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Historia
Szkoły Podstawowej
w Królikowie

W roku 1910 został przydzielony do Królikowa nauczyciel Józef Berendt staruszek, któremu wolno było nauczać tylko jedną klasę i z każdego domu mogło chodzić
tylko jedno dziecko do szkoły. Naukę prowadzić było dość trudno, gdyż była wielka różnica
wieku w klasie. W trudnych warunkach prowadził szkołę przez 5 lat i zmarł. Pochowany
został na cmentarzu w Królikowie.
Po jego śmierci władze przydzieliły do szkoły w Królikowie nauczycielkę Zofię
Witucką. Szkoła nie zmieniła wyglądu. Własnego budynku szkolnego Królików nie posiadał,
dzieci przybywało coraz więcej, a tym samym pogorszyły się warunki pracy ucznia
i nauczyciela. Jedne pracowały nad sobą w domu, inne pozostały w kompletnym zaniedbaniu,
tak, że po trzech latach wychodząc ze szkoły nie znały wszystkich liter. Biednymi a zdolnymi
dziećmi nauczycielka Witucka szczerze się zajmuje, uczy prywatnie, a że miała wpływy
i poparcie - odsyła do gimnazjów.

Wybuch I wojny światowej
Nauczycielka Zofia Witucka pozostała w Królikowie, uczyła tylko domowo
i tajnie, a po wojnie wróciła do Warszawy, gdyż choroba płuc zmusiła ją do opuszczenia
placówki nauczycielskiej.
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Po I wojnie światowej do szkoły w Królikowie zostali przydzieleni: Rafał Kałowski
i Jan Baran. Rafał Kałowski w 1918 r. był kierownikiem, później oddelegowano go
do służby w wojsku polskim i w policji państwowej. Ponownie został kierownikiem i pełnił tę
funkcję od 01.10.1921 r. do 01.09.1939 r.
Nauczyciele: Rafał Kałowski i Jan Baran założyli i zorganizowali szkołę. Lokale
wynajmowali u gospodarzy. Dzieci przybywało coraz więcej do szkoły, gdyż obwód szkolny
został powiększony przez przyłączenie Białej wsi z koloniami, Łagiewnik wsi z koloniami
i Dziewiń Mały. Z chwilą utworzenia tego obwodu szkolnego władze przydzieliły
do Królikowa w roku 1921 nauczycielkę Klementynę Radłowską i nauczycielkę Anielę
Wojtczakównę.
Kierownik szkoły Rafał Kałowski usilnie starał się o budowę szkoły
w Królikowie. Warunki pracy były złe. Napotykał on na szereg trudności i ze strony władz,
i ze strony ludności, która nie mogła się zgodzić na punkt, w którym ma być wybudowana
szkoła. Z przykrością trzeba także dodać, że ludność Królikowa bardzo obojętnie podchodziła
od początku do tej sprawy, „pomocy nie okazując żadnej.
W roku 1928 nauczycielka Aniela Wojtczakówna i nauczyciel Jan Baran wyjechali
do Włocławka, a do Królikowa władze przydzieliły Józefa Kręglewskiego, Bronisławę
Orczykównę, która na tym stanowisku pracowała

do 1930 r. Od tego roku grono

nauczycielskie w Królikowie zostało powiększone przez przydzielenie nauczycielki Leokadii
Raczakówny i Heleny Raczakówny. Nauczycielka Bronisława Orczykówna przeniosła się
do Wielołęki. Od roku 1931 Józef Węglewski i Leokadia Raczakówna uczyli w Grodźcu.
Nauczycielka Helena Raczakówna przeniosła się do Gizałek, a do Królikowa przybyły
nauczycielki: Zofia Kronnenbergówna, Helena Skirkówna i Anastazja Adamczykówna.
W roku 1932 Klementyna Radłowska przeniosła się do Starego Miasta, a na jej
miejsce pracę podjęła Jadwiga Lipkówna, nauczycielka z Lipic.
W roku 1933 wyjechała i Helena Skirkówna, i Zofia Kronnenbergówna, a władze
przydzieliły Helenę Stopińską (Bichlową) oraz Bronisława Jachińskiego.

