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Szanowni Państwo!
Dar lat to niezwykły prezent, którego wagę doceniamy dopiero
w miarę upływu czasu. 70 razy wrzesień witał uczniów w szkolnych murach
w Łomnicy. Ten piękny jubileusz skłania do refleksji i zadumy. Tak naprawdę
powodów do refleksji jest więcej. Od 25 lat szkoła nosi imię wielkiego noblisty
- Henryka Sienkiewicza. Rok 2016, w którym obchodzimy 170 rocznicę urodzin
pisarza i 100 rocznicę jego śmierci, został ogłoszony Rokiem Sienkiewicza.
W 2016 roku mija również 20 lat mojej pracy na stanowisku dyrektora szkoły
i prawie 30 jako nauczyciela języka polskiego.
Zapraszamy na niezwykłą podróż w czasie – w hołdzie tym, którzy tworzyli 70letnią historię szkoły w Łomnicy, wpływali na jej rozwój i pozytywny
wizerunek w środowisku. Niechaj ta publikacja będzie wyrazem wdzięczności
i podsumowaniem wspólnych działań wszystkich, których los zetknął
z łomnicką szkołą. Mam na myśli pedagogów, kierowników
i dyrektorów, rodziców, uczniów, przyjaciół szkoły. Wielu z nich związało się
z tą małą wiejską szkołą nie tylko pracą, ale przede wszystkim sercem.
Historię naszej szkoły można podzielić na dwie części. Pierwsza (1945-1971) to
edukacja w tzw. starej szkole, najpierw w jednym, potem w dwóch, a następnie
w trzech budynkach rozrzuconych po całej wiosce; druga (1972 - do dziś)
dotyczy tzw. nowej szkoły, która też już się nam troszkę zestarzała (budynek ma
już 44 lata!), ale wciąż jest młoda duchem, rozwija się, pięknieje…(czekamy
jeszcze tylko na obiecaną termomodernizację). Zmieniały się podręczniki,
programy, zmieniał się stopień organizacji szkoły… Ktoś zażartował, że
w oświacie stałe są tylko zmiany. Nie tylko! Myślę, że niezmienny jest
optymizm i wiara w sukces każdego ucznia oraz otwarcie na nowe! 70 – lecie
szkoły to piękna okazja do podsumowań i podziękowań, a także do refleksji nad
przyszłością, którą chcemy kształtować zgodnie z najlepszymi tradycjami.
W naszej szkole zawsze najważniejszy był uczeń, jej duszą nauczyciel,
wsparciem rodzic, a dumą – absolwent. Niech przy okazji tego święta odżyją
wspomnienia niepowtarzalnej atmosfery, jaka towarzyszyła wszystkim
szkolnym dniom… Dziękuję wszystkim – kierownikom i dyrektorom,
emerytowanym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi,
przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego i Rady Rodziców, poprzednim
i obecnym władzom samorządowym, rodzicom i absolwentom. Dziś czerpiemy
garściami z Waszego dorobku i doświadczenia. Niech dalsze lata przynoszą
Wam satysfakcję, sukcesy i chwile pełne radości!
Karolina Kubilus
Łomnica, maj 2016r.
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Informacja o miejscowości
Łomnica to mała wioska w województwie wielkopolskim, powiecie
czarnkowsko – trzcianeckim. Liczy zaledwie 218 mieszkańców (stan na
kwiecień 2016 r.). Całe sołectwo, do którego zalicza się wieś Łomnica, Łomnicę
I, Łomnicę Folwark i Dłużewo, zamieszkuje 377
osób. Wioska położona jest wśród lasów, w
sąsiedztwie doliny strugi Łomnicy. Pierwsze
wzmianki o Łomnicy pochodzą z XVI w. We
wsi znajduje się poewangelicki, neogotycki
kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej
Polski z 1837 r.(parafia Róża Wielka), Szkoła
Podstawowa im. H. Sienkiewicza, filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im.
Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, sklep spożywczo – przemysłowy,
gospodarstwo
agroturystyczne
oraz
przykościelny
cmentarz
ewangelicki
z przełomu XIX i XX w. Dzięki staraniom
mieszkańców Łomnica była wielokrotnie
nagradzana w konkursie gminnym „Piękna
wieś”. Tuż przy szkole na słupie
energetycznym znajduje się bocianie
gniazdo, starsze niż obecny budynek (liczy
blisko 50 lat).
