 
jednostki organizacyjnej tj. gimnazjum zostaje 
Danuta Strzelczyk a dyrektorem szkoły 
podstawowej Halina Wenda. 
2000/2001 w tym roku odbyło się po raz pierwszy w 
szkole grantowe szkolenie dla nauczycieli z gminy 
pod nazwą „ Trzy koła” zorganizowane przez Teresę 
Rysztak, a Anna Fikier zorganizowała I Powiatowy 
Konkurs Polonistyczny klas szóstych. Rok szkolny 
2001/2002 ma szczególną oprawę, gdyż w szkole ma 
miejsce powiatowa inauguracja roku szkolnego, a 
towarzyszy temu otwarcie nowej pełnowymiarowej 
hali sportowej. Podczas roku szkolnego 2002/2003 
szkoła przystąpiła do kampanii „Gazety wyborczej” 
i Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z klasą”. 
Dzięki ciężkiej i efektywnej pracy całego grona 
pedagogicznego szkoła otrzymuje certyfikat 
„Szkoły z klasą”. To nie jedyny sukces szkoły w tym 
roku szkolnym:
Powstaje Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która pod 
batutą Stanisława Poprawskiego kształci nowe 
pokolenie muzyków wśród naszych uczniów. Pani 
Krystyna Gąsiorowska tworzy zespół Mażoretek, 
uczy dziewczęta z gimnazjum pięknie maszerować 
w różnych układach choreograficznych przed 
orkiestrą dętą. Tego roku szkoła organizuje:
I Gminny Przegląd Amatorskiego Ruch 
Artystycznego, 
zespół „Dyg” ponownie święci sukcesy pod opieką 
Krystyny Gąsiorowskiej:
¨  I miejsce w przeglądzie zespołów tanecznych 

Sławno 2002
¨ Grand Prix I Gminnego Przeglądu Amatorskiego 

Ruchu Artystycznego 2003, 
¨ Grand Prix Form Artystycznych Łupawa 2003,
¨ Wyróżnienie na Festiwalu Pomorskiego Okręgu 

Wojskowego Choszczno 2003,
¨ I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Tańca w 

Sławnie
¨ Wyróżnienie na wojewódzkim Konkursie Tańca 
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w Szczecinie. 
Harcerze i zuchy pod komendą Lilii Stolarek i Anny 
Wegner odnoszą sukcesy na Przeglądzie 
Harcerskich Form Artystycznych GAMA 2003.

Ważne zmiany organizacyjne przynosi 
następny rok szkolny 2003/04. Rozpoczyna pracę 
Zespół Szkół w Postominie. Dyrektorem zespołu 
zostaje Halina Wenda. Wicedyrektorem do spraw 
szkoły podstawowej zostaje Małgorzata Łabędzka, a 
wicedyrektorem do spraw gimnazjum Danuta 
Strzelczyk. Szkołę odwiedza Jadwiga Możdżer, 
która ma tu Klub Miłośników teatru. Odbyła się 
żywa lekcja historii, którą zaprezentowała Agencja 
Artystyczna „Hern” z Tczewa. Uczniowie zobaczyli 
walki rycerskie i zapoznali się z kulturą rycerską. 
Kuchnia w postomińskiej szkole wydaje 500 
posiłków, a szefuje w niej Joanna Stankowska. 
Rok szkolny 2004/2005 
Począwszy od pierwszych dni wakacji szkoła 
przeszła kapitalny remont. Wymieniono okna, 
zmodernizowano sanitariaty, ocieplono dach, a mury 
szkolne gościły podczas wakacji kolonie i obóz 
sportowy. W konkursie pt. „Niebezpieczne miejsca 
na drodze”, ogłoszonym przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego i „Dziennik Bałtycki” pośród 
170 uczestników, V miejsce zdobywa Marta Wagner. 
To nie jedyny sukces szkoły w konkursie związanym 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Podczas 
powiatowych eliminacji dotyczących ruch 
drogowego szkoła zajmuje I miejsce. Szkołę 
reprezentowała drużyna w składzie Eryk 
Kuśmierczyk, Przemysław Przybylski, Michał 
Wielgat. Koło teatralne działające przy szkole pod 
kierunkiem Joanny Puć, odnosi sukcesy w 
przeglądzie jasełek w Darłowie i przedstawień grup 
teatralnych rangi powiatowej. A uczennica Monika 
Cicha święci sukcesy literackie zdobywając nagrodę 
w konkursie literackim „Stasinowe pióro” 
organizowanym przez miasto Kołobrzeg. 

