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Historia Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych jest wpisana w losy 

narodu i kraju. 
 

OKRES PRZEDWOJENNY 

 

Przed I wojną światową nie było w Czernicach Borowych szkoły. Jedynie zimową porą 

potajemnie uczyli przygodni nauczyciele. Dopiero w 1915 r. po wycofaniu się Rosjan,  

a zajęciu wsi przez Niemców powstała pierwsza szkoła prywatna w budynku parafialnym. 

Nauczycielem był pan Roman, którego utrzymywali rodzice posyłający dzieci do szkoły. 

Założycielem szkoły był ks. prob. Stanisław Mystkowski z Węgry – przewodniczący Gminnego 

Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Chojnowie. W tym samym roku Rada Opiekuńcza założyła  

w budynku dworskim ochronkę dla dzieci służby dworskiej. Uczyła w niej pani J. Galska.  

 W 1916 r. odszedł ze szkoły wiejskiej pan Roman, a na jego miejsce przyszedł pan Wacław 

Tylp, który uczył do roku 1920, do momentu wkroczenia do Czernic bolszewików. Pan Józef 

Otłowski - były uczeń tak wspomina nauczyciela: Pan Tylp był niezmordowany. Uczył, karał, 

śpiewał, gadał, kupował cukierki, zamykał „w kozie” mieszczącej się w narożnym, południowo - 

wschodnim pokoju plebanii, jeździł do Ciechanowa na egzaminy, wpadał do rodziców – cuda 

wyprawiał. Raz rozwartych na świat szerokachnych drzwi zamknąć nie pozwolił, podparł je sobą, 

swoją wiedzą, metodą, ujmującym acz groźnym stosunkiem do wszystkich i pchał nas ku coraz 

nowym horyzontom, ku coraz nowym osiągnięciom. 

Po ustąpieniu bolszewików w szkole uczyli kolejno panowie Wiechowski i Gogolewski. 

W 1922 r. wrócił pan Wacław Tylp i z całą energią przystąpił do budowy szkoły, bowiem teraz 

 z plebanii szkoła przeniesiona została do prawie najgorszego budynku we wsi. Gorącego 

zwolennika swojego projektu znalazł nauczyciel w osobie pana A. Skowrońskiego – miejscowego 

opiekuna szkoły. Obaj panowie rozpoczęli gorliwą agitację we wsi za budową szkoły  

i doprowadzili do tego, że ludność wiejska postanowiła przystąpić do budowy budynku szkolnego. 

Początkowo zamierzano budować szkołę jednoklasową, lecz za namową inspektora szkolnego 

pana J. Nowickiego i starosty powiatowego pana Stanisława Bryły, którzy przyrzekli wszelką 

pomoc, przystąpiono do budowy siedmioklasowej szkoły.  

Budowę rozpoczęto w 1922 r. na gruncie wielkości 6000 m
2
 podarowanym przez  miejscowego 

dziedzica pana G. Seligę.  

Pobudowano piętrowy budynek murowany z mieszkaniem dla kierownika szkoły, pokojami dla 

nauczycieli i boiskiem szkolnym. 

 Naukę w nowej szkole rozpoczęto w końcu 1923 r., mimo że wewnątrz była jeszcze nie 

wykończona. Wykończenie wnętrz szło bardzo opornie wobec braku poparcia finansowego ze 

strony gminy i słabego zainteresowania dozoru szkolnego. 

Większość umeblowania sal kupiono z dochodu otrzymanego z zabaw, loterii i przedstawień 

urządzanych na rzecz szkoły.  

W 1924 r. została powiększona sieć szkolna i powstała szkoła dwuklasowa. Dołączyły szkoły 

 w Dzielinie i Zembrzusie. Uczyło więc dwóch nauczycieli: panowie – Wacław Tylp jako 

kierownik  

i Bożuchowski jako nauczyciel oddziałowy. W tym czasie szkołę wizytowali pan inspektor 

Nowicki i pan wizytator Tosio. 

W roku szkolnym 1925/26 przyłączono do obwodu szkołę w Chojnowie i zatrudniono 

nauczycielkę panią Statkiewicz. Podniesiono stopień organizacyjny do szkoły 3 – klasowej. 

Doszła nowa nauczycielka pani J. Głąbowa. W tym samym roku przyłączono do Czernic 

Borowych szkołę w Chrostowie Wielkim, a jako czwartego zatrudniono nauczyciela  

i kierownika Stanisława Głąba (zmienił nazwisko na Grywicz). Stopień organizacyjny został 

podniesiony do szkoły czteroklasowej. Dotychczasowy kierownik pan W. Tylp odszedł na 

Kurpiowszczyznę. 
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W roku szkolnym 1926/27 przejeżdżał przez Czernice Borowe Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Ignacy Mościcki, który był serdecznie witany przez młodzież szkolną i nauczycieli. Po 

raz drugi uczniowie i nauczyciele witali prezydenta Ignacego Mościckiego 26 maja 1930 r.  

w Przasnyszu podczas jego wizyty w powiecie przasnyskim. 

W roku szkolnym 1927/28 uczyło się 212 uczniów w sześciu oddziałach, w których uczyli pan 

St. Głąb – kierownik oraz nauczyciele oddziałowi: pani J. Głąbowa, pan W. Bębenek i pan St. 

Sugier. Nauka odbywała się w trzech salach na dwie zmiany. Stopniowo remontowano  

i oddawano do użytku kolejne izby lekcyjne. Prace wykończeniowe budynku trwały prawie do 

końca lat dwudziestych. W tym czasie ogrodzono szkołę, uporządkowano boisko, posadzono 

drzewa i postawiono budynek gospodarczy. W prace porządkowe wokół szkoły z wielkim 

zaangażowaniem włączali się uczniowie,  ich rodzice a także nauczyciele.  

Bolączką pedagogów pracujących w tamtym okresie była niska frekwencja uczniów na zajęciach 

szkolnych spowodowana pracami remontowymi w szkole, tęgimi mrozami w czasie zimy oraz 

postawą rodziców, którzy zamiast do szkoły posyłali dzieci do pracy w polu.  

W roku szkolnym 1928/29 promocję do następnej klasy otrzymało tylko 50% uczniów.  

W roku szkolnym 1929/30 ze szkoły odeszli panowie: Stanisław Sugier i Władysław Bębenek  

a na ich miejsce przybyli: pan Marcin Błaszczyszyn z powiatu makowskiego oraz pani Janina 

Proniewiczowa (Sieklicka) z miejscowości Przysowy – gmina Krzynowłoga Mała, powiat 

przasnyski. 

Z roku na rok, dzięki mozolnej pracy, wzrastał autorytet nauczycieli wśród mieszkańców oraz 

ich zaufanie do wieloklasowej szkoły. Publiczna Szkoła Powszechna w Czernicach Borowych 

wśród innych szkół w powiecie wyróżniała się wysokim poziomem nauczania. Na przestrzeni 

kilkunastu lat z jednoklasowej przekształciła się w siedmioklasową szkołę III stopnia. Oznaczało 

to, że absolwenci czernickiego powszechniaka mogli bez składania egzaminu podjąć naukę  

w gimnazjum.  

Co pewien czas zmieniała się kadra pedagogiczna. W 1931 r. stanowisko kierownika objął pan 

Stanisław Grzeszczyk, który przejął szkołę od pana Marcina Błaszczyszyna. Skład nauczycielski 

stanowili: pan Marcin Błaszczyszyn, panie: Janina Błaszczyszynowa (Sieklicka), Julia 

Grywiczowa oraz Apolonia Szczepańska, która wkrótce odeszła do szkoły w Jednorożcu, a na jej 

miejsce przybyła Anna Ćwikówna. Religii do wybuchu wojny uczył tutejszy proboszcz ks. 

Tadeusz Kamiński. 

W 1932 r. na 244 uczniów promocji nie otrzymało 28 uczniów. Był to niewątpliwie duży sukces 

w porównaniu z rokiem 1929.  

W lipcu 1933 r. dotychczasowy kierownik szkoły pan St. Grzeszczyk został przeniesiony do 

szkoły w Chorzelach na równoległe stanowisko, natomiast jego obowiązki przejął pan Ludwik 

Borkowski, który przybył do Czernic Borowych wraz z żoną panią Antoniną Borkowską, również 

nauczycielką.  

W 1935 r. na miejsce ustępujących państwa Błaszczyszynów przybyli do Czernic państwo 

Cecylia i Stanisław Nawroccy, zaś  panią Annę Ćwikównę zastąpił pan Jerzy Prypchan.  

W 1937 r. państwo Nawroccy odeszli, a ich miejsce zajęli państwo Apolonia i Wacław Brykowie.  

W 1938 r. do grona nauczycielskiego dołączyli pani Łucja Trajdosówna i pan Kazimierz Żugaj. 

Szkoła od rana do wieczora tętniła życiem. Prężnie działały młodzieżowe organizacje sportowe, 

PCK, chór, Spółdzielnia Uczniowska, żeńska i męska drużyna strzelecka. Po lekcjach odbywały 

się próby przedstawień, akademii, które później prezentowano szerszej publiczności. Bardzo 

uroczyście, poprzedzone mszą świętą, obchodzono święta narodowe: odzyskanie niepodległości, 

święto Konstytucji 3 Maja, rocznice wybuchu powstania listopadowego i styczniowego, imieniny 

marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydenta Ignacego Mościckiego, rozpoczęcie i zakończenie 

roku szkolnego. 

Codziennie rano dziatwa szkolna wspólnie z nauczycielami zbierała się na korytarzu szkolnym, 

aby zacząć dzień od krótkiej modlitwy i odśpiewania jednej zwrotki pieśni kościelnej lub 
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patriotycznej. Najczęściej śpiewano: Kiedy ranne wstają zorze, Rotę, Boże coś Polskę. Co roku 

przedstawiano jasełka i organizowano choinkę szkolną. Kierownik szkoły Stanisław Grzeszczyk 

w swoich zapiskach wspomina: 5.01.1932 r. odbyło się przedstawienie kukiełkowe i choinka dla 

dzieci szkolnych. Jedno i drugie sprawiło dzieciom wiele radości, co wymownie malowało się na 

ich twarzyczkach. Było to dla nas nauczycieli zapłatą za naszą pracę, jaką musieliśmy włożyć 

 w urządzenie tej uroczystości. Małym dzieciom sprawiło największą może radość zjawienie się 

św. Mikołaja z workiem na plecach. Każde dziecko otrzymało torebkę z jabłkami, ciastkami 

 i cukierkami. Oprócz łakoci dzieci otrzymywały ciepłą odzież, szaliki, pończochy, rękawiczki.  

Dzieci szkolne kilka razy do roku grały w przedstawieniach, które oglądali dorośli. Osiągnięty 

dochód przeznaczano na zakup mebli, pomocy naukowych, książek do biblioteki, materiałów na 

zajęcia z modelarstwa i inne rzeczy potrzebne do szkoły. 

Organizowano różne akcje np. Tydzień tępienia chwastów – przez tydzień każda klasa na 

zajęciach praktycznych niszczyła chwasty wokół szkoły i w przydrożnych rowach, Święto 

wychowania fizycznego, na które przyjeżdżały drużyny z ościennych szkół: Gruduska, Pawłowa, 

Węgry, Obręba i odbywały się międzyszkolne zawody lekkoatletyczne oraz rozgrywki gier 

drużynowych w siatkówkę i w dwa ognie. W 1938 r. drużyny żeńska i męska zdobyły I miejsce 

 w siatkówce i w grze w dwa ognie na mistrzostwach powiatowych w Przasnyszu. 

Dużym wydarzeniem w życiu przedwojennej szkoły były wyprawy kolejką wąskotorową do kina 

do Przasnysza i Mławy organizowane w ramach akcji - Tydzień Szkoły Powszechnej. Repertuar 

wybierano starannie. Były to filmy o tematyce patriotycznej, przyrodniczej i komediowej, np. Flip 

i Flap. 

Grono pedagogiczne wspólnie z Opieką Szkolną (Rada Rodziców) organizowało piesze 

wycieczki szkolne po okolicy, jednodniowe do Mławy, Przasnysza i krajoznawcze kilkudniowe 

np. do Gdyni, Warszawy, Krakowa, Częstochowy, Wieliczki. 