Informacja o szkole
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łomnicy liczy obecnie 137 uczniów
(łącznie z oddziałami przedszkolnymi). W klasach I-VI uczy się 90 uczniów,
oddział przedszkolny w Łomnicy (0a) liczy 25 dzieci, zamiejscowy oddział
przedszkolny w Stobnie (0b), który podlega szkole od 2011 r., liczy 12 dzieci.
W ramach edukacji włączającej w szkole uczą się również dzieci
niepełnosprawne. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli (14 pełnozatrudnionych
i 7 niepełnozatrudnionych). Dzieci dojeżdżają z Wrzącej, Stobna, Dłużewa,
Pokrzywna, Kępy, a nawet z Trzcianki. Zaledwie 20 % to dzieci mieszkające
w Łomnicy.
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Kierownicy i dyrektorzy Szkoły:
Feliks Święcicki – lata: 1945 – 1961 (w roku szkolnym 1958/59 Eugeniusz Urban)
Bolesław Kubacki – lata: 1961 -1964 oraz 1984 -1989
Julian Prowiński – lata: 1964 – 1968
Tadeusz Kroszel – lata: 1968-1971
Czesław Górecki – lata: 1971 – 1984 ( w roku szkolnym 1977/78 Mirosława Górecka)
Witold Putyrski – lata: 1989 -1996
Karolina Kubilus – od roku 1996 -2016 (od lutego 2001 do czerwca 2002 Marzena
Pranga)

Lata 1945- 1971
Pierwszy powojenny rok szkolny rozpoczął się 15 września 1945 r. W szkole
w Łomnicy uczyło się wówczas 50 dzieci w klasach I-IV. Kierownikiem szkoły
i początkowo jedynym nauczycielem był Feliks Święcicki. Nauka odbywała się
w jednej izbie, budynek był bardzo zniszczony. 24 listopada 1945 r. ks. Dziekan
Tadeusz Ptak w obecności Inspektora Szkolnego Wojciecha Gromadeckiego
dokonał uroczystego poświęcenia
szkoły oraz miejscowego kościółka.
Otoczono opieką starsze roczniki,
które musiały nadrobić „wojenne”
zaległości. Dopiero w 1947 r.
uruchomiona została druga sala
szkolna, od tego roku do roku
1954/55 w szkole uczyło dwoje
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nauczycieli: Jadwiga i Feliks Święciccy.
W 1948 r. utworzono klasę V, w r. 1949 – klasę VI. W szkole działały:
Spółdzielnia Uczniowska, biblioteka szkolna, Szkolne Koło Odbudowy
Warszawy, PCK oraz świetlica. W roku szkolnym 54/55 podwyższono stopień
organizacyjny szkoły do siedmiu klas (dotychczas klasę siódmą – ostatnią klasę
szkoły podstawowej uczniowie kończyli
w pobliskiej Kępie bądź
w Trzciance). W szkole w Łomnicy uczyło się wówczas 90 dzieci z Łomnicy,
Dłużewa, Wrzącej oraz – w niektórych latach – z Kępy. Uruchomiono dwa
dodatkowe pomieszczenia, a stan kadry nauczycielskiej zwiększył się do
4 osób. Od 1954 r. działało w szkole harcerstwo.
Szkoła przez długie lata odgrywała rolę kulturalnego centrum wioski.
Mieszkańcy byli częstymi gośćmi różnych organizowanych przez szkołę imprez
i uroczystości. Przychodzili na poranki, akademie, odczyty, przedstawienia
teatralne i wieczorki taneczne. W pracę szkoły mocno angażował się Komitet
Rodzicielski. W 1960 r. powstało Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze.
W latach 1961 -1964 kierownikiem szkoły był Bolesław Kubacki. W szkole
odbywały się kursy dla dorosłych w zakresie szkoły podstawowej. Wielkim
wydarzeniem w wiosce był zakup telewizora, w co mocno zaangażował się
Komitet Rodzicielski. W 1964 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierowniczym
– kierownikiem szkoły został Julian Prowiński. Przy szkole funkcjonowało
również przedszkole. W 1965 r. w szkole zatrudniony został kolejny nauczyciel,
w ten sposób stan kadry zwiększył się do 5 osób. Rok szkolny 1965/66 był
etapem przygotowawczym do reformy szkolnictwa. W roku szkolnym 1965/66
po raz pierwszy naukę kontynuowała kl. VIII. Pierwszych absolwentów kl. VIII
było zaledwie pięciu. Nauka odbywała się w trzech budynkach, co było bardzo
uciążliwie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Liczba uczniów zwiększyła
się do 150. Kierownik szkoły podjął pierwsze działania zmierzające do
wybudowania nowej szkoły.