Dzień dzisiejszy szkoły w Postominie to 277 
uczniów szkoły podstawowej, 189 uczniów 
gimnazjum. Placówka może poszczycić się 
certyfikatem „Szkoły z klasą”, pełnowymiarową 
halą sportową, nowoczesną bazą dydaktyczną, w 
której skład wchodzi nowoczesna pracownia 
informatyczna, bardzo dobre wyposażenie w 
pomoce dydaktyczne i multimedialne, dwie 
pracownie językowe wyposażone w nowoczesny 
sprzęt , Internetowe Centrum Informacji 
Multimedialnej mieszczące się w bibliotece 
szkolnej. W szkole prowadzona jest nauka dwóch 
języków obcych; języka niemieckiego i języka 
angielskiego. Realizowane są projekty edukacyjne 
finansowane przez Fundację Bankową im. Leopolda 
Kronenberga w Warszawie. Są to:
„Mały Nikifor”-  Tadeusz Ościak

„Bingo” - Mirosława Socha
„Potyczki mitologiczne” - Teresa Rysztak 
„Zielona Klasa”- Halina Wenda

Od 1985 roku w szkole działa zespół 
taneczny „Dyg”. Początkowo działał jako grupa 
mieszana i miał w repertuarze tańce ludowe i 
narodowe oraz towarzyskie. Od 1995 roku zespół 
zmienił charakter i jako grupa dziewczęca jest 
formacją tańca nowoczesnego. Bierze udział w 
licznych festiwalach i przeglądach odnosząc w nich 
liczne sukcesy. Uświetnia obchody świąt szkolnych i 
gminnych. Założycielką, instruktorem i 
choreografem zespołu jest K. Gąsiorowska. Obecnie 
zespół działa w dwóch grupach wiekowych.: Dyg I 
do 15 lat, Dyg II do 10 lat. W 2002 roku powstała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Zespół 
Mażoretek. Placówka współpracuje z rodzicami, z 
którymi organizuje różne imprezy, konkursy, 
przeglądy na szczeblu gminy, powiatu, regionu.
Szkoła Podstawowa w Postominie to centrum życia 
kulturalnego sportowego. Była i jest organizatorem:
Powiatowego Konkursu Polonistycznego, 
Gminnego Przeglądu Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego, Gminnego Turnieju Wiedzy o 
Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Gminnego 
k o n k u r s u I n f o r m a t y c z n e g o , g m i n n y c h , 
powiatowych i rejonowych zawodów sportowych.

Wielkim sukcesem szkoły jest wygrana w 
konkursie pt. „Szkoła marzeń”; program 
finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 
Spośród 1491 szkół z całej Polski, biorących udział 
w konkursie, tylko 443 osiągnęły sukces. Pośród 26 
szkół z woj.. zachodniopomorskiego, które uzyskały 
prawo uczestniczenia w projekcie jest i również 
placówka w Postominie. „Z wielką radością 
informujemy, że złożony przez Państwa projekt 
został wybrany do realizacji w ramach programu 
Szkoła Marzeń” Dzięki tej wielkiej wygranej szkoła 
uzyskała 88 tys. zł., które zostały przeznaczone na 
realizację projektu pt.: „Bajko ty moja”. Za ten 
wielki sukces, za zdobycie funduszy unijnych, 
szkoła otrzymała gratulacje od Wójta Gminy 
Postomino Pana Zbigniewa Galka. 