W ostatnim roku przed wybuchem wojny kierownikiem szkoły została pani Antonina 

Borkowska, zaś dotychczasowy kierownik pan L. Borkowski objął stanowisko instruktora 

wychowania fizycznego na powiat przasnyski.  

   Od samego początku istnienia szkoły nauczyciele bardzo angażowali się w życie społeczne 

wsi, brali czynny udział w pracy oświatowej pozaszkolnej. Byli aktywnymi działaczami takich 

organizacji jak: Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych, Związek Nauczycielstwa 

Polskiego Szkół Powszechnych, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Strzelecki, 

OSP. Przy OSP istniała grupa teatralna, którą prowadziła pani Janina Błaszczyszyn (Siklicka) 

wraz z panem Stanisławem Błaszczykiem – prezesem OSP. Należeli do niej dorośli i młodzież. 

Pan Marcin Błaszczyszyn był założycielem Strzelca i przewodniczył tej organizacji.  

W 1935 r. w szkole zainstalowano radio, zakupione przez Spółdzielnię Uczniowską. Od siódmej 

rano z radością słuchano audycji radiowych.  

Społeczeństwo czernickie doceniało zaangażowanie nauczycieli i zawsze spieszyło  

z pomocą szkole. Rodzice  z inicjatywy Opieki Szkolnej na jednym z licznych zebrań dobrowolnie 

opodatkowali się na rzecz szkoły. 

Opieka Szkolna działała na szczeblu szkoły i była odpowiednikiem obecnej Rady Rodziców. Do 

zakresu jej działania należała troska o lokal szkoły, zakup pomocy naukowych, książek do 

biblioteki, organizowanie wycieczek krajoznawczych, dowożenie dzieci do szkoły, szczególnie 

porą zimową, dożywianie dzieci. Przed wojną opiekunami szkoły byli m.in. panowie: Stanisław 

Błażejewski, Maksym Tyliński z Czernic Borowych, Józef Chrostowski z Chrostowa, Kawiecki 

 i Ludwik Kowalski z Nowych Czernic. 

W 1935 r. szkoła liczyła 340 uczniów.  
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CZAS WOJNY I OKUPACJI 

 

1 września 1939 r., wczesnym rankiem Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę. 

Rozpoczęła się  obrona kraju. W tym czasie, kiedy bomby spadały na Warszawę, tu,  

w Czernicach Borowych, 3 i 4 września 1939 r. toczyła się zwycięska bitwa 21. Warszawskiego 

Pułku Piechoty Dzieci Warszawy z 27. pułkiem piechoty niemieckiej 12. Dywizji Piechoty. 

Polegli żołnierze 21. Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy spoczywają na 

miejscowym cmentarzu.  

Niektórzy mieszkańcy Czernic Borowych w panice spakowali dobytek na furmanki 

 i opuścili wieś. Inni szukali schronienia przed obstrzałem w wądołach położonych za wsią. 

Jeszcze inni działali w  organizacji dywersyjnej pod nazwą Komenda Siedmiu (K 7), do której 

m.in. należała Antonina Borkowska, która w czasie okupacji potajemnie uczyła dzieci. Wieloletni 

kierownik szkoły pan Ludwik Borkowski oraz nauczyciel pan Kazimierz Żugaj, oficerowie 

rezerwy, walczyli w kampanii wrześniowej, dostali się do obozów jenieckich  

i przebywali w nich do końca wojny. Ks. Tadeusz Kamiński w październiku 1939 r. został 

aresztowany i uwięziony w Przasnyszu, zwolniony w styczniu 1940 r. ukrywał się do końca 

wojny. Pozostali nauczyciele wyjechali w rodzinne strony np. Jerzy Prypchan wrócił do 

Stanisławowa na Ukrainę.  

Rozpoczął się okres okrutnej i bezwzględnej okupacji. W Czernicach Borowych podobnie jak  

w całym kraju, zamknięto i splądrowano szkołę. Zniszczono symbole narodowe, sprzęty szkolne, 

pomoce naukowe, wytwory dzieci, spalono księgozbiór biblioteki i podręczniki. Okupant  

w budynku szkolnym urządził lazaret dla Niemców i tymczasowy areszt dla Polaków.  

Młodzież od 16 roku życia musiała pracować, inaczej wywożona była na przymusowe roboty do 

Niemiec. Nauczaniem dzieci, na ile mogli, zajęli się rodzice w domach.  

Pod koniec 1940 r. po śmierci męża, który zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym – 

Mauthausen,  pani Janina Błaszczyszyn na prośbę zaprzyjaźnionej rodziny Sieklickich wróciła 

wraz z trzema synami do Czernic Borowych i podjęła trud tajnego nauczania. 

 Organizatorem tajnego nauczania w okupowanej Polsce był Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

Powołano piątkę krajową TON (Tajna Organizacja Nauczycielska), następnie piątki wojewódzkie 

 i powiatowe.  

Pełnomocnikiem TON z ramienia władz centralnych na obszar zanarwiański, do którego należał 

Przasnysz, był Tadeusz Kuligowski, nauczyciel z Mławy, który jesienią 1942 r. nadał formy 

organizacyjne TON przasnyskiej oświacie. Na kierownika piątki powiatowej powołał panią Janinę 

Błaszczyszyn (Sieklicką), która powołała piątkę powiatową: Zofię Lewandowską, Jadwigę 

Otłowską, Helenę Zdanowską, Marię Kieczmerską. Wszystkie nauczycielki wchodzące w skład 

piątki były członkami ZWZ-AK. W Czernicach Borowych poza kompletami szkoły powszechnej, 

które prowadziła pani Janina, były zorganizowane komplety szkoły średniej, które prowadził pan 

Józef Otłowski.  

Przygotowano kadrę, podręczniki, programy, lektury, zeszyty. W dostarczaniu podręczników 

 i innych książek z Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Ciechanowa pomagali kolejarze, 

pracownicy poczty, rolnicy zjednani dla sprawy tajnego nauczania. Maria Żakiewicz – 

nauczycielka z Czernic Borowych, pracując w gminie pomagała w załatwianiu formalności  

i przepustek. 

W Czernicach Borowych lekcje odbywały się w różnych domach, ale najczęściej u Leonarda 

Bralskiego. Była to walka z najeźdźcą na cichym froncie oświaty.  
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W CZERNICACH BOROWYCH PO OKUPACJI 

 

We wspomnieniach pana Józefa Otłowskiego zachowała się informacja, że pod koniec stycznia 

1945 r. w Czernicach uczestniczył w konferencji  nauczycielskiej. Oprócz pana Józefa byli tam 

m.in. oficer rosyjski z ramienia władz wojskowych, pani Janina Błaszczyszyn (Sieklicka), pan 

Zbigniew Ćwiek oraz pan Czesław Kierzkowski. Radzili nad uruchomieniem szkół. Ustalili, że  

w skali powiatu tą sprawą zajmie się pan Kierzkowski. Był to, więc ktoś w rodzaju inspektora 

szkolnego, choć o sytuacji w powiecie niewiele było wiadomo. 

Na samorzutnym zebraniu nauczycieli, którzy przeżyli okupację, ustalono, że w Czernicach 

Borowych powstanie pięcioklasowa szkoła. Nauczyciele spośród siebie wybrali kierownika 

szkoły, został nim pan Stanisław Żakiewicz.  

Trzeba było doprowadzić pomieszczenia do stanu używalności. Pracowali z ogromnym 

zaangażowaniem wszyscy nauczyciele i rodzice. Pobory były symboliczne. Pomagali rodzice 

dzieci szkolnych, przysyłając do szkoły produkty żywnościowe.  Jednak najważniejsze było to, że 

mogli pracować w polskiej szkole. Podstawą nauczania w pierwszych miesiącach był 

przedwojenny program z odpowiednimi instrukcjami.  

Uczniowie zgłaszali się w miarę tego, jak dochodziły do nich wieści, że szkoła już działa. Wojna 

zabrała im dzieciństwo i młodość, wiek najpiękniejszy, bo niefrasobliwy. Dzieci uczyły się  

z ogromnym zapałem, pomimo że podręczników było niewiele, a zamiast zeszytu używały 

niemieckich druków, na których pisały na drugiej, czystej stronie. 

 

  

POWOJENNA KADRA KIEROWNICZA 

 

W murach czernickiej szkoły każdy z kierowników i dyrektorów, jak mówi poeta Adam 

Mickiewicz, cząstkę swej duszy zostawił. 

Od 1946 r. do 1952 r. szkołą kierował pan Henryk Lubowiecki, wysiedlony w czasie wojny  

z Dzierzgowa całą okupację spędził w Czernicach Borowych. Wielką pasją pana kierownika była 

muzyka. Obdarzony słuchem absolutnym potrafił wskazać smyczkiem osobę wśród chórzystów, 

która zaśpiewała nieczysto nawet jedną nutę. Grał na skrzypcach i na trąbce, prowadził chór, który 

swymi występami uświetniał uroczystości szkolne.  

W roku szkolnym 1952/53 funkcję kierownika sprawowała pani Janina Sieklicka. Nauczycielka 

kilku pokoleń, polonistka, bibliotekarka, przez pewien czas uczyła także języka rosyjskiego. Miała 

szerokie zainteresowania humanistyczne. Prowadziła przeróżne zajęcia z książką.   

W latach 1954 – 1961 kierownikiem był pan Włodzimierz Flunt. Uczył historii i muzyki. 

Prowadził także wielogłosowy chór szkolny. Był gorącym krzewicielem pięknej mowy ojczystej 

 i ortografii. Kierował szkołą w trudnym okresie dla Polaków, kiedy to Rząd Polski Ludowej 

toczył zimną wojnę z Kościołem. Na zawsze pozostał związany z ziemią czernicką. Spoczywa na 

miejscowym cmentarzu.   

W latach 1962 - 1964 kierowała szkołą pani Henryka Sadowska. Nauczała fizyki i chemii,  

a także zajęć praktyczno – technicznych. Uczniom pani Henryki Sadowskiej na zawsze zapadły 

 w pamięci ciekawe doświadczenia i eksperymenty przeprowadzone na lekcjach fizyki i chemii. 

Była wychowanką pani Janiny Sieklickiej. 

Pani Irena Jaguś  kierowała szkołą w roku szkolnym 1964/65. Uczyła języka polskiego, 

rosyjskiego, plastyki i muzyki. Przez wiele lat prowadziła koło PCK. Zapisała się we wdzięcznej 

pamięci uczniów, grona nauczycielskiego i rodziców. 

W latach 1965 – 1984 dyrektorem był pan Mieczysław Skóra, nauczyciel chemii 

 i wychowania obywatelskiego. W 1966 r. została wprowadzona ośmioklasowa szkoła 

podstawowa. W latach 70 – tych kładziono ogromny nacisk na wychowanie przez pracę, stąd też 

uczniowie systematycznie porządkowali teren wokół szkoły. To za jego kadencji szkoła nawiązała 
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współpracę ze środowiskiem 21. WPP Dzieci Warszawy, która trwa do dnia dzisiejszego. Od 1978 

r. do 1984 r. szkoła pełniła funkcję zbiorczej szkoły gminnej. 

W roku szkolnym 1984/85 dyrektorem był pan Zygmunt Lubański. Uczył z pasją geografii. 

W latach 1985 – 1999 dyrektorem była pani Teresa Kołcon. Nauczała języka rosyjskiego, 

biologii, historii, zajęć praktyczno – technicznych, wychowania fizycznego, opiekowała się 

drużyną harcerską i TPPR. W tym czasie oddano do użytku nowy budynek szkolny. Pani dyrektor 

przy pomocy władz samorządowych, rodziców i nauczycieli włożyła wiele wysiłku w jego 

urządzenie. W 1998 r. szkoła otrzymała pierwszą pracownię komputerową.  

 Od 1999 r. dyrektorem szkoły jest pani Barbara Modzelewska (uczennica czernickiej szkoły). 

Wcześniej nauczycielka chemii, fizyki, a obecnie matematyki i informatyki. Po objęciu 

stanowiska dyrektora przez panią Modzelewską weszła w życie reforma szkolnictwa. 

Dotychczasowa ośmioklasowa stała się sześcioklasową szkołą podstawową kończącą się 

sprawdzianem kompetencji. 

