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   Tak było na początku 
 

tyń nie odczuł niszczycielskich 

skutków wojny. Budynki mieszkalne, 

zabudowania gospodarcze były w dobrym stanie. W 

czerwcu 1945 roku zagościła polska administracja. 

Do Otynia zaczęli przybywać nowi mieszkańcy zza 

Buga, Mazowsza, Wielkopolski, z okolic Kielc i 

Rzeszowa. 

 

 
 

Wraz ze wzrostem liczby osadników 

pojawiła się konieczność zorganizowania szkoły. 

JuŜ 1 września 1945 roku została otwarta w Otyniu 

Publiczna Szkoła Powszechna. Organizacją 
placówki zajęło się małŜeństwo przybyłe z powiatu 

Nowy Tomyśl. Dokonali oni spisu dzieci, które w 

roku szkolnym 1945/46 miały rozpocząć naukę. 
Przygotowali równieŜ budynek poniemieckiej 

szkoły do nowych potrzeb. Przy organizacji szkoły 

pomogła równieŜ grupa rodziców, która stworzyła 

pierwszy Komitet Rodzicielski. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownikiem szkoły został Franciszek 

Kaczmarkiewicz, który kierował placówką przez 19 

lat (1945-1964). 

8 września dołączyła Wanda Gładysz, a 

później kolejni nauczyciele: Helena Kostyszyn, 

Zbigniew i Irena Cetnar. Pierwszym katechetą był 

ks. Antoni Lisak, który w 1945 roku rozpoczął 
naukę religii w szkole. Grono nauczycielskie 

szybko się powiększyło o wyśmienitych 

specjalistów od nauczania początkowego i języka 

polskiego: to jest Marię Kaczmarkiewicz i Halinę 
Kuczyńską. 

Rok 1947 okazał się równieŜ pomyślny, 

poniewaŜ przybył Jan Szyndler, nauczyciel języka 

francuskiego, geografii, śpiewu i gimnastyki. 

Szybko jednak, bo w 1948 roku odszedł do 

Bobrownik, gdzie został kierownikiem. 

 

 
                             rok 1948 klasa II  

 

Naukę w nowej placówce rozpoczęło około 

100 uczniów z Otynia i okolicznych miejscowości. 

Wojna doprowadziła do trudnej sytuacji w 

szkolnictwie i powstania wielu wcześniej 

niespotykanych problemów. OtóŜ zdarzało się, iŜ w 

jednej ławce siedzieli uczniowie w wieku od 7 do 

12 lat, poniewaŜ wielu z nich nie uczyło się w 

czasie trwania okupacji. 
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Nie tak łatwo 

 
Szkoła w Otyniu mieściła się w czterech 

budynkach. Nauka odbywała się w 7 izbach 

lekcyjnych, a lekcje religii w kościele. 

Główny budynek znajdował się przy ulicy 3 

Maja, chociaŜ lekcje odbywały się równieŜ przy 

ulicach Kościuszki i Mickiewicza. Wszystkie 

budynki posiadały oświetlenie elektryczne i piece 

kaflowe. Brakowało jednak kanalizacji i bieŜącej 

wody, tak więc toalety i studnia mieściły się na 

podwórku. 

Uczniowie w szkole nie mieli podręczników 

ani zeszytów, musieli pisać na tabliczkach rysikiem 

lub na poniemieckich dokumentach ołówkiem.  

Na przestrzeni 13 lat, od 1948 roku do 1961 roku 

skład kadry pedagogicznej ulegał ciągłym 

zmianom. Do roku 1950 było pięciu stałych 

nauczycieli: F. Kaczmarkiewicz,  

M. Kaczmarkiewicz, Z. Cetner, I. Cetner,  

ks. A. Lisak. Kolejne lata przyniosły znaczne 

powiększenie liczby uczących nauczycieli:  

H. Kuczyńska, C. Szymankiewicz, R. Kulik,  

H. Białowąs, K. Czuczke, J. Mazera, B. Sawicki, S. 

Józwa, J. Pieluszanka, Z. Pawłowska, J. AmbroŜek, 

W. Radczyc, Z. Kułaczkowska, C. Kułaczkowski, 

A. Szuster. 

Spośród zatrudnionych nauczycieli około 

50% było absolwentami Liceum Pedagogicznego w 

Nowej Soli. Ostatnią osobą zatrudnioną w tym 

okresie była C. Michałowicz. 

