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Przedmowa 

 

 

W związku z 150-leciem  istnienia Szkoły  Podstawowej w Somoninie, warto przypomnieć 

najważniejsze wydarzenia  z życia szkoły.  

Dzieje naszej szkoły rozpoczynają się już w XIX wieku, a dokładnie na przełomie 

1864/1865r., kiedy uczęszczały do niej dzieci polskie i niemieckie. Od tego czasu szkoła zmieniała 

zarówno swoją strukturę organizacyjną, stając się szkołą samorządową, jak i bazę lokalową, która  

z biegiem lat ulegała rozbudowie. Placówka oświatowo – wychowawcza preferowała ciekawe 

przedsięwzięcia i inicjatywy idąc z duchem czasu.   

Przez wiele lat szkoła funkcjonowała w środowisku lokalnym jako centrum kulturalne. 

Jesienią 2001 roku zrodził się pomysł nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dla którego 

priorytetowymi wartościami były: „Bóg, człowiek i Ojczyzna”. To przedsięwzięcie zrealizowano 

17 czerwca 2003 roku, kiedy z olbrzymią radością nadano placówce imię człowieka o wielkim sercu. 

W tym trudnym współczesnym świecie miał się on stać wzorem dla naszych wychowanków,  

gdyż jak sam mawiał: „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”. 

Od 1 września 2012 roku staliśmy się Zespołem Szkół w Somoninie, w skład którego 

wchodzi Szkoła Podstawowa i gimnazjum.  Gimnazjum funkcjonuje od 1999 roku. Początkowo 

przez dwa lata mieściło się w budynku szkoły podstawowej, a następnie w nowym, pięknym 

obiekcie na ulicy Osiedlowej 17. 
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Somonino - rys historyczny 

 

Pierwszym dokumentem wymieniającym nazwę wsi Somonino, jest dokument sporządzony 

przez księcia pomorskiego Sambora,  przekazujący kasztelanię goręczyńską biskupowi kujawskiemu 

Michałowi w zamian za dziesięciny snopowe z całego księstwa. Wspomniana kasztelania 

goręczyńska stanowiła zwarty kompleks osadniczy, położony w samym centrum Pomorza 

Gdańskiego i wyznaczony przez naturalne granice. W skład tejże kasztelanii, oprócz wsi Somonino 

(w dokumencie: Semanino), wchodziło jeszcze 17 wsi. Zastaw kasztelanii trwał do roku 1282, kiedy 

książę Mściwój II cofnął układ i przywrócił biskupowi dawne dziesięciny. 

Do opanowania Pomorza przez Zakon Krzyżacki w 1308 roku, wg nowego podziału 

administracyjnego, Somonino należało do wójtostwa tczewskiego, a wyżej-do okręgu kościerskiego. 

Następna potwierdzona wiadomość pochodzi z 1380 roku, kiedy to wielki mistrz Winrych von 

Kniprode nadal cały „Somonin” i pół Goręczyna braciom Nitschin (Mikołaj) i Barczelow 

(Bartłomiej) – rycerzom. Mieli oni obowiązek służby rycerskiej. Równocześnie uwolnił ich  

od ciężarów (podatków i służb) do których inne dobra, osadzone na prawie polskim, były 

zobowiązane.  Na prawo niemieckie Somonino przeszło dopiero w 1462 roku, kiedy rycerz Maciej 

sprzedał połowę Somonina i Goręczyna zakonowi Kartuzów. Zakon ten został sprowadzony na 

Pomorze w 1382 roku przez Jana z Różęcina, który to w obliczu śmierci ufundował klasztor jako 

wotum pokutne za zabójstwo, które popełnił w młodości. Zakon Kartuzów wraz ze swoimi surowymi 

regułami, jako jedyny mógł sprostać życzeniom fundatora.  Pozostałe części wsi: Somonina  

i Goręczyna zostały sprzedane Kartuzom w 1474 roku. W dwa lata później król przeniósł również te 

ziemie na prawo chełmińskie. W ten sposób obie wioski znalazły się pod zarządem klasztoru do  

I rozbioru Polski w 1772 roku. Wraz z przejęciem tych ziem przez Zakon Kartuzów, wsie te pełniły 

funkcję folwarku klasztornego. Jeszcze w XV wieku uruchomiono w Somoninie młyn, który został 

tam przeniesiony z Goręczyna. Kolejną inwestycją Kartuzów było zbudowanie tartaku, 

odbudowanego po raz kolejny w 1621 roku, wskutek pożaru jaki go strawił dwa lata wcześniej.  

W 1603 roku folwark somoniński został wydzierżawiony na 3 lata Hansowi Albrechtowi Krachtowi, 

a po jego śmierci jeszcze dwojgu innym dzierżawcom. Podczas tych dzierżaw, w 1613 r. powstały  

w Somoninie wapienniki, a dwa lata później założono cegielnię. Wskutek niewypłacalności i długów 

kolejnych dzierżawców, Somonino przeszło ponownie pod zarząd Zakonu. Kartuzi wprowadzili 

szereg ulepszeń: powstał masywny dwór, pobudowali stodoły i stajnie oraz podnieśli dochodowość 

folwarku. W sumie w XVII wieku na folwarku somonińskim istniał młyn, tartak, stolarnia, cegielnia, 

wapiennik oraz karczma. 

W 1603 roku folwark somoniński liczył sobie 60 mieszkańców. Liczba ta prawdopodobnie 

uległa zmianie, kiedy przez ziemie te przeszła zaraza. Ludność, ziemia i gospodarka ucierpiały 

również wskutek przejścia wojsk szwedzkich, saskich, polskich i rosyjskich w związku z wojną 
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północną, podwójną elekcją Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III Sasa, oblężeniem Gdańska  

w 1734 r., czy konfederacją barską w 1769 r. 

 W roku 1710 wieś Somonin zmieniła nazwę na Somonino. Powierzchnia wsi obejmowała  

531 ha, natomiast ludność, która ją zamieszkiwała liczyła 423 mieszkańców, z których 178 było 

katolikami, a 245 – ewangelikami.  

 Wraz z zagarnięciem przez Prusy obszarów nadanych im na mocy II rozbioru, nastąpiła 

germanizacja tych ziem. Pomimo, że Niemcy dopuścili się zniszczenia kultury polskiej,  

nie prowadzili jednak polityki dewastacji na Pomorzu. Przykładem inwestycji na tym terenie, była 

budowa w roku 1871 szosy Żukowo – Egiertowo oraz  oddanie do użytku w 1901 roku linii 

kolejowej Kościerzyna – Somonino – Kartuzy. Budowę kolejnego węzła komunikacyjnego 

zakończono w 1930 roku. Był to fragment magistrali kolejowej Bydgoszcz – Kościerzyna – Gdynia, 

łączącej Somonino – Żukowo Wschodnie – Osowę. Elektryczność dotarła do Somonina jeszcze 

przed I wojną światową. 

 Dzieje Somonina w czasie I wojny światowej są nieznane ze względu na brak jakichkolwiek 

informacji o wsi z tamtego okresu.  Pewne jest, że na mocy traktatu wersalskiego z 1919 roku, 

kończącego I wojnę światową, powiat kartuski, a w tym Somonino powróciło do granic Polski.  

Po odzyskaniu niepodległości 33 % ludności polskiej nie umiało czytać i pisać. Dzięki dużej dbałości 

Prusaków o rozwój oświaty na Kaszubach sytuacja nie przedstawiała się tak źle. Placówki, które 

utworzono, z reguły miały niski poziom. Były to tzw. jednoklasówki z przewagą niemieckich 

nauczycieli. Szkoły  rozpoczęły nauczanie w różnym czasie. Placówka w Somoninie rozpoczęła 

działalność jako jedna z pierwszych – w grudniu 1920 roku. W niektórych szkołach nauka odbywała 

się 2 – 3 razy w  tygodniu. Ze względu na dużą liczbę Niemców zamieszkujących teren wsi 

Somonino, utworzono w szkole klasy mieszane. W roku szkolnym 1927/28 do Szkoły Podstawowej 

w Somoninie uczęszczało 48 uczniów polskich oraz 7 niemieckich. Szkoła borykała się  

z problemami wyposażeniowymi. 

 Lata II wojny światowej „zapisały się krwawą kartą w dziejach narodu polskiego”. Tymi 

słowami, Ludwik Igielski – pierwszy po zakończeniu II wojny światowej kierownik Szkoły 

Podstawowej w Somoninie, opisał okupację Polski w latach 1939 – 1945. Wojna przyniosła ze sobą 

wysiedlenia z gospodarstw, wywózki ludności polskiej na roboty przymusowe oraz to,  

co najtragiczniejsze, śmierć wielu osób. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ludność 

niemiecka zamieszkująca obszar Kaszub musiała wyjechać do Niemiec. Pozostawione przez nich 

gospodarstwa i domostwa zajęli Polacy zza Buga, przybywający z okolic Lwowa, Kobrynia i Wilna. 

Brak jest jakichkolwiek informacji o Somoninie zaraz po II wojnie światowej, oprócz informacji  

o zakwaterowaniu wojsk radzieckich dnia 15 października 1945 roku w budynku szkoły 

podstawowej. Pierwsze konkretne dane pochodzą z kroniki szkolnej spisywanej przez kierownika 

Szkoły Podstawowej w Somoninie – Ludwika Igielskiego. Są to dane dotyczące liczby ludności 
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zamieszkującej Somonino w 1946 roku. Uzyskano je na podstawie powszechnego spisu ludności 

cywilnej, przeprowadzonego przez komisarza spisowego - L. Igielskiego. Powszechny spis ludności 

wykazał, że  teren wsi Somonino zamieszkiwały 492 osoby, w tym 480 Polaków oraz 12 Niemców.  

Lata czterdzieste i pięćdziesiąte na terenie wsi Somonino nie zostały ujęte przez jakiekolwiek 

źródło, dlatego brak jest informacji z tamtego okresu. Rozwój Somonina nastąpił dopiero w latach  

60 – tych. W 1961 roku poprzez podział administracyjny terenu utworzono Gromadą Somonino  

w skład której weszły dawne gromady: Goręczyno i Egiertowo. W związku z nowym podziałem 

administracyjnym terenu i powstaniem Gromady Somonino powstał plan rozbudowy wsi, ujęty  

w planie urbanistycznym z 1961 roku. Plan ten przewidywał rozbudowę wsi wzdłuż trasy dworzec – 

rzeka Radunia, zabudowę terenu od młyna wzdłuż rzeki, aż do mostu kolejowego oraz wzdłuż drogi 

prowadzącej do cegielni. Na terenie znajdującym się pomiędzy szosą, Radunią i magazynami GS-u  

planowano zbudować remizę strażacką wraz ze świetlicą oraz dom spółdzielczy. Teren na południe 

od magazynów, znajdujący się pomiędzy drogą do szkoły podstawowej, a niewielkim terenem 

zalesionym, przeznaczony był pod budowę dużej szkoły i przedszkola.  

Pod siedzibę nowej gromady Somonino wynajęto lokale w nowo wybudowanym domu piętrowym 

A. Arczyńskiego. Prezydium Rady zajmowało cały parter, sekretarzem gromady został  

J. Czapiewski, funkcję przewodniczącego pełnił E. Kowalewski.  

W 1964 roku utworzono Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny, znajdujący się w budynku  

L. Flisikowskiego. Zatrudnionych zostało dwóch listonoszy i naczelnik. Dwa lata później założono 

centralę automatyczną, łączącą bezpośrednio Somonino z Kartuzami. 

Dnia 1 listopada 1967 roku został oddany do użytku mieszkańców Somonina – Dom Gromadzki, 

wybudowany w tzw. „czynie społecznym”. Na piętrze budynku znajdowały się biura gromadzkie  

i pomieszczenia dla pracowników, natomiast na parterze mieścił się mały kombinat kulturalno – 

oświatowy, świetlica oraz biblioteka. Obiekty zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt przez 

Wydział Oświaty i Kultury przy PRON w Kartuzach. Przy Wiejskim Ośrodku Kultury zawiązało się 

Koło Gospodyń Wiejskich. Obiekt posiadał ogrzewanie centralne i wszelkie urządzenia sanitarne. 

W 1967 r. rozpoczęło również swoją działalność przedszkole. Z braku własnego lokalu umieszczono 

je w domu prywatnym rodziny Darznik, a w 1973 r. przeniesiono do domu państwa Zielonków. 

W 1975 r. zawieszono działalność przedszkola. Po reaktywowaniu przedszkole umieszczono w domu 

państwa Pioch. 

W 1969 r. został otwarty Wiejski Ośrodek Zdrowia, w którym mieściły się dwa gabinety: lekarski 

 i stomatologiczny. Ośrodek zajmował parter prywatnego domu państwa Flisikowskich.  

W 1981r. Wiejski Ośrodek Zdrowia przemianowany został na Gminny Ośrodek Zdrowia.  

W 1986r. przeniesiony został do specjalnie przeznaczonego w tym celu budynku, znajdującego się  

na ulicy Wolności.   
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W 1973 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej utworzona została Gmina Somonino. Swym 

zasięgiem objąć miała 16 wsi sołeckich. Naczelnikiem Urzędu Gminy mianowano Józefa Hudelę.  