Następnym wielkim osiągnięciem było 
odstąpienie przez Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty od zewnętrznego mierzenia jakości pracy 
Zespołu Szkól w Postominie w zakresie standardów: 
I obszar: Wewnątrz szkolny system zapewnienia 
jakości
II obszar: Organizacja procesu kształcenia
III obszar: Równość szans

W październiku 2005 roku szkoła gościła 
przedstawicieli oświaty z Cypru, Hiszpanii, Łotwy i 
Polski. Przyjechali do CEN w Koszalinie w ramach 
programu „Sokrates”, aby zobaczyć umiejętności 
polskich uczniów, które wychodzą poza program 
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nauki; a oto kilka ich słów, które pozostawili w 
kronice szkolnej:

„Wielka instytucjo kultury.
Nie znajduję słów, aby oddać to, co czuję w tej 
chwili.
Wasza oferta edukacyjna jest na najwyższym 
europejskim poziomie, a nawet światowym. 
Nie znajdę w Hiszpanii szkoły , która 
pochwalić by się mogła takimi osiągnięciami 
jak Wasze.
Wielkie Dzięki za niezapomniane chwile z 
naszego pobytu w Waszej szkole”.

Z wyrazami najwyższego szacunku
Jose Luis Olivares

CEN w Tommelloso Hiszpania

Sukcesy 25 DH im. ppor. Emilii Gierczak w 
Postominie.
¨ Kwiecień 1996 I miejsce w sportowym Turnieju 

zastępów harcerskich.
¨ Kwiecień 1997 II miejsce w Przeglądzie 

Śpiewających Szóstek zuchowych i zastępów 
harcerskich

¨ Kwiecień 2000 dla 25 DH „Jantar” za zajęcie II 
miejsca w Harcerskim Turnieju Sportowym  na 
szczeblu gminnym

¨ Maj 2000 Z ło ta Mewa d la zas t ępu 
młodszoharcerskiego w kategorii „Śpiewający 
zastęp”

¨ Maj 2000 dla zastępu „Bez nazwy” za zajęcie I 
miejsca w III przeglądzie form artystycznych 
„Gama 2000” w kategorii śpiewający zastęp 
harcerski

¨ Maj 2000 dla zastępu „Jantar” za zajęcie II 
miejsca w III Przeglądzie Harcerskich Form 
Artystycznych „Gama 2000” w kategorii 
zespołów tanecznych.

¨ Maj 2000 dla zastępu „Bez nazwy” Brązowa 
Mewa dla zastępu młodszoharcerskiego w 
kategorii „Zespół Taneczny”

¨ Maj 2001 dla zastępu harcerskiego „Bez nazwy” 
za zajęcie II miejsca w VIII Pomorskim 
Festiwalu Kultury Harcerskiej w Wychowie.

¨ Maj 2002 I miejsce w V przeglądzie Harcerskich 
Form Artystycznych „Gama 2002” w kategorii 
Teatry Harcerskie 

¨ Marzec 2002 II miejsce w Gminnym Turnieju 
Sprawnościowym Drużyn Harcerskich.

¨ Maj 2002 dla zastępu „Jantar” za zajęcie III 
miejsca w V Przeglądzie Harcerskich Form 
Artystycznych „Gama 2002” w kategorii 
„Śpiewający Zastęp”

¨ Marzec 2003 II miejsce w sportowym Turnieju 

Drużyn Harcerskich Gminy Postomino
¨ Maj 2003 IV miejsce w VI Przeglądzie 

harcerskich Form Artystycznych „Gama 2003”
¨ Kwiecień 2004 I miejsce w sportowym Turnieju 

Gromad Zuchowych i Drużyn Harcerskich na 
szczeblu związku drużyn.

¨ Kwiecień 2004 II miejsce w turnieju Sportowym 
Gromad Zuchowych i Drużyn Harcerskich na 
szczeblu hufca.

¨ Marzec 2005 I miejsce w turnieju gminnym na 
szczeblu gminy.

¨ Marzec 2005 III miejsce w hufcowym turnieju 
sportowym Gromad zuchowych i drużyn 
harcerskich 

¨ Maj 2005 I miejsce w VIII Festiwalu Piosenki 
Zuchowej i Harcerskiej „Gama 2005” w 
kategorii śpiewający zastęp.