 

OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY 

 

Obecnie  w szkole uczy się 194 uczniów i pracuje 17 nauczycieli. 

W 1997 r. ukończono nowy budynek szkolny, którego inwestorem było Kuratorium Oświaty  

w Ciechanowie i Urząd Gminy w Czernicach Borowych. 30.08.1997 r. odbyło się poświęcenie 

budynku, którego dokonał przedstawiciel biskupa płockiego – ks. infułat Aleksander 

Pasternakiewicz, ks. Stanisław Bednarski - proboszcz naszej parafii oraz ks. Jerzy Skorłutowski – 

proboszcz parafii Pawłowo Kościelne. W uroczystości uczestniczyły władze wojewódzkie  

i gminne. W tym czasie wójtem gminy był pan Zdzisław Morawski, a dyrektorem szkoły pani 

Teresa Kołcon. 

W 2002 r. oddano do wspólnego użytku salę gimnastyczną, boisko trawiaste a w kilka lat później 

boisko wielofunkcyjne. Przed szkołą utworzono plac zabaw dla najmłodszych. Reaktywowano 

stołówkę szkolną, gdzie codziennie są przygotowywane posiłki dla uczniów ze szkół z całej 

gminy. Dzieci dojeżdżające do szkoły objęte są opieką świetlicy szkolnej. 

W ramach projektu MEN współfinansowanego z EFS szkoła pozyskała dwie kolejne pracownie 

komputerowe. W 2008 r. zostało oddane nowe pomieszczenie na bibliotekę z czytelnią, gdzie 

powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. W tym samym czasie powstała Izba 

Pamięci Regionalnej, w której gromadzone są eksponaty związane z dawnym życiem 

mieszkańców naszego regionu.   

 Od 2004 r. szkoła posiada tytuł -  Szkoła z klasą.  

Szkoła nasza brała udział w projektach i programach takich jak: Szkoła Równych Szans, Szkoła 

 z tradycją, Podróże historyczne w czasie i przestrzeni, Nauka języka angielskiego szansą na 

lepszą przyszłość, Edukacja dzieci i młodzieży kluczem do rozwoju gminy, Dodatkowe zajęcia 

szansą na lepszy start uczniów wiejskich, Szklanka mleka dla każdego ucznia, Owoce w szkole, 

Radosna szkoła, W harcerstwie siła, Otwarte przedszkole, Dziecięca Akademia Przyszłości, 

Poznawanie świata oraz samego siebie, Wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych uczniów 

Gminy Czernice Borowe finansowanych ze środków unijnych, których celem było wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów ze szkół wiejskich. 

W szkole kontynuowana jest działalność Samorządu Uczniowskiego, ZHP, Zuchów, PCK, SKO, 

Sklepiku Uczniowskiego, chóru o wdzięcznej nazwie Czernickie skowronki, a od 2004 r. działa 

Uczniowski Klub Sportowy - Borowiaki.  

Mówi się, że podróże kształcą, dlatego co roku klasy wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze. 

Jest to doskonały, dodatkowy sposób zapoznania się z historią, kulturą i przyrodą  naszej 

ojczyzny. 

Współczesna szkoła podobnie jak ta sprzed lat, kształtuje moralne postawy swoich uczniów 

poprzez obchodzenie uroczystości: patriotycznych (Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 
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Maja, spotkanie z kombatantami, Święto Patrona, rocznica zbrodni katyńskiej), religijnych (msze 

św. z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, jasełka i wigilia szkolna, rocznica 

beatyfikacji Jana Pawła II, pielgrzymka dzieci i młodzieży do Rostkowa), prorodzinnych (Dzień 

Babci i Dziadka, Dzień Matki, Święto Rodziny, choinka szkolna). Bierze udział w imprezach 

środowiskowych (dożynki, Przegląd Dorobku Kulturalnego Szkół, odpust świętojański, Złote 

Gody Par Małżeńskich, gminne obchody Święta Niepodległości), profilaktycznych (zawody, 

turnieje, konkursy: plastyczny antyalkoholowy i o bezpieczeństwie na wsi, Pochód Białych Serc, 

Jestem widoczny na drodze), szkolnych (andrzejki, mikołajki, walentynki, powitanie wiosny, 

obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, wspomnienie holocaustu, udział w akcji 

Cała Polska czyta Dzieciom), ekologicznych (sprzątanie świata, obchody Dnia Ziemi, 

dokarmianie ptaków). 

Pod patronatem wójta gminy pana Wojciecha Brzezińskiego 24.04.2004 r. odbyło się 

 w naszej szkole sympozjum historyczne pod hasłem Pamięć nie dała się zgładzić, które 

poprowadzili nauczyciele historii pan Jan Pikus (nauczyciel szkoły podstawowej) i pani Marzena 

Kołakowska (nauczycielka gimnazjum). W sympozjum wzięli udział m.in. historycy: pan prof. dr 

Ryszard Juszkiewicz i pan dr Radosław Waleszczak oraz pan Piotr Kaszubowski – dyr. Muzeum 

Historycznego w Przasnyszu.  

Co roku  odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi. Nie tak dawno szkoła gościła 

międzynarodowej sławy artystów: rzeźbiarza, twórcę scenografii teatralnych i filmowych, witraży, 

filmów animowanych i dokumentalnych pana Jerzego Kalinę oraz jego brata pana Andrzeja 

Kalinę – grafika i rysownika, którego prace można podziwiać w muzeach polskich  

i zagranicznych, wnuczkę Stanisława Chełchowskiego panią Danutę Żelechowską, aktorki, panie 

Annę Milewską i Julię Pietruchę oraz podróżnika pana Romualda Czarzastego. Zawsze podczas 

wizyt duszpasterskich biskupa płockiego w parafii czernickiej mają miejsce spotkania z młodzieżą 

i pracownikami szkoły.  

 

ZHP W CZERNICACH BOROWYCH 

 

Historia harcerstwa w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych sięga 

1955 r. Wówczas to powstała Organizacja Harcerska, której etatowym przewodnikiem przez rok 

był pan Walerian Dzięcioł, następnie przez kolejny rok pani Longina Chodkowska. Od 1957 r. 

opiekę nad drużyną przejęła nauczycielka - pani Ludwika Nidzgorska (obecnie Obrębska). W tym 

czasie drużyna przyjęła imię Tadeusza Kościuszki i liczyła 37 członków podzielonych na trzy 

zastępy. Harcerze chętnie pracowali przy organizowaniu ognisk, kuligów, zabaw choinkowych, 

akademii pierwszomajowych. Za zaoszczędzone przez siebie pieniądze wyjeżdżali na biwaki  

i wycieczki krajoznawcze. Często chodzili na piesze wycieczki po okolicy i do lasu, gdzie 

podpatrywali zmieniające się pory roku. Drużynowa – nauczycielka biologii w swoich 

wychowankach na trwałe zaszczepiła miłość do przyrody ojczystej. Praca w harcerstwie dodatnio 

wpływała na wyniki w nauce oraz  zachowanie uczniów w szkole i poza nią.  

Hm Zofia Łąkowska na kartach książki pt. 85 lat na szlaku wielkiej przygody. Historia ZHP na 

ziemi przasnyskiej tak opisuje działalność ZHP w Czernicach Borowych. 25 września 1965 r. 

powstała Koedukacyjna Drużyna Harcerska, której opiekunką została pani Irena Jaguś. We 

wrześniu 1966 r. nastąpił podział tej drużyny. Powstała wówczas 60. Męska Drużyna Harcerska 

im. K. Świerczewskiego, której drużynową została dh Zofia Łąkowska (wówczas jeszcze 

Langiewicz) i 78. Żeńska Drużyna Harcerska im. L. Wawrzyńskiej, której drużynową była pani 

Teresa Kołcon (wówczas Miszelska). 

W roku szkolnym 1973/74 powstał szczep harcerski, którego komendantką została 

 dh Z. Łąkowska. W skład szczepu wchodziły następujące drużyny: 

1. 60. MDH – drużynowy dh Bogdan Ostolski 

2. 55. ŻDH - drużynowa dh Irena Jaguś 
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3. 24. ŻDH – drużynowa Zofia Łąkowska 

4. DZ -  Leśne Skrzaty – drużynowa dh E. Skóra 

Dnia 29 września 1974 r. dzięki inicjatywie mieszkańca Przasnysza por. A. Jermolińskiego 

odbyło się spotkanie z kombatantami 21. WPP „Dzieci Warszawy”.[…] 

Rok później rozpoczęto Akcję Proporzec. Harcerze opracowali mapę obrazującą walkę 21. WPP 

„Dzieci Warszawy” we wrześniu 1939 r. w obronie Warszawy i okolic oraz kronikę obrazującą 

historię pułków, które nosiły imię „Dzieci Warszawy”. Gościem uroczystości był por. A. 

Jermoliński – dowódca 3 Kompanii CKM 21. WPP „Dzieci Warszawy”. Finał Akcji Proporzec 

miał miejsce 11 V 1975 r. w 30. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Wówczas to władze Gminy 

Czernice Borowe, Komenda Chorągwi im. Wł. Broniewskiego, zebrani weterani II wojny 

światowej, byli oficerowie i żołnierze 21.WPP  „Dzieci Warszawy” wręczyli Szczepowi 

Harcerskiemu przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych ufundowany  przez nich 

 i społeczeństwo ziemi przasnyskiej sztandar, który od tej chwili wiódł Szczep Harcerski 

 w realizacji szczytnych zadań wychowawczych, stawianych przez ZHP, szkołę i społeczeństwo. 

Szczep przyjął imię „Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy”1775 – 1939. 

Obecnie Szczep Harcerski już nie istnieje, ale sztandar jest przechowywany w szkole i nadal 

bierze udział w corocznych spotkaniach z kombatantami. 

W drugiej połowie lat 70 – tych, po odejściu pani Łąkowskiej do szkoły w Grudusku, drużyny 

harcerskie prowadziły panie Teresa Kołcon, Urszula Polakiewicz i Marianna Gniazdowska.  

W tym czasie harcerze brali udział w Alertach Naczelnika ZHP, wyjeżdżali na obozy harcerskie 

nad jeziora: Muszaki, Warchały, do Płaczewa koło Starogardu Gdańskiego.  

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych męską drużynę harcerską prowadził pan Jan Pikus, 

żeńską pani Jolanta Trol – Zawiślińska. Harcerze w czasie wakacji wyjeżdżali wspólnie  

z opiekunami na Stanicę Harcerską w  Warszawie. 

W roku szkolnym 1986/87 drużyną męską opiekowała się pani Mariola Rasińska (obecnie 

Lewandowska), żeńską (krótko) pani Joanna Borkowska, a później Barbara Orłowska. W tym 

czasie harcerze zorganizowali biwak w miejscowości Ruda koło Mławy. Uczniowie biwakowali  

w spartańskich warunkach. Spali w namiotach wojskowych. Musieli nanosić wody do picia od 

gospodarza, drewna z lasu,  przygotować posiłki mając do dyspozycji kocioł i ognisko, a mycie 

odbywało się w jeziorze. Harcerze pełnili na zmianę całą noc wartę, pilnując obozowiska.  

Od roku 1992 drużynami harcerskimi opiekowali się: żeńską – Mariola Lewandowska,  

a męską – Grzegorz Krajewski. W tym czasie harcerze zajmowali się organizowaniem dyskotek, 

bali karnawałowych, zabaw andrzejkowych w szkole i kuligów. Wyjeżdżali także na biwaki do 

Magnuszewa, gdzie warunki bytowania były znacznie lepsze niż w Rudzie koło Mławy. Ponadto 

opiekowali się grobem poległych żołnierzy 21. WPP Dzieci Warszawy. 

Po odejściu pana Grzegorza ze Szkoły Podstawowej funkcjonowała jedna koedukacyjna drużyna 

prowadzona przez panią Mariolę Lewandowską do roku 2005/06. W tym czasie harcerze pojechali 

na Stanicę Harcerską w Woli Michowej. Pani Lewandowska   kończąc swoją pracę w ZHP 

urządziła dwudniowy biwak na terenie szkoły. Po niej funkcję drużynowej objęła pani Anna 

Ojrzyńska, a później pani Edyta Kunkowska.  