Był to przełomowy rok dla tej gminy. W Somoninie swoją siedzibę znalazł posterunek policji  

oraz uruchomiona została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Z inicjatywy Jana Czapiewskiego w 1975 r. obok istniejących Spółdzielni Kółek Rolniczych 

zorganizowano Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Radunia”. Zakłady te pomagały przy budowie 

i naprawie dróg w gminie, przy melioracji i rekultywacji gruntów oraz innych usługach dla rolników. 

Z inicjatywy p. Marii Brusznickiej, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  

w 1979 r. powstał Oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Członkowie czynnie angażowali 

się w życie swojego regionu, rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla rozwoju gospodarczego  

i kulturalnego Kaszub i Pomorza. W 1981 r. ZKP wystąpiło z inicjatywą nadania nazw ulicom 

Somonina. W ten sposób uczczono pamięć mieszkańców, którzy zapisali się w historii Somonina. 

Między innymi jedną z ulic nazwano imieniem Floriana Ceynowy, głównego założyciela wsi. 

Z inicjatywy społeczności Somonina w 1978 r. postawiono obelisk upamiętniający pomordowanych 

w czasie II wojny światowej mieszkańców wsi, który to dzięki realizacji nowego projektu w 2011r. 

zyskał nowy kształt wraz z otaczającą go infrastrukturą, na którą złożyły się odpowiednie oświetlenie 

oraz architektura zieleni. 

Do roku 1990 władzę uchwałodawczą w gminie sprawowała Gminna Rada Narodowa. 

Przewodniczącymi GRN w kolejności byli: Brunon Wiczling, Franciszek Puzdrowski (obaj 

sprawowali też funkcje gospodarza gminy), Franciszek Ziemba oraz Stanisław Żakowski. Władza 

wykonawcza od roku 1976 spoczywała w rękach Naczelnika Gminy. W latach 1976 – 1986 funkcję 

tę pełnił Józef Hudela . Jego następcą został Mieczysław Flisikowski, który sprawował ten urząd do 

1990 r. Kierownicza rola należała wówczas do Komitetu Gminnego PZPR. Sytuacja uległa zmianie 

dopiero w 1990 roku, kiedy ogłoszono wybory samorządowe. W całej Polsce w wyborach wzięło 

udział 42, 3 % uprawnionych. Frekwencja była więc niska. Wybrano 51 987 osób, natomiast  

50 mandatów nie zdołano obsadzić. Spośród nowych radnych 41,5% reprezentowało komitety 

obywatelskie, 38% stanowili tzw. Niezależni, 6,5% zwolennicy PSL, 4,3% kandydaci „Solidarności” 

Rolników Indywidualnych. Pozostałe ugrupowania zdobyły 9,7 %  mandatów. Władza na szczeblu 

gminnym przeszła więc w zasadzie w ręce komitetów obywatelskich. Koła rządzące do 1989r. 

zostały od władzy odsunięte i przeszły do opozycji. Szczególnie duże straty ponieśli ludowcy, którzy 

na wsi i w małych miasteczkach mieli duże wpływy. Wraz z nastaniem samorządów 27 maja 1990r. , 

wybrana została Rada Gminy złożona z 21 radnych,. przy której utworzone zostały komisje: 

rewizyjna, oświaty, rolnictwa, inwentaryzacyjna oraz ds. profilaktyki przeciwalkoholowej. Miejsce 

dotychczasowego naczelnika gminy zajął nowo powołany Zarząd Gminy, na czele którego stanął 

wójt gminy. Pierwszym wójtem został wybrany w wyniku demokratycznych wyborów  
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Mirosław Szalewski. W skład pierwszego zarządu gminy weszli: Mirosław Szalewski – 

przewodniczący, Jan Czapiewski, Stanisław Żakowski, Henryk Szwajcer i Kazimierz Regliński.  

Reforma samorządowa rozpoczęła rozwój Somonina. Symbolem tego jest ustanowienie herbu 

gminy, na który składa się tarcza i godło umieszczone w jej polu. W polu tarczy umieszczony został 

rysunek kościoła parafialnego w Goręczynie, który stanowił przez ponad 750 lat „centrum łączności” 

pomiędzy poszczególnymi wioskami gminy. Włodarzami gminy zostali w kolejnych latach 

wójtowie: Mirosław Szalewski, Mieczysław Flisikowski oraz Marian Kryszewski. 

Dzisiaj Gmina Somonino liczy 10.134 mieszkańców, natomiast samo Somonino – 2 tysiące 865 

mieszkańców.  

 

I. Baza lokalowa i materialna w SP Somonino 

 

1. Obiekt szkoły podstawowej. 

 

 Kiedy w 1864 roku Szkoła Podstawowa w Somoninie rozpoczynała swoją działalność, 

dysponowała przydziałem 1 ha roli ornej. Budynki wraz z ogrodem zajmowały ½ ha ziemi. Stan ten 

uległ zmianie w 1929 r., kiedy zajęto ¼ ha ziemi należącej do szkoły pod budowę kolei Bydgoszcz – 

Gdynia. Pieniądze które władze Somonina otrzymały za sprzedaż tego terenu zostały przeznaczone 

na zakup 25 arów roli ornej i 25 arów łąki od p. Litewskiego. Szkoła dysponowała dwoma izbami 

lekcyjnymi w domu rodziny Komarów, w majątku poparcelacyjnym. Kronika wymienia je jako 

„izby w domu majątku”. Niestety 7 grudnia 1945 r. w wyniku pożaru, który strawił dach nad dwoma 

izbami szkolnymi, zajęcia musiały odbywać się na dwie zmiany. O rozwiązanie problemu 

lokalowego poproszono Gminną Radę Narodową.  

 

Dom rodzinny państwa Komarów 
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W ciągu kilkudziesięciu lat po II wojnie światowej Szkoła Podstawowa w Somoninie została 

kilkakrotnie przebudowana i remontowana. W roku szkolnym 1962/63 szkoła posiadała cztery klasy 

lekcyjne. Pierwszy powojenny remont budynku szkolnego został przeprowadzony latem 1952r. 

Odmalowano dwie sale lekcyjne, sień i klatkę schodową oraz kuchnię kierownika szkoły. Dzięki 

staraniom kierownika SP w Somoninie - Ludwika Igielskiego - na Posiedzeniu Komisji Oceny 

Projektów przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w 1955 r. przyjęty został 

projekt przebudowy szkoły. W myśl tego projektu planowano częściową przebudowę wiązania 

starego dachu, aby w ten sposób uzyskaną powierzchnię przeznaczyć na mieszkanie dla nauczycieli. 

Kosztorys tego projektu opiewał na sumę 251. 725 zł. Projekt ten jednak już wtedy nie zaspakajał 

potrzeb szkoły, ponieważ brak było jeszcze jednej sali lekcyjnej. Pomimo zatwierdzonego projektu 

jeszcze na przełomie roku 1955/56 nie podjęto żadnych prac w kierunku rozbudowy szkoły. Troje 

nauczycieli nadal nauczało w dwóch izbach lekcyjnych. Po raz kolejny kierownik szkoły musiał 

interweniować. W tym celu 23 marca 1956 r. pojechał do Ministerstwa Oświaty, gdzie Dyrektor 

Departamentu zagwarantował, że rozbudowa szkoły nastąpi jeszcze tego samego roku. Zanim 

rozpoczęto budowę, na wniosek dyrektora szkoły nastąpiła zmiana w projekcie:  

1. Zaplanowano podpiwniczyć część projektowanego budynku z wejściem z zewnątrz; 

2. Kancelaria miała zostać przeniesiona na stronę południowo-wschodnią; 

3. Ze strony północno-wschodniej chciano wykorzystać miejsce na małą szatnię; 

4.  Z projektowanej szatni i kancelarii planowano urządzić trzecią izbę lekcyjną; 

5. Schody prowadzące na strych miały zostać przebudowane; 

6. Dwa jednopokojowe mieszkania na poddaszu miały być również przebudowane; 

7. Miano wybudować nową studnię. 

Odbiór budowy szkoły był kilkakrotnie przekładany, głównie z powodu nieukończenia 

poszczególnych etapów. Ponadto kierownik szkoły narzekał na powolne prace przy budowie oraz 

niedokładności pracowników. Przeciągający się remont przeszkadzał w pracy nauczycielom, 

ponieważ lekcje odbywały się tylko w dwóch pokojach na strychu (stara izba lekcyjna była 

remontowana). Długo oczekiwany odbiór szkoły odbył się 15 września 1958 r. przez komisję 

złożoną z : kierownika Zarządu Inwestycji Szkolnych w Gdańsku, Inspektora Nadzoru, Inspektora 

Oświaty oraz kierownika szkoły L. Igielskiego. Do użytku oddano: 

1. Dobudowane do starego budynku nowe skrzydło, dzięki czemu uzyskano trzy sale 

lekcyjne, kancelarię, małą szatnię, hol oraz sień. 

2. Nowe mieszkanie w starej części szkoły, składające się z dwóch pokoi i kuchni. 

Zbudowano również schody prowadzące na strych. 

3. Ubikacje wybudowane na podwórku szkolnym. 
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Zbudowano również rów odwadniający otaczający obejście szkolne od strony południowo-

wschodniej i południowo-zachodniej. 

Koszt tej budowy wyniósł ponad 0,5 miliona zł. Projekt nie do końca spełnił wymagania szkoły, 

trzecia izba lekcyjna okazała się za mała, tak jak i szatnia.  

 

 

 

Ukończona rozbudowa SP Somonino w 1958r. 

 

 

W czasie wakacji letnich, które trwały od 24 czerwca do 2 września 1962 r. przeprowadzono 

kapitalny remont budynków szkolnych. Położono deski i blachy na południowo-wschodniej stronie 

dachu, dachówki wzdłuż murów domu oraz na ściany założono blaszany fartuch. Naprawiono 

zniszczone częściowo od zewnątrz parapety okienne. Na jednej ze ścian nowej części budynku 

założono dodatkową rurę ściekową. Zamontowano też rury ściekowe wokół dachu starej części 

budynku szkolnego, oczyszczono dachówki oraz wymurowano zniszczone kominy. Remont nie 

ominął mieszkań nauczycieli. W mieszkaniu nauczyciela S. Zielonki założono deski i gliniany polep 

na suficie. Natomiast w mieszkaniu kierownika szkoły nałożono płyty pilśniowe na podłogę w 

jednym pokoju. Przy wejściu do mieszkań nauczycieli zbudowano betonowy ganek ze schodkami. 

W części szkolnej budynku wokół pieców znajdujących się w ścianach założono kantówkę. 

Wymalowano hol, sień oraz okna. W ramach remontu położono dach na zabudowaniach 

gospodarczych, gdzie również częściowo wymurowano ściany. Na dachu ustępu nałożono papę, 

którą wysmołowano, naprawiono tynki, wymurowano posadzkę, wybielono wnętrze oraz 

naprawiono drzwi. Wydział Oświaty w Kartuzach przeznaczył na ten remont 35tys.zł. Prace wykonał 

Franciszek Rychert z Goręczyna. W tym samym roku urządzono działki i boisko szkolne oraz 

ogrodzono siatką teren należący do szkoły. W ramach tzw. czynu społecznego przygotowano teren 

pod boisko o obszarze 1600 m
2
, usypano i uporządkowano skarpy, ustawiono słupy betonowe, 

założono siatkę drucianą, zamontowano bramy i dwie furtki. Zbudowano również schody główne 

wraz z obmurowaniem z kamienia i schody prowadzące na boisko. Wartość oszacowano  
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na 10 000 zł.  Dzięki kolejnemu czynowi społecznemu, który został podjęty z okazji XX-lecia PRL 

utwardzono żużlem część boiska szkolnego, urządzono twardą bieżnię o długości 60 m, wyrównano 

całą działkę szkolną, nawieziono ją kompostem, zaorano i zbronowano, posadzono 35 drzew 

owocowych, urządzono kwietniki, naprawiono i pomalowano maszt szkolny. Wartość wykonanych 

prac wyniosła ok. 6 000zł. W 1963r. podczas wakacji letnich przeprowadzono kolejny remont: 

przestawiono piec w jednej izbie  lekcyjnej, wymalowano jedną salę i hol, dobudowano komórkę 

przy mieszkaniu S. Zielonki, położono chodnik przed szkołą.  

W roku szkolnym 1963/64 stan liczbowy klas wzrósł o dwie i wynosił – 8. Dzieci uczyły się 

dwuzmianowo w czterech izbach lekcyjnych i wg nowego programu szkoły ośmioletniej. Latem 

1964 r. dokonano kolejnych napraw: odmalowano cały obiekt szkolny, wyremontowano podłogę 

w kancelarii szkolnej i wymieniono instalację elektryczną, a także zainstalowano telefon. 

Kolejną poważną rozbudowę szkoły zainicjowano zebraniem wiejskim, gdzie wybrano komitet 

budowy pawilonu szkolnego, którego przewodniczącym został kierownik szkoły – M. Potrykus. 

Mieszkańcy zadeklarowali wykonanie w czynie społecznym prac o ogólnej wartości 50 000 zł. 

Budowę rozpoczęto wiosną 1966 roku. Prace nad budową pawilonu szkolnego szły bardzo szybko. 