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Przez długie lata szkoła mogła liczyć na pomoc Przedsiębiorstwa PGR
Trzcianka i Pokrzywno. PGR-y pokrywały część kosztów dożywiania uczniów,
finansowały zakup strojów sportowych itp. Od początku istnienia szkoły dużą
wagę przywiązywano do popularyzacji sportu, dzieci uczestniczyły w zawodach
sportowych, gromadzkich i powiatowych. Grono nauczycielskie zwiększyło się
do 7, a następnie do 8 osób. W 1968
r. stanowisko kierownika szkoły
objął Tadeusz Kroszel. Warunki
nauki i pracy były bardzo trudne. W
czasie
przerw
nauczyciele
i
uczniowie
musieli
pokonywać
znaczną odległość dzielącą budynki
szkolne. Warunki sanitarne też
pozostawiały wiele do życzenia. Nic
więc dziwnego, że wszyscy –
nauczyciele, uczniowie, rodzice z
nadzieją oczekiwali na decyzję
dotyczącą budowy nowej szkoły. W
końcu
października
1969
r.
rozpoczęły się prace budowlane.
Pieniądze na budowę uzyskano ze
Społecznego Funduszu Budowy
Szkół
i Internatów. Mieszkańcy
Łomnicy wiele godzin przepracowali
najpierw przy zwózce materiałów
budowlanych, a następnie przy
budowie. 10.10.1970 r., przy udziale
władz oraz miejscowej ludności,
wmurowano akt erekcyjny pod
budowę nowej szkoły. Nowy
budynek rósł niemalże w oczach. W pracach wykończeniowych uczestniczyli
również uczniowie. Termin oddania nowej szkoły do użytku nieco się przesunął.
We wrześniu 1971 stanowisko kierownika szkoły objął Czesław Górecki.
8.04.1972 r. spełniły się nadzieje uczniów i grona pedagogicznego: dokonano
uroczystego otwarcia nowej szkoły. Po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk
elektrycznego dzwonka. Prasa lokalna pisała o przeprowadzce „z rudery do
pałacu”. Nowy budynek pomieścił 6 klas – pracowni, świetlicę, bibliotekę,
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zaplecze kuchenne oraz oddział przedszkolny. Całkowity koszt wyniósł 5 mln
zł. Wiele trudów jednak kosztowało przeniesienie całego wyposażenia
z poszczególnych budynków. Zakładem opiekuńczym szkoły był Ośrodek
Transportu Leśnego w Trzciance. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łomnicy
zaczęli odnosić znaczące sukcesy w sporcie, przede wszystkim w tenisie
stołowym. Świetnie działał LZS „Tęcza” Łomnica. W niedługim czasie o małej
wiosce głośno było nie tylko w gminie, województwie, ale i w Polsce. Do
popularyzacji sport i aktywnego wypoczynku przyczyniło się wybudowanie –
staraniem dyrektora oraz ówczesnego Naczelnika Gminy Stanisława Marciniaka
basenu kąpielowego (1973). Koszt budowy wyniósł 500.000 zł. Wykonawcą
robót było Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego, które
również pokryło większą część kosztów budowy. W zamian za to dzieci z tego
przedsiębiorstwa przyjeżdżały przez szereg lat do Łomnicy na kolonie letnie.
Lasy, czyste powietrze, basen kąpielowy, piękna okolica sprawiały, że Szkoła
Podstawowa w Łomnicy była w okresie wakacyjnym znanym
i cenionym ośrodkiem kolonijnym.

Z kroniki szkolnej…
[październik 1969]
„Po długim wyczekiwaniu i chwilach niepewności rozpoczynają się prace nad
budową nowej szkoły. 19.10. zgłosiło się do pracy przy zwózce elementów
budowlanych 20 mężczyzn. Przywieziono z Piły 4102 sztuki kostek M-4.”
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[listopad 1969]
„Prace przy budowie naszej szkoły
przebiegają
bardzo
sprawnie.
Początkowo ekipa budowlana liczyła
4 osoby, w tej chwili pracuje 8
robotników. Z każdym dniem widać
jak rosną mury nowej szkoły”.

[wrzesień 1970]
„W dniu 4.09. przybyła ekipa
budowlana, która opuściła budowę
w maju. Znów widać jak prawie
w oczach rośnie nowa szkoła.