Nasza szkoła wzięła również udział w projekcie pn. W harcerstwie siła, który pilotowały panie: 

Beata Ulatowska, Edyta Kunkowska i Joanna Szafrańska. W ramach projektu zakupiono 

mundury, zorganizowano biwak w Słupi. 

Pomimo zakończenia projektu drużyna funkcjonowała dalej. Zorganizowała paczkę (zabawki)  

dla dzieci niepełnosprawnych, wróżby andrzejkowe i mikołajki dla najmłodszych dzieci w szkole. 

Ciekawą formą pracy harcerzy było zorganizowanie spotkania, na którym wraz z dziećmi ze 

świetlicy w Węgrze przeprowadzano doświadczenia chemiczne i fizyczne. Dyrektor szkoły pani 

Barbara Modzelewska wraz z harcerzami podtrzymują tradycję wyjazdów na zaproszenie 

dowódcy pułku do Cytadeli Warszawskiej na Święto 3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa 

Wojsk Lądowych i 21. Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy oraz do Gór Dębowych 
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w celu uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej. Harcerze biorą udział w akcji Cała Polska czyta 

dzieciom. 

 

 

 

SUKCESY MAŁE I DUŻE 

 

Od początku istnienia naszej szkoły uczniowie chętnie startowali i startują w konkursach, 

turniejach i zawodach sportowych. Często zajmowali i zajmują wysokie lokaty w gminie, 

powiecie, a nawet w województwie. 

Przed wojną i tuż po niej szkoła w Czernicach Borowych była potęgą w siatkówce i w grze  

w dwa ognie. Uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach między powiatami. Odnosili także sukcesy 

w zawodach lekkoatletycznych, głównie w biegach. 

Sukcesy sportowe ostatnich lat. 

W roku szkolnym 2003/04 nasza szkoła zajęła I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowych  

o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, III miejsce w Powiatowym Turnieju w Piłkę Siatkową 

o Puchar Starosty Przasnyskiego, IV miejsce na Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych Chłopców, IV miejsce na Mistrzostwach Powiatu w Lekkoatletyce Chłopców. 

W roku szkolnym 2004/05 – I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt, IV 

miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Żaków o Puchar Prezesa Ciechanowsko – Ostrołęckiego PZPN. 

W roku szkolnym 2005/06 – VI miejsce (na 150 startujących) w Powiatowych Igrzyskach 

Sportowych Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych, X miejsce w Eliminacjach  Wojewódzkich 

w Indywidualnych Biegach Przełajowych, II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Halowej 

Piłce Nożnej Dziewcząt, III miejsce w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt w Eliminacjach 

Powiatowych w Igrzyskach Młodzieży Szkół Podstawowych. 

W roku szkolnym 2006/07 – III miejsce w Mini Piłce Nożnej Chłopców na Igrzyskach 

Powiatowych Młodzieży Szkół Podstawowych, III miejsce w Eliminacjach Powiatowych  

w Indywidualnych Biegach Przełajowych. 

W roku szkolnym 2007/08 – II miejsce w Unihokeju Dziewcząt na Igrzyskach  

o Mistrzostwo Powiatu, I i II miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych na Igrzyskach  

o Mistrzostwo Powiatu, VII miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych na Igrzyskach 

Międzypowiatowych, XII miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych na Igrzyskach 

Wojewódzkich w Małkini zdobył uczeń Wojciech Styczyński.  

W roku szkolnym 2008/09 – I miejsce w Unihokeju Dziewcząt na Igrzyskach o Mistrzostwo 

Powiatu, III i IV miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych na Igrzyskach o Mistrzostwo 

Powiatu. 

W roku szkolnym 2010/11 – I miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych na Igrzyskach  

o Mistrzostwo Powiatu, VIII miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt na 

Igrzyskach Międzypowiatowych, II miejsce w Unihokeju Chłopców na Igrzyskach o Mistrzostwo 

Powiatu 

W roku szkolnym 2011/12 - I miejsce w Unihokeju Chłopców na Igrzyskach o Mistrzostwo 

Powiatu, II miejsce w Unihokeju Dziewcząt na Igrzyskach o Mistrzostwo Powiatu. 

W Indywidualnych Biegach Przełajowych na Igrzyskach Wojewódzkich szkołę reprezentowali 

następujący sportowcy: Daniel Granoszewski, Patrycja Woźniak, Patryk Styczyński, Paulina 

Woźniak, Wojciech Styczyński, Nina Morawska, Sylwia Żebrowska. 

Sukcesy w Powiatowym Turnieju o Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. 

W roku szkolnym 2001/02 – III miejsce (Maciej Brzeziński, Michał Pawluczuk, Piotr 

Szymborski). 

 2003/04 – II miejsce (Daniel Bielawski, Mariusz Jakubiak, Jakub Pawluczuk).  

2005/06 – I miejsce (Adam Pawluczuk, Michał Pszczółkowski, Przemysław Żbikowski). 
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2007/08 – II miejsce (Michał Biraga, Łukasz Kobyliński, Piotr Żbikowski). 

2008/09 – II miejsce (Marcin Luberadzki, Maciej Morawski, Kamil Pawluczuk). 

2009/10 – III miejsce (Michał Dzierzęcki, Marek Kobyliński, Nina Morawska). 

2012/13 – III miejsce (Mateusz Granica, Weronika Stryjewska, Jakub Ślubowski). 

Uczniowie uczestniczyli i zdobywali nagrody w szkolnych i pozaszkolnych konkursach 

plastycznych, recytatorskich, biblijnych, piosenki, literacko – czytelniczych, przedmiotowych  

i ekologicznych. 

W 2003 r. za wieloletnią współpracę oraz utrwalanie pamięci poległych żołnierzy  21. WPP 

Dzieci Warszawy szkole została nadana Odznaka Batalionowa przez Dowódcę 3. Batalionu 

Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych. Odznakę za Zasługi dla Związku Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych otrzymał pan Jan Pikus – 

emerytowany już nauczyciel historii oraz dyrektor szkoły pani Barbara Modzelewska. 

 

NAGRODA JANINKI 

 

Od roku szkolnego 2003/04 uczniowi z najwyższą średnią ocen na świadectwie szkolnym 

przyznawana jest Nagroda Janinki. Fundatorem nagrody są państwo Bożena i Piotr Stoberscy – 

rodzina pani Janiny Sieklickiej. 

Laureaci Nagrody Janinki:  

2003/04 – Patrycja Szmigielska – śr. 5,44 

2004/05 – Radosław Bartołd – śr. 5,55 

2005/06 – Beata Smolińska – śr. 5,55 

2006/07 – Kamil Pawluczuk – śr. 5,44 

2007/08 – Łukasz Kobyliński – śr. 5,67 

2008/09 – Katarzyna Bugaj – śr. 5,82 

2009/10 – Nina Morawska – śr. 5,77 

2010/11 – Paulina Bartołd, Weronika Krokowska – śr. 5,45 

2011/12 – Paulina Bartołd, Weronika Krokowska, Michał Zembrzuski – śr.5,62 

 

                       

   PATRON SZKOŁY – KRÓTKA BIOGRAFIA JANINY SIEKLICKIEJ 
 

Janina Sieklicka z domu Gadomska primo voto Proniewicz, secundo voto Błaszczyszyn urodziła 

się 5 XII 1897 r. na Podolu w rodzinie pielęgnującej tradycje polskie. Żyła w otoczeniu, gdzie 

kwitło życie kulturalne. Prężnie działały stowarzyszenia polskie, koła czytelnicze i teatralne, 

biblioteka polska.  

Tuż przed wybuchem I wojny światowej, ze złotym medalem ukończyła gimnazjum rosyjskie  

w Bałcie. (Na tych terenach nie było polskich szkół)  

Po wojnie i skończeniu kursu dla nauczycieli dzieci polskich, rozpoczęła pracę w dwuklasowej 

szkole w Latyczowie. 

Z powodu walk toczonych na Podolu nie mogła wrócić w rodzinne strony i dlatego w 1920 r. 

wyjechała do Częstochowy do brata stryjecznego Alberta Gadomskiego, który był dyrektorem 

gimnazjum. Tutaj skończyła kurs matematyki dla nauczycieli szkół średnich i otrzymała posadę 

nauczycielki matematyki w szkole handlowo – przemysłowej. 

Męczyło ją miasto – marzyła o życiu na wsi, o pracy w wiejskiej szkole. Sama o sobie mówiła, 

że człowiek miał wtedy zawrócone w głowie Żeromskim.  

W 1921 r. przyjechała na Mazowsze, a w 1929 r. rozpoczęła pracę w Czernicach Borowych  

w czteroklasowej szkole. Później wyjechała do Kowalewa (powiat mławski) i tam zastała ją 

wojna. Niemcy aresztowali jej męża (również  nauczyciela) i wywieźli do niemieckiego obozu 

koncentracyjnego, gdzie został zamordowany. Wówczas pani Janina razem z synami wróciła do 
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Czernic na zaproszenie zaprzyjaźnionej rodziny Sieklickich. Pani Janina -  pseudonim Viktoria 

należała do AK. Razem z nauczycielem Józefem Otłowskim organizowała tajne nauczanie. Lekcje 

odbywały się w różnych domach. 

W 1943 r. została kierownikiem TON – u na powiat przasnyski i makowski. Werbowała 

nauczycieli, organizowała dostawy książek i zeszytów z Generalnej Guberni. Pomimo okupacji 

dzieci uczyły się języka ojczystego i historii. 

W 1944 r. aresztowało ją gestapo i wywieziona została do obozu karnego do Działdowa.  

W czasie likwidacji obozu cudem uniknęła śmierci, zbiegła i szczęśliwie powróciła do domu. 

W 1945 r. nauczyciele, którzy przeżyli wojnę, organizowali pięcioklasową szkołę  

w Czernicach. Wśród nich była pani Sieklicka. W roku szkolnym 1952/53 pełniła funkcję 

kierownika placówki. Przez kilka lat była kierownikiem biblioteki gminnej. Po latach została 

odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą odznaką ZNP – TON 1939 – 1945,  

a w 1989 r. otrzymała Krzyż Armii Krajowej. Jej nazwisko zostało wpisane do Księgi 

Zasłużonych dla Oświaty i Wychowania miasta Przasnysza. 

Zmarła 17 X 1990 r. w wieku 93 lat i spoczywa na warszawskich Powązkach. 

 

10 – TA ROCZNICA NADANIA IMIENIA   

 

10.05.2003 r. przeżywaliśmy uroczystość nadania szkole imienia Janiny Sieklickiej. Rzadko się 

zdarza, żeby patronką szkoły została wiejska nauczycielka. Jednak społeczeństwo czernickie 

zdecydowało, że chcą za patronkę właśnie panią Janinę, kobietę skromną, niezwykle inteligentną, 

obdarzoną silną osobowością, która całym sercem wrosła w środowisko czernickie. Była nie tylko 

nauczycielką wiedzy, ale i życia. Faktem pozostanie, że jej osobowość odcisnęła duże  piętno na 

postawach moralnych i etyce prawie wszystkich, którzy się z nią zetknęli. Była wzorem człowieka 

i nauczyciela, którego można nazwać Mistrzem. 

Dziesięć lat temu Gazeta Szkolna tak pisała: społeczność szkolna dobrze przygotowała się do 

uroczystości: zorganizowano konkurs poetycki i plastyczny, wyhaftowano sztandar, zebrano stare 

fotografie i dokumenty na okolicznościową wystawę, zaproszono gości. Nauczycielka historii – 

pani Bożenna Rokicka napisała słowa hymnu szkoły, zaś muzykę skomponował absolwent szkoły 

w Czernicach Borowych pan Daniel Krystkiewicz.  

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym, na której dokonano poświęcenia 

sztandaru. Uczniowie ślubowali wierność ideałom patronki. Przysięgali: zdobywać wiedzę, 

pomagać innym, być dobrym w każdym czasie. 

Następnie asfaltową drogą wśród zielonych pól, do budynku szkoły wędrował pochód składający 

się z pocztów sztandarowych, odświętnie ubranych uczniów, nauczycieli, delegacji władz 

lokalnych, państwowych i oświatowych. Bliscy, znajomi i dawni uczniowie pani Janiny szli w takt 

melodii wygrywanych przez orkiestrę OSP z Przasnysza. 