 

 
                     rok 1953 klasa VII 

 

W latach pięćdziesiątych nastąpił równieŜ 
dwukrotny wzrost liczby uczniów ze 133 w roku 

szkolnym 1948/1949 do 287 w roku szkolnym 

1960/1961.  

 
            rok 1954 zakończenie roku szkolnego 

 

W latach 1961-73 kadra kierownicza zmieniała się 
trzykrotnie (F. Kaczmarkiewicz, E. Korulczyk i S. 

Józwa). Gdy E. Korulczyk był kierownikiem 

powstało nowe, społeczne stanowisko zastępcy  

kierownika, które pełnił St. Józwa. 

St. Józwa juŜ w 1966 roku objął funkcję 
kierownika szkoły, a jego zastępcą została Beata 

Usakiewicz. 

Cały czas notowano wzrost liczby uczniów, 

a rok 1968 okazał się rekordowy (457 uczniów). 

Nadal jednak szkoła borykała się z trudnościami 

lokalowymi. Główny budynek znajdował się przy 

ulicy Chrobrego, a budynek nr II przy ulicy 

Kościuszki. Dodatkowo zajęcia odbywały się w 

pojedynczych izbach rozmieszczonych w trzech 

budynkach. Kolejne pomieszczenie przystosowano 

w Urzędzie Gminy i lekcje odbywały się w sali 

konferencyjnej. Dwie dodatkowe izby znajdowały 

się przy ulicy Moniuszki. Świetlica wiejska w 

Konradowie słuŜyła jako izba lekcyjna dla klas I-III 

z Konradowa i Zakęcia. 

 

 
        nauczyciele na zakończeniu roku szkolnego 
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Z powodu wilgoci w pomieszczeniu, gdzie mieściła 

się biblioteka, przeniesiono ją do domu, w którym 

mieszkała pani M. śabienko (nauczycielka i 

opiekunka biblioteki). 

Na początku lat sześćdziesiątych lekcje 

wychowania fizycznego odbywały się w ogródku 

lub w pobliskich lasach. Sytuacja zmieniła się w 

1968 r., gdy wykonano boisko szkolne, a takŜe 

boisko do piłki ręcznej. W kolejnych latach 

powstała skocznia i bieŜnia. 

Obok nauki prowadzono równieŜ szeroką 
działalność pozalekcyjną. Powstały druŜyny 

harcerskie we wszystkich grupach wiekowych.  

 

 
druŜyna harcerska 

 

DuŜym zainteresowaniem cieszył się zespół 

wokalny, który powstał na początku lat 

siedemdziesiątych i prowadzony był przez G. 

Dopierałę. 
 

 
G. Dopierała (Banaszak ) z klasą 

 

Istotną rolę odegrała w budowie nowej szkoły 

ofiarność społeczeństwa np. H. Frydrychowicz  

podarował grunt o powierzchni 1, 35 hektara pod 

budowę szkoły. 

W latach 1973 – 1975 w szkole w Otyniu średnio 

było 18 oddziałów, dopiero w październiku 1975 

roku, gdy powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w 

Otyniu liczba ich wzrosła do 26. Do szkoły 

zbiorczej przywoŜeni byli uczniowie z kl. VII i VIII 

z Niedoradza, uczniowie kl. IV-VIII z Bobrownik, 

Ługów i Czasławia oraz dzieci i młodzieŜ z 

Modrzycy. 

Przez kilka lat dowoŜono takŜe młodzieŜ z 

Wrociszowa, Lubieszowa i Starego Stawu, gdyŜ 
nowosolskie szkoły były przepełnione. 