Już wiosną roku następnego budynek został oddany całkowicie do użytku. Staraniem kierownika 

szkoły udało się pozyskać dodatkowe dofinansowanie, które zostało przeznaczone na wyposażenie 

piwnic oraz kuchni. Całkowity koszt budowy pawilonu szkolnego wyniósł ok. 70 tys. zł., w tym  

19 tys. zł. przeznaczono na jego wyposażenie. Do użytku oddano trzy izby lekcyjne o powierzchni  

34 m
2
, pracownię o powierzchni 80 m

2
, przyległy do niej magazyn, pokój nauczycielski oraz hol o tej 

samej powierzchni. Pawilon został udostępniony klasom młodszym, natomiast w starej części 

budynku uczyły się klasy VI, VII i VIII. Szkołę ogrzewano piecami kaflowymi i nie montowano 

ogrzewania centralnego, ponieważ budynek miał służyć tylko przez 15 lat.  

 

 

Pawilon szkolny zbudowany w 1967r. 
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Następna rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie nastąpiła dopiero 23 lata później.  

Pierwsze wykopy pomiędzy szkołą a pawilonem rozpoczęto 18 maja 1987 r. Remont odbił się 

szerokim echem zarówno na terenie gminy Somonino, jak i w Inspektoracie Oświaty  

i Wychowania. Powodem tego był brak funduszy na rozbudowę szkoły, która niezbędnie tego 

potrzebowała. Problem ten został również zauważony przez panią redaktor Głosu Wybrzeża, Bożenę 

Jasińską. Napisała ona, że: „ (...) warunki w szkole są nie do pozazdroszczenia. Korytarzyki małe, 

sanitariaty na dworze, a piece ogrzewają ledwie część pomieszczeń”. Tymczasowym rozwiązaniem 

miało być wybudowanie łącznika pomiędzy dwoma istniejącymi już budynkami. Łącznik miał 

mieścić w sobie dwie sale lekcyjne, pomieszczenia rekreacyjne, kotłownie i sanitariaty. Przebudowa 

była konieczna tym bardziej, że za 5 lat przewidywano jeszcze raz tak duży wzrost liczby 

mieszkańców Somonina. Budowa została zakończona w 1991 roku. Uroczyste otwarcie łącznika 

nastąpiło 19 października 1991 r. Po rozbudowie szkoła spełniała wszystkie podstawowe wymogi. 

Dysponowała 10 salami lekcyjnymi, świetlicą, salą gimnastyczną, biblioteką oraz gabinetem do zajęć 

korekcyjno – wyrównawczych i logopedycznych.  

 

 

Rozpoczęcie prac w 1987 r. przy budowie łącznika 

 

Współczesna literatura nie ukrywa tamtych trudnych realiów prowadzenia zajęć  

w powojennej szkole. Bardzo wiele wtedy zależało od poświęcenia nauczycieli, zaangażowania 

rodziców i cierpliwości uczniów. Problemem szkolnictwa przez kilka powojennych lat było łączenie 

w jednym budynku kilku szkół. Od początku jednak nauczyciele dążyli do tego, by lekcje trwały 

tradycyjnie 45 minut. 

Latem 1994 r. miał miejsce poważniejszy remont, w ramach którego wykonano nowe schody 

prowadzące od ulicy, zaadaptowano mieszkanie służbowe dyrektora na salę dla oddziałów 

przedszkolnych oraz zamieniono kancelarię i gabinet dyrektora na mieszkanie służbowe. Również 
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wstawiono nowe okna, przystosowano jedną salę do zajęć technicznych, wymalowano wszystkie 

pomieszczenia w starej szkole oraz  rozebrano piece kaflowe. 

Dzisiaj oddziały 0-III Szkoły Podstawowej w Somoninie składają się z trzech segmentów. 

Położone są one przy ulicach: Witosławy i Wolności, niedaleko ulicy głównej prowadzącej z Kartuz 

do Egiertowa. Kompleks budynków został wzniesiony na niewielkim pagórku. Od strony  

ul. Wolności do szkoły prowadzą szerokie schody. Ze względu na umiejscowienie szkoły przy 

ruchliwej trasie, przejście dla pieszych zostało wyznaczone i oznakowane.  

Istotnym składnikiem prawidłowej pracy szkoły i osiągania dobrych efektów edukacyjnych 

jest wyposażenie placówki we właściwy oraz funkcjonalny zestaw środków dydaktycznych. Pojęcie 

to odnosi się do wszystkich przedmiotów, które dostarczają bodźców zmysłowych, takich jak: obraz, 

dźwięk, a także do tych urządzeń technicznych, które umożliwiają przekazywanie tych bodźców, 

Działalność Szkoły Podstawowej w Somoninie pod względem zakresu zaopatrywania szkół  

w pomoce naukowe, narzędzia i sprzęt regulowało zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 11 września 

1961 roku. Wykaz ten sporządzono w związku z reformą oświaty, która postulowała zwiększenie 

aktywności uczniów na lekcji przez stosowanie nowoczesnych metod nauczania. Wyposażenie 

Szkoły Podstawowej w Somoninie można określić jako dobre. Tam, gdzie występowały ewentualne 

braki wynikające z braku środków na ich zakup dyrektor szkoły starał się systematycznie  

je uzupełniać. Do najlepiej zaopatrzonych gabinetów lekcyjnych należą: gabinet języka polskiego, 

matematyki, geografii, biologii, pracownia techniczna i plastyczna. Ilość środków dydaktycznych 

wzrastała stopniowo. Najwięcej takich środków zakupiono w latach 1985 – 1990 oraz 1996 – 1998.  

W latach 1999-2003 zostały wymienione wszystkie okna i drzwi wejściowe na PCV. 

Odnowiono wszystkie sale lekcyjne i hole komunikacyjne. Uruchomiona została sala komputerowa  

z 10 stanowiskami pracy. Hol główny wyłożono terakotą. Wymieniono system grzewczy  

z węglowego na olejowe. Zaadaptowano piwnice po węglu na minisalę  dla klas 0-III. Ściany holu 

służący za salę gimnastyczną wyłożono płytami MDF. Jedną z sal zaadaptowano na świetlicę 

socjoterapeutyczną. Dokonano wymiany całego ogrodzenia wokół szkoły. Oddano do użytku nowe 

boisko do piłki ręcznej. Obsadzono część terenu drzewkami ozdobnymi. Oddano do użytku kuchnię  

i stołówkę, która cieszy się wielką popularnością. Szkoła wzbogaciła się w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne. Wyposażono trzy sale lekcyjne w nowe ławki i krzesła. Zakupiono zestaw naczyń 

i sztućców na 200 osób. Wszyscy nauczyciele mogą poszczycić się nowoczesnymi pomocami 

dydaktycznymi. 
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Obecnie Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, należąca organizacyjnie 

do Zespołu Szkół w Somoninie, podzielona jest na dwa obiekty.  

 

             

Budynek przy ul. Wolności 42   Budynek przy ul. Osiedlowej 17 

 

W pierwszym z nich, usytuowanym przy ulicy Wolności 42 funkcjonują klasy 0-III. 

Nieopodal, w budynku przy ulicy Osiedlowej 17 pracują klasy IV-VI.  

Starszym gmachem jest budynek klas młodszych, gdzie najbardziej wiekowa jego część pochodzi  

z 1864 roku. Obecnie jest to bardzo nowoczesna i ciągle rozwijająca się placówka. Należy do niej 

obszerne podwórze wyłożone kostką brukową, ogrodzone boisko kauczukowe, tzw. Bocianek, 

nowoczesny plac zabaw i duży parking dla samochodów. Należy podkreślić, że budynek został 

poddany w zeszłym roku rozbudowie i termomodernizacji, co wiąże się z większą kubaturą i jego 

efektywnym ogrzewaniem, również przy wykorzystaniu solarów słonecznych.  

 

                  

Boisko „Bocianek”     Plac zabaw  

 

Szatnia w szkole umiejscowiona jest na poziomie piwnicy, gdzie w jednym pomieszczeniu, 

nadzorowanym przez panie szatniarki uczniowie zostawiają swoje rzeczy, mając przydzielone 

kolejne numerki, a obuwie zmienne zostawiane jest w szkole. 

W wydzielonej części szkoły znajdują się pomieszczenia dla oddziałów przedszkolnych. Są tam sale 

przeznaczone do zabaw i do zajęć dydaktycznych. Obie sale, w których odbywają się zajęcia 
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wyposażone są w komputery dla nauczycieli, tablice interaktywne, białe tablice oraz stoliki i krzesła 

dla dzieci, które mają też do dyspozycji osobną toaletę usytuowaną tuż przy salach dydaktycznych. 

W tej części szkoły znajduje się również gabinet logopedyczny, gdzie prowadzone są zajęcia 

indywidualne i grupowe z dziećmi. Sala zabaw wyposażona jest w komputer, projektor, biały ekran 

oraz szereg zabawek edukacyjnych, gier dydaktycznych i książek, z których dzieci korzystają 

podczas swobodnych zabaw.  

 

         
Sala zabaw oraz sala dydaktyczna oddziału przedszkolnego w budynku przy ul. Wolności 42 

 

Na korytarzu, przy sali zabaw dzieci ćwiczą i bawią się w okresie zimowym. Mają również do 

dyspozycji obszerny hol i sprzęt zgromadzony w kantorku sportowym.  

Dalsza część szkoły przeznaczona jest dla uczniów klas I-III. Każda sala lekcyjna wyposażona jest  

w liczne pomoce dydaktyczne i instrumenty muzyczne, których zasób jest nieustannie poszerzany,  

w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju projektach. W każdej klasie znajduje się komputer, 

tablica interaktywna, bądź projektor, odtwarzacze CD oraz telewizory. Co ważne, w salach 

lekcyjnych znajdują się kąciki swobodnych zabaw, gdzie dzieci mogą wypocząć czy zająć się 

wybraną przez siebie aktywnością, aby uniknąć ciągłego siedzenia w ławce.  

 

      

Sale lekcyjne w budynku przy ul. Wolności 42 
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Uczniowie mają również do dyspozycji pracownię komputerową wyposażoną w nowoczesny 

sprzęt oraz osobne sale do zajęć plastycznych, religii i języka angielskiego. Na piętrze znajduje  

się również sala telewizyjna. Na holu głównym usytuowana jest scena, gdzie podczas licznych 

wydarzeń artystycznych rodzą się młode talenty. 

Dzieci mają możliwość korzystania z obiadów w przygotowanej do tego stołówce, która 

posiada małe zaplecze kuchenne.  

W szkole funkcjonuje świetlica, wyposażona w gry edukacyjne, sprzęt komputerowy  

i telewizor. W tym miejscu zgromadzone są też zasoby biblioteki szkolnej.  

Dawny strych wraz z dobudowaną klatką schodową zaadaptowano na pomieszczenia 

przeznaczone na siedzibę Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich w Somoninie. W ramach 

tej przebudowy utworzono dwie sale dydaktyczne, pomieszczenie biblioteczne oraz dużą salę 

spełniającą funkcję świetlicy. Dodatkowy metraż uzyskany z przebudowy szkoły jest 

wykorzystywany nie tylko na działalność dydaktyczno-edukacyjną, ale pełni również funkcje 

społeczno-kulturalne oraz promocyjne.  

 

      

Uczniowie podczas zajęć w ramach projektu „Aktywnie z wędką wśród kaszubskich jezior” 

 

Nieopodal budynku przeznaczonego dla klas młodszych znajduje się Gimnazjum Publiczne, 

gdzie na ostatnim piętrze funkcjonują klasy IV-VI. Do swojej części mają osobne wejście  

i nie spotykają się z gimnazjalistami. Przed fasadą budynku znajduje się plac rekreacyjny, gdzie 

można zagrać między innymi w dużych wymiarów szachy, bądź wypocząć w altance. 

Szkoła wyposażona jest w sale przedmiotowe do: języka polskiego, matematyki, języka 

angielskiego, przyrody, historii, muzyki oraz pracownię informatyczną i plastyczną. W każdej klasie 

znajduje się komputer, tablica interaktywna, drukarka, sprzęt muzyczny i inne pomoce naukowe.  

Sala do języka angielskiego wyposażona jest w sprzęt multimedialny, gdzie uczniowie mogą 

pracować na słuchawkach.  
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Sale dydaktyczne w budynku przy ul. Osiedlowej 17 

 

W szkole funkcjonuje świetlica, w której znajdują się zestawy komputerowe. Ważne 

uroczystości odbywają się na najniższym poziomie gimnazjum, bądź na głównym holu w części 

klas IV-VI.  

 

    

W części piwnicznej gimnazjum znajduje się stołówka i nowocześnie wyposażona kuchnia, 

gdzie obiady przygotowywane są na miejscu. 