Rok 1932 – na fot. Helena Stopińska (Bichlowa)
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W Królikowie powstała sześcioklasowa szkoła III stopnia (od 1935 r.
siedmioklasowa). Gmina wydzierżawiła 6 klas szkolnych, gdyż budowa szkoły stała nadal
w martwym punkcie”. Sale wynajęte u gospodarzy w Królikowie „są rozrzucone po całej wsi,
najgorzej sprawa przedstawia się w zimie, kiedy nauczycielstwo prowadziło przedmiotową
naukę. Kierownik Rafał Kałowski stale zabiegał o budowę szkoły.
W roku 1934 po egzaminie praktycznym nauczyciel Bronisław Jachiński przeniósł
się do Kuchar, a na jego miejsce został przydzielony Bolesław Bichel – nauczyciel
z Białobłot. Ten zespół nauczycielski pozostał do wybuchu wojny, tj. do 1939 r.
W roku 1937 zrodziła się nadzieja na budowę szkoły w Królikowie. Towarzystwo
Popierania Budowy Szkół Powszechnych miało wybudować jedną szkołę w gminie Grodziec.
Największe szanse miał Królików ze względu na obwód szkolny, ilość dzieci i to, że posiadał
ziemię – ornej 5 mórg i łąki 2¼ morgi.
O budowę szkoły starały się też Lipice. I w Lipicach, i w Królikowie doszło
do zatargów o miejsce budowy ze względu na odległość dzieci, które do szkoły miały
uczęszczać. Prędzej osiągnęły porozumienie mieszkańcy obwodu szkoły w Lipicach
i Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych zaczęło tam budować szkołę, która
w 1938 r. została ukończona i oddana do użytku.
Rok 1939 – wybuch wojny
Okupacja. Kierownik Kałowski został wysiedlony do Gubernatorstwa,
wysiedlona była także Helena Bichlowa. Nauczyciel Bolesław Bichel dostał się do III Rzeszy
i tam przebywał do końca wojny.
W Królikowie pozostały: Jadwiga Lipkówna i Anastazja Lęgowska
(Adamczykówna). Z chwilą objęcia władzy przez Niemców dla dzieci polskich została
uruchomiona szkoła (...) w Królikowie (od 01.11.1939 r. do 28.03.1940 r.).
Do Królikowa został przydzielony Józef Dobruchowski i Bronisława
Dobruchowska z Grodźca, a Jadwiga Lipkówna i Anastazja Lęgowska przeniesione zostały
z Królikowa do Grodźca.
Po 4 miesiącach Polacy zostali ze szkół zwolnieni, a dzieci polskie uczyły się
w szkołach tylko po niemiecku. Do szkoły w Królikowie została przydzielona Niemka
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z Kolonii Biskupice, Marta Gliege, a później z Józefowskiego Elizabeth Steber. Dzieci
uczyły się po niemiecku, bardzo mało korzystały, gdyż uczyły się z paroma klasami szkoły
powszechnej. Taki stan trwał do czasu rozpoczęcia ofensywy wschodniej.
Po oswobodzeniu Polski wrócił kierownik Rafał Kałowski, do pracy zgłosiła się
także Jadwiga Lipkówna i p. Rejerowa. Rafał Kałowski pracował w szkole w Królikowie
do 13.08.1945 r., następnie przeniósł się do Wrocławia i tam pracował w kuratorium.
Do 4 lutego 1946 r. Jadwiga Lipkówna pracowała sama w szkole, ucząc w trudnych
warunkach lokalowych ok. 300 dzieci. 5 lutego do Królikowa została przydzielona siła
pomocnicza, nauczycielka Stefania Pietrzykowska pracowała w tutejszej szkole do dnia
07.10.1948 r. i na własną prośbę została zwolniona). 10.09.1946 r. pracę podjęła nauczycielka
Stanisława Pacholakówna. Religii uczył ks. Jan Prawda (do 1953 r.). Funkcję
kierownika szkoły pełniła Jadwiga Lipkówna.
W roku szk. 1945/46 najwyższym oddziałem była klasa III. Szkoła mieściła się
w dwóch wynajętych izbach położonych w odległości 1 km od siebie. Dzieci chodziły
do szkoły co drugi dzień. Do IV oddziału dzieci uczęszczały do szkoły w Grodźcu
i Biskupicach.
W roku 1947/48 uruchomiono klasę IV. Łącznie uczęszczało 222 dzieci,
nauczycielami byli: Jadwiga Lipkówna, Stanisława Pacholakówna i Stefania Pietrzykowska.
Szkoła w Królikowie była szkołą niepełną. Szkołą zbiorczą dla tej szkoły była szkoła
w Grodźcu. Przy szkole funkcjonował III semestr kursu OiKD liczący 44 słuchaczy. Kurs
prowadziły: Jadwiga Lipkówna i Stefania Pietrzykowska.
W roku szkolnym 1948/49 w szkole było pięć klas, uczyło się w niej 219 dzieci,
mieściła się w trzech wynajętych izbach lekcyjnych. Nauczycielkami były: Jadwiga
Lipkówna i Stanisława Pacholakówna.
W roku 1949/50