Najpierw powstaje ściana tylna, tzn.
przeciwległa do ściany frontowej
budynku (…) W następnej kolejności
jest budowana ściana szczytowa
przyległa do budynku mieszkalnego
i ściana frontowa od strony drogi.
(…). Dużo kłopotów sprawiły filarki
przy sali gimnastycznej, które jednak
ekipa
budowlana
odlała
tak
precyzyjnie, że i bogowie rzymscy nie
mieli
lepszych
w
swoich
świątyniach.”
[październik 1970]
„Dzień 10.10. to dzień wyjątkowej wagi
w historii naszej szkoły. W dniu tym odbyło się
wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę
nowej szkoły (…). Po odczytaniu aktu
erekcyjnego przez Henryka Rogackiego,
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wszyscy obecni złożyli podpisy, po czym akt wmurowano.”
[wrzesień 1971]
„Prace na budowie trwają. Wprawdzie nie tak sprawnie jak byśmy sobie tego
życzyli, ale coś się robi (…). Stoją już mury, prace wewnątrz szkoły (murarskie)
prawie ukończone (…). Wchodzą nowe brygady malarzy, hydraulików, stolarzy
i posadzkarzy. Zdarzają się wprawdzie przestoje w pracy, ale z dnia na dzień
mury nabierają kształtów szkoły. Najbardziej niecierpliwi się kl. VIII, której
uczniowie marzą chociaż o kilku lekcjach w nowej szkole.”
[grudzień 1971]
„Mimo mrozu prace na budowie są coraz bardziej gorączkowe. Działa już CO,
więc wewnątrz robota wre. Prace malarskie na ukończeniu.”
[marzec 1972]
„Od kilku dni dzieci porządkują swoje klasy (…). Wchodzą z rudery do pałacu,
jak pisała red. Bogna Wojciechowska (…). Z niecierpliwością czekamy na
dźwięk elektrycznego dzwonka, który po raz pierwszy zadzwoni 8 kwietnia
1972 r.”

1972 – do dziś… (szkoła w nowym budynku)
W 1972 r. została zlikwidowana szkoła
w pobliskiej Kępie, rejon szkoły powiększył się
więc o Kępę i Pokrzywno. Szkoła w Łomnicy
odnosiła
sukcesy
nie
tylko
w sporcie. W konkursie pod hasłem „Szkoła
wzorem czystości i porządku w środowisku” zajęła III miejsce w Polsce.
Powodem do dumy było także I miejsce w wojewódzkim konkursie na najlepiej
urządzoną kl. I-III. Zwycięstwo w tym konkursie było zasługą p. Sabiny
Skrzypczak. Od 1984 r. dyrektorem szkoły był Bolesław Kubacki (pełnił już
funkcję kierownika szkoły). Szkoła miała bardzo dobrą opinię w środowisku.
W 1985 r. uroczyście obchodzono 40-lecie jej istnienia. Dobrze działało Koło
Turystyczne, uczniowie wyjeżdżali w góry, zdobywając górskie odznaki
turystyczne (PTSM i PTTK).
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W 1989 r., po przejściu poprzedniego
dyrektora na emeryturę, dyrektorem został Witold
Putyrski, absolwent
i nauczyciel tej szkoły.
Rozpoczęły się wówczas przygotowania do
nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza.
Uroczystości
związane
z
tym
wielkim
wydarzeniem miały miejsce 19.06.1991 r.
Tradycją szkoły stały się organizowane dla
uczczenia ważnych rocznic Sienkiewiczowskich –
Międzyszkolne Konkursy Wiedzy o Henryku
Sienkiewiczu, w których brały udział szkoły
z Trzcianki, Białej, Dzierżążna, Wielenia,
Czarnkowa, Miałów, a nawet Murowanej Gośliny.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łomnicy
trzykrotnie
zdobywali
zwycięski
puchar,
wykazując się wspaniałą wiedzą o swym patronie. Szkoła współpracuje
z Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, a od 1996 r. należy
do Bractwa Szkół Sienkiewiczowskich.

Duże
uznanie
przyniosły
szkole
sukcesy
w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Drużyna SP w Łomnicy nie miała sobie
równych
w
eliminacjach
rejonowych,
a w województwie zajęła kolejno II i III miejsce
(1996, 1995), co było zasługą p. Małgorzaty Godzisz
– Kłopotek. Najwyżej uplasowała się drużyna
w składzie: Krzysztof Pietrzyk, Tomasz Suchorski,
Mateusz Putyrski, Radek Dereszyński. Wielkim
sukcesem było III miejsce Marcina Bańki w Salezjańskich Mistrzostwach
Europy w tenisie stołowym. Co roku ponad 50% absolwentów kontynuuje
naukę w szkołach średnich, pozostali w zawodowych.