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na hali sportowej, boisku Orlik, stadionie czy 

w okolicach szkoły. Hala gimnastyczna przystosowana jest do organizacji zawodów sportowych, 

posiada też widownię. Uczniowie mają do dyspozycji sprzęt sportowy, umożliwiający trenowanie 

wielu dyscyplin. 
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II. Kadra kierownicza Szkoły 

 

Pierwszą posadę polskiego nauczyciela w Szkole Podstawowej w Somoninie objął Józef 

Witosławski, w roku 1920. Jednak wspomniany pedagog trzy lata później odszedł do Kartuz, a na 

jego miejsce pojawił się Władysław Dąbrowski, który pracował tam do roku 1925. Ostatnim polskim 

nauczycielem i kierownikiem szkoły przed wybuchem II wojny światowej był Ludwik Igielski. Trafił 

on do szkoły w Somoninie, ponieważ jego poprzednik przeniósł się do Goręczyna. Okupacja 

oznaczała dla placówki naukę w języku niemieckim, dlatego posadę nauczyciela sprawował Niemiec 

o nazwisku – Fryc (brzmienie nazwiska. Kolejną osobą na tym stanowisku był również Niemiec – 

Jan Sierocki, który kierował szkołą w Somoninie aż do momentu wkroczenia Sowietów do Polski 

8 marca 1945 roku. W latach 1945 – 2015 szkołą kierowali kolejno: 

 

                     Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Somoninie 

Imię i nazwisko kierownika/dyrektora Lata urzędowania 

Ludwik Igielski 1945 – 1952  

Michał Potrykus 1952 – 1969 

Mieczysław Itrich 1969 – 1973  

Augustyn Hirsz 1973 – 1975  

Zygmunt Mielewczyk 1975 – 1984  

Janina Czerwińska 1984 – 1985  

Barbara Bajlon 1985 – 1999  

Jolanta Bociańska 1999 – do chwili obecnej 

 

Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej w Somoninie po zakończeniu II wojny światowej był 

Ludwik Igielski.  Urodził się 6 października1898 roku w Nagoszynie 

(powiat Dębica). Jako 16-latek walczył w I wojnie światowej, za co 

został odznaczony. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę  

w 1918r. ukończył szkołę i rozpoczął pracę w zawodzie  nauczyciela. 

Wybór jego padł na wieś Somonino. Przyczyna, jak się okazuje była 

bardzo prozaiczna, panu Ludwikowi spodobała się nazwa 

miejscowości. W 1925 r. Ludwik Igielski zajął funkcję nauczyciela  

i Kierownika Szkoły w Somoninie. Tam też pracował do wybuchu  

II wojny światowej, podczas której walczył w obronie Helu w stopniu 

podporucznika. Po kapitulacji Helu w dniu 2 października 1939r. dostał 

się do niewoli niemieckiej (obóz Woldenberg), w której przebywał  do 1 lutego 1945r.  
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Po wyzwoleniu Polski z okupacji hitlerowskiej, Ludwik Igielski dnia 1 kwietnia 1945r. powrócił do 

Somonina, aby objąć w tutejszej szkole stanowisko nauczyciela i kierownika tej placówki. Urząd ten 

piastował do roku 1952, kiedy zmęczony chorobą wymienił się stanowiskiem z Michałem 

Potrykusem, przechodząc do mniejszej szkoły w Hopowie, gdzie pracował do stycznia 1957r. 

Po ciężkiej chorobie umarł 21 stycznia 1957r. Postać Ludwika Igielskiego zasługuje na szczególną 

uwagę każdego, kto choć trochę jest związany z historią tej szkoły oraz nie są mu obojętne sprawy 

środowiska lokalnego. Być może gdyby nie osoba Ludwika Igielskiego, nie doszłoby do tak szybkiej 

reorganizacji szkoły i podjęcia tam zajęć lekcyjnych. Zapiski kronikarskie pana Ludwika, 

przesiąknięte są patriotyzmem, a przede wszystkim duszą nauczyciela. 

 

Następcą Igielskiego na stanowisku kierownika Szkoły Podstawowej w Somoninie został 

Michał Potrykus. Urodził się 8 września 1902 roku w Zaworach. W 1921 r. ukończył Studium 

Nauczycielskie w Tucholi. Pierwszą pracę rozpoczął w tym samym 

roku w Kosowie, gmina Przodkowo. Od 1923 r. pracował  

w Kamienicy Szlacheckiej jako kierownik szkoły, a w latach 1933 - 

1939 także jako kierownik szkoły w Rybakach. Uczestniczył  

w Kampanii Wrześniowej, wskutek czego dostał się do niewoli 

niemieckiej. Po zakończeniu działań  wojennych w 1945 r. podjął pracę 

jako kierownik Szkoły Podstawowej w Hopowie, gdzie pracował do 

1951r. Kolejne stanowisko kierownicze objął w Szkole Podstawowej 

w Somoninie, w której pracował do roku 1969, kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę. 

Zamieszkał w Kartuzach, gdzie zmarł w 1980r. 

 

 

Stanowisko po Michale Potrykusie objął Mieczysław Itrich. 

Urodził się 13 sierpnia 1923 r. w Szymbarku. W czasie drugiej wojny 

światowej w latach 1942- 1945 walczył w konspiracyjnej organizacji 

„Gryf Pomorski” Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego  

w Kościerzynie, rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej w Starkowej 

Hucie na stanowisku kierownika, gdzie pracował do 1969 r. Tego 

samego roku objął stanowisko Kierownika Szkoły Podstawowej  

w Somoninie, piastując ten urząd do 1973r. 
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Kolejnym kierownikiem SP Somonino został w Augustyn Hirsz, 

który urodził się 7 sierpnia 1921r. w Pomieczynie, gmina Przodkowo. 

Funkcję Gminnego Dyrektora Szkół pełnił w latach: 1.01.1973  

do 31.08.1975 r., któremu podlegały sąsiednie szkoły w gminie Somonino. 

W zawodzie nauczycielskim przepracował 33 lata i osiągnął szczególnie 

wyróżniające wyniki. Jako dyrektor kierował procesem dydaktyczno- 

wychowawczym w całej gminie. Popularyzował wychowanie regionalne 

poprzez organizowanie rejonowych konkursów prozy i poezji kaszubskiej. 

Udzielał pomocy w instruktażu nauczycielom studiującym zaocznie na wyższych uczelniach. 

 

Zmiana na stanowisku kierowniczym w Szkole Podstawowej w Somoninie nastąpiła  

w kolejnym roku szkolnym 1975/76. Funkcję Gminnego Dyrektora Szkół objął Zygmunt 

Mielewczyk. Urodził się 26 marca 1941 r., w Lisich Jamach, gdzie spędził 

dzieciństwo i uczęszczał do szkoły podstawowej, którą ukończył w 1955r. 

Kwalifikacje nauczycielskie zdobył ukończywszy Liceum Pedagogiczne  

w Żukowie, następnie Studium Nauczycielskie w Gdańsku oraz Wyższe 

Studia Zawodowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu 

Gdańskiego. Karierę pedagoga rozpoczął  na stanowisku nauczyciela 

matematyki w SP w Przodkowie, gdzie pracował przez 8 lat. W roku 1970 

został mianowany podinspektorem szkolnym w Prezydium Powiatowej Rady 

Narodowejw Kartuzach. Tam przepracował kolejnych 5 lat. Po czym przeniósł 

się na teren gminy Somonino, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w roku 2002. Warto 

nadmienić, że z dniem  1 września 1984 r. objął stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania  

w Urzędzie Gminy w Somoninie. Urząd ten piastował do 1990 r. Ostatnią placówką, którą kierował 

była Szkoła Podstawowa w Egiertowie, w której pracował do 31 grudnia 2002r. Pomimo ciężkiej 

choroby, nie ustawał w przekazywaniu wskazówek pedagogicznych obecnej pani dyrektor  

SP w Egiertowie.  

 

W roku 1975 po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Somoninie 

utworzony został etat zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół  

ds. Wychowawczych. Stanowisko to objął Stanisław Zając. Jednocześnie 

nauczał techniki w SP Somonino. Jako pedagog przepracował 30 lat. 
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Nauczycielka matematyki w SP Somonino Janina Czerwińska, 

późniejszy zastępca dyrektora w latach 1983-1984, a następnie dyrektor tej 

placówki od dnia 1 września 1984 r. do 31 sierpnia 1985, zapoczątkowała 

obejmowanie tego stanowiska przez kobiety, co trwa do dnia dzisiejszego. 

Urodziła się 21 czerwca 1932 r. w Ostrzycach. Pierwsze kwalifikacje 

nauczycielskie zdobyła w Liceum Pedagogicznym w Kościerzynie.  

W 1982 roku ukończyła Wyższe Studia Zawodowe w zakresie nauczania 

początkowego. Pracowała w placówkach oświatowych: w Przodkowie 

i Szymbarku. W 1956r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej  

w Somoninie, gdzie uczyła przedmiotów ścisłych. W swojej pracy przygotowała uczniów  

do olimpiad matematycznych. Pełniła liczne funkcje w szkole i w środowisku lokalnym, m.in.  

opiekun SKO (1956-1994), opiekun drużyny harcerskiej i prezes ZG Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

W roku 1985 przeszła na zasłużoną emeryturę. 

 

 

Stanowisko po Janinie Czerwińskiej objęła Barbara Baljon. 

Urodzona 23 sierpnia 1946 roku, pracę w charakterze nauczycielki 

rozpoczęła w 1966 roku. Pierwszą placówką była Szkoła Podstawowa 

na Opolszczyźnie. W 1981r. ukończyła studia magisterskie  

na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu  

im. M. Skłodowskiej – Curie w Lublinie oraz studia podyplomowe  

w zakresie logopedii szkolnej. Od roku 1985 związała się na długi okres 

ze Szkołą Podstawową w Somoninie, mocno integrując się  

ze środowiskiem, wśród którego cieszyła się wielkim uznaniem. 

Obecnie jest na emeryturze i mieszka w Piotrkowie Trybunalskim. 

 

 

W roku 1985 reaktywowano stanowisko zastępcy dyrektora, 

które objęła Teresa Flisikowska, nauczycielka geografii.  

Kwalifikacje zawodowe zdobyła ukończywszy Wyższe Studia 

Zawodowe na Uniwersytecie Gdańskim. W zawodzie nauczyciela 

pracowała przez 30 lat. 
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Obecnie funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Somoninie pełni pani 

Jolanta Bociańska, z domu Splitt. Urodziła się i wychowała w Somoninie, 

gdzie mieszka do dzisiaj. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1982r.  

w Starkowej Hucie. W Szkole Podstawowej w Somoninie pracuje od 1988 r. 

ucząc języka polskiego. W wyniku konkursu na dyrektora tej placówki, objęła 

to stanowisko z dniem 1 września 1999 r. W swojej karierze zawodowej 

ukończyła liczne studia podyplomowe oraz kierownicze staże zagraniczne.  

Jej celem nadrzędnym jest, stworzenie takiej szkoły , aby uczniowie czuli się w niej tak, jakby 

przeżywali przygodę swojego życia. 

  

 

Zastępcą dyrektora jest Justyna Reglińska. Pracę pedagogiczną 

rozpoczęła w 1990r. w Szkole Podstawowej w Połęczynie. Od 1991r. pracuje 

jako polonistka w Szkole Podstawowej w Somoninie. Ukończyła różne studia 

podyplomowe podnoszące kwalifikacje. Jest bardzo oddana swojej pracy, 

czego wyrazem są różnego rodzaju działania i wyjazdy z uczniami. Jako cel 

stawia sobie zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i wysokiego poziomu 

dydaktycznego. 

 

 

Funkcję zastępcy dyrektora pełni również Mirosław Wyszecki.  

Pracę w charakterze nauczyciela rozpoczął w 1981r. w Szkole Podstawowej  

w Egiertowie. Od 1985r. pracował w Szkole Podstawowej w Połęczynie,  

od 2000r. w Gimnazjum Publicznym w Somoninie. Od 2002r. pełni funkcję 

wicedyrektora szkoły. Ukończył różne studia podyplomowe. Prowadzi  

z młodzieżą i dorosłymi szeroko pojęte działania związane z technologią 

informacyjno-komunikacyjną. Jest bardzo zaangażowany w podnoszenie 

jakości edukacji i przedsięwzięcia sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi 

uczniów. 
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III.   Nauczyciele Szkoły w Somoninie 

 

Pod koniec XIX wieku rozwój szkolnictwa powszechnego w Niemczech spowodował 

zwiększenie zapotrzebowania na nauczycieli. Pod wpływem osiągnieć J. Pestalozziego zaczęto 

zakładać seminaria nauczycielskie. Wcześniejsze tego typu placówki oferowały jedynie roczne 

kształcenie, więc zastąpiono je trzyletnim, opierającym się na rozszerzonym programie obejmującym 

przedmioty ogólnokształcące i pedagogiczne  oraz zajęcia praktyczne. Tego typu instytucje 

powstawały również na ziemiach polskich po zakończeniu I wojny światowej. Dzieliły się  

na seminaria publiczne i prywatne. Chłopcy i dziewczęta kształcili się w nich oddzielnie. Do każdej 

takiej placówki należała wzorcowa szkoła powszechna, gdzie odbywały się praktyki zawodowe.  

W razie potrzeby możliwe było organizowanie dodatkowych kursów dokształcających. Nauka  

w polskim seminarium nauczycielskim trwała pięć lat, gdzie pierwsze trzy były przeznaczone na 

przedmioty ogólnokształcące, a kolejne dwa na przedmioty zawodowe. Aby starać się o uzyskanie 

zawodu nauczyciela należało ukończyć szkołę powszechną o najwyższym stopniu organizacji.  

Do seminariów przyjmowano na ogół osoby od czternastego do dwudziestego roku życia. Należało 

przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza o predyspozycjach fizycznych do zawodu.  

Po ukończeniu pięcioletniej nauki kandydat na nauczyciela przystępował do pierwszego egzaminu, 

którego pomyślne zdanie oznaczało uzyskanie stopnia nauczyciela tymczasowego, a zaliczenie 

następnego uprawniało do tytułu nauczyciela stałego.  