szkoła liczyła sześć oddziałów oraz „trzy siły nauczycielskie”.

Do grona nauczycielskiego dołączyła Urszula Złotek, która pracowała 1 rok. Szkoła
posiadała świetlicę i bibliotekę „liczącą 84 tytuły”. Działało SK PCK. Powierzchnia ziemi
szkolnej wynosiła 2,5 ha. Do 1951 r. kierownikiem szkoły była Jadwiga Lipkówna. Później
pracowała nadal w Królikowie jako nauczycielka (do końca 1957 r.).
Początek lat 50. – zdjęcie wykonano na tle domu
pana Zalasa, w którym uczyli się uczniowie
Publicznej Szkoły Powszechnej w Królikowie. Na
fot. m.in. kierownik szkoły Jadwiga Lipkówna
4

W kwietniu 1949 r. zorganizowano kurs dla analfabetów (17 słuchaczy), który
prowadziły Urszula Złotek i Jadwiga Lipkówna. W grudniu odbył się dodatkowy spis
analfabetów. Spisu dokonał sekretarz POP Królików Feliks Olejniczak i sołtys Jan
Kaczmarek. Przybyło wtedy 9 uczniów. Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną w Lipicach
odbył się 28.04.1950 r., zdało go 4 uczniów, pozostali zostali skierowani na kurs w r.
szkolnym 1950/51. Uczestniczyło w nim 12 uczniów. Na kursie uczyli Jerzy Przybył
i Jadwiga Lipkówna.
Dn. 02.10.1949 r. – Międzynarodowy Dzień Pokoju na terenie szkoły obchodzony był
bardzo uroczyście – śpiewano pieśni patriotyczne, każdy nauczyciel wygłaszał krótki
a treściwy referat.
Na rok szkolny 1950/51 przez Wydział Oświaty zostali przydzieleni
nauczyciele: Jerzy Przybył, Maria Przybył i Ludwika Karkowska (Welke), która
pracowała w tutejszej szkole do 1954 r.

