
25 lipca 1998 roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty, w

myśl której od 1 września 1999r.  utworzone miały być gimnazja.  Na rady gmin nałożono

obowiązek ustalenia sieci gimnazjów. W marcu 1999r. Rada Gminy w Przybiernowie podjęła

uchwałę w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Przybiernowie. 

W kwietniu 1999r. przeprowadzono konkurs, w wyniku którego stanowisko dyrektora

powierzono  Pani  Lilii  Ławickiej.  Pierwsze  posiedzenie  rady  pedagogicznej  odbyło  się

28  czerwca  1999r.  Jej  celem było  przygotowanie  inauguracji  roku  szkolnego  1999/2000,

wybranie programów nauczania i podręczników oraz podział uczniów na klasy.

Pierwszymi  nauczycielami  w  nowopowstającej  szkole  byli:  Anna  Sudnik,  Jolanta

Żelaskowska,  Józef  Krzos,  Lilia  Ławicka,  Małgorzata  Nozdryn-Płotnicka,  Kazimierz

Kazimierczuk,  Andrzej  Żelaskowski,  Jadwiga  Sudnik,  Jan  Wolski,  Danuta  i  Marek

Latosińscy, Ks. Janusz Koplewski, Anna Pawlewicz, Jagoda Pipka. 

Przez  kilka  lat  siedzibą  tej  placówki  był   budynek  Szkoły  Podstawowej

w Przybiernowie, w której wydzielono część gimnazjalną. Był to trudny czas zarówno dla

uczniów jak i nauczycieli obu szkół. Dzięki temu jednak, że dyrekcje i nauczyciele wykazali

maksimum dobrej woli i wzajemnego zrozumienia obie placówki mogły funkcjonować bez

zakłóceń, realizować swoje zamierzenia, osiągać sukcesy i pielęgnować tradycje.

Nadszedł jednak ten upragniony dzień – 17 września 2006r. kiedy to ukończono długo

oczekiwany budynek, w którym gimnazjaliści mogli  kontynuować naukę w warunkach na

miarę  XXI  wieku.  Pięknej,  nowej,  przestrzennej,  wygodnej  i  nowocześnie  wyposażonej

szkoły zazdrościli wszyscy, a społeczność naszej gminy była dumna z tak okazałego obiektu.

Tu znalazła  miejsce nauki  młodzież z Przybiernowa i  okolicznych miejscowości,  również

spoza gminy.

Ta szkoła to nie tylko budynek, to jeszcze pracujący w niej nauczyciele, bardzo dobrze

i wszechstronnie wykształceni pasjonaci. Byli i są dobrym wzorem, przekazują to, że warto

się  uczyć  i  kierować zasadami  wpojonymi przez  szkołę.  Od początku funkcjonowania  w

gimnazjum odbywały się liczne imprezy, uroczystości i konkursy, które z czasem stały się

tradycją i na stałe weszły do kalendarza szkolnego. Były to imprezy typowo szkolne a także



o zasięgu środowiskowym jak:  Dożynki  Gminne,  Święto  Niepodległości,  WOŚP, Gminne

Biegi Przełajowe, akcje „Sprzątanie Świata”, Powiatowy Konkurs Ortograficzny i inne.

Dobrze  przygotowani  uczniowie  osiągali  i  osiągają  wysokie  wyniki  i  liczne

wyróżnienia,  biorąc  udział  w  konkursach,  turniejach,  zawodach  na  różnych  szczeblach:

szkoły, gminy, powiatu i województwa. Każdy uczeń może otrzymać pomoc i wsparcie, może

czuć się doceniony, zadbany i bezpieczny. Nad jakością pracy szkoły,  nad tworzeniem jej

klimatu czuwa zawsze dyrektor. Wspomniana już Pani Lilia Ławicka jako pierwszy dyrektor,

ale  przede  wszystkim  organizator  powstającego  w  1999  roku  Gimnazjum,  stworzyła

wspaniały  zespół,  który  przez  lata  doskonalił  swój  warsztat  pracy.  Wspólnie  ze  swoją

zastępczynią,  Panią  Anną  Sudnik  decydując  o  kształcie  szkoły,  na  trwałe  wpisały  się  w

tradycje oświatowe środowiska lokalnego, a szkoła pod ich kierunkiem dorobiła się własnego

pomysłu na jakość. Dziś kontynuuje i wzbogaca te dokonania Pani doktor Lidia Pawlusińska,

która  ambitnie  kieruje  szkołą  wraz  z  zespołem  nauczycieli  wprowadza  nowoczesne

rozwiązania. 

Historia tej szkoły, choć krótka, to tworzy chwalebną przeszłość, w której udział mają

absolwenci, nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz władze

gminy, którzy swoim entuzjazmem i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju placówki.

Dołożyli wszelkich starań, aby szkoła cieszyła się zaufaniem, dobrą opinią oraz szacunkiem

społeczności lokalnej.

Smutne jest to, że gimnazja zostaną zlikwidowane, wysiłek i dorobek wielu ludzi nie

będzie kontynuowany. Należy jednak ufać, że absolwenci naszego gimnazjum będą dumni, że

mogli  być uczniami tej  właśnie szkoły,  a dobra opinia i wspomnienie o przybiernowskim

gimnazjum im. Noblistów Polskich pozostanie na długie lata.

Laureat  Złotych „Cisów Przybiernowskich”:

Gimnazjum Publiczne im. Noblistów Polskich w Przybiernowie.