W przypadku Szkoły w Somoninie, jak już wcześniej wspomniano nie zachowały się żadne 

dokumenty. Wiemy jednak, że w latach 1864 – 1918 pracował tam jeden nauczyciel pochodzenia 

niemieckiego.  

W latach 1918 – 1939 kadrę pedagogiczną tworzyli polscy nauczyciele. W okresie 

międzywojennym kształcenie nauczycieli odbywało się w seminariach nauczycielskich. Reforma  

z 1932 ustanowiła możliwość zdobywania przez nich wykształcenia w liceach pedagogicznych 

trwających trzy lata, bądź w dwuletnich pedagogiach. Aby rozpocząć naukę musieli mieć ukończone 

co najmniej 16 lat. Treści nauczania były podobne do tych w seminariach nauczycielskich,  

a w pedagogium można było wyspecjalizować się w określonej dziedzinie.  W tym okresie pracę  

w placówce podejmowali kolejno: Józef Witosławski, Władysław Dąbrowski i Ludwik Igielski.  

W okresie PRL zmianie uległy wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli.  

W początkowym okresie stanowisko to mogła objąć również osoba bez stosownych kwalifikacji, 

jednak mogło to mieć jedynie charakter przejściowy. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole w Somoninie 

zaraz po II wojnie światowej byli zazwyczaj absolwentami seminariów nauczycielskich,  

a począwszy od lat pięćdziesiątych w większości byli absolwentami liceów pedagogicznych.   

 

 



22 

 

Od roku 1954 kandydat na nauczyciela szkoły podstawowej mógł skorzystać  

z czterech możliwości kształcenia: 

 a) 4 – letnie liceum pedagogiczne; 

 b) 5 – letnie zaoczne liceum  pedagogiczne; 

 c) 2 – letnie studia nauczycielskie; 

d) 3 – letnie studia zaoczne.  

Status nauczyciela regulowała Ustawa z 26 kwietnia 1956 roku zwana pragmatyką, 

a następnie Karta praw i obowiązków nauczyciela 

z 1972 roku. Ta druga zobowiązywała przyszłych 

pedagogów do ukończenia studiów w wyższej 

szkole kształcącej nauczycieli, bądź w innej 

wyższej szkole, ale warunkiem było 

przygotowanie pedagogiczne. Konieczne również 

było organizowanie sobie samodoskonalenia 

zawodowego. Karta wprowadziła również 

podwyżkę płac oraz różnego rodzaju dodatki do pensji. Tygodniowy wymiar pracy wynosił  

26 godzin. Dla nauczycieli stworzono również fundusz socjalny i nadano im wiele uprawnień, m.in. 

bezpłatne mieszkanie w miejscu pracy, bądź na terenie miejscowości, bezpłatna dostawa opału, 

bezpłatne przejazdy publiczną komunikacją w przypadku konieczności udzielenia mu pomocy 

medycznej czy bezpłatne przejazdy koleją.  

W rzeczywistości, opisane powyżej uprawnienia 

jawiły się bardzo często tylko w dokumentach. 

Mieszkania dla nauczycieli przyznawane były 

tylko w takich sytuacjach, kiedy faktycznie  

w pobliżu szkoły pozostawało jakieś wolne 

lokum. Jeżeli nie było takiej możliwości, 

nauczyciela pozostawiano bez wsparcia. Sam 

musiał podjąć się poszukiwań mieszkania  

i wynajmował je na własny koszt. W wielu przypadkach pedagogów stać było jedynie na skromny 

pokój przy rodzinie. Pensje nauczycielskie były stosunkowo niskie w odniesieniu do wykonywanej 

pracy, a czas pracy dochodził czasami nawet do czterdziestu godzin tygodniowo. Jadwiga Domaszk, 

nauczycielka wspomina, że kiedy podejmowała pracę w Szkole w Somoninie w 1965 roku musiała 

np. odłożyć trzy swoje miesięczne pensje, aby kupić sobie parę butów. Ze względu na niski poziom 

opieki medycznej i ubytki na zdrowiu w tamtych czasach nauczyciele bardzo często długo  

i przewlekle chorowali i byli zmuszeni do przechodzenia na zwolnienia lekarskie. Jednak to stawiało 
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ich  w jeszcze trudniejszej sytuacji, ponieważ otrzymywali wtedy znacznie niższe wynagrodzenie. 

Nie funkcjonował też wtedy żaden fundusz socjalny.  

W latach 1945-2015 liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Somoninie 

ulegała zmianom. Wpływ na to miały przede wszystkim przeobrażenia  w organizacji placówki,  

która od roku szkolnego 1967/68 była pełną ośmioletnią szkołą podstawową. 

Początkowo opiekę nad uczniami sprawowało jedynie kilkoro pedagogów. W takiej sytuacji 

ich praca zapewne nie była łatwa. Poza pracą zawodową pełnili oni również funkcje społeczne.  

Jedną z nich była posada ławnika w sądzie w Kartuzach, którą sprawował pierwszy powojenny 

kierownik szkoły – Ludwik Igielski. Ze względu na rozprawy musiał on niejednokrotnie opuszczać 

zajęcia, które w ramach pomocy koleżeńskiej prowadzili za niego inni nauczyciele. Lekcje 

odwoływano jedynie w przypadku kilkudniowej nieobecności nauczycieli związanej  

z uczestnictwem w szkoleniach.  

Jednym z głównych problemów kadry pedagogicznej w Szkole w Somoninie były trudności 

lokalowe z jakimi borykała się Szkoła. Stopniowo tworzono nowe części budynku, jednak zmiany 

nie były jeszcze satysfakcjonujące. Dopiero w latach siedemdziesiątych sytuacja uległa znacznej 

poprawie. Pomimo problemów nauczyciele starali się podnosić jakość pracy szkoły. W latach 

osiemdziesiątych możliwe już było kończenie studiów wyższych, co czyniono zazwyczaj  

na Uniwersytecie Gdańskim. Niektórzy nauczyciele kończyli też dwuletnie studium, co dawało im 

wykształcenie półwyższe. Poziom kwalifikacji pedagogów podniósł się dopiero w latach 

osiemdziesiątych, jednak do tego momentu wszyscy posiadali wymagane na tamte czasy 

kwalifikacje zawodowe.   

Formą spotkań nauczycieli były rady pedagogiczne. Początkowo miały one charakter zebrań 

organizacyjnych dotyczących nauczania i wychowania, doboru podręczników szkolnych, rozkładu 

godzin, przestrzegania zasad higieny w szkole oraz punktualności uczniów i nauczycieli. Ustalano 

również wyniki klasyfikacji końcowych oraz kwestie promowania do następnych klas. Dokonywano 

analizy postępów w nauce uczniów, a także ich zachowania w szkole oraz ewentualnych problemów 

z tego wynikających. Na ówczesnych radach pedagogicznych nie podejmowano jeszcze kwestii 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, jednak pracownicy szkoły mieli możliwość podnoszenia 

kwalifikacji na konferencjach powiatowych i rejonowych, w których bardzo chętnie uczestniczyli. 

Tego typu zebrania odbywały się cyklicznie, w różnych szkołach. W placówce w Somoninie takie 

spotkanie miało miejsce 26 sierpnia 1945 roku. Nauczycielka tejże szkoły – S. Szlachetka wygłosiła 

referat pt. „ Zadania nauczyciela klasy pierwszej szkoły powszechnej w okresie przygotowawczym  

i organizacja pracy nauczyciela.”  

Ważnym momentem w szkoleniach kadry pedagogicznej Szkoły w Somoninie była 

konferencja rejonowa zorganizowana w tej placówce 15 kwietnia 1948 roku, gdzie wygłoszono 

odczyt: „Polska na nowych drogach rozwoju”. Tytuł wystąpienia brzmi dość niewinnie, jednak jest 
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to przykład upolityczniania szkół. We wrześniu 1948 roku wszystkie szkoły miały pracować  

na programach opartych na założeniach marksizmu – leninizmu. Tego typu ideowo – polityczne 

szkolenia musieli przejść nauczyciele w Szkole w Somoninie.  

Opisana wcześniej propaganda socjalistyczna w znaczący sposób utrudniała pracę 

nauczycielom. Większość z nich była negatywnie nastawiona do panującego systemu. Zmieniano  

nie tylko programy nauczania, dostosowując je do wymagań sowieckich, ale także ingerowano  

w pracę kadry pedagogicznej. Nauczyciele nie mogli głosić publicznie, wśród uczniów swoich 

poglądów politycznych. Dostawali szczegółowe wytyczne odnośnie przekazywanych przez nich 

treści, które mieli propagować wśród młodych ludzi. Jakakolwiek krytyka wobec Związku 

Radzieckiego była surowo karana. Jadwiga Domaszk – była nauczycielka Szkoły w Somoninie 

wspomina, że była poddawana ciągłej kontroli. Zaznaczyła również, że w każdej chwili można było 

spodziewać się najścia Urzędu Bezpieczeństwa. Nauczycielka ta opisała pewną sytuację, kiedy to jak 

zwykle prowadziła zajęcia w budynku pawilonu szkolnego, miała wrażenie, że ktoś chodzi  

po korytarzu. Kiedy zorientowała się, że jest podsłuchiwana natychmiast nakazała uczniom 

śpiewanie socjalistycznych pieśni patriotycznych i recytowanie tego typu wierszy. Okazało się, że 

była wtedy podsłuchiwana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Jej działania zostały 

docenione i choć działała wbrew sobie to nie sprowadziła kłopotów na szkołę, na czym najbardziej 

jej zależało. Całe zajście miało miejsce pod nieobecność ówczesnego dyrektora szkoły – Zygmunta 

Mielewczyka, który zawsze starał się chronić nauczycieli przed tego typu sytuacjami. Ustrój 

socjalistyczny doprowadził do tego, że nauczyciele żyli w ciągłym strachu. Każdy z nich mógł 

napisać donos na swojego współpracownika. Nie musiał być on uzasadniony, a nawet zazwyczaj 

zdarzało się tak, że pisma te były wręcz absurdalne. Ich tworzenie było niejako metodą  

na szkodzenie innym pomimo, że byli niewinni.  

W latach siedemdziesiątych rady pedagogiczne w Szkole w Somoninie zaczęły już 

przyjmować szkoleniowy charakter. Wystąpienia przygotowywali sami nauczyciele, a jednym  

z pierwszych był wykład Adeli Itrich pt. „Preferowane obecnie metody nauczania  i wychowania”. 

Zwróciła ona wtedy  uwagę na niezwykłe znaczenie edukacji przedszkolnej dla przygotowania 

dziecka do funkcjonowania w szkole. Jej zdaniem należało odnosić się do przeżyć małego człowieka 

i dostarczać mu okazji do utrwalania wiedzy poprzez ćwiczenia. Adela Itrich wysunęła również tezę, 

że w procesie edukacyjnym bardzo ważne są przedstawienia teatralne, inscenizacje i filmy.  

Sytuacja polityczna w Polsce na bieżąco znajdowała swoje odbicie w działalności Szkoły  

w Somoninie. W latach osiemdziesiątych pierwszym przejawem przemian było utworzenie komisji 

zakładowej NSZZ „Solidarność”, której pierwszą przewodniczącą została nauczycielka –  

Janina Szwelnik. Stan wojenny, który został wprowadzony na terenie Polski 13 grudnia 1981 roku, 

doprowadził do przerwy w zajęciach dydaktycznych do 27 grudnia. W celu nadrobienia straconych 

dni koniecznością okazało się skrócenie ferii zimowych. Zawieszono również działalność organizacji 
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społecznych działających w szkole.   W celu omówienia ważnych 

kwestii dotyczących organizacji pracy nauczycieli podczas stanu 

wojennego zwołano 28 grudnia 1981 roku radę pedagogiczną. 

Ustalono wtedy, że cała społeczność szkolna musi ściśle 

podporządkowywać się wszelkim postanowieniom władz. 

Zadaniem nauczycieli było też wyjaśnianie uczniom charakteru 

tamtejszej sytuacji społeczno – politycznej.  

Głównym problemem w nauczaniu na przestrzeni lat był 

brak odpowiednich pomocy naukowych. Pedagodzy wykonywali 

je we własnym zakresie, wykorzystując przy tym jedynie swoje 

fundusze. Czas pracy nauczyciela był zdecydowanie zbyt duży, jak 

na zakres jego obowiązków, bo dochodził nawet do 42 godzin 

tygodniowo. Pomimo kończenia zajęć najpóźniej o godzinie 16:00 

pedagodzy musieli poświęcać jeszcze wiele czasu na przygotowywanie się do zajęć w domu. Praca ta 

była tym trudniejsza, ze względu na konieczność przygotowywania pisemnego konspektu do każdej 

lekcji. Wszystkie materiały dodatkowe tworzone były również poza godzinami pracy i nauczyciel nie 

miał prawa wymagać pomocy przy ich zakupie od rodziców uczniów. Jednak mimo tych trudności 

pedagog miał swój ogromny autorytet wśród otoczenia. Jego opinie były całkowicie niepodważalne. 

Nauczyciele począwszy od lat sześćdziesiątych mieli swego 

rodzaju dowolność w realizacji materiału. Musieli oczywiście 

dostosowywać się do programów nauczania, ale nie były one 

przesadnie przeładowane. Umiejętności, jakie prowadzący 

zajęcia uważał za kluczowe mógł kształtować tak długo, jak 

uważał to za słuszne. Nie miał poczucia, że nie zdąży 

zrealizować całego materiału, ponieważ nie był on aż tak 

obszerny.  