Rok szk. 1951/1952 – klasa VII wraz z wychowawczynią Ludwiką Karkowską (Welke)
Szkoła była siedmioklasowa. Zorganizowano kurs dla analfabetów. Nauka nadal odbywała
się w domach prywatnych u p. Zalasa, p. Urbaniaka, p. Olejniczaka, p. Woźniaka i w domu
parafialnym. Szkoła liczyła 157 uczniów. Najliczniejszą organizacją była drużyna harcerska
(93 ucz.) Ponadto działały takie organizacje jak: Samorząd Szkolny, PCK, KOW, Koło TPPR,
Komitet Obrońców Pokoju. Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy wśród miejscowego
społeczeństwa na budowę szkoły.
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Od września 1950 roku rozpoczęto budowę SP w Królikowie. Na szkołę tę państwo
przeznaczyło kredytu w sumie 4 milionów złotych a 1 mln zł postanowiono zebrać w swojej
gromadzie. Prezydium Gminnej Rady Narodowej uchwaliło składkę powszechną na terenie
gm. Grodziec. W tym więc celu oddelegowano nauczycielstwo, aby tej zbiórki dokonało.
17 września nauczyciel w towarzystwie radnego został oddelegowany: do Białej - pani
Karkowska, do Łagiewnik

- pani Pawlak, do Królikowa IV- kierownik szkoły pani

Lipkówna, do Królikowa- pani Przybyłowa, do Lądku - pan Przybył.
W roku szk. 1950/51 kierownikiem szkoły został Jerzy Przybył. Postanowiono
założyć w szkole kółka zainteresowań, zajęcia prowadzone w ramach kółek odbywały się
po południu.
W roku 1950 rozpoczęto budowę murów na fundamencie już założonym ubiegłego
roku. Do końca roku kalendarzowego 1950 zostały wzniesione mury klas aż po dach.
W styczniu 1953 r. oddano do użytku część szkoły, w której mieściły się klasy,
a we wrześniu 1953 r. została dokończona druga część szkoły, w której mieściły się
mieszkania nauczycieli. 10 stycznia 1954 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły.
Część prac przy budowie szkoły w czynie społecznym wykonali mieszkańcy Królikowa
i okolicznych wiosek z obwodu szkoły. Wśród społeczników wyróżnił się m.in. Władysław
Skitek, który poświęcił wiele sił i pracy przy budowie szkoły i remizy OSP w Królikowie.
Z dużym zapałem oddawał się sprawie budowy szkoły w Królikowie Józef Dobruchowski –
nauczyciel z Grodźca, członek Zarządu Gminnego Komitetu Budowy Szkoły w Królikowie.
Kwiecień 1952 r. - poruszono sprawę radia. Z radia w szkole dzieci winny korzystać,
ale w obecności nauczyciela. Można audycji słuchać w czasie zaj. lekcyjnych z tym, że o tyle
minut zajęcia szkolne będą przesunięte, o ile trwała audycja. Oprócz tego są też audycje
po południu, ale na te dzieci nie przychodzą, gdyż są zajęte przy paseniu bydła.
W roku 1956 rozpoczęto prace przy ogrodzeniu szkoły (ogrodzono połowę obejścia
szkolnego).
W roku szkolnym 1957/58 przywrócono w szkole naukę religii. Nauczycielami religii
w Królikowie, Biskupicach i Ciświcy Starej byli: Anna Balcerzak (1957 – 1958) i Stanisław
Kin (1958 – 1959).
Od 01.09.1958 r. przydzielono tutejszej szkole sześć etatów nauczycielskich.
Skład grona pedagogicznego: Jerzy Przybył (kierownik), Maria Przybył, Irena Sidor,
Eugeniusz Fibakiewicz, Zofia Bugno, Kazimierz Balcerzak.
W roku szkolnym 1959/60 w szkole pracowało siedmiu nauczycieli.
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Wiosna 1960 r. – na fot. m.in. kierownik szkoły Jerzy Przybył, Maria Adamczyk,
Kazimierz Balcerzak, Maria Przybył, Irena Sidor, Zofia Bugno i Jadwiga Jakubowska.

Wiosna 1960 r. - klasa IV
wraz z wychowawczynią Marią Przybył.
Zdjęcie wykonano na tle czworaków
(obecnie ogród pani Jadwigi
Torczyńskiej).