30 Gromada Zuchowa Szumiące Muszelki

I miejsce w V Przeglądzie Harcerskich Form 
Artystycznych „Gama 2002” w kategorii 
„zespoły taneczne”

I miejsce w V Przeglądzie Harcerskich Form 
Artystycznych „Gama 2002” w kategorii 
„śpiewające szóstki zuchowe”

II miejsce w Gminnym Turnieju Sportowym Szóstek 
Zuchowych

I Miejsce w Turnieju Sportowym Szóstek 
Zuchowych i Zastępów Harcerskich Hufca ZHP 
Sławno  etap rejonowy

II miejsce w VI Przeglądzie Harcerskich Form 
Artystycznych „Gama 2003” w kategorii 
śpiewających szóstek

Wyróżnienie w I Przeglądzie Pieśni Religijnych 
Sławno 2003 zorganizowanego w ramach 
obchodów Dnia Papieskiego w kategorii zespoły 
do 10 lat.

III miejsce dla duetu Kamilii Szkudlarek i Ewy 
Bujnowskiej

Udział w akcji „Góra grosza” zebraliśmy 498,88 zł. a 
waga 17,5 kg. Pomoc domom dziecka.

II miejsce w Sportowym Turnieju Gromad 
Zuchowych i Drużyn Harcerskich na szczeblu 
związku drużyn. 2004

III miejsce w VII Festiwalu Piosenki Zuchowej i 
Harcerskiej „Gama 2004” w kategorii śpiewające 
szóstki.

I miejsce w Gminnym Turnieju Sportowym Gromad 
Zuchowych i Drużyn Harcerskich 2005

III miejsce w Hufcowym Turnieju Sportowym 
Gromad Zuchowych i Drużyn Harcerskich w 
kategorii gromady zuchowe.

III miejsce w VIII Festiwalu Piosenki Zuchowej i 
Harcerskiej „Gama 2005” w kategorii śpiewające 
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szóstki. 

Osiągnięcia sportowe i edukacyjne 
Szkoły Podstawowej w Postominie 

w latach 2001 - 2005

2001\2002

¨ zakwalifikowanie się Pawła Przybyłowicza i 
Mateusza Kramka do finałowych zawodów 
Wojewódzkich w Gryfinie w trójboju 
atletycznym.

¨ I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach 
Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców i 
Dziewcząt

¨ I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Piłki 
Ręcznej Chłopców i Dziewcząt

¨ I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach 
Regionu w Tenisie Stołowym w Gwdzie 
Wielkiej

¨ III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach 
Województwa w Tenisie Stołowym w Pyrzycach

¨ V miejsce w Mistrzostwach Regionu w Piłce 
Ręcznej Dziewcząt w Mielnie.

¨ Powiatowy Indywidualny Trójbój LA w Sławnie 
I miejsce Paweł Przybyłowicz,

¨ II miejsce Adrian Jażdżewski
¨ III miejsce w Powiatowym Drużynowym 

Czwórboju LA  drużyna

 2002\2003

¨ Awans drużyny czwórboistów do finału 
wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży (Stargard 
Szczeciński)

¨ Awans drużyny chłopców do Turnieju 
Regionalnego Mini Piłki Ręcznej

¨ Awans Łukasza Strzały i Michała Dybca do 
finałów wojewódzkich w Trójboju i Biegach 
Przełajowych

¨ III miejsce dziewcząt w Regionalnym Turnieju 
Piłki Ręcznej

¨ Awans Marty Nowak do Indywidualnych 
Biegów Wojewódzkich (Goleniów)

¨ III miejsce dziewcząt w Powiatowych Biegach 
Sztafetowych 10 × 800 m.

