LISTOPAD

Dnia 10.XI.1945r.
„Od 20 czerwca 1945r. czyni się w zarządzie gminnym w Strzelnie starania o doprowadzenie do stanu
używalności pieca w ubikacji lekcyjnej. Mimo przyrzeczeń nazwany urząd nie dotrzymał słowa. Z
obniżeniem się temperatury dużo rodziców zaprzestało dzieci posyłać do szkoły. Wobec słabej
frekwencji i coraz częstszych chorób u dzieci, spowodowanych przeziębieniem, w nieogrzanej sali
lekcyjnej przerwano w dniu dzisiejszym naukę.”
Dnia 03.XI.1949r.
„Trzeciego listopada 1949r. zostało założone Szkolne Koło Odbudujemy Warszawę, a kilkanaście dni
później Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej.”
Dnia 10.XI.1949r.
„W dniu 10 listopada odbyło się uroczyste otwarcie kursu dla analfabetów, liczący 11 uczniów. Na
kursie tym nauczano pisania i czytania, arytmetyki i nauki w Polsce współczesnej.”
Dnia 22.XI.1953r.
„Odbyła się wywiadówka dla rodziców. Kierownik wezwał wszystkich rodziców do aktywnej
współpracy ze szkołą nad wychowaniem i podniesieniem poziomu nauczania, wykazując opieszałość
niektórych rodziców którzy nie docenili wartości współpracy ze szkołą. W konkluzji postanowiono, że
rodzice będą aktywniej współpracować ze szkołą przez co podniosą poziom nauczania i wychowania
swoich dzieci.”
Dnia 16.XI.1954r.
„Rada Pedagogiczna zebrała się w dniu 16 listopada. Wytyczną do obrad była myśl przewodnia
Konferencji sierpniowej oraz realizacja uchwał II Zjazdu PZPR. Przeprowadzono analizę pracy
dydaktyczno – wychowawczej. Stwierdzono z zadowoleniem, że wytyczne Konferencji sierpniowej
dały swoje owoce (…).
Dnia 25.XI.1954r.
„W tym dniu odbyły się wybory do Komitetu Rodzicielskiego (…) Przewodniczący nowo wybranego
Komitetu – ob. Warras powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby trzecia sala lekcyjna została
zremontowana i oddana do użytku szkoły. Kierownik szkoły podał myśl, aby dom dotąd należący do
P.G.R. został oddany przed uprzednim przeprowadzeniem generalnego remontu do użytku szkoły,
aby nowy Komitet wniósł podanie do Wydziału Oświaty.”
Dnia 07.XI.1955r.
„Odbyła się w szkole akademia poświecona 38 Rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej, w której
wzięło udział miejscowe społeczeństwo. Akademię zagaiła opiekunka SK TPPR, o znaczeniu Wielkiej
Rewolucji Październikowej wygłosiła przemówienie Kol. Kokoszkiewicz Maria – kierownik szkoły.
Część artystyczna akademii składała się z wierszy, pieśni i tańców w wykonaniu młodzieży tutejszej
szkoły. Na zakończenie odśpiewano wspólnie „Międzynarodówkę”.
Dnia 26.XI.1955r.
„ Rok 1955 był poświęcony setnej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. W związku z tą rocznicą dnia
26 listopada 1955r. odbyła się w szkole uroczysta akademia poświęcona Adamowi Mickiewiczowi.
Akademię zagaiła kierowniczka tutejszej szkoły ob. Kokoszkiewicz Maria, podkreślając znaczenie
twórczości A.Mickiewicza dla narodu polskiego i dla całego świata. Uczennica kl. VII Radke Urszula
opowiedziała życiorys Adama Mickiewicza. Inni uczniowie tej klasy recytowali indywidualnie i
zbiorowo wyjątki z „Pana Tadeusza” i z II części „Dziadów”, a uczennica Maszota Małgorzata
zadeklamowała wiersz pt. „Oda do młodości”. Również dzieci młodszych klas deklamowali wiersze i
bajki Adama Mickiewicza. Na zakończenie młodzież zaśpiewała „Hymn państwowy” i „Hymn ŚFMD”.
Akademia została przygotowana przez nauczycieli uczących j.polskiego w poszczególnych klasach.”
Dnia 23.XI.1956r.

