Co zawiera książka
„Historia Szkoły Podstawowej w Lubomierzu 1945 –2005” ?
Monografia poświęcona jest Szkole Podstawowej w Lubomierzu, ukazuje ona jej
historię i działalność. Obejmuje też zmiany, jakie zachodziły w poszczególnych okresach jej
funkcjonowania. Podkreśla dorobek, osiągnięcia i braki na przestrzeni 60 lat istnienia szkoły
w powojennej Polsce.
Praca monograficzna o Szkole Podstawowej w Lubomierzu powstała z kilku
powodów. Jednym z nich jest brak takiego opracowania, chociaż szkoła funkcjonuje już
60 lat. Była jedną z przodujących szkół w województwie, ważną z uwagi na pełnioną funkcję
szkoły ćwiczeń dla liceum pedagogicznego, a później Studium Nauczycielskiego
w Lubomierzu. Szkoła ćwiczeń była wiodącą dla Powiatu Lwóweckiego. Wszelkie „nowości”
pedagogiczne były w niej upowszechniane przez jej nauczycieli. Lekcje i zajęcia pokazowe
stanowiły przykład do realizacji programów dydaktycznych i wychowawczych dla przyszłych
adeptów zawodu nauczycielskiego oraz dla pedagogów z okolicznych szkół.
Po drugie szkoła pełniła ważną funkcję kulturotwórczą w środowisku lubomierskim.
Szczególnie lata 1960 – 1990 dawały wielką możliwość takiego oddziaływania. Wspólnie
z liceum pedagogicznym, jako szkoła ćwiczeń, brała udział we wszystkich imprezach
kulturalnych. Miała znaczący wpływ na życie środowiska lokalnego również poprzez prace
społeczno-użyteczne.
Monografia zawiera dzieje szkoły w latach 1945 – 2005, jej dokonania oraz warunki,
w jakich funkcjonowała.
I okres obejmuje lata 1945 - 1948 i charakteryzuje się początkiem odbudowy
i reaktywowania podstaw nowego państwa i systemu oświatowego oraz powstaniem Szkoły
Podstawowej w Lubomierzu, funkcjonującej na podstawie ustawy z 1932 roku. Okres ten
zamyka reforma szkolna wdrożona od roku szkolnego 1948/49.
II okres lata 1948 - 1961 rozpoczyna reforma wprowadzająca 7 - klasową szkołę
podstawową, która stała się podstawą całego systemu szkolnego. Lata 50 - te to okres
wzmożonej ideologizacji, która nie ominęła też oświaty. Dopiero „odwilż” polityczna 1956r.
nieco poprawiła sytuację, ale na krótko. Okres ten zamyka rok 1961, czyli ostatni rok
funkcjonowania 7 - klasowej szkoły podstawowej.
III okres to lata 1961 - 1973 – początek wyznacza ustawa o rozwoju systemu oświaty
i wychowania z dnia 15 lipca 1961 roku, która wprowadziła nową reformę oświatową,

wydłużając naukę szkolną do 8 lat. Ośmioklasowa szkoła stała się podstawą całego systemu
kształcenia. Okres ten kończy Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 17 marca
1973 roku powołujące zbiorcze szkoły gminne, w celu wyrównania poziomu kształcenia
w mieście i na wsi.
IV okres 1973 - 1989 rozpoczyna się wprowadzeniem uchwały o systemie edukacji
narodowej z dnia 17 października 1973. Zapowiedziano utworzenie 10 - letniej powszechnej
szkoły średniej. W konsekwencji odstąpiono od realizacji założeń reformy. W tym czasie
pogorszyła się sytuacja polityczna w kraju, załamała się gospodarka narodowa, nasilały się
niepokoje społeczne, które w latach 80 - tych przerodziły się w falę strajków. Powstał
związek „NSZZ Solidarność”, konsekwencją jego działalności było wprowadzenie przez
ówczesne władze - stanu wojennego. Okres zamyka rok 1989, jest to początek przemian
politycznych, a także koniec władzy komunistów.
V okres 1989 - 1999 to wielkie zmiany ustrojowe zapoczątkowane obradami
„Okrągłego Stołu”, które doprowadziły do powstania III Rzeczypospolitej. Nastąpiła
demokratyzacja życia społecznego i gospodarczego. We wrześniu 1989 r. uchwalono ustawę
o systemie oświaty, która kończyła etap szkolnictwa opartego na ośmioklasowej szkole
podstawowej.
VI okres 1999-2005 to czas realizacji reformy systemu szkolnego wprowadzającej
nową strukturę systemu edukacji: sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja,
trzyletnie licea profilowane, szkoły policealne i zawodowe1.
Niniejsza praca jest próbą monograficznego ujęcia rozwoju i działalności Szkoły
Podstawowej w Lubomierzu w latach 1945 – 2005. Pozwala ona zrozumieć różne problemy,
na jakie napotykało szkolnictwo podstawowe. Ukazuje miejsce i rolę szkoły w środowisku
lokalnym w wymiarze społecznym i kulturowym oraz umożliwia spojrzenie na nią
z perspektywy minionych lat i teraźniejszości. Ostatni rozdział monografii Szkoły
Podstawowej w Lubomierzu zawiera opis głównych założeń reformy ustroju szkolnego
i tylko najbardziej znaczące fakty z dziejów placówki w latach 1999 - 2005. Opisuje bazę
szkoły, prezentuje kadrę i przedstawia szeroką ofertę edukacyjną dla uczniów oraz
najważniejsze sukcesy szkoły. Ponadto podane są informacje dotyczące przygotowań do
uroczystości 60 lecia placówki, przyjęcia sztandaru i patrona szkoły, które odbyły się
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Książkę „Historia Szkoły Podstawowej w Lubomierzu 1945 –2005” można
zakupić w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Lubomierzu ul. Kościuszki 5.
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