¨ Z a k w a l i f i k o w a n i e s i ę p i ł k a r z y d o 
Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej Coca 
Cola Cup w Szczecinie

2003\2004
¨ III miejsce dziewcząt w Powiatowych Biegach 

Sztafetowych

¨ II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej 
Dziewcząt klas VI

¨ III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki 
Nożnej Dziewcząt klas VI 

¨ I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Ręcznej 
Dziewcząt

¨ I miejsce w Gminnym Turnieju Gier i Zabaw klas 
IV

¨ II miejsce w Powiatowym Czwórboju 
Lekkoatletycznym dziewcząt

¨ III miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu 
w Mini Piłce Ręcznej

¨ III miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu 
w Mini Piłce Nożnej

¨ III miejsce chłopców w Regionalnym Turnieju 
Piłki Ręcznej Polanów

 

Laureaci konkursów przedmiotowych i 
ich opiekunowie:
¨ Dorota Dzieja - laureatka konkursu 

polonistycznego - Teresa Rysztak
¨   Eliza Ser giel - laureatka konkursu 

polonistycznego - Krystna Lupa
¨ Michał Gąsiorowski - laureat konkursu 

geograficznego -  Halina Wenda
¨ Monika Miszkurka - laureatka konkursu j. 

niemieckiego - Mirosława Socha
¨ Tomasz Rudnikowski - finalista konkursu 

matematycznego - Anna Wegner
¨ Stanisław Bukowski, Antoni Kwiatkowski, 

Agnieszka Galek - mistrzowie ortografii klas 
trzecich w powiecie sławieńskim - Ewa Kwiatek, 
Mariola Bukowska, 

¨ Izabela Bury - finalistka wojewódzkiego 
konkursu humanistycznego - Joanna Puć

Inne sukcesy w latach 2001 - 2004
¨ III miejsce w konkursie SKO regionu Polski 

Zachodniej
¨ Wyróżnienie za pracę literacką w XVIII 

Ogólnopolskim Konkursie Literackiej 
Twórczości Dzieci I Młodzieży Przemysław 
Zawada

¨ Wernisaż prac uczniowskich w Sławieńskim 
Domu Kultury

¨ Konkurs Wiedzy Pożarniczej V miejsce Mateusz 
Kramek

¨ I miejsce SKO w konkursie „Dziś oszczędzam w 
SKO jutro w Banku Spółdzielczym”

¨ III miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej  
powiat

¨ VII miejsce w wojewódzkim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej
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¨ I miejsce w Przeglądzie Pieśni Religijnej i 
Przeglądzie Kolęd zespół „Anonim”

¨ Sukcesu Zespołu Teatralnego „Na szóstkę” 
Przegląd Jasełek w Sławnie I miejsce, II miejsce 
w VII Darłowskich Godach, I miejsce w 
Powiatowym Przeglądzie Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego Sławno 

¨ Angelika Jóźwik I miejsce w Powiatowym 
Przeglądzie Ruchu Artystycznego

 Największe zmiany w organizacji pracy 
szkoły, współpracy z rodzicami, środowiskiem 
lokalnym zaszły w latach 1999 - 2005. W latach tych 
w szkole wciąż trwały modernizacje, remonty, 
doposażanie, szkoła z roku na rok wciąż piękniała. 
Zmiany te zachodziły dzięki współpracy dyrektora 
szkoły Haliny Wendy z organem prowadzącym 
szkołę - Gminą Postomino, z rodzicami, 
nauczycielami. Dzięki pozyskaniu dodatkowych 
funduszy, operatywności i zaangażowaniu w szkole 
zaszły ogromne zmiany:
¨ Pomieszczenia szkolne są wyremontowane, 

estetycznie pomalowane na słoneczne kolory 
¨ Z części korytarza i szatni utworzona została i 

nowocześnie wyposażona nowa sala lekcyjna dla 
klas I - III

¨ W klasach są nowe meble, ławki, krzesła, sprzęt 
audio  wideo, komputer

¨ Położone zostały nowe wykładziny podłogowe
¨ Wymienione zostały okna, drzwi
¨ Założony został stały monitoring
¨ Wyremontowano toalety uczniowskie; powstały 

nowe toa le ty d la dz iec i z oddz ia łu 
przedszkolnego i uczniów klas I  III

¨ Dach szkoły został zmieniony  ocieplono strop, 
położono nowe pokrycie

¨ Generalny remont przeszła kuchnia szkolna, 
wszystkie meble, wyposażenie są najwyższej 
jakości ze stali nierdzewnej