„Tego dnia odbyła się w szkole wieczornica harcerska. Na tę uroczystość przybyły dzieci i rodzice. Na
program uroczystości złożyły się inscenizacje, tańce, deklamacje i piosenki. Dochód zebrany z
wieczornicy przeznaczono na pomoc dla ludu węgierskiego.”
GRONO NAUCZYCIELSKIE – 1956/1957

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE ORAZ CZŁONKOWIE KOMITETU RODZICIELSKIEGO – 1956/1957

Dnia 07.XI.1957r.
„W dniu 7 listopada zebrały się w hollu szkolnym dzieci od klasy II do klasy VII. Kierowniczka szkoły,
wygłaszając do dzieci krótką pogadankę, zapoznała ich, co oznacza ta dzisiejsza uroczystość w życiu
narodu radzieckiego, jak też w życiu narodu polskiego. Następnie uczennica klasy VI Bulczak
Magdalena zadeklamowała wiersz pt. „Pokłon Rewolucji Październikowej”. Następnie uczeń klasy IV
Jarmulewski Kazimierz opowiedział treść czytanki pt. „Bogaty człowiek”, obrazujący dzieje rewolucji i
życie ludzi przed rewolucją. Na zakończenie zaśpiewano treść piosenki rewolucyjnej pt.
„Międzynarodówka”.
Dnia 08.XI.1958r.

XI.1959r.
„Od dnia 1.XI. 1959r. młodzież Ludowego Zespołu Sportowego prowadzi w klasie szkolnej zajęcia
świetlicowe: czytają książki i czasopisma, grają w szachy, uczą się sztuki teatralnej pt. „Latarnik”
H.Sienkiewicza, śpiewają piosenki, słuchają radia.”
Dnia 07.XI.1960r.
„W tym dniu odbył się Poranek poświęcony 43 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej.
Na program złożyło się: pogadanka o znaczeniu zwycięstwa Wielkiej Rewolucji Październikowej,
deklamacje dziecięce i wyświetlanie filmu pt. „Polacy w Wielkiej Rewolucji Październikowej”.
Dnia 16.XI.1960r.
„Wycieczka odbyła się w dniu 16 listopada 1960 r. Nauczyciele tutejszej szkoły, członkowie Komitetu
Rodzicielskiego i dzieci z klas V,VI i VII byli na filmie „Krzyżacy”, który był wyświetlony w Gdyni. Jest to
film dokumentalny, który pokazuje walkę Polaków z Zakonem Krzyżackim. Ten film jest wyświetlony
w związku z obchodami 1000-lecia istnienia Państwa Polskiego.”
Dnia 17.XI.1961r.
„W tym roku uroczystość Dnia Nauczyciela obchodzono przez kilka dni. Dnia 17.XI.1961r. dzieci
szkolne obdarowały swoich wychowawców wiązankami kwiatów i życzeniami. W dniu 18.XI.
obchodzono Dzień Nauczyciela w Pucku dla nauczycieli całego powiatu. W dniu 20.XI. złożyli życzenia
swym nauczycielom i wychowawcom dzieci, członkowie komitetu rodzicielskiego i przedstawiciel
GRN.”
Dnia 23.XI.1963r.
„ W tym dniu odbyła się w szkole uroczystość Dnia Nauczyciela zorganizowana przez członków
Komitetu Rodzicielskiego. Przewodniczący ob. Klein złożył nauczycielom życzenia i wręczył wiązankę
kwiatów. Komitet opiekuńczy przysłał szkole 1000 zł na zakup pomocy naukowych. Za uzyskane
pieniądze zakupiono dla szkoły aparat radiowy. Następnie odbył się wieczorek dla nauczycieli i
członków Komitetu Rodzicielskiego.”
Dnia 20.XI.1965r.
„Tegoroczny Dzień Nauczyciela posiadał nadzwyczaj uroczysty charakter, gdyż w tym roku
obchodzono także 60 – lecie istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uroczysta akademia odbyła
się dnia 20 listopada w Pucku. Na uroczystości tej wręczono ZNP sztandar ufundowany przez
społeczeństwo powiatu puckiego.
Dnia 20 listopada odbyła się w Strzelnie konferencja rejonowa. Tematem głównym konferencji było
„Ideologia a wychowanie”.
Dnia 19.XI.1966r.
„Tegoroczny Dzień Nauczyciela obchodzony był 19 listopada. Uroczystości powiatowe odbyły się w
Ośrodku Sportowym w Cetniewie. Należy przyznać, że całość przygotowana była lepiej niż w roku
ubiegłym. Referat mówiący o osiągnięciach nauczycieli w naszym powiecie wygłosił przewodniczący
PPRN w Pucku mgr Walerian Kużel.”