 

I w końcu nowy budynek 
 
10 października 1975 roku otwarto budynek nowej 

szkoły, w której znajdowały się juŜ dwadzieścia 

cztery pomieszczenia przeznaczone do nauki. 

Lekcje wychowania fizycznego doczekały się 
lepszych warunków, zwłaszcza sali gimnastycznej i 

kompleksu boisk. Jeszcze w trakcie budowy szkoły 

rozpoczęto konsultacje na temat wyboru patrona 

szkoły, którym został Stefan śeromski. 

 

 
uroczyste otwarcie nowej szkoły, wręczenie sztandaru 

 

 

  WaŜnym elementem organizacji szkoły w roku 

1976 było wprowadzenie załoŜeń 10-letniej szkoły 

średniej. Od tego roku, z kaŜdego nowego naboru 

klasy pracowały programem eksperymentalnym, 

który był realizowany do 1983 roku. 
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uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

W latach 1973- 1989 stanowisko dyrektora 

pełniło kilka osób. Pierwszym był S. Kolhman. 

 

 
            naszym nauczycielom 

 

Kolejnym dyrektorem był Z. Marszycki, który po 

sześciu latach został inspektorem oświaty. Przez 

dwa lata funkcję dyrektora pełnił Stanisław Kołaski.  

W latach siedemdziesiątych najaktywniejszą 
organizacją na terenie szkoły było ZHP, a Łucja 

Kijak przez okres 5 lat była komendantem Hufca. 

 

odprawę instruktorów prowadzi  Ł. Kijak 

 

DuŜym zainteresowaniem od końca lat 

siedemdziesiątych cieszyło się Szkolne Koło 

Sportowe, którym przez szereg lat opiekowali się 
Kazimierz Biniewski i Tadeusz Kazimierowicz. 

 

szkolna druŜyna sportowa 

 

 

 
szkolna druŜyna sportowa 

 

W latach 1989-98 funkcje dyrektorów 

szkoły pełnili kolejno: mgr A. Zielińska i dr L. 

Konopnicki. Zastępcami byli: Ł. Waliczek-Buda i 

W. Szklarz. Zmienił się równieŜ organ prowadzący, 

którym została Rada Gminy.  

Po reformie w 1999 roku nastąpił nowy 

podział szkół na sześcioletnią Publiczną Szkołę 
Podstawową  i Publiczne Gimnazjum. 

 

A jak jest dzisiaj? 
 

   Od 1 września 2002 roku nastąpiło 

połączenie Publicznego Gimnazjum w Otyniu i 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Otyniu w Zespół 

Szkół w Otyniu.  
    Na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

powołany został mgr Wiesław Szklarz, a zastępcami 

zostali: mgr Małgorzata Kruk do spraw opiekuńczo 

-wychowawczych i mgr Violetta Łuczkowiec do 

spraw organizacyjno – dydaktycznych. 
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 W ostatnich latach w szkole miało miejsce wiele 

uroczystości i konkursów, z których większość 
dołączyła do kalendarza imprez szkolnych. NaleŜą 
do nich: 

- akademie o charakterze patriotycznym, 

- Dzień Wiosny, 

- Dzień Patrona Szkoły, 

- Gminny Konkurs Historyczny, 

- Konkurs BRD, 

- Gminny Konkurs Recytatorski, 

- Dzień Matematyki 

- Konkurs przyrodniczy „Eko-Planeta” 

Uczniowie Naszej Szkoły uczestniczą równieŜ w 

wielu akcjach charytatywnych i ekologicznych: 

- zbiórka słodyczy dla dzieci z domów dziecka i 

domów samotnej matki, 

- zbiórka Ŝywności w supermarketach, 

- zbiórki organizowane przez  PCK, 

- akcja „Sprzątanie Świata”. 

- obchody Dnia Języków Obcych, 

- Międzynarodowy Dzień Pokoju, 

- Jasełka 

- Dzień Wiosny 

- Góra Grosza.

- pasowanie gimnazjalistów. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inne informacje na stronie:  http://www.zsotyn.pl/ 

 