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W 1996 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Łomnicy została Karolina
Kubilus. Dla uczczenia przypadającego w kwietniu
1997 r. 25-lecia „nowej” szkoły w Łomnicy, Rada
Pedagogiczna oraz Komitet Rodzicielski podjęły
decyzji o nadaniu szkole sztandaru, którego fundatorem
byli rodzice oraz inni przyjaciele szkoły. Od tego
momentu poczet sztandarowy towarzyszy wszystkim
ważniejszym uroczystościom w szkole i w gminie.
W 1998 r. wymieniono okna oraz przeprowadzono
remont kotłowni – od tej pory szkoła jest ogrzewana
olejem opałowym. Od 1999 r. szkoła na mocy
reformy stała się sześcioklasową, a VII klasa
została pierwszym rocznikiem w gimnazjum.
Powstały dwie pracownie komputerowe.
Pierwszą z nich (2003) szkoła otrzymała dzięki
wsparciu fundacji „Równe szanse”, przy dużym
zaangażowaniu ówczesnego sołtysa Łomnicy – p.
Michała Dorockiego, drugą z EFS (2007). Były
to komputery Apple. Dziś komputery są w szkole
oczywistością,
odbywają
się
zajęcia
komputerowe. Obecnie funkcjonuje jedna
pracownia (komputery otrzymane z Urzędu
Skarbowego w Pile). Od 2008 szkoła ma dostęp
do bezprzewodowego Internetu. Przez 5 lat od
2004 r. funkcjonował w szkole gabinet
stomatologiczny. Był to prawdziwy ewenement - w szkołach w tym czasie
gabinety stomatologiczne były rzadkością. P. Agnieszka Czapiewska –
Kawczyńska i p. Grażyna Maciejewska – Cenker wyleczyły zęby kilkuset
dzieciom w czasach, gdy dostęp do
stomatologa był naprawdę utrudniony. Była
to prawdziwa promocja zdrowia i dowód na
to, że „wspólnymi siłami” można wiele
zdziałać.
W
powstanie
gabinetu
stomatologicznego
był
również
zaangażowany sołtys Łomnicy – p. Michał
Dorocki.
Od
2007
r.
zgodnie
z zarządzeniem ówczesnego Ministra
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Edukacji Narodowej Romana Giertycha
uczniowie mieli obowiązek noszenia
jednolitego stroju wg wzoru ustalonego
przez dyrektora szkoły.
W Łomnicy
były to granatowe kamizelki z logo
szkoły. Po roku jednak zarządzenie
przestało obowiązywać. W 2011 r.
przeprowadzono
generalny
remont
kuchni, dostosowując ją do wymogów
unijnych. Szkoła wydaje obiady dla 65 dzieci
(18 z nich
otrzymuje dofinansowanie z MGOPS w Trzciance)
oraz 17 dorosłych mieszkańców. W 2014 r. udało się wyremontować szkolne
toalety przy dużym wsparciu rodziców, którzy dzięki licznym akcjom pomogli
szkole zgromadzić fundusze na ten cel. Od 2015 r. funkcjonuje nowoczesna
oczyszczalnia ścieków.
Wiele wydarzyło się również w życiu szkoły. Uczniowie zawsze mieli
możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań w ramach kółek i zajęć
pozalekcyjnych. W szkole działa zespół muzyczny „Wesołe nutki” pod
kierunkiem p. Grażyny Góralskiej. Dzięki współpracy z Młodzieżowym Domem
Kultury w szkole odbywają się zajęcia z modelarstwa. Aktywnie działa
Samorząd Szkolny, skupiając dzieci wokół działań ekologicznych,
charytatywnych, rozrywkowych. Cenną inicjatywą jest przyznawanie co roku
Orderu Życzliwości najbardziej życzliwemu uczniowi klas I-III i IV-VI.