Grono pedagogiczne w Szkole w Somoninie zawsze 

tworzyło grupę o bardzo zacieśnionych więzach. Bardzo często 

sprzyjała temu postawa kierowników szkoły. Poza radami 

pedagogicznymi nauczyciele spotykali się również na 

płaszczyźnie nieoficjalnej. Wspólnie obchodzili imieniny czy 

urodziny. Uroczystości odbywały się w budynku szkolnym. Starano się również stwarzać okazje do 

spotkań w wolne dni.  
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NAUCZYCIELE  SP W SOMONINIE  ROK 2014/2015 

 

LP. NAZWISKO I IMIĘ 
STOPIEŃ AWANSU 

ZAWODOWEGO 

1.  Bociańska Jolanta - Dyrektor n. dyplomowany 

2.  Brylowska Beata n. mianowany 

3.  Chyła –Kobus Beata n. dyplomowany 

4.  Ciechanowska Arleta n. mianowany 

5.  Formella Natalia n. mianowany 

6.  Flisikowska Mirosława n. dyplomowany 

7.  Gawroń Barbara n. dyplomowany 

8.  Gostomska-Cyrzan Elżbieta n. dyplomowany 

9.  Grudniewska Paulina n. kontraktowy 

10.  Hildebrandt Ewa n. dyplomowany 

11.  Jagodzińska Ewa n. dyplomowany 

12.  Jelińska Ewa n. dyplomowany 

13.  Keller-Dorawa Anita n. dyplomowany 

14.  Klinkosz Maria n. dyplomowany 

15.  Lisowska Ewa n. dyplomowany 

16.  Lubecka Monika n. dyplomowany 

17.  Łatka Danuta n. dyplomowany 

18.  Mateja Elżbieta n. dyplomowany 

19.  Mielewczyk Katarzyna n. dyplomowany 

20.  Paczoska Mirosław n. dyplomowany 

21.  Reglińska Justyna n. dyplomowany 

22.  Reich Anna n. mianowany 

23.  Rozwadowska Anetta n. dyplomowany 

24.  Rychert Barbara  n. dyplomowany 

25.  Rychert Waldemar n. kontraktowy 

26.  Srock Ewa  n. dyplomowany 

27.  Stencel Irena n. stażysta 

28.  Szadłowska Marta n. kontraktowy 

29.  Wiczling Danuta n. dyplomowany 

30.  Wyszecki Mirosław n. dyplomowany 
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Wykaz nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej w Somoninie w latach 1945-2015 

 

Adamczyk Aleksandra 

Baljon Barbara 

Baranowska Anna 

Benkowska Bernadeta 

Bober Anna 

Bociańska Jolanta 

Buszta Tadeusz 

Brylowska Beata 

Chyła-Kobus Beata 

Ciechanowska Arleta 

Czapiewska Helena 

Czerwińska Janina 

Czerwińska Jolanta 

Darznik Janina  

Dawidowski Henryk 

Dąbrowska Teresa 

Dąbrowski Władysław 

Domaszk Jadwiga 

Doroszkiewicz Barbara 

Formella Natalia 

Flisikowska Mirosława 

Flisikowska Teresa 

Formela Stefania 

Gawroń Barbara 

Gonera Anna 

Gonera Paulina 

Gostomska-Cyrzan Elżbieta 

Grudniewska Paulina 

Grzędzicka Maria 

Gutche Hildegarda 

Herzberg Krystyna 

Hildebrandt Ewa 

Hirsz Augustyn Klemens 

Igielski Andrzej 

Igielski Ludwik 

Itrich Mieczysław 

Itrich Adela 

Jelińska Ewa 

Jagodzińska Ewa 

Kaźmierczak Ewelina 

Keck Janina 

Keller-Dorawa Anita 

Kilarska Krystyna 

Kilarska-Rożyńska Joanna 

Klein Lidia 

Klinkosz Maria 

Kocur Mariusz 

Kolka Ewa 

Konkol Anita 

Konkol Lucyna 

Konkol Joanna 

Kosowska Barbara 

Kowalewska Ewa 

Kupper Justyna 

Kułak Eleonora 

Kunowska Krystyna 

Kuźma Stefania 

Kwidzińska Regina 

Lejk Irena 

Leman Jadwiga 

Leszkowski Hubert 

Lewandowska Helena 

Lisowska Ewa 

Lubecka Monika 

Łatka Danuta 

Łatka Ludwika 

Machola Grzegorz 

Markiewicz Justyna 

Makowska Anna 

Masternak Hanna 

Maszke-Get Arletta 

Mateja Elżbieta 

Mejer Dorota 

Mielewczyk Katarzyna 

Mielewczyk Urszula 

Mielewczyk Zygmunt 

Murat Weronika 

Myszk Marek 

Nedoszytko Aleksandra 

Neubauer Stanisława 

Niklas Iwona 

Paczoska Mirosław 
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Paurowska Agnieszka 

Pawłowski Krzysztof 

Peta Klara 

Petke Helena 

Placek Jadwiga 

Pioch Katarzyna 

Podhajska Maria 

Polejowska Judyta 

Popowicz Lucyna 

Potrykus Michał 

Pruska Olga 

Ramczyk Danuta 

Reglińska Justyna 

Reglińska Mirosława 

Rejter Elżbieta 

Roszkowski Janusz 

Rozwadowska Anetta 

Rychert Barbara 

Rychert Irena 

Ks.Rychert Stefan 

Rychert Waldemar 

Sapała Ewa 

Sierocki Jan 

Srock Ewa 

Stankowska-Gonera Judyta 

Stencel Irena 

Stoltman Anna 

Struczyńska Beata 

Szadłowska Marta 

Szlachetka Salomea 

Szwelnik Janina 

Wendt Maria 

Wesołowska Kamila 

Wiczling Danuta 

Wiczling Waltraud 

Widrowska Sabina 

Witosławski Józef 

Woźniak Alicja 

Wyszecki Mirosław 

Zaworska Agnieszka 

Zając Danuta 

Zając Stanisław 

Zielińska Irena 

Zielonka Joanna 

Zielonka Stanisław 

 

 

Wykaz pracowników administracji i obsługi w latach 1945-2015 

 

Brzoskowska Aleksandra 

Cymerman Leokadia 

Czerwińska Katarzyna 

Dawidowska Monika 

Dawidowski Henryk 

Domaros Lucyna 

Fierka Władysław 

Flisikowska Zdzisława 

Gesella Krystyna 

Goldmann Anna 

Gorlikowska Janina 

Grzenkowski Franciszek 

Grzędzicki Zbigniew 

Klawiter Jadwiga 

Kobierzyńska Marta 

Kocur Maria 

Koszałka Grażyna 

Kunowska Zenona 

Litwic Joanna 

Machaliński Franciszek 

Miotk Gabriela 

Miotk Mirosława 

Neubauer Józef 

Penzioł Lech 

Penzioł Renata 

Plenikowska Anna 

Richert Mirosława 

Rychert Franciszek 

Rychert Jarosław 

Splitt Jakub 

Szczęsna Wanda 

Zbroszczyk Krystyna 

Zdrojewski Edmund 

Ziemba Helena 
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IV.  Działalność pozalekcyjna i organizacje szkolne 

 

 Działalność pozalekcyjna szkoły, jest drugim, co do ważności elementem procesu 

dydaktycznego. Dzięki niej proces ten zostaje pogłębiany i daje szerokie możliwości 

kierowania zainteresowaniami uczniów, które B. Suchodolski określił jako: „...zgubiony 

klucz do tajemnicy intensywnego życia, klucz którego szukamy”. Zamiłowania  

i zainteresowania, które uda się wyzwolić są czymś niezwykłym, stwarzającym u człowieka 

poczucie wolności, wartości stanowiącej o sensie życia i jego indywidualności. Dlatego nie 

można ograniczać pracy dydaktycznej i pedagogicznej tylko do lekcji, ale trzeba przedłużyć 

celowe oddziaływanie na psychikę dzieci i młodzieży za pośrednictwem różnych form, 

środków i instytucji. Tylko wtedy wpływ określonych treści i dóbr kulturalnych może być 

trwały i dogłębny. 

 Pierwszy zapis w kronice Szkoły Podstawowej w Somoninie dotyczący działalności 

Samorządu Szkolnego pochodzi z 1978r. Opiekunem samorządu była wówczas nauczycielka 

języka polskiego – B. Doroszkiewicz. Jak wynika z zapisów kronikarskich, działalność 

samorządu skupiała się głównie na organizowaniu imprez kulturalno – oświatowych, m.in. 

obchodów ważnych rocznic, gazetek czy wydarzeń z życia szkoły. Samorządność w takim 

charakterze przetrwała kilka lat.  

Od 1 września 1990 roku Szkoła Podstawowa w Somoninie stała się szkołą samorządową. 

Zmieniło to radykalnie stosunek dyrekcji, młodzieży i uczniów, ponieważ zaczęli oni 

traktować szkołę jako wspólną własność. Dodatkowym atutem szkoły samorządowej była 

możliwość wyzwalania twórczej inicjatywy oraz uczenie oszczędności. Aby wspomóc szkołę 

finansowo organizowano przeróżne akcje, m.in. płatne dyskoteki. Pieniądze w ten sposób 

uzyskane, wracały do uczniów w postaci sprzętu audio – wizualnego lub komputerowego.  

Problemy wychowawcze z uczniami, które nasiliły się w roku szkolnym 1996/97 

spowodowały, że grono nauczycielskie zaczęło zastanawiać się nad zmianą wizerunku 

samorządu uczniowskiego. Skutkiem tego była uchwała mówiąca, że struktura zarządu to nie 

poszczególne sekcje, jak było do tej pory, ale tzw. „ naczelny” oraz trzech wspomagających. 

kierunkiem wychowawcy - instruktora.  

Szkoła Podstawowa w Somoninie od początków swej działalności oferowała uczniom 

różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Jedną z najstarszych organizacji powołanych przy 

szkole w Somoninie był Związek Młodzieży Wiejskiej, prowadzący działalność świetlicową, 

utworzony na początku 1958 roku. W ramach jego funkcjonowania zawiązało się koło 
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teatralne, którego jednym  z głównych sukcesów było wystawienie sztuki „Gwałtu, co się 

dzieje?”. Młodzież prezentowała ją w pobliskich miejscowościach. Przedstawienie cieszyło 

się ogromną popularnością i przyciągało mnóstwo widzów.  

Zrzeszeniem uczniowskim mającym wyrazisty socjalistyczny wydźwięk było 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. Było ono stowarzyszeniem ogólnopolskim 

zajmującym się między innymi organizacją imprez propagandowych, a także pogłębianiem 

kontaktów z ZSRR. Na terenie szkoły w Somoninie uczniowie zawiązywali kontakty  

z młodzieżą ze Związku Radzieckiego, poznawali ich życie codzienne, słuchali radzieckich 

płyt i wydawali gazetki tematyczne. 

 

 Do najbardziej obleganych kół zainteresowań w Szkole Podstawowej w Somoninie 

należały koła o charakterze sportowym, muzycznym oraz geograficznym. Szczególnie ważną 

rolę w zajęciach pozalekcyjnych odgrywało niegdyś harcerstwo oraz organizacje 

uczniowskie, takie jak: Polski Czerwony Krzyż, Polskie Towarzystwo Turystyczno – 

Krajoznawcze, Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej oraz Samorządy Klasowe. 

Oprócz wyżej wymienionych organizacji, na terenie szkoły działało: Szkolne Koło Ochrony 

Przyrody, Szkolna Kasa Oszczędności oraz Szkolny Klub Sportowy. 

Do jednej z pierwszych organizacji utworzonych w zreorganizowanej po II wojnie 

światowej Szkole Podstawowej w Somoninie, należała drużyna harcerska. Jej założycielką 

była nauczycielka - S. Szlachetka. Drużyna liczyła 23 druhny. Jej męskim odpowiednikiem 

została drużyna w licznie 25, której opiekunem był L. Igielski. 

Działalność jakichkolwiek kół zainteresowań w latach 60 – tych w omawianej 

placówce nie została odnotowana w żadnych źródłach. Kolejne informacje pochodzą z roku 

1973, kiedy to opiekunem 17 Drużyny Harcerskiej imieniem A. Mickiewicza została 

drużynowa K. Kunowska.  

W roku tym założono również kronikę drużyny. Cała drużyna należała do Szkolnego 

Koła Krajoznawczo–Turystycznego, biorąc udział w zjazdach i rajdach. W kronice 

odnotowano również o działalności zuchów, których opiekunem została od 1 września 1973 r. 

- J. Domaszk. Drużyna początkowo liczyła 15 zuchów. Rok później, już 36. W roku szkolnym 

1973/74 harcerze z somonińskiej szkoły brali udział w XI Kartuskim Zlocie Turystycznym,  

 II Harcerskim Rajdzie dookoła Kartuz i w Harcerskim Rajdzie Klubu Turystycznego 

„Remus”. Kronika wymienia jeszcze m. in. drużynę im. J. Wybickiego, której opiekunem 

była D. Dampc oraz nadmienia o powstaniu drugiej drużyny zuchowej w 1982r.  

Od 1986 r. prowadzenie drużyny harcerskiej przejęła H. Masternak.  
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Oprócz ZHP i drużyn zuchowych na terenie szkoły działała organizacja zwana Ligą 

Ochrony Przyrody. LOP była organizacją społeczną, która miała na celu ochroę przyrody  

i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego jako dobra ogólnonarodowego. 