W szkole syn pani J. Sieklickiej, pan Zbigniew Proniewicz, dokonał odsłonięcia tablicy 

pamiątkowej, na której oprócz nazwy szkoły wygrawerowano imię patronki. 

W przestronnej sali gimnastycznej uczniowie przedstawili program artystyczny. Były też 

wystąpienia zaproszonych gości i dary dla szkoły składane na ręce pani dyrektor Barbary 

Modzelewskiej. Rodzina Proniewiczów podarowała szkolnej bibliotece kilkadziesiąt książek ze 

zbiorów pani Sieklickiej. 

Niezmiennie od dziesięciu lat o tej porze obchodzone jest Święto Patrona. Z tej okazji 

organizowane są konkursy związane z postacią patrona tj. wiedzy o patronie, plastyczny, poetycki, 

czytelniczo - literacki, wystawiane są przedstawienia, odbywają się imprezy czytelnicze na 

zasadzie współzawodnictwa klas. Tego dnia uczniowie mają okazję  popisać się swoimi talentami 

w różnych dziedzinach. 
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WPISANI W HISTORIĘ SZKOŁY 

 

Kadra kierownicza Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych w latach 1923 – 2013 

 

1. 1923 – 1925 – Wacław Tylp 

2. 1925 – 1929 – Stanisław Głąb 

3. 1929 – 1931 – Marcin Błaszczyszyn 

4. 1931 – 1933 – Stanisław Grzeszczyk 

5. 1933 – 1938 – Ludwik Borkowski        

6. 1938 – 1939 – Antonina  Borkowska 

7. 1946              Stanisław Żakiewicz 

8. 1946/47 – 1951/52 – Henryk Lubowiecki 

9. 1952/1953 – Janina Sieklicka 

10. 1953/1954 – 1960/61 – Włodzimierz Flunt 

11. 1962/1964 – Henryka Sadowska 

12. 1964/ 1965 –  Irena Jaguś 

13. 1965 – 1984 – Mieczysław Skóra 

14. 1984 – 1985 – Zygmunt Lubański 

15. 1985 – 1999 – Teresa Kołcon 

16. 1999 –  Barbara Modzelewska - obecnie 

 

Wicedyrektorzy 

 

1. 1973-1978 - Witold Chodkowski 

2. 1978-1984 - Zygmunt Lubański 

 

Przewodniczący Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych w latach: 

 

1. 1998-2004 – Elżbieta Sosnowska                

2. 2004-2007 – Katarzyna Krawczyk               

3. 2007-2008 – Beata Kobylińska                

4. 2008-2010 – Leszek Bugaj                           

5. 2010-2012 – Wanda Starzyk 

6. 2012-2013 – Justyna Kołcon – Rogowska   

Przyjaciele  Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 

 

1.  Bank  Spółdzielczy w Grudusku 

2.  Bank  Spółdzielczy w Przasnyszu 

3.  Katarzyna i Jacek Bartołd   

4.  Ks. Stanisław Bednarski  

5.  Franciszek Biesiada 

6.  Agata i Krzysztof  Biraga 

7.  Małgorzata i Wojciech Brzezińscy  

8.  Małgorzata i Leszek Bugaj 
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9.  Maria i Tadeusz Celmer 

10.  Bożena i Janusz Czarzaści   

11.  Janina i Janusz Ćwiek  

12.  Ks. Michał Gaszczyński  

13.  Beata i Artur Kobylińscy  

14.  Małgorzata i Bartłomiej Kołakowscy 

15.  Monika i Karol Kołakowscy 

16.  Katarzyna i Mariusz Krawczyk 

17.  Iwona i Adam Kymona 

18.  Irena i Jarosław Majewscy 

19. Grażyna i Stanisław Pszczółkowscy 

20.  Justyna i Piotr Rogowscy  

21.  Jakub Sosnowski   

22.  Elżbieta i Sławomir Sosnowscy 

23.  Wanda i Mirosław Starzyk  

24.  Bożena i Piotr Stoberscy 

25.  Agnieszka i Robert Szemplińscy  

26.  Barbara i Jarosław Szemplińscy  

27.  Kazimierz Zberowski 

28.  Rodzice Uczniów Szkoły 

29.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr Henryka Sucharskiego 

30.  Partnerzy i instytucje współpracujące ze szkołą   

Odeszli….śp. nauczyciele naszej szkoły 

1. Antonina Borkowska  

2. Ludwik Borkowski  

1. H. Chociszewska 

2. Witold Chodkowski  

3. W. Czarzasty  

4. Włodzimerz Flunt  

5. Zofia Flunt 

6. Amelia Gąsiorowska  

7. Stanisław Głąb  

8. J. Głąbowa  

9. Godlewski 

10. Zofia Goliasz                             

11. Mieczysław Grendziński  

12. Irena Jaguś  

13. M. Jaworska  

14. J. Kaczyńska  

15. J. Kiras  

16. Klimkowska 

17. J. Kołakowska  

18. M. Kołakowska  

19. Maria Kurowska-Berent  

20. Henryk Lubowiecki  
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21. Irena Maksińska                          

22.  J. Galska 

23. Z. Płoska  

24. W. Pszczółkowska 

25. Roman. 

26. Janina Sieklicka  

27. Statkiewiczówna 

28. Szyc 

29. Wacław Tylp  

30. Danuta Wawrzyniak                     . 

31. Witold Wawrzyniak                      

32. Wiechowski 

33. Wojciechowska 

34. Stanisław Żakiewicz  

35. Marian Żychowski  

Pracownicy obsługi i administracji śp. 

1. Walentyna Kamińska 

2. Ignacy Kołcon 

3. Bogumiła Granoszewska 

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych w latach 1923 – 1939 

1. Władysław Bębenek  

2. Marcin Błaszczyszyn  

3. Antonina Borkowska  

4. Ludwik Borkowski 

5. Bożuchowski 

6. Apolonia Bryk  

7. Wacław Bryk  

8. Ćwikówna Anna 

9. J. Galska  

10. JuliaGłąbowa (zmieniła na Grywicz)  

11. Stanisław Głąb (zmienił na Grywicz)  

12. Gogolewski  

13. Stanisław Grzeszczyk  

14. Tadeusz Kamiński ks.  

15. Cecylia Nawrocka  

16. Stanisław Nawrocki  

17. Janina Proniewicz (Błaszczyszyn, Sieklicka) 

18. Jerzy Prypchan  

19. Roman 

20. Statkiewiczówna  

21. Stanisław Sugier  

22. Apolonia Szczepańska 

23. Łucja Trajdasówna  

24. Wacław Tylp  

25. Wiechowski 

26. Maria Żakiewicz  
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27. Stanisław Żakiewicz  

28. Kazimierz Żugaj  

 

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych w latach 1945-1999  

1. Stanisław  Bednarski ks.                             

2. Andrzej Biały  

3. H. Błaszkowska  

4. Borkowska Joanna 

5. Teresa  Cesarczyk                                   

6. Halina Chociszewska  

7. Grażyna  Chodkowska               

8. Longina Chodkowska 

9. Witold  Chodkowski                   

10. Irena  Chodubska (Jaguś)                          

11. Beata Czaban                                         

12. W. Czarzasta  

13. W. Czarzasty  

14. Walerian Dzięcioł  

15. Włodzimierz  Flunt                  

16. Zofia Flunt  

17. Krystyna Frąckiewicz                   

18. Amelia Gąsiorowska (Sadowska) 

19. Marianna Gniazdowska   

20. Zofia Goliasz                            

21. Mieczysław Grendziński 

22. Henryk Lubowiecki 

23. Dorota Humięcka                                

24. Halina Ilków                                

25. Irena Jaguś (Chodupska) 

26. Grażyna Jaguś                                         

27. Małgorzata Jaworska 

28. Jeznach 

29. J. Kaczyńska  

30. Andrzej Kania                                  

31. Zofia Kembrowska  

32. J. Kiras 

33. Anna  Kłos                                            

34. Kocięcka  

35. J. Kołakowska  

36. M. Kołakowska  

37. Wojciech Kołakowski 

38. Teresa Kołcon  

39. Anna Komorowska                         

40. Grzegorz Krajewski                              

41. Ewa Krasińska  

42. Maria Kurowska 

43. Maria Kurzęcka  
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44. Józef Lange  

45. Zofia  Langiewicz                       

46. Zygmunt  Lubański                    

47. Zofia  Majkowska                          

48. Honorata Makowska  

49. Irena  Maksińska                      

50. Magdalena  Maksińska                  

51. Aleksander  Małowidzki                        

52. Stanisław Markowski  

53. Teresa Mierzejewska 

54. Teresa  Miszelska (Kołcon)                       

55. Hieronim Mizerak  

56. Barbara Modzelewska                           

57. Wanda Morawska 

58. Maria Motacka    

59. Mieczysłąw Motacki                             

60. Stanisława  Motacka                  

61. Maria Nałęcz                                    

62. Ludwika  Nidzgorska (Obrębska)                      

63. Marek Niesłuchowski  

64. Beata Opalach (Ulatowska) 

65. Barbara Orłowska                                        

66. Bogdan Ostolski  

67. Maria Pawluczuk  

68. Jan Pikus  

69. Teresa Pikus  

70. Zofia Płoska  

71. Urszula Polakiewicz                  

72. Henryka Pszczółkowska                          

73. Wiesława Pszczółkowska  

74. Kazimierz Radziszewski ks.                    

75. Mariola Rasińska (Lewandowska)                                    

76. Bożenna  Rokicka                                   

77. Marianna  Roman (Gniazdowska)                              

78. Rudzińska 

79. Leszek Rykowski                     

80. Amelia Sadowska (Gąsiorowska) 

81. Henryka Sadowska  

82. Janina Sieklicka  

83. Elżbieta Skóra    

84. Mieczysław Skóra  

85. Stanisław Wylot 

86. K. Stemplińska  

87. Urszula Szwęch 

88. Szyc 

89. Katarzyna Szymańska                           

90. Jolanta Trol- Zawiślańska  

91. Beata Umińska                                          

92. Małgorzata Walerych                           

93. Maria Walewska  
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94. Danuta Wawrzyniak  

95. Witold Wawrzyniak  

96. Wojciechowska 

97. Wójcicka                                  

98. Zabielska 

99. Zofia Zembrzuska                          

100. Jadwiga Zieleniecka                

101. Maria Żychowska  

   Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych  w latach 1999-2013 

1. Ks.Stanisław Bednarski  

2. Anita Budzyńska 

3. Piotr Cesarczyk  

4. Jolanta Cieszkowska 

5. Anna Derewicz- Janasz                                     

6. Ks. Michał Gaszczyński  

7. Marianna Gniazdowska (Roman)  

8. Małgorzata Góralczyk  

9. Justyna Graczyk  

10. Grażyna Jaguś  

11. Aneta Kołakowska 

12. Teresa Kołcon 

13. Grzegorz Krajewski                             

14. Anna  Krupa (Rekosz)                                        

15. Magdalena Kuczyńska  

16. Edyta  Kunkowska  

17. Józef Lange                                       

18. Mariola Lewandowska (Rasińska) 

19. Teresa Mierzejewska  

20. Barbara Modzelewska  

21. Maria Nałęcz  

22. Anna Ojrzyńska  

23. Wioletta Ostrowska (Sosnowska) 

24. Maria Pawluczuk  

25. Jan Pikus                                              

26. Teresa Pikus                                           

27. Bożenna Rokicka  

28. Monika Roman 

29. Maciej Sajnóg  

30. Wioletta Sosnowska(Ostrowska) 

31. Lidia Strusińska  

32. Joanna Szafrańska  

33. Beata Ulatowska (Opalach) 

34. Hanna Wolińska 

35. Beata Zamielska  

36. Jadwiga Zieleniecka   
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 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – WSPOMNIENIA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW SZKOŁY  

 

Ludwika Obrębska z domu Nidzgorska – nauczycielka 
 

Pracę w czernickiej szkole rozpoczęłam w latach 50-tych jako młoda dziewczyna. Moi 

uczniowie nierzadko byli moimi rówieśnikami. Uczyłam przyrody, fizyki i  chemii. 