Rok 1961 przyniósł wiele zmian na terenie Królikowa – wybudowano szosę
i założono instalację elektryczną na terenie wsi.
W listopadzie 1962 r. zabłysło światło elektryczne. Rok 1962/63 był bardzo
trudny. W okresie zimy panowały duże mrozy. Szkoła zamknięta była na okres trzech tygodni.
W kwietniu 1963 kierownik szkoły Jerzy Przybył wygrał samochód osobowy
marki Skoda Octavia na książeczkę samochodową PKO.
W latach szkolnych 1964/65 i 1965/66 nie było większych zmian

na terenie

szkoły. Szkoła posiadała siedem etatów nauczycielskich i tyleż pełnozatrudnionych przy 253
dzieciach. W roku 1966 opiekę nad tutejszą szkołę przyjęła Huta Aluminium Konin.
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Pierwszym wyrazem opieki było ufundowanie szkole bramek do piłki ręcznej i słupków
metalowych do piłki siatkowej.
W roku szkolnym 1966/67 Huta Aluminium zorganizowała dla ucz. kl. VIII wycieczkę
do Warszawy.
W roku szkolnym

1966/67 została przeprowadzona reforma szkolnictwa,

w wyniku czego podniesiono stopień organizacyjny szkoły do ośmiu klas. Huta
Aluminium z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowała dla tutejszego grona nauczycielskiego
wycieczkę do Teatru Wielkiego w Warszawie na operę „Carmen”.
W roku szkolnym 1967/68 zwiększono w szkole liczbę nauczycieli do ośmiu.
W czerwcu 1968 r. odbyła się trzydniowa wycieczka do Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia,
Zakopanego. W wycieczce wzięło udział 32 uczniów. W latach sześćdziesiątych miały
miejsce liczne uroczystości i imprezy. Wprowadzono nową formę organizowania MDD, którą
połączono z „Dniem Sportowca”.

Klasa III
wraz

z

wychowawczynią Barbarą Izydorczyk - rok szk. 1967/1968

Wychowawczyni Izabela Wysocka
wraz z wychowankami
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Rok szk. 1968/1969 – na fot. m.in. Stanisław Kasprzyk, Maria Adamczyk,
Krystyna Koralewska, Henryk Koralewski, Jerzy Przybył, Barbara Izydorczyk, Maria Przybył,
Elżbieta Śniegula i Izabela Wysocka
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły w roku 1972/73 był pokazowy apel i narada
klasowa dla szkół w gminie Grodziec. Prowadziła ją opiekunka Samorządu Uczniowskiego
Maria Przybył. Apel i narada była hospitowana przez powiatowe władze oświatowe.
W roku szkolnym 1974/75 nastąpiła reorganizacja szkolnictwa. Odtąd SP
w Królikowie należała do Gminnej Szkoły Zbiorczej w Grodźcu. W tym roku szkolnym
uruchomiono pierwszy raz klasę przedszkolną, do której uczęszczały sześciolatki. Opiekunką
dzieci została Barbara Izydorczyk.
Od początku roku szkolnego 1976/77 zmienił się skład rady pedagogicznej.
Po szesnastu latach pracy w tej szkole Maria Adamczyk została oddelegowana do Zarządu
Wojewódzkiego ZNP w Koninie. Od 1 stycznia 1977 r. dyrektor Jerzy Przybył, który
przepracował w tej szkole 27 lat, został powołany na stanowisko I sekretarza KG PZPR
w Grodźcu. Funkcję dyrektora szkoły objęła Maria Przybył. Grono pedagogiczne
stanowili: Izabela Wysocka, Józef Wysocki, Krystyna Koralewska, Henryk Koralewski,
Barbara Izydorczyk, Elżbieta Szmytkowska, Irena Owczarek, Elżbieta Dobra. Nauczyciele
prowadzili lekcje pokazowe dla nauczycieli gminy Grodziec: Krystyna Koralewska – lekcję
j. polskiego w kl. V, Izabela Wysocka – lekcję matematyki w kl. II, Barbara Izydorczyk
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przeprowadziła zajęcie pokazowe w grupie dzieci sześcioletnich z zakresu kształcenia pojęć
matematycznych.