Dnia 05.XI.1967r.
„5 listopada 1967 r. odbyła się w szkole z udziałem rodziców i dzieci uroczysta wieczornica
poświęcona 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Pogadankę na temat
znaczenia rewolucji dla narodu polskiego oraz osiągnięć i roli Związku Radzieckiego we współczesnym
świecie przeprowadziła koleżanka Alicja Kortas. Na niniejszej wieczornicy odbyła się zgaduj zgadula
na temat: „Co wiem o ZSRR?” Wyróżniający się uczniowie otrzymali upominki w postaci książek
ufundowane przez Komitet Rodzicielski.”
XI.1969r.
„W 52 rocznicę wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej zorganizowano poranek
mający na celu przypomnienie uczniom znaczenia tego wydarzenia dla narodu polskiego. Każda z klas
przygotowała z tej okazji gazetkę ścienną. Na pierwszym planie wszystkich gazetek widnieje fotokopia
Lenina.
Szkoła nasza w Dniu Nauczyciela gościła przedstawicieli zakładu opiekuńczego na czele z prezesem
(Wielobranżowej Spółdzielni Pracy w Pucku) ob. Wiatą. Opiekunowie przekazali nauczycielom
najlepsze życzenia.”
Dnia 17.XI.1970r.
„ W tym dniu w Szkole Podstawowej w Mieroszynie odbyła się Rejonowa Konferencja Nauczycieli na
temat: „Metoda socjometryczna w badaniu zespołu klasowego”. W konferencji wzięło udział 54
nauczycieli i wychowawczyń przedszkoli z rejonu konferencyjnego Strzelno, do którego należy:
Strzelno, Starzyno, Werblinia, Łebcz, Mieroszyno, Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo. Z władz
nadrzędnych byli prezes Zarządu Powiatowego ZNP Jan Skucha oraz podinspektor szkolny Helena
Łopatyńska. Referat wstępny wygłosiła przewodnicząca konferencji rejonowej kol. Alicja Kortas.”
Dnia 20.XI.1971r.
„ Dnia 20 listopada obchodzono Dzień Nauczyciela. W czasie przedpołudniowym odbyło się spotkanie
z uczniami oraz przedstawicielami zakładu opiekuńczego szkoły „Zatoka” w Pucku. O godz. 14.00
odbyła się w Pucku akademia powiatowa a po niej zabawa taneczna w Puckich Zakładach
Mechanicznych. Bogatą część artystyczną dała młodzież Powiatowego Ogniska Muzycznego w
Pucku.”
Dnia 07.XI.1972r.
„W gronie nauczycielskim nastąpiły zmiany: dyrektorem szkoły została Samosiewicz Władysława,
odszedł kierownik szkoły – Meler Jan.
55 rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej uczczono porankiem. Uczniowie klas
VII i VIII przygotowali interesujący montaż słowno – muzyczny. Harcerze byli organizatorami całej
uroczystości. Na koniec odśpiewano „Międzynarodówkę”.
Dnia 26.XI.1982r.
„Dnia 26 listopa zabawą uświetniliśmy wieczór andrzejkowy. Hasłem zabawy było: „Dla każdego, coś
miłego”. Dla poszczególnych grup wiekowych odbyły się gry andrzejkowe, które były nagradzane
dyplomami. Otrzymali je: Lucyna Jeka, Dorota Grabowska, Teresa Damic i Wojtek Szmagliński.”

Dnia 29.XI.1983r.
„W przedostatnim dniu listopada wszystkie dzieci i nauczyciele spotkali się, aby uczcić ANDRZEJKI.
Wesołej zabawie przyglądał się Kapuściany Andrzej – sympatyczny stworek wykonany przez dzieci.
Na miłych zabawach i konkursach przygotowanych przez kol. D.Hnatów, niecodziennej atmosferze
wieczoru andrzejkowego, szybko upłynął czas. I nie bez żalu, trzymając wróżby andrzejkowe, wszyscy
poszli do domów.”

Dnia 29.XI.1985r.
„Jak co roku zabawa andrzejkowa była bardzo miła i udana. Wieczór ten obfitował w wiele
niespodzianek. Atrakcją była ciekawie przygotowana inscenizacja w wykonaniu uczniów z Kółka
Recytatorskiego pod opieką kol. D.Hnatów. Wiele atrakcyjnych nagród przyznano podczas trudnych
lecz miłych konkursów. Były także tradycyjne andrzejkowe wróżby – lanie wosku przez klucz,
ustawianie butów „przez próg”, wróżenie imion wybraków serca.”

XI.1986r.
„Wieczór andrzejkowy – pełen wróżb, konkursów, beztroskiej zabawy, zostaje w pamięci jako wieczór
niezwykły. Stało się już tradycją, że wieczór ten przygotowują i prowadzą harcerze. Pomagają im
zuchy oraz opiekunki drużyn. Pieniądze uzyskane z loterii oraz ze zbiórki makulatury i butelek zostaną
przeznaczone na zakup umundurowania dla zuchów i harcerzy”.
Dnia 04.XI.1998r.
„Ekipa TV Gdańsk przekazała szkole życzenia: „ Dziękujemy za miłe przyjęcie naszej ekipy podczas
realizowania programu o Rodzinie Neclów dla Teleranka.”