Razem ze mną kadrę pedagogiczną tworzyli: panie Janina Sieklicka, Wanda Morawska, Maria 

Kurowska, Zofia Flunt oraz panowie: Włodzimierz Flunt (dyrektor), Stanisław Wylot, Walenty 

Dzięcioł. 

W tym samym czasie uzupełniałam wykształcenie dojeżdżając do szkoły do Ciechanowa 

 i Pułtuska. Nieocenioną pomoc okazała mi wtedy p. Janina Sieklicka motywując do nauki  

i służąc zawsze pomocą i profesjonalizmem. 

 Do dziś zapalam świeczkę na grobie państwa Zofii i Włodzimierza Fluntów, którzy 

podarowali mi wtedy oprócz wiedzy merytorycznej dużo swojego czasu i serca, traktując mnie 

niemal jak swoją córkę. 

Klasy były wtedy bardzo liczne, nawet 40-osobowe, potrzebne było doświadczenie  

i autorytet, aby zdobyć sympatię i szacunek uczniów. 

Najmilsze wspomnienia z tej mojej pierwszej pracy to bezinteresowna pomoc starszych 

kolegów, przyjaźnie, które przetrwały do dziś (z p. Wandą Morawską - Brzeźniak). Kilkoro moich 

uczniów to moi dobrzy znajomi przez następne lata, a zdjęcie z mojego ślubu, na którym widać 

szpaler utworzony przez zuchów i harcerzy to jedno z moich ulubionych. Do mniej przyjemnych 

należy, to o poleceniu władz nakazujących nam nauczycielom zdjęcie krzyży wiszących w salach 

lekcyjnych. 

Po 6-ciu latach pracy w szkole rozpoczęłam pracę jako bibliotekarz w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Czernicach Borowych. Biblioteka mieściła się w prywatnym domu p. Obrębskich, 

następnie w domu p. Skowrońskich.  

Obok codziennych obowiązków bibliotekarza zajmowałam się pracą kulturalno-oświatową  

z młodzieżą, tzn. przygotowywaliśmy okolicznościowe akademie prezentowane w Domu 

Strażaka. 

Pracę z dziećmi i młodzieżą zawsze wspominam z dużym sentymentem.   

 

Czernice Borowe, marzec 2013 r. 

 

 

 

 

                                            Irena Jaguś - nauczycielka  

 
Pracę zawodową w szkole w Czernicach Borowych rozpoczęłam w roku szkolnym 1959/1960 

przenosząc się ze Szkoły Podstawowej w Jagarzewie (powiat Nidzica). 

Kierownikiem szkoły był wówczas niezapomniany pan Włodzimierz Flunt wraz z żoną Zofią. 

Pan Włodzimierz Flunt w mojej pamięci zapisał się jako człowiek obdarzony talentem 

pedagogicznym, posiadający zdolności muzyczne (grał na fortepianie, skrzypcach i innych 

instrumentach), prowadził chór 5-głosowy w szkole, czym wzbudzał mój i innych zachwyt. 
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Warunki pracy w szkole były fatalne – piece kaflowe w których nigdy nie chciało się palić 

 z czym „zapalczywie” walczyła nasz woźna Walentyna Kamińska. 

Z pomocy naukowych pamiętam tylko globus i kilka map oraz kufry z nutami należące do pana 

Włodzimierza Flunta. W tym czasie nie to było ważne, ważna była konkretna praca  

z uczniami, która sprawiała wiele satysfakcji. W szkole mimo trudnych warunków panował 

należyty ład i porządek. Grono pedagogiczne uczące w szkole to byli ludzie z tego środowiska, 

toteż byliśmy ze sobą bardzo związani, co powodowało, że praca była czymś więcej niż tylko 

pracą.  

Od 1962 roku los związał mnie z Czernicami Borowymi, a tym samym ze szkołą podstawową 

na zawsze, gdyż tu poznałam mojego męża i urodziły się moje córki. 

Praca w szkole była pasmem różnych wydarzeń, trudnych do opisania w kilku zdaniach. 

Zawsze pozostaną w pamięci najcudowniejsze wspomnienia o ludziach tu pracujących i o życiu, 

które samo pisało swoje scenariusze dla tej szkoły i jej nauczycieli.   

 

Czernice Borowe, marzec 2013 r. 

 

 

Henryka Sadowska – uczennica i nauczycielka  

 

Gdy miałam 7 lat cieszyłam się, że już pójdę do szkoły. Moje starsze rodzeństwo już nawet 

kończyło siódmą klasę naszej czernickiej szkoły.  

Następne lata okazały się zupełnie inne. Niepodobne do wymarzonych. Wybuchła wojna. Dla 

Polaków nie ma nauki. Jest tylko praca. Żołnierze niemieccy potrzebują środków do życia  

i pilnowania Polaków by nie przeszkadzali Niemcom. 

Polskie dzieci uczyły się czytać i pisać we własnych domach przez rodziców i rodzeństwo. 

Gdy Niemcy zostali pokonani w 1945 r. Polacy bardzo szybko zorganizowali nauczanie  

w szkołach. W naszych Czernicach Borowych znalazło się kilku nauczycieli: państwo 

Żakiewiczowie, pani Chociszewska, pan Lubowiecki, pan Grendziński, pani Janina Sieklicka i 

inni. 

Zorganizowano oddziały pojedyncze i semestralne to znaczy takie, które w jednym roku 

szkolnym przerabiały dwie klasy. Najlepszą polonistką w tym czasie była pani Janina 

Błaszczysyn-Sieklicka. Znała doskonale swój zawód i psychikę młodzieży. Była dobrą 

polonistką. Organizowała douczanie dzieci w wakacje i przygotowywała je do klas 

semestralnych w następnych latach. Do tej pracy wciągnęła nawet swojego syna, który był 

studentem szkoły wyższej w Warszawie. Dzięki dobrej organizacji pracy Pani Janiny Sieklickiej, 

ja po siedmiu latach uczęszczania do szkół w 1952 r. otrzymałam świadectwo ukończenia 

Liceum Pedagogicznego w Mławie.  

W czasie okupacji nauczyłam się tylko czytać i pisać. Po wyzwoleniu Polski poszłam do 

drugiego oddziału szkoły podstawowej. W następnym roku szkolnym ukończyłam trzecią  

i czwartą klasę, potem piątą i szóstą, a tylko siódmą klasę przerabiałam cały rok szkolny. Udało 

się to tylko dzięki polskim nauczycielom, patriotom kochającym polskie dzieci i polską ziemię.    

 

Czernice Borowe, dn. 11.03.2013r. 

 

 

Teresa Kołcon – nauczycielka i dyrektor szkoły 
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15 sierpnia 1966 roku zostałam zatrudniona w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych, 

kierownikiem szkoły był Mieczysław Skóra. Jako młoda nauczycielka, absolwentka Liceum 

Pedagogicznego w Mławie, przybyłam w nieznane, obce mi strony. Rok 1966 był rokiem 

przejściowym dla uczniów, bowiem została wprowadzona ośmioklasowa szkoła podstawowa. 

Niektórzy uczniowie po ukończeniu siódmej klasy odeszli do szkoły ponadpodstawowej, inni 

kontynuowali naukę w klasie ósmej. I tak zaledwie o 5-6 lat byłam starsza od moich uczniów. 

Od najmłodszych lat marzyłam, by uczyć języka rosyjskiego. Marzenia się spełniły. Oprócz 

tego uczyłam muzyki, techniki, biologii, historii, kl. I-III i wychowania fizycznego. 

Jako młodej nauczycielce przydzielono mi przygotowanie wszystkich uroczystości szkolnych 

 i prowadzenie organizacji szkolnych: TPPR, harcerstwo i orientację zawodową dla uczniów kl. 

VIII. 

Przez wiele lat prowadziłam zajęcia z wychowania fizycznego. Warunki do prowadzenia tych 

zajęć były fatalne. Brak boiska szkolnego, brak bezpiecznej sali, mimo tego prowadziłam także 

SKS. Chodziłam z uczniami w teren, ćwiczyłam różnego rodzaju biegi przełajowe, rzuty dyskiem, 

pchnięcie kulą. No i efekty były znaczne. Na jednej z Olimpiad Sportowych powiatu 

przasnyskiego, szkoła nasz zajęła II miejsce spośród kilkunastu szkół podstawowych, w których 

warunki do uprawiania sportu były dobre. 

Nigdy nie zapomnę Krysi Karczewskiej, która w biegu na 800 m nie miała sobie równych. 

Bardzo często Krysia brała udział w zawodach międzypowiatowych. 

Jesienią, w czasie dni deszczowych bardzo trudno było zorganizować ciekawe zajęcia. Dlatego 

na dolnym korytarzu był rozłożony stół do ping-ponga. Uczniowie, szczególnie chłopcy bardzo 

chętnie grali na każdej przerwie i po zajęciach lekcyjnych. 

Z okresu pracy w starej szkole w pamięci mojej zachowała się pewna sytuacja, incydent, który 

mógł zakończyć się tragicznie. 

Uczniom grającym w ping-ponga w czasie przerwy, piłeczka poleciała za piec (ogrzewanie 

było piecowe, na korytarzu w rogu stał piec kaflowy, w którym się paliło). Pewien uczeń włożył 

głowę między piec i ścianę chcąc sięgnąć piłeczkę. Lecz wyjąć głowy tą samą stroną już nie mógł. 

Piec gorący – głowa go bolała, nie dał się dotknąć do niej. Nauczyciele, w tym nauczyciel 

dyżurujący w czasie przerwy, nie wiedzieli co robić, czy rozbierać piec, czy rozwalać ścianę. Ale 

jak długo wytrzyma chłopiec, wołał „ratunku”. Działać trzeba szybko. Jedna nauczycielka 

chłodziła chłopcu głowę polewając zimną wodą, inna przesuwała głowę w stronę ściany szukając 

wgłębienia w murze. No i udało się. Skończyło się szczęśliwie bez żadnego uszczerbku,  

a uwolniony chłopiec i jego koledzy wybuchnęli śmiechem. 

Z powyższej historii widać, że warunki pracy i nauki różniły się bardzo od obecnych. Wilgoć  

w klasach, ogrzewanie piecowe, zewnętrzne sanitariaty – wszystko to wpływało na 

zachorowalność uczniów. Młodzież po kilka kilometrów chodziła pieszo do szkoły bez względu 

na warunki atmosferyczne. 

Mimo wszystkich trudności bardzo mile wspominam czas spędzony w starej szkole. 

Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych to jedyna szkoła w której pracowałam przez 34 

lata. Przez te lata pracowało w szkole wielu nauczycieli, niektórzy bardzo krótko, inni dłużej. 

Bardzo zaprzyjaźniłam się z Ireną Maksińską, polonistką. Śmierć jej zaskoczyła wszystkich 

nauczycieli, uczniów i całe społeczeństwo. Długo nie mogłam pogodzić się z jej odejściem. 

Pracę w szkole rozpoczęłam z Zofią Łąkowską (z domu Langiewicz). Obydwie byłyśmy 

młode, pełne zapału i werwy. Zosia uczyła plastyki i techniki. Odpowiedzialna była za dekoracje 

 z okazji uroczystości szkolnych i państwowych. Była wielką miłośniczką harcerstwa. To dzięki 

jej ciężkiej pracy i zaangażowaniu szczep harcerski przyjął nazwę i otrzymał sztandar  Pułków 

Piechoty Dzieci Warszawy 1775 – 1939. 

W latach 1985 – 1998 pełniłam funkcję dyrektora szkoły. Był to trudny okres w oświacie – 

brak pieniędzy na wszystko: węgiel, światło. Niejednokrotnie stawałam oporem między panami 

elektrykami, którzy przyjechali odciąć w szkole światło. 
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 Na węgiel (było ogrzewanie piecowe) zbieraliśmy pieniądze od rodziców. Ile kto mógł  

deklarował pewną kwotę. I tak przetrwaliśmy bardzo trudny okres. 

Od kilkunastu lat mówiło się o budowie nowej szkoły. Wreszcie powstała. Piękny, okazały 

budynek. Teraz, przed otwarciem nowej szkoły trzeba było uporządkować plac, urządzić wnętrze 

szkoły, wyposażyć  klasy. 