Rok szk. 1978/79
– uczniowie klasy VIII
wraz z nauczycielami

W

latach

siedemdziesiątych

organizowano w szkole w czasie wakacji dziecińce letnie, w czasie których najmłodsze dzieci
pod okiem nauczycieli – wychowawców miło spędzały czas.

Rok szk. 1981/1982 – na fot. m.in. Irena Owczarek, Krystyna Koralewska, Elżbieta
Szmytkowska, dyrektor szkoły Maria Przybył, Barbara Izydorczyk, Hanna Juszczak i Józef
Wysocki
Od 1 września 1984 r. stanowisko dyrektora SP w Królikowie objął Andrzej
Zagozda. Szkoła odzyskała działki pracownicze i przydzieliła je tutejszym nauczycielom.
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Rok szk. 1985/1986 – na fot. m.in. Maria Wysocka (Wysocka – Urbaniak), Irena Owczarek,
Izabela Wysocka, Teresa Zagozda, dyrektor szkoły Andrzej Zagozda, Urszula Gęsikiewcz,
Krystyna Koralewska, Barbara Izydorczyk, Józef Wysocki i Jerzy Jaśniewicz.
W roku szkolnym 1985/86 powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, któremu
przez wiele lat przewodniczył Hieronim Kończak. Opiekę nad szkołą przejął Zakład
Produkcyjno – Montażowy Górnictwa Odkrywkowego w Koninie (obecnie FUGO S.A.),
którego dyrektorem a później prezesem był Stanisław Mądroszyk. Górnicy: uczestniczyli
w szkolnych imprezach i uroczystościach, przekazali szkole wiele pomocy dydaktycznych,
przydatnego sprzętu, przyczynili się do tego, że dzieci z tej szkoły uczestniczyły
w dziesiątkach biwaków i wycieczek, udostępniając nieodpłatnie Ośrodek Wypoczynkowy
w Mikorzynie i autokary na wyjazdy.
W roku szk. 1987/88 działalność Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły nabrała
rozmachu - zakupiono materiały budowlane.
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W roku szkolnym 1988/89 kadrę pedagogiczną stanowili: Andrzej Zagozda (dyrektor),
Teresa Zagozda, Irena Owczarek, Jerzy Jaśniewicz, Urszula Gęsikiewicz, Elżbieta Filipiak,
Jacek Wysocki, Barbara Woźniak, Barbara Matusiak, Józef Wysocki, Marzenna Guźniczak
(Bonczysta), Beata Kuśnierczyk, Maria Wysocka, Krystyna Juszczak.

Na fot. uczniowie klasy VIII wraz z nauczycielami
Pod koniec 1988 r. szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Zakupione zostały m. in. stoliki, krzesła i segmenty meblowe do klas.
Dzieci i młodzież szkolna licznie korzystała z różnych form wypoczynku.
Organizowano dużo wycieczek oraz biwaków. W zagospodarowanie czasu wolnego aktywnie
włączyła się drużyna harcerska, której opiekunem był Jerzy Jaśniewicz.
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Drużyna harcerska ze SP w Królikowie wraz z drużynowym Jerzym Jaśniewiczem
Rok 1990/91 - do szkół przywrócono naukę religii. Zajęcia prowadzili księża:
Stanisław Jakubowski (1990/91), Roman Sosin (1990 – 1992), Paweł Okoński (1992/93),
Dariusz Sieczkowski (1993 – 1999) oraz katechetki Barbara Izydorczyk (1990 – 1995) i Anna
Cieślak (od 1995 r.).