¨ W bibliotece powstało Internetowe Centrum 
Informacji Multimedialnej; komputery dla 
uczniów podłączone są do Internetu, 
wyposażone w programy edukacyjne

¨ Hol szkoły jest reprezentacyjny, zainstalowana 
została piękna drewniana scena

¨ Powstała „Zielona klasa” do nauki na świeżym 
powietrzu (teren jest ogrodzony, położony 
starobruk, estetyczne ławki, stoliki, zieleń)

¨ Uczniowie podstawówki uczą się w nowocześnie 
wyposażonej pracowni komputerowej

¨ Mogą korzystać z dwóch pracowni językowych, 
wyposażonych w nowoczesny sprzęt i niezbędne 
pomoce dydaktyczne

¨ Podwórze szkoły jest estetyczne , wyłożone 
polbrukiem, budynki są ocieplone, mają ładną 

kolorową elewację

Nauczyciele szkoły w Postominie 
- obecnie pracujący

1.   Bartos Lucyna
2. Bukowska Mariola
3. Drapała Adam
4. Gąsiorowska Krystyna
5. Kwiatek Ewa
6. Luczkiewicz Jolanta
7. Łabędzka Małgorzata
8. Mielczarek Barbara
9. Milarska Małgorzata
10.Nogaj Kamila
11.Ościak Lidia
12.Ościak Tadeusz
13.Pabisiak Dorota
14.Płoskiewicz Elżbieta
15.Puć Joanna
16.Rysztak Teresa
17.Socha Mirosława
18.Stolarek Lilia
19.Szajner Krzysztof
20.Wegner Anna
21.Wenda Halina
22.Weręgowska Barbara
23.Żrodowski Grzegorz

Byli pracownicy szkoły w Postominie
1.   Breszke Helena
2. Gąsiorowski Kazimierz
3. Gofryk Dariusz
4. Góra Marta
5. Hazy-Kisielowska Renata
6. Izdebski Jerzy
7. Janus Krystyna
8. Kasprzyk Alina
9. Kowalski Marian
10.Krasoń Janina
11.Krawczyk Tadeusz
12.Chmielnicka Maria
13.Krawiec Danuta
14.Krawiec Edward
15.Krap Bronisława
16.Kurpiel Jadwiga
17.Lipińska Stefania
18.Lipiński Lech
19.Lupa Krystyna
20.Lupa Marian
21.Maćkowiak Anna
22.Meller Feliks
23.Dobrowolska Stanisława
24.Melon Danuta
25.Mordzielewski Jan
26.Narloch Lidia
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27.Nędzusiak Marek
28.Nieborak Ryszard
29.Niewińska Anna
30.Niewińska Zofia
31.Niewiński Bogdan
32.Ożóg Piotr
33.Drabowicz Zofia
34.Pawlik Stanisław
35.Ptak Zbigniew
36.Rysztak Józef
37.Skrzypska Róża
38.Sochacka Katarzyna
39.Stasiak Aleksander
40.Strzelczyk Danuta
41.Suchańska Anna
42.Suchański Andrzej
43.Szalewski Stanisław
44.Drożdżewski Wacław
45.Tilak Irena
46.Tracz Emilia
47.Tybuszewska Teresa
48.Wierszuń Fabian
49.Wypych Bernard
50.Wypych Marianna
51.Zalewski Władysław
52.Dzieja Władysława
53.Ekman Zygmunt
54.Fikier Anna
55.Galek Wanda
56.Narożna Iwona

Pracownicy administracji 
i obsługi

Barańska Danuta
Domżałowicz Marek
Fijałkowska Alicja
Gólko Roman
Jażdżewski Kazimierz
Konopka Danuta
Pacenko Bożena
Pająk Wiesława
Pawliniak Lila
Staniszewska Dorota
Stankowska Joanna
Ugorski Krzysztof
Wódczak Maria

Na podstawie dostępnych 
materiałów opracował Adam 
Drapała.

Zdjęcia z uroczystego spotkania 
absolwentów postomińskiej 
podstawówki.

Fot. K. Gąsiorowski