Działalność popularyzatorska LOP polegała na prowadzeniu prelekcji, wyświetlaniu filmów, 

organizowaniu spotkań i wycieczek przyrodniczych oraz działalności wydawniczej. 

Somonińskie koło LOP liczyło 205 członków i podzielone było na cztery sekcje. Ich 

opiekunem była: T. Flisikowska, nauczycielka geografii. Do zwykłych obowiązków 

członków LOP – u należało opiekowanie się zielenią przy szkole. 

 Kolejną organizacją pozaszkolną, która cieszyła się dużym zainteresowaniem była 

Szkolna Kasa Oszczędności, najaktywniej działająca wśród uczniów klas początkowych. 

Zadania członków SKO – PKO wynikające z regulaminu wprowadzonego w 1973 roku, 

sprowadzają się do wyrobienia nawyku oszczędzania, wdrażania umiejętności gospodarki 

funduszami własnymi i społecznymi, wpajanie poszanowania mienia społecznego, etc.  

Do powszechnie stosowanych zwyczajów tejże organizacji należało uroczyste przyjmowanie 

uczniów klas pierwszych na członków SKO, wręczenie książeczek z symbolicznym wkładem 

i specjalnych plakietek symbolizujących przynależność do organizacji. Opiekunem klubu w 

Szkole Podstawowej w Somoninie była J. Czerwińska. Jednym ze stosowanych przez SKO 

zwyczajów w tej szkole, było tradycyjne wręczanie na uroczystym apelu książeczek 

oszczędnościowych uczniom klas pierwszych, co czyniło ich formalnie członkami tej 

organizacji. 

 W szkole działał prężnie oddział PCK. Nad jego działalnością czuwała J. Zielonka. 

Członkowie PCK systematycznie prowadzili gazetki tematyczne i brali udział w konkursach.  
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 Prawidłowe funkcjonowanie wszystkich wyżej wymienionych organizacji 

pozaszkolnych, dawało młodzieży  możliwość podejmowania samodzielnych zadań  

i inicjatyw. Tym samym wzmacniało to funkcje wychowawcze szkoły. 

Działalność w/w organizacji uczniowskich na terenie Szkoły Podstawowej w Somoninie była 

widoczna do 1989r. Na początku lat 90 – tych, wraz z odejściem ich dotychczasowych 

opiekunów, zostały one wyparte przez inne koła zainteresowań. Decydowała o tym 

atrakcyjność i rozmaitość zadań przez nie prowadzonych. Uczniowie zaczęli uczęszczać na 

kółko: polonistyczne, recytatorskie, matematyczne, informatyczne, chemiczno – fizyczne, 

biologiczne, plastyczne, hafciarskie, fotograficzne, sportowe, historyczne oraz geograficzno – 

turystyczne. Zdarzało się, że zawieszano działalność jakiegoś kółka zainteresowań. Powodem 

tego były częste cięcia budżetowe lub odejście nauczyciela prowadzącego. 

Z wielu kółek prowadzonych w omawianej placówce, warto zwrócić uwagę na działalność 

zespołu wokalno – muzycznego pod kierownictwem A. Gonery. 

 Jednym z zajęć pozalekcyjnych, cieszącym się ogromnym powodzeniem były zajęcia 

o charakterze sportowym. Analizując wyniki sportowe palcówki, można stwierdzić ogólny 

dobry poziom sportu w szkole. Aby młodzież mogła rozwijać swoje zainteresowania  

z dziedziny sportu, nauczyciele dokładali wielu starań tym bardziej, że warunki do uprawiania 

aktywności ruchowej były niesprzyjające, ze względu na brak sali gimnastycznej. Często 

brakowało sprzętu sportowego, co także utrudniało prowadzenie zajęć. Mino tak dużych 

przeszkód i trudności, z którymi borykali się uczniowie oraz nauczyciele wychowania 

fizycznego, osiągnęli oni niemałe sukcesy. Dowodem tego było i nadal jest duże 

zaangażowanie młodzieży i ich opiekunów w Szkolnym Klubie Sportowym, działającym przy 

Szkole Podstawowej w Somoninie. Klub zorganizowany jest w trzech sekcjach: piłki nożnej 

chłopców, piłki ręcznej dziewcząt i chłopców oraz biegów przełajowych. Wszystkie sekcje 

zrzeszają razem 36 uczniów z klas IV do VI. W sekcjach przygotowywano młodzież  

do rozgrywek w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Cykl rozgrywek polegał  

na eliminacjach szkolnych, gminnych i rejonowych, a najlepsi zawodnicy kwalifikowali się 

do Zawodów Wojewódzkich. 

Nie sposób mówiąc o pracy pozalekcyjnej w Szkole Podstawowej w Somoninie  

nie wspomnieć o działalności kółka historycznego. Jego członkowie brali udział w gminnych 

i rejonowych konkursach historycznych, a także przygotowywali apele z okazji historycznych 

rocznic.  
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Pewne jest, że lekcje i przekazywane w ich toku wiadomości oraz wyrabianie umiejętności  

i sprawności stanowią nadal zasadniczą formę pracy dydaktyczno – wychowawczej w szkole. 

Pomimo tego niezbędne są takie formy kształcenia i wychowania, które by rozszerzały  

i ugruntowywały oddziaływanie pedagogiczne nauczycieli na lekcjach. Bez organizacji, które 

zostały wyżej wymienione, a ich działalność opisana, trudno byłoby w jakikolwiek sposób 

zachęcić uczniów do współpracy po zakończonych zajęciach szkolnych.  

 Obecnie Szkoła Podstawowa w Somoninie kontynuuje działalność wielu organizacji. 

W dalszym ciągu funkcjonuje u nas drużyna harcerska. Jest to V Drużyna Harcerska ,, Leśni” 

prowadzona przez druhnę Ewę Jelińską. Pierwsze spotkanie odbyło się tego dnia, w Sarnim 

Dworze 24 września 2005r o godzinie 6:00 i przyszło na nie ponad 45 osób. W związku z 

tym, że harcerze spotkali się w lesie i cały ranek spędzili na zabawach pośród drzew i 

przyrody, postanowili nazwać swoją drużynę „Leśni”. Drużyna przez lata skupiała przede 

wszystkim miłośników pieszych wędrówek. Wędrowała i do dziś wędruje po lasach 

Bieszczadzkich, Górach Świętokrzyskich czy też najbliższej okolicy, starają się poznawać 

naszą małą Ojczyzną-Kaszuby. Dzięki temu, że mają możliwość organizowania nocek w 

szkole, mogą planować zdobywanie kolejnych szlaków turystycznych, które choć blisko 

czasem bywają nieznane i nieodkryte. Biorą udział w ogólnopolskich rajdach organizowanych 

przez ZHP, między innymi w Rajdzie Świętokrzyskim, Rajdzie Śladami Przeszłości Gdańska, 

Rajdzie Rodło, Rajdzie  Kopernikańskim, Rajdzie Zielonego Słonia, Rajdzie Podwawelskiego 

Smoka.  

             

Oprócz przyjemności, drużyna co rocznie organizuje zbiórkę żywności, „Odrobinę pod 

Choinę” dla potrzebujących mieszkańców Gminy Somonino oraz zbiórkę żywności dla 

zwierząt ze schroniska w Gdańsku. Bierze czynny udział w życiu szkoły, gminy i powiatu. 

Uczniowie naszej szkoły w dalszym ciągu oszczędzają pieniądze w SKO, a także 

uczestniczą w zajęciach SKS. Jak niegdyś prowadzone są dodatkowe zajęcia z większości 

przedmiotów. Niektóre koła zmieniły tylko nieco swój charakter. Dla przykładu 

odpowiednikiem Ligi Ochrony Przyrody jest Klub Eko-Detektywów pod opieką p. Mirosławy 
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Flisikowskiej. Szkoła Podstawowa w Somoninie stara się pozyskiwać wszelkie możliwe 

fundusze, dzięki czemu prowadzi dodatkowe zajęcia w ramach projektów unijnych, 

 czy szereg zajęć dla oddziałów przedszkolnych, oraz dla starszych uczniów rozwijających ich 

zainteresowania. 

Wizytówką szkoły jest zespół regionalny. Szkolny Zespół Folklorystyczny „MÒDRÉ 

ÒCZKA” pod opieką Ewy Hildebrandt, Danuty Kosowskiej oraz Tadeusza Muszki powstał  

w 2003 r. w ramach realizowanego w szkole projektu Szkoła Marzeń. Zespół liczy około  

20 członków-uczniów Szkoły Podstawowej w Somoninie. „MÒDRÉ ÒCZKA”. Swoimi 

występami uświetniają wszelkie uroczystości zarówno szkolne, jak i pozaszkolne: Dzień 

Seniora, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Święto Szkoły, Dzień Osób 

Niepełnosprawnych, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.  

    

W ramach współpracy międzyszkolnej zespół występował w szkołach w: Byczynie, Pruszczu 

Gdańskim, Warszawie, Kiełpinie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Kartuzach. Miał także okazję zaprezentowania się gościom zagranicznym w ramach 

projektu COMENIUS, władzom gminnym i oświatowym oraz podczas imprez zewnętrznych, 

takich jak: obchody jubileuszu w firmie DALMA na Podlasiu, Forum Twórczości Ludowej  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie, I Festiwal Rzemiosł Kaszubskich  

w Borczu, impreza plenerowa w Ostrzycach zorganizowana przez GOPS w Somoninie. 

Taniec w zespole to nie tylko dobra zabawa! Podczas prób i występów kształtuje się u dzieci 

poczucie więzi z najbliższym środowiskiem, z ich „małą ojczyzną”. Poznają oni i pielęgnują 

zwyczaje, tradycje, mowę, kulturę materialną i duchową, a szczególnie taniec i śpiew 

kaszubski.  

Obecnie w zespole działają dwa Stowarzyszenia ,, Jesteśmy Razem” i ,,Rozwiń 

Skrzydła”, które skupiają w swoich szeregach nauczycieli i rodziców. Stowarzyszenia 

działają poprzez realizację różnego rodzaju projektów, przyczyniają się do wzbogacenia 

oferty edukacyjnej o liczne , ciekawe i wartościowe zajęcia dydaktyczne , sprawnościowe  
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i zdrowotne. W najstarszej części szkoły podstawowej  Stowarzyszenie ,, Jesteśmy Razem” 

działające przy tej szkole , przy współpracy z Organem Prowadzącym stworzyło plac zabaw  

a od 1 lipca 2013 roku rozpoczęto jej rozbudowę. 

Szkoła przystępuje z dużymi sukcesami do działań ogólnopolskich np: ,,Szkoła  

z klasą 2.0”, ,, Nauczyciel z klasą”,  ,,Zachowaj trzeźwy umysł”, ,,Szkoła ekologiczna”, 

,,Szkoła marzeń”, ,,Szkoła bez przemocy”, ,,Bezpieczna szkoła”, ,,Szkoła promująca 

zdrowie”, ,, Mały Mistrz”, ,,Szklanka mleka”, ,, Podziel się posiłkiem”, Owoce w szkole”, 

,,Pajacyk” i wiele innych. Od wielu lat bierze udział w realizacji wymiany międzynarodowej 

Szkół w ramach programu ,,Comenius”. Szkoła prowadzi też szeroko pojętą współpracę  

z różnymi instytucjami i szkołami imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
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Zakończenie 

 

Placówka dzieli się obecnie na dwa budynki. W jednym z nich uczą się klasy 0 – III,  

a w drugim IV – VI. W obu miejscach znajduje się szkolna dokumentacja, jednak ważniejsze 

w tym aspekcie jest miejsce przeznaczone dla klas młodszych, ponieważ to z nim wiążą się 

początki szkoły.  

Po dokonaniu analizy sytuacji polityczno – społecznej w Polsce, na koniec XIX  

i w XX wieku, okazało się, że przemiany w kraju w tej sferze miały znaczący wpływ 

na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Somoninie.  

W okresie zaborów zajęcia prowadzono tutaj w języku niemieckim, a kierownictwo 

szkoły było ustalane przez administrację pruską. Tragiczna sytuacja narodu polskiego 

zmuszała uczniów i ich rodziców do podejmowania aktów protestu również na terenie szkoły. 

Po zakończeniu I wojny światowej kolejne wydarzenie historyczne – wcielenie w życie 

Traktatu Wersalskiego nadało placówce polski charakter. Odzyskanie niepodległości 

stwarzało podstawę do kształtowania u uczniów postaw patriotycznych. Wybuch II wojny 

światowej oznaczał dla Szkoły Podstawowej w Somoninie ponowne nadanie jej niemieckiego 

charakteru i objęcie niewolą okupanta. Po wojnie lata wyzwolenia trwały krótko, ponieważ 

pomimo wyzwolenia się spod panowania hitlerowców, Polska zaczęła wkraczać w niewolę 

socjalizmu. Hasła tej ideologii odbijały się szerokim echem na funkcjonowaniu szkoły. 