W roku 1991/92 rozpoczęto prace związane z budową kotłowni, doprowadzeniem c.o.
do budynku szkolnego i urządzeniem szkolnych sanitariatów. Wiele prac związanych
z budową i remontem placówki wykonano w czynie społecznym.
1 września 1992 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Marzenna Guźniczak
(Bonczysta). Skład rady pedagogicznej przedstawiał się następująco: Elżbieta Filipiak,
Elżbieta Małolepsza (Gibowska), Barbara Matusiak, Maria Wysocka – Urbaniak, Renata
Golis (Limiszewska), Barbara Woźniak, Krzysztof Nowicki, Irena Owczarek, Urszula
Gęsikiewicz, Krystyna Juszczak, Jerzy Jaśniewicz, Barbara Izydorczyk, ks. Paweł Okoński.

Rok 1992.
3 października 1992 r. odbyło się oddanie do
użytku obiektu kotłowni. W uroczystości udział
wzięli: były dyrektor szkoły Andrzej Zagozda,
Kurator Oświaty Wojciech Zaleski, przedstawiciele Zakładu Opiekuńczego Szkoły – FUGO
wraz z dyrektorem Stanisławem Mądroszykiem, przedstawiciele samorządu terytorialnego,
budowniczowie obiektu, Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, dyrektorzy szkół gminy
Grodziec.
22 września 1993 r. szkołę odwiedził JE ks. biskup Roman Andrzejewski.
1 września 1995 r. nauczyciele oraz młodzież uczestniczyli w pogrzebie tragicznie
zmarłego długoletniego

pracownika szkoły

– emerytowanego

nauczyciela Józefa

Wysockiego.
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W latach dziewięćdziesiątych szkoła była organizatorem licznych biwaków
w Borowcu Starym oraz w Ośrodku Wypoczynkowym FUGO w Mikorzynie.

Rok 1998 – uczniowie klasy VIII
wraz z nauczycielami

W związku z reformą oświaty w 1999 r.
zmieniony

został

stopień

organizacyjny

szkoły.

Powołano

podstawową. Do pracy w Zespole Szkół w Grodźcu przeszli:

sześcioklasową

szkołę

Renata Limiszewska i

Krzysztof Nowicki.
W czerwcu 2002 r. zorganizowano I Zjazd Absolwentów (rok ukończenia szkoły:
1952).

W maju 2004 r. odbył się II Zjazd Absolwentów (rok ukończenia szkoły: 1954
i 1955).
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W latach 2001-2004 powstała nowoczesna pracownia komputerowa. Środki finansowe
na ten cel pozyskano z WFOŚiGW w Koninie, Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły,
Komitetu Rodzicielskiego i ARiMR w Warszawie. W roku 2002 i 2004 zorganizowano
w szkole kursy dla rolników i ich rodzin.
W roku 2003 przeprowadzono I etap długo oczekiwanego remontu szkoły –
wymieniono okna (64 szt), dokonano termomodernizacji obiektu i zmiany ogrzewania
z węglowego na olejowe.

Wakacje 2005 r. – I etap remont

W roku 2005 przeprowadzono II etap remontu wewnątrz budynku szkolnego: w części
dydaktycznej budynku (klasy, korytarz górny i dolny, sala gimnastyczna) wymieniono
stolarkę drzwiową, usunięto stolarkę podłogową, wylano posadzki

i położono płytki,

wygipsowano i pomalowano ściany i sufity. Powyższe prace remontowe zostały wykonane
przez Pana Mieczysława Kwaśniewskiego i innych pracowników zatrudnionych przez Urząd
Gminy w Grodźcu. Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje fakt, iż wiele prac
związanych z przeprowadzeniem remontu wykonali rodzice uczniów z obwodu SP
w Królikowie, nauczyciele i pracownicy obsługowi szkoły.
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Rok 2005. Tak było...
W listopadzie 2005 r. szkoła została wyposażona w nowoczesne urządzenia:
komputery, skaner, drukarkę i projektor multimedialny. Powyższy sprzęt przekazano naszej
placówce w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
Pracownie komputerowe dla szkół.