 Wiele godzin po zajęciach lekcyjnych uczniowie i nauczyciele, a także rodzice porządkowali 

plac: zbierali kamienie, plantowali ziemię, siali trawę. 

Uczniowie z wychowawcami wykonali okazały skalniak, który do dziś jest ozdobą frontu 

szkoły. 

Nie zapomnę nocy, której z p. Barbarą Modzelewską (obecną dyrektor szkoły, moją uczennicą) 

urządzałyśmy pracownię komputerową. Cieszyliśmy się bardzo, bowiem niewiele szkół miało 

wtedy takie pracownie. 

Wreszcie nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nowej szkoły. 

W nowej szkole przepracowałam tylko 3 lata i odeszłam na zasłużoną emeryturę. 

 

Czernice Borowe, marzec 2013 r. 

 

 

 

Zygmunt Lubański – nauczyciel i dyrektor 

 

W zawodzie nauczycielskim pracowałem 35 lat. 26 lat w  Chojnowie i 9 lat w Czernicach 

Borowych w latach 1976-1985. Uczyłem geografii kilka godzin. Byłem zastępcą Dyrektora 

Gminnego pana Mieczysława Skóry. Jeździłem na kontrole do podległych szkół na terenie gminy: 

Pawłowa, Borkowa, Rostkowa i Węgry. 

 W 1985 r. przeszedłem na emeryturę. 

 

Chojnowo, marzec 2013 r. 

 

 

Teresa Pikus – nauczycielka  

 

Pracę w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych rozpoczęłam w 1980 roku jako 

nauczyciel nauczania początkowego, pracy techniki i plastyki. Od czasu do czasu prowadziłam też 

zajęcia z matematyki i j. polskiego w kl. IV oraz wychowania fizycznego. Prowadziłam też zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami kl. I-III. Przez wiele lat byłam opiekunem PCK, a potem 

SKO. 

Oprócz planowych zajęć dydaktycznych nauczyciele nauczania początkowego przygotowywali 

inscenizacje i spotkania z okazji Dnia Matki choinki szkolnej. W 1993 roku po raz pierwszy 

 w szkole zorganizowałam spotkanie z babciami i dziadkami z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Atmosfera tego spotkania była bardzo miła. Goście wspominali i opowiadali o czasach kiedy sami 

byli uczniami tej szkoły. Było wspólne śpiewanie piosenek. Na koniec goście serdecznie 

podziękowali nam za pamięć o nich i zaproszenie na ten niezapomniany Dzień Babci i Dziadka. 

Od tego czasu to święto zaistniało w tej szkole i obchodzone jest do dziś. 

Z uczniami swojej klasy rozpoczęłam też spotkania z tatą z okazji Dnia Ojca. Po naradzie  

z rodzicami wystąpiłam do Rady Pedagogicznej o zorganizowanie Dnia Rodziny, łącząc  

w ten sposób Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Przygotowywaliśmy na ten dzień różne 

gry, konkursy i zabawy wspólne z udziałem rodziców i dzieci. 

Organizowałam też wspólnie z koleżankami p. Beatą Ulatowską i p. Grażyną Jaguś wiele 

wycieczek krajoznawczych dla uczniów kl. I-III. Zwiedzaliśmy między innymi: Szafarnię, Golub-
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Dobrzyń, Toruń, Warszawę, Olsztynek, Grunwald, Olsztyn, Kadzidło, Kadzidłowo, Ruciane Nidę, 

Płock. Z jedną z klas wspólnie z rodzicami zorganizowaliśmy też zwiedzanie zabytków naszej 

gminy. 

Atmosfera wśród nauczycieli nie zawsze była miła, jednak miło wspominam pracę w tej 

szkole. Szczególnie ostatnie lata.  

Od września 2005 r.  jestem na emeryturze po 35 latach pracy w zawodzie.  

 

Czernice Borowe, marzec 2013 r. 

 

 

 
Jan Pikus – nauczyciel historii 

 
 

Jestem rodowitym czernicczaninem. Tutaj ukończyłam szkołę podstawową. Dalszą naukę 

kontynuowałem w Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu, po ukończeniu którego 

studiowałem historię i wychowanie obywatelskie w Studium Nauczycielskim w Ciechanowie. 

Po 11 latach pracy pedagogicznej w innych placówkach szkolnych, a z żoną po  

8 latach, w 1980 roku przenieśliśmy się do pracy w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych. 

W sędziwym budynku szkolnym, którego już nie ma, pracowałem 17 lat. 

Uczyłem historii i wychowania obywatelskiego jako głównych przedmiotów oraz bardzo 

pokrewnego przedmiotu – geografii. Zasmakowałem również nauczania języka polskiego, 

wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, biologii. Byłem opiekunem drużyny harcerskiej, szkoła 

współpracowała z kombatantami z Warszawy – 21. WPP Dzieci Warszawy. Na miejscowym 

cmentarzu spoczywają ich towarzysze broni, którzy polegli w okolicach Czernic – 3.09.1939 r. Co 

roku przyjeżdżają koledzy zmarłych. Spotkania z młodzieżą szkolną przybliżały tragiczne 

wydarzenia 03.09.1939 r. Z tego też tytułu wspólnie z młodzieżą przygotowywałem historyczne 

inscenizacje. Z racji nauczania historii przygotowywałem apele i uroczystości z okazji rocznic 

wydarzeń historycznych.  

Za współpracę ze środowiskiem kombatanckim z Warszawy przez tamtejsze środowisko 

żołnierzy 21. WPP Dzieci Warszawy uhonorowany zostałem Odznaką Pułkową 21. WPP Dzieci 

Warszawy oraz Odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych. 

Brałem udział w nadaniu imienia Gimnazjum 21. WPP Dzieci Warszawy w Czernicach 

Borowych – 22.09.2009. 

W nowym budynku szkolnym w miesiącu kwietniu przygotowałem montaż słowno-muzyczny 

p.t. Golgota Wschodu, zaproszona była p. wizytator Elżbieta Radomska. 

Wspólnie z koleżanką nauczycielką (moją uczennicą) historii w tutejszym gimnazjum 

przygotowaliśmy sympozjum historyczne – Pamięć nie dała się zgładzić, w sympozjum 

uczestniczył pan prof. dr Ryszard Juszkiewicz – historyk i regionalista z Mławy 

  Kiedy zaczęto oficjalnie obchodzić Święto Niepodległości 11 XI, przy Grobie                                                                                    

Żołnierzy Września wygłaszałem okolicznościowe historyczne przemówienia. Teraz zastąpiła 

mnie, dzięki jej za to, koleżanka Marzena Kołakowska (Grześ). 

Za swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą i środowiskową otrzymywałem nagrody 

dyrektora szkoły, otrzymałem również nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (nie  

w Czernicach). Przez jedną kadencję byłem Prezesem Oddziału ZNP w Czernicach Borowych.  

Wspólnie z innymi nauczycielami organizowałem wycieczki turystyczno – krajoznawcze. 

Po zniesieniu stanu wojennego w lipcu 1983, wspólnie z kol. Teresą Kołcon  

i Jadwigą Stanowską rejestrowaliśmy na nowo Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział  

w Czernicach Borowych. 
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W starym budynku szkoły, którego już nie ma, warunki pracy były trudne – zimą zimno, mimo, 

że piec był gorący, hałas przejeżdżających samochodów, ciasnota lokalowa. Ale się pracowało. 

 Z łezką w oku wspominam kaflowe piece, suszone drewno do rozpałki – rozchodziła się woń. 

Rok 1997 – nowy rok szkolny już w nowym budynku, oddanym do nauki i pracy 30.08.1997 – 

wyświęcenie.  

10.05.2003 szkoła otrzymała imię Janiny Sieklickiej, miejscowej nauczycielki. Część 

artystyczną na nadanie imienia przygotowywałem wspólnie z koleżanką Teresą Mierzejewską, 

nauczycielką języka polskiego. Pragnę wspomnieć, że zdobyłem wiele materiałów 

ikonograficznych o patronce. 

W nowym budynku urządzałem klasopracownię historyczno – geograficzną. 

Czas nieubłagalnie płynie naprzód. 1.09.2006 odchodzę na emeryturę, po 37 latach pracy 

pedagogicznej. Co najpiękniejsze – młodość, zapał, zaangażowanie oddałem młodzieży.  

Z sentymentem wspominam lata pracy, wracam pamięcią do tamtych lat.  

Jestem zapraszany na spotkania – Dzień Nauczyciela, otrzymujemy wspólnie  

z żoną karty świąteczne z życzeniami od Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów. Bierzemy 

udział w spotkaniach z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Nauczyciele zapraszają mnie na spotkania klasowe by wygłosić pogadanki: Martyrologia 

narodu polskiego, Dzień Niepodległości 11XI. W tej szkole uczy się czworo moich wnucząt. 

Atmosfera wśród nauczycieli była różna. Byłoby za dobrze, gdyby wszyscy mieli taki sam 

pogląd w danej sprawie. 

Miło wspominam koleżanki i kolegów nauczycieli – emerytów i tych pracujących, jak również 

p. Annę Prusinowską – woźną, która dbała o ciepło w starej szkole, nie żałowała węgla do pieca. 

Kiedyś zrobiłem resume moich uczniów. Zawsze byłem wychowawcą klasy. I tak moi 

uczniowie: 

-wojskowi- 4 

-pielęgniarki – 20 

-nauczyciele – 18 

-policjanci – 2 

-lekarz stomatolog – 1 

-siostra zakonna – 1 

-marynarz – 1 

-prawnik – 1 

Ponadto czworo ukończyło historię. Pozostali uczniowie pracują w innych zawodach 

technicznych i ekonomicznych. Są również  rolnikami – specjalizującymi się w hodowli zwierząt 

lub uprawie roślin. 

Łącznie przez 26 lat pracy w Czernicach miałem 3090 uczniów. Wychowawcą byłem 6 razy kl. 

IV-VIII lub IV-VI.  

Pragnę również wspomnieć, ze doprowadziłem jedną z uczennic do finału wojewódzkiego 

konkursu z historii. 

 

Czernice Borowe, marzec 2013 r. 
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Jadwiga Zieleniecka – nauczycielka matematyki 

 

 

Przepracowałam w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych prawie dwadzieścia lat 

(odeszłam na emeryturę w 1999 r.). Nie była to pierwsza placówka w jakiej uczyłam. Miło 

wspominam zarówno szkołę w Bartnikach jak i w Czernicach Borowych. Jednak więcej 

wspomnień wiąże mnie z Czernicami Borowymi, które stały się moją wioską rodzinną. 

Jako nauczycielka matematyki starałam się zachęcić uczniów do zrobienia czegoś więcej, niż 

było wymagane w programie. Prowadząc koło matematyczne zależało mi, aby młodzież 

zrozumiała i pokochała matematykę.  

Braliśmy jako szkoła udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur (od 

początku jego istnienia w Polsce) oraz w lokalnych konkursach matematycznych. Z dumą 

wspominam wspaniałych młodych ludzi, którzy wielokrotnie zdobywali wyróżnienia.  

W czasie mojej pracy byłam opiekunem wielu praktykujących studentów, przyszłych 

nauczycieli matematyki, którym musiałam wystawić ocenę przydatności do zawodu.  

Przez wszystkie lata pracy opiekowałam się Samorządem Uczniowskim. Organizowaliśmy  

z młodzieżą sejmiki, apele i przeglądy o różnorodnej tematyce. Na jednym z sejmików 

odbywających się w sali konferencyjnej w gminie z udziałem władz gminnych padła wysunięta 

przez młodzież propozycja kanalizacji Czernic Borowych. Młodzież wyprzedziła rzeczywistość  

o blisko trzydzieści lat . 

Współpracowaliśmy z Domem Dziecka w Jaciążku. Uczniowie za samodzielnie wykonane 

stroiki świąteczne zbierali pieniądze od mieszkańców wioski, za które przygotowali prezenty 

 i paczki na święta dla dzieci z Jaciążka. W tamtym czasie wiele rzeczy było na kartki, jednak 

dzięki współpracy z Gminną Spółdzielnią  udawało się zakupić potrzebne nam produkty poza 

przydziałem i zawieść je osieroconym dzieciom. Dom dziecka ze swojej strony organizował 

dyskoteki dla naszej młodzieży.  