Należało podporządkować programy nauczania i podręczniki zgodnie z wymogami partii 

komunistycznej. Treści wychowawcze przekazywane przez nauczycieli były stale 

kontrolowane przez władze, tak aby podkreślały działania nowej władzy. Dla prowadzących 

zajęcia oznaczało to życiew strachu i możliwość kontroli zewnętrznej. Wpływy radzieckie 

widoczne były również przy organizowaniu uroczystości szkolnych. Zabroniono obchodzenia 

niektórych świąt, a te socjalistyczne należało darzyć szczególną uwagą. Trudnym momentem 

w dziejach Polski było ogłoszenie stanu wojennego. Szkoła została zamknięta, a stracone 

w ten sposób zajęcia należało potem odpracować. Wydano specjalne rozporządzenia dla 

nauczycieli na tę okoliczność. Oni sami nie byli pewni co do tego, jak interpretować zaistniałą 

sytuację, tak więc tym bardziej utrudniało to pracę uczniom w szkole. Początki wolnej Polski 

zainicjowane poprzez obrady Okrągłego stołu były również momentem niepewności o dalsze 

losy Państwa polskiego, a co za tym idzie ewentualnych zmian w szkole. 

Placówka w Somoninie nie zawsze była w stanie podołać kolejnym reformom 

edukacyjnym. Działo się tak przede wszystkim ze względu na braki w kadrze pedagogicznej. 
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Liczebność uczniów często narzucała liczbę nauczycieli, którzy mieli podejmować pracę  

w danej szkole. Jeżeli było ich zbyt mało, niemożliwe było tworzenie kolejnych klas.  

Z tego powodu, na przykład po II wojnie światowej w placówce funkcjonowały tylko cztery 

oddziały i nie była to pełna, ośmioklasowa szkoła. W takich sytuacjach należało 

dostosowywać program nauczania i realizować go w zdecydowanie okrojonym zakresie. 

Braki kadrowe mogły być spowodowane lokalizacją szkoły. Większość społeczeństwa 

stanowili ludzie zajmujący się rolnictwem, ponieważ z takiej pracy łatwiej można było się 

utrzymać. W kolejnych latach, kiedy szkoła zatrudniała większą liczbę nauczycieli, założenia 

reform oświatowych były już  z powodzeniem realizowane. Jednak w dalszym ciągu 

większość kadry pedagogicznej stanowiły osoby niewywodzące się z Somonina.  

Wszystkie inne wytyczne Ministerstwa Oświaty takie jak na przykład obowiązek szkolny 

były spełniane. W analizowanych źródłach często odnajdujemy informacje, że kierownicy 

szkoły byli nieobecni na zajęciach z powodu konieczności wyjazdu na konferencje, gdzie 

przekazywano im najnowsze zmiany w systemie oświaty. Zatem  liczne dodatkowe 

obowiązki zarówno kadry kierowniczej, jak i samych nauczycieli mogły wpływać ujemnie  

na funkcjonowanie szkoły. 

Baza lokalowa Szkoły Podstawowej w Somoninie ulegała ciągłym przemianom. 

Początkowo nie była wystarczająca, jak na potrzeby placówki. Zajęcia musiały odbywać się 

na dwie zmiany, co było trudne dla uczniów wracających do domu już po zmroku, 

szczególnie w sezonie zimowym. Sytuacji tej nie poprawiał nawet fakt, że lekcje odbywały 

się również w izbach pobliskiego majątku ziemskiego. Niezwykle trudnym momentem był 

pożar budynku w 1945 roku. Nie dość, że szkoła i tak miała niewystarczającą ilość sal 

lekcyjnych, to straciła kolejne dwie. W następnych latach dobudowano nowe skrzydło  

do budynku, a następnie pawilon. Czyniono również starania o poprawę wyposażenia 

placówki. Z roku na rok sprowadzano nowe ławki inne meble szkolne. Działo się  to przede 

wszystkim dzięki staraniom kierownika szkoły i Komitetu Rodzicielskiego. W latach, kiedy 

trudnodostępnym dobrem było nawet radio, placówka otrzymała telewizor, z którego 

korzystali również mieszkańcy wsi. Jednak ogromnym problemem były braki w materiałach 

dydaktycznych. Nauczyciele musieli wykonywać je samodzielnie, z własnych funduszy. 

W początkowych latach działalności, szkoła miała zazwyczaj kilka map, globus,  

czy następnie pomoce w gablotach.  

Kadra pedagogiczna Szkoły w Somoninie u początków jej działalności miała zazwyczaj 

wykształcenie na poziomie seminarium nauczycielskiego. Doskonalono je dodatkowymi 

kursami w formie konferencji, na których wymieniano się swoimi doświadczeniami 
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i doskonalono warsztat pracy. Następnie głównym źródłem kwalifikacji dla pedagogów 

somonińskiej placówki były licea pedagogiczne. Dopiero w latach osiemdziesiątych niektórzy 

nowi nauczycieli zaczynali pracę w placówce mając wykształcenie wyższe pedagogiczne. 

Zdarzało się też, że ci już pracujący podnosili swoje kwalifikacje poprzez kończenie studiów. 

Z biegiem lat zdobywali też kolejne stopnie awansu zawodowego. 

Środowisko lokalne zawsze odgrywało ważną rolę w funkcjonowaniu Szkoły 

Podstawowej w Somoninie. Ze względu na jej położenie na wsi, wszyscy nauczyciele, rodzice 

i uczniowie znali się bardzo dobrze. Placówka była zawsze otwarta na potrzeby społeczności 

lokalnej. Mogli oni również korzystać z jej wyposażenia, czego przykładem jest 

udostępnienie telewizora dla mieszkańców całej miejscowości. W zamian za tę otwartość 

ludność bardzo często pomagała w pracach remontowych i porządkowych w placówce.  

Z powodu braku miejsca w szkole na mieszkania dla nauczycieli, społeczność zazwyczaj 

wynajmowała im pokoje w swoich domach. Mieszkańcy Somonina byli zazwyczaj zapraszani 

na obchody ważnych uroczystości, które odbywały się też poza murami placówki. Uczniowie 

organizowali również przedstawienia teatralne, na które zapraszali okoliczną ludność,  

która wspierała ich funduszami ze sprzedaży biletów.  

Działalność opiekuńczo – wychowawcza placówki była przez wiele lat uzależniona  

od sytuacji polityczno – społecznej w kraju. Szczególnie w odniesieniu do kształtowania 

postaw młodych obywateli. W szkole tworzyły się również kolejne organizacje o charakterze 

ideowo – wychowawczym, takie jak ZHP, czy Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. 

Pomimo narzucanych odgórnie wartości, nauczyciele starali się wdrażać wybrane przez siebie 

treści wychowawcze, by kształtować u uczniów patriotyczne postawy. Jednak apele  

i obrzędowość szkolna podporządkowane były zaleceniom Związku Radzieckiego. W latach 

sześćdziesiątych uczniowie zostali objęcia stałą opieką lekarza i pielęgniarki środowiskowej. 

Stale kontrolowano ich stan zdrowia, a także zapewniono profilaktykę i leczenie 

stomatologiczne. W latach siedemdziesiątych zwrócono szczególną uwagę na zapewnienie 

bezpieczeństwa społeczności szkolnej. Analizowano pod tym kątem konstrukcję budynku, 

a także podjęto temat przeciwdziałania nieszczęśliwym wypadkom w szkole. Zadbano 

również o działania profilaktyczne mające na celu wskazywanie dzieciom możliwych 

zagrożeń w okresie wakacyjnym. 

Oferta edukacyjna placówki w miarę upływu lat stawała się coraz to bogatsza. Pomimo 

początkowych braków lokalowych i kadrowych nauczyciele starali się zapewniać jak 

najlepszy rozwój swoim podopiecznym, nawet prowadząc zajęcia z kilku różnych dziedzin. 

Nauczane przedmioty odpowiadały ustalanym odgórnie programom nauczania. Treści te były 
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stale poszerzane o dodatkowe zajęcia, takie jak koła zainteresowań. Placówka odpowiadała 

również na potrzeby lokalnej społeczności. Somonino było niegdyś wsią, gdzie większość 

mieszkańców utrzymywała się z prowadzenia gospodarstw. Z tego powodu w placówce 

utworzono klasę dla uczniów mających problemy dydaktyczne, którzy byli zagrożeni 

możliwością nieukończenia szkoły. Oddział ten miał charakter rolniczy, gdzie młodzi ludzie 

mogli zdobyć podstawowe umiejętności w tym zakresie na poziomie siódmej klasy. 

Wspomniane trudności w nauce dotyczyły zazwyczaj problemów z czytaniem i jak to 

wcześniej określano – z brakiem pamięci. Mogło to wynikać z braku możliwości utrwalania 

zdobytej wiedzy w domu, ponieważ dzieci często żyły w trudnych warunkach, a nauka nie 

zawsze traktowana była jako priorytet. 

Od początków działalności Szkoły Podstawowej w Somoninie, do zakończenia II wojny 

światowej, liczba jej uczniów oscylowała w granicach stu. Po opuszczeniu Polski przez 

okupanta liczba ta uległa zwiększeniu, co może być wynikiem przesiedleń ludności. Lata 

wojenne były okresem, kiedy część uczniów zrezygnowała z uczęszczania do szkoły, dlatego 

w momencie wznowienia jej działalności w polskim charakterze musieli oni nadrobić kilka lat 

w krótszym okresie czasu i zakończyli swoją edukację. Spowodowało to gwałtowne 

zmniejszenie się liczby uczniów w kilka lat po wojnie. W kolejnych latach liczebność ta 

ulegała stopniowemu zwiększaniu, by w latach siedemdziesiątych dojść prawie do trzystu. 

Było to wynikiem wydłużenia okresu edukacji na poziomie szkoły podstawowej. Mieszkańcy 

Somonina mogli realizować obowiązek szkolny w swojej miejscowości i nie musieli już 

dojeżdżać do pobliskich Kartuz. 

Dzieje Szkoły Podstawowej w Somoninie są niewątpliwie interesujące. 150 sto lat jej 

funkcjonowania przypada na niezwykle burzliwy okres w historii Polski, co odcisnęło piętno 

na jej działalności. Rozwój placówki hamowały przede wszystkim lata zaborów, okupacji 

i wreszcie wpływów socjalistycznych w kraju. Jej przemianom nie sprzyjały także trudne 

warunki lokalowe i braki w kadrze pedagogicznej. Kluczowym momentem w dziejach Szkoły 

Podstawowej w Somoninie była jej odbudowa po zakończeniu II wojny światowej. Dzięki 

determinacji ówczesnego kierownika placówki – Ludwika Igielskiego i pomocy okolicznych 

mieszkańców udało się wznowić jej funkcjonowanie. Budynek był zniszczony, całkowicie 

nieprzystosowany do nauki. Należy docenić zaangażowanie osób, dzięki którym szkoła ta 

mogła znowu przyjmować uczniów. Być może gdyby nie ich starania placówka ta nie 

działałaby do tej pory. Analizując 150 lat jej działalności, można stwierdzić, że jakość jej 

pracy zdecydowanie przyjmuje tendencję wzrostową. Z małej, nieznaczącej placówki stała się 
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ona ważnym obiektem edukacyjnym w regionie. Wszystko to jest zasługą wielu ludzi, którzy 

przez lata pracowali na osiągnięcie obecnego stanu rzeczy. 

 

Uczniowie i Pracownicy Szkoły są bardzo zaangażowani we wszystko, co się dzieje 

w szkole, przyczyniając się swoimi pomysłami do wzbogacenia jej życia wewnątrzszkolnego. 

W ciągu całej swej działalności aktywnie włączała się w życie swojego środowiska. Jej klimat 

tworzą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice spędzający sporo czasu w jej murach. 

Wszyscy doceniają bardzo dobre warunki do nauki, przestrzenne sale z zapleczami, bogatą 

infrastrukturę sportową. Uczniom stawia się wysokie wymagania, zaszczepia się ekologię, 

uczy się obsługi komputera, języków obcych i nie zapomina o miłości do Ojczyzny i Boga. 

W całym zespole uczy się 534 uczniów. Pracują w nim wysoko wykwalifikowani 

i oddani pracy nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Wszystkim im zależy na tym, 

aby Szkoła była piękna, rozwijała się i osiągała jak najlepsze wyniki. 

Szkoła posiada Certyfikat Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2009. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Somoninie, a więc Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego i Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Somoninie wdrażając zasady 

jakości, deklaruje stałą troskę o doskonalenie pracy szkoły, którą kieruje z tak wielkim 

oddaniem od wielu już lat. 

 Chcemy, aby nasza szkoła była szkołą przyjaźni i sukcesu, aby uczniowie czuli się 

w niej bezpiecznie, umieli się zachować właściwie w różnych sytuacjach życiowych. 

W związku z tym  organizujemy cykliczne już działania integrujące całą społeczność szkolną, 

które oprócz tego, że bawią, również uczą.  

 

       

                   „Dzień Jabłkowy”                                        „Dzień Marchewkowy”            
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               Spotkanie z Misjonarzami                        Comenius – wymiana zagraniczna szkół 

 

 

    

                       „Dzień Zdrowia”                                           „Dzień Dziecka” w Leśniczówce 

 

         

 „Dzień Nauczyciela”               „Szkolny Dzień Protestu  Przeciw Agresji i Przemocy” 

 

 

Niniejsza publikacja mogła powstać dzięki relacjom byłych dyrektorów, nauczycieli i uczniów  

oraz uprzejmości ich rodzin. Niezbędne okazały się kroniki Szkoły Podstawowej oraz udostępnione prace 

magisterskie naszych absolwentów. 