Rok 2005. Grono pedagogiczne
SP Królików

Rok

2006.

odchodzącą

Pożegnaliśmy
na

emeryturę

wieloletnią nauczycielkę naszej szkoły panią Irenę Owczarek.
Szkole przyznano Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece
szkolnej (projekt współfinansowany przez Unię Europejską). W wyniku podjętych działań
czytelnicy mają możliwość korzystać z różnych źródeł informacji.
W roku szkolnym 2006/2007 do szkoły uczęszcza 130 uczniów, pracuje 12
nauczycieli, 2 pracowników obsługowych i stażystka PUP w Koninie.

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE
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lata 1945 – 2005
Rafał Kałowski

do 13.08.1945 r.

Jadwiga Lipkówna

do końca r. 1957

Stanisława Pacholak (Pawlak)

1946 – 1952

Stefania Pietrzykowska

1946 – 1948

Urszula Złotek

1949 - 1950

Maria Przybył

1950 – 1984

Jerzy Przybył

1950 – 1979

Ludwika Karkowska (Welke)

1950 – 1954

Andrzej Saboczyński

1952 – 1953

Eugeniusz Gaj

1956 – 1957

Eulalia Guźniczak

1955 - 1957

Eugeniusz Fibakiewicz

1957 – 1959

Irena Sidor

1957 – 1966

Zofia Bugno

1958 – 1962

Kazimierz Balcerzak

1958 – 1966

Wanda Kubiak

1959 – 1960

Jadwiga Jakubowska

1959 – 1962

Danuta Wieczorek

1960 - 1961

Maria Adamczyk

1960 – 1976

Krystyna Koralewska

1962 - 1990

Henryk Koralewski

1962 – 1979

Izabela Wysocka

1966 – 1988

Barbara Izydorczyk

1966 – 1995

Elżbieta Śniegula

1967 – 1969

Stanisław Kasprzyk

1968 –1972

Józef Wysocki

1969 – 1990

Irena Pokora

1969 – 1970

Teresa Marciniak – Fenrich

1970 – 1971

Janina Dolna

1972 – 1976

Genowefa Szmytka

1972 – 1973

Zdzisława Izydorczyk

1972 – 1974

Elżbieta Dobra

1977 - 1979
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Elżbieta Szmytkowska

1976 – 1982

Irena Owczarek

1976 - 2006

Jadwiga Szymanowska

1979 – 1980

Marianna Milżyńska (Kosmalska)

1980 – 1983

Mirosława Gęsikiewicz

1980 - 1984

Hanna Juszczak

1981 - 1982

Teresa Zagozda

1982 – 1992

Andrzej Zagozda

1982 – 1992

Jerzy Jaśniewicz

1985 – 2000

Bogumiła Bednarek

1985 - 1986

Celina Wegner

1985 – 1988

Jan Pietrzykowski

1986 – 1987

Krystyna Juszczak

1987 – 1997

Jacek Wysocki

1987 – 1992

Beata Kuśnierczyk

1988 – 1989

Renata Golis (Limiszewska)

1992 – 2000

Krzysztof Nowicki

1992 – 1999

Jolanta Orzechowska

1993 - 1994

Bogumiła Rewers

1994 - 1995

Joanna Owczarek

1997 – 2000

Anna Jaworska

2006

Nauczyciele pracujący w roku szk. 2006/2007
Urszula Wegner (Gęsikiewicz)

od 1983 r.

Maria Wysocka – Urbaniak

od 1983 r.

Barbara Woźniak

od 1983 r.

Barbara Matusiak

od 1987 r.

Elżbieta Filipiak

od 1987 r.

Marzenna Guźniczak (Bonczysta)

od 1988 r.

Elżbieta Małolepsza (Gibowska)

od 1989 r.

Anna Lewandowska (Cieślak)

od 1995 r.

Jacek Bonczysty

od 1995 r.

Maria Wolbach

od 1997 r.
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Anna Iwaniec – Kopaczewska

od 1998 r.

Olga Kłodzińska

od 2004 r.

Pracownicy administracyjno – obsługowi: woźni - Janina Siodłak (od r. 1986),
Maciej Ziajka (od r. 1989) i referent Marta Perczyńska.
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