Współpracowaliśmy również z jednostką wojskową w Turowie. Żołnierze odwiedzający naszą 

szkołę, brali udział w zawodach sportowych. Zawozili także młodzież własnym transportem do 

jednostki wojskowej, gdzie w kantynie można było kupić słodycze bez kartek. Była to ogromna 

radość dla naszych uczniów. 

 Prowadziłam kronikę Samorządu Uczniowskiego, która aktualnie jest dostępna w Szkole 

Podstawowej w Czernicach Borowych.  

Moja praca była doceniana przez dyrekcję szkoły oraz kuratorium i wielokrotnie nagradzana. 

Chciałabym zakończyć moje wspomnienia garścią anegdot z mojej pracy szkolnej. 

Jeden z uczniów na pracy klasowej napisał: 

- kąty dzielimy na ostre i tępe 

- promień okręgu jest to punkt 

- prostopadłościan to krzywy prostownik 

- ½ to mniejsza połowa. 

 

 

Czernice Borowe, kwiecień 2013 r. 
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 Anna Prusinowska – woźna 

 

Podjęłam pracę w 1979 r. Pracowałam kilka lat w starej szkole jako woźna. Dobrze było 

pracować z nauczycielami i z koleżankami z pracy. W nowej szkole pracowałam jeszcze  

4 lata. Gdy skończyłam 60 lat odeszłam na emeryturę.  

Żegnali mnie nauczyciele, koleżanki z pracy oraz dzieci z całej szkoły. Nie zapomnę tego dnia 

do końca moich dni. 

 

 

                                               Halina Krupa z domu Przybyłowska  

uczennica – 1956-1963  

 

                                    

 Święto Szkoły oprócz radości jaką niesie całej społeczności skłania do refleksji nad tym, jak 

zmienił się system edukacji i warunki. 

Tydzień nauki był od poniedziałku do soboty włącznie. Pisaliśmy początkowo ołówkami, 

później stalówką z rączką. Atrament był w kałamarzach w zagłębieniach ławek, w którym się 

maczało stalówki. Często robiły się kleksy. Przerwy trwały 10 minut. Dzwoniła Pani Woźna 

dzwonkiem, niekiedy uczniowie, co było zaszczytem. Na zajęciach praktycznych robiliśmy różne 

rzeczy. I na szydełku, i na drutach i różne prace manualne. Ćwiczenia gimnastyczne odbywały się 

na korytarzu lub boisku. 

Jak ktoś był nieznośny, to nauczyciel stosował kary. Jak się w czasie lekcji rozmawiało, to 

trzeba było w domu pisać 100 razy lub więcej to samo zdanie, albo się dostawało w łapę linijką 

lub drewnianym piórnikiem. Czasami się tak dostawało, że dłoń była spuchnięta. Za cięższe 

przewinienia trzeba było siedzieć w kozie. W naszej szkole było to pomieszczenie pod schodami 

 o wymiarach 1m x 1m bez okna. 

Jeden z nauczycieli za karę ciągnął za uszy, niejednokrotnie ucho było naderwane  

i spuchnięte. 

W klasie szóstej i siódmej mieliśmy obowiązkowe fartuszki z białymi kołnierzykami. Na łokcie 

fartuszków naszywano łaty. 

Dzieci dochodziły pieszo z odległych miejscowości. Ogrzewanie było piecowe. Najbardziej 

uciążliwe były zimy. Sale lekcyjne wskutek nieszczelnych i pojedynczych okien, były zimne. Przy 

dużych mrozach uczniowie siedzieli w czapkach, płaszczach i ciepłym oddechem ogrzewali ręce, 

często je nacierając. 

Latryna – ubikacja znajdowała się na placu szkolnym. Były dwa zadaszone pomieszczenia 

oddzielone ścianą bez drzwi i okien. W posadzce otwory o średnicy 50cm.  

Na dole po prawej stronie była sala lekcyjna ze sceną. Na scenie stał czarny fortepian, na 

którym grał kierownik. Odbywały się tu szkolne uroczystości np. choinki. 

Rola nauczyciela w latach powojennych nie ograniczała się do wykonywania ustalonych 

obowiązków w szkole. Byli jedynymi przedstawicielami kultury i oświaty w środowisku 

wiejskim. Szeroki był udział nauczycielstwa w organizowaniu życia kulturalnego środowiska.   

 
 

Czernice Borowe, 05.03.2013 r. 
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Małgorzata Kołakowska z domu Smolińska  

    uczennica – 1969-1977 

 
Szkołę Podstawową w Czernicach Borowych wspominam z wielką sympatią i ogromnym 

sentymentem. Pani woźna nie była „groźna”, a nauczyciele ciepli, życzliwi i myślę bardzo 

wyrozumiali. 

Stary budynek z duszą i tradycją przodków, który wiele pamiętał tętnił życiem. Ciemne 

korytarze z wieszakami na kurtki i ławki gimnastyczne pod ścianami. Klasy ogrzewane piecami 

węglowymi, brak bieżącej wody, a toalety w podwórku (latrynki). Mimo tych niedogodności życie 

w szkole wrzało, a klasy wypełnione były po brzegi. Lekcje odbywały się na dwie zmiany, 

młodsze klasy przychodziły na godziny południowe. Zajęcia wychowania fizycznego na 

korytarzach, a gdy tylko pozwalała pogoda wychodziliśmy na maleńkie przyszkolne boisko 

(raczej jego namiastkę). Przez ulicę był sad p. Bielawskich gdzie czasem wpadaliśmy na jabłka. 

Bywało, że w ramach zajęć szkolnych chodziliśmy tam z nauczycielami, a zimą na Zieloną Górę 

należącą również do p. Bielawskich (ich syn Sławek chodził do naszej klasy), żeby pozjeżdżać na 

sankach i butach. To była prawdziwa frajda. Z Dzielina do tej samej klasy chodziło nas czworo: 

Mariola Kwiatkowska, Jola Rutkowska, Tadek Adamiak i ja. Zasadniczo do szkoły chodziliśmy 

pieszo, czasami na rowerach, które zostawialiśmy u p. Goryszewskich, korzystając z ich 

uprzejmości i życzliwości.  

W trudnych zimowych warunkach rodzice dowozili nas saniami (duże mrozy, zawieje, 

śnieżyce). Później pojawił się zorganizowany transport szkolny. 

Najbardziej pamiętam lekcje historii z p. Witoldem Chodkowskim. Nauczyciel  

z temperamentem i pasją. Na lekcje wchodził z pokaźną teczką, zazwyczaj zdejmował marynarkę, 

zawijał rękawy u koszuli, po czym brał do ręki długi wskaźnik i żywo omawiał temat. Chodząc po 

klasie długim krokiem często wskazywał na mapę. Miał też ciekawy sposób oceniania 

wiadomości: za trzy kropki była 5, za trzy przecinki 4, a za trzy minusy 2. Na lekcje 

 p. Chodkowskiego chętnie przynosiliśmy różne drobiazgi związane z historią, w ten sposób 

wzbogacała się Szkolna Izba Pamięci, w zamian otrzymywaliśmy różne znaczki lub oceny do 

dziennika w zależności od powagi eksponatu. 

Działały różne formy zajęć pozalekcyjnych np.: Szkolny Klub Sportowy, ZHP, PCK, kółko 

matematyczne, prowadzone przez p. Ostolskiego, który opiekował się również chórem szkolnym 

(grał na akordeonie). Nasi szkolni sportowcy osiągali sukcesy na różnych zawodach. Najbardziej 

utkwiły mi w pamięci osiągnięcia Krysi Karczewskiej (w biegach była niedościgniona). 

Wycieczki szkolne, harcerskie ogniska, stanice i obozy pod opieką p. Zofii Łąkowskiej i Urszuli 

Polakiewicz wyryły niezapomniane wspomnienia. Pamiętam jak na harcerskich andrzejkach 

zgasło światło, umilkła muzyka. Klasowy kolega Waldek Olszewski wpadł szybko na pomysł, 

żeby zaprosić p. Bralskiego z akordeonem. W ten sposób przeżyliśmy niezapomnianą zabawę 

przy świecach i dźwiękach melodii z akordeonu. Przez jakiś czas z koleżanką Wandą Sosińską 

prowadziłyśmy sklepik zaopatrzony w podstawowe artykuły szkolne i świeże pachnące bułki  

z piekarni p. Plucińskiego. Na lekcje religii chodziliśmy do małego budynku, który stał 

naprzeciwko dzwonnicy, zwanego organistówką. Czasami w oczekiwaniu na lekcję religii 

wpadaliśmy na plebanię. Tam mama ks. Grabowskiego, osoba serdeczna częstowała nas ciastem 

czy kompotem. Ówczesny system społeczno-polityczny zabraniał bowiem, żeby lekcje religii 

odbywały się w szkole. Jednak nie pamiętam osoby w naszym środowisku, która nie 

uczęszczałaby na lekcje religii. 

Trudy szkolne wspominam dziś z uśmiechem i myślę, że mimo upływu lat problemy młodzieży 

są bardzo podobne: Czy nie wyrwą mnie dziś do tablicy? Co dostałam z ostatniej klasówki? Czy 

ten chłopak co mi się podoba, zwróci na mnie uwagę? Czy zdążę spisać „lekcje przed lekcją”?  

Niech puentą moich wspomnień będzie sentencja Nie byłoby przyszłości bez przeszłości. 

Szanujmy wspomnienia. 
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Dzielin 13.03.2013                  
 
 

                      

 

 

Justyna Kołcon – Rogowska - uczennica 

 
Do Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych uczęszczałam w latach 1983-1992.  

Czasy te wspominam z dużym sentymentem. Warunki były dużo gorsze od tych, w których 

dzieci uczą się obecnie. W „starej szkole” było ogrzewanie piecowe, nieszczelne okna, toalety 

znajdowały się na zewnątrz, lecz mimo to szkoła miała swój „klimat”. 

Latem na przerwach wychodziliśmy na „boisko”. Dziewczyny grały w gumę, chłopcy usilnie 

próbowali nam w tym przeszkadzać. Zimą próbowaliśmy dopchać się do pieca stojącego na 

korytarzu, żeby trochę się ogrzać. Nie zawsze się udało, ponieważ na straży stała woźna – pani 

Anna Prusinowska, osoba bardzo spokojna, która potrafiła jednak być stanowcza. 

W klasach I-III moją wychowawczynią była p. Beata Ulatowska. My rozpoczynaliśmy naukę w 

klasie I, a pani Beata rozpoczynała swoją pracę jako nauczyciel. Dała nam solidne podstawy do 

nauki w klasach starszych, nauczyła samodzielności. Pamiętam, że w II lub III klasie musiałyśmy 

z koleżanką przeprowadzić wywiad z pracownikami poczty, który nagrałyśmy na magnetofon. 

Od klasy IV do VIII wychowawczynią była p. Jadwiga Zieleniecka. W IV klasie zaczęliśmy 

planować klasową wycieczkę rowerową do Opinogóry. Niestety przez kolejne lata nie udało nam 

się zrealizować tego pomysłu. Pani Zieleniecka zaszczepiła we mnie zamiłowanie do matematyki. 

Jak wspominałam warunki były trudne. Na jednej z lekcji po klasie zaczęła „przechadzać” się 

mysz. Gdy zauważyła ją nauczycielka wskoczyła na krzesło. W tej niewygodnej pozycji dzielnie 

doprowadziła lekcję do końca. 

Przez pewien czas lekcje religii odbywały się poza szkołą, w zakrystii w Kościele. Zimą zawsze 

mieliśmy problem z dotarciem na lekcje na czas. Po drodze prowadziliśmy walkę na śnieżki. 

Na pierwszy Dzień Wiosny przygotowywaliśmy Marzanny i całą szkołą szliśmy nad staw 

wiejski je topić. 

Gdy zaczynałam naukę słyszałam, że szkołę podstawową na pewno skończę w nowym budynku. 

Niestety nie udało się. Teraz w „nowej szkole” uczy się moja córka. 

 

 
Czernice Borowe, marzec 2013 r. 

 

Opracowanie: 

 Maria Nałęcz – bibliotekarz szkoły, Barbara Modzelewska – dyrektor szkoły  

 

 

Czernice Borowe, dn.10.05.2013 r. 
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