Obecnie opiekunkami są Beata Neunert i Joanna Stachowiak. Prężnie działa
szkolne koło LOP, rozwija się współpraca z PTOP Salamandra, Kołami
Łowieckimi „Knieja” i „Dzik” oraz Nadleśnictwem Trzcianka (leśniczym w
Leśnictwie Wrząca jest nasz absolwent Adam
Patynowski!). Pani Ewa Urbańczyk, a wcześniej
pani Małgorzata Godzisz- Kłopotek zarażały
uczniów miłością do przyrody. Uczniowie segregują
odpady, zbierają kasztany, makulaturę, zużyte
baterie i tonery, a także puszki, odzież i plastikowe
nakrętki. Przez te wszystkie lata uzbierali już kilka
ton tych surowców. Najlepsi zbieracze otrzymują
nagrody na koniec roku szkolnego.
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Działania dydaktyczno – wychowawcze
zostały uwieńczone licznymi sukcesami
w konkursach przedmiotowych, konkursach
wiedzy,
literackich,
plastycznych,
recytatorskich, sportowych i innych.
O Łomnicy słychać nie tylko w gminie, ale
również w powiecie (czołowe miejsca w
Turnieju
Badmintona,
Olimpiadzie
Ekologicznej, Turnieju Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, Konkursie Plastycznym „Piękno Ziemi CzarnkowskoTrzcianeckiej”, Konkursie Wiedzy Pożarniczej – świetna lokata Wojtka
Kubackiego!) czy województwie, a nawet w kraju. Sylwia Sokulska była
laureatką Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kanguri w nagrodę
pojechała na wycieczkę do Legolandu (2002). Paweł Majewski
dwukrotnie został laureatem ogólnopolskiego konkursu na
opowiadanie olimpijskie i odbierał nagrodę w Warszawie z rąk
Ireny Szewińskiej (2008, 2009). Ogólnopolski konkurs literacki
na relację sportową wygrała również Joanna
Majewska (2015). Na najwyższym podium
w ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych
integracyjnych konkursach plastycznych stawał również
Jakub Kubilus. (Międzynarodowy Konkurs Plastyczno –
Fotograficzny Oddziałów i Klas Integracyjnych „Razem” w kategorii klas I-III
w Elblągu (2013), Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Plastyczny w Radomsku
(2012), Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Świat bez barier” w Wałbrzychu (2014).
We współzawodnictwie sportowym od 5 lat
Łomnica zajmuje zaszczytne III miejsce w
gminie (za wyjątkiem 2013/2014), a I wśród
szkół wiejskich. Jest to dużym sukcesem
szkoły, zwłaszcza że na wszystkie zawody
trzeba dojechać (cenną pomoc stanowią
rodzice, którzy pomagają dowieźć uczniów).
Mocną stroną łomnickiej szkoły zawsze był
teatr. Przez szereg lat działał teatrzyk „Kurtynka” założony przez Karolinę
Kubilus (Leśnicką). Dobre tradycje kontynuują:
Małgorzata Kubacka, Aneta Chmielewska Żyhałko, Grażyna Chałabis, Beata Kowalczyk,
Anna Frąckowiak, Marzena Pranga – nawet
w języku niemieckim. Szkoła kilkakrotnie
otrzymywała wyróżnienia w przeglądach „Język
niemiecki na scenie”. Wielkim wydarzeniem
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i wyzwaniem była możliwość zaprezentowania się w Trzciance z okazji 282
rocznicy nadania praw miejskich podczas miejsko – gminnych obchodów w hali
widowiskowo – sportowej. Uczniowie pięknie zaprezentowali się
w widowiskowej „Legendzie o kowalu” przygotowanej przez Małgorzatę
Kubacką, Anetę Chmielewską – Żyhałko, Marzenę Pranga, Annę Frąckowiak
i Karolinę Kubilus (autorka scenariusza
i adaptacji legendy). Występ spotkał
się z wielkim aplauzem zebranych. Od kilku lat uczniowie prezentują swoje
talenty podczas licznych występów dla środowiska lokalnego („Z kobietą w tle”,
jasełka, Święto Niepodległości,
a także program artystyczny podczas
sesji Rady Miejskiej Trzcianki, która odbywała się w szkole w kwietniu
2015r.).
Tradycją, liczącą już 25 lat jest Święto Patrona Szkoły.
Przez kilka lat uczniowie wraz z opiekunami
uczestniczyli w ogólnopolskich Zlotach Szkół
Sienkiewiczowskich, poznając miejsca związane z
Henrykiem Sienkiewiczem, nawiązując przyjaźnie z
rówieśnikami z innych szkół noszących imię tego
słynnego pisarza. Dzień Patrona (przypadający 5 maja
- w dniu urodzin pisarza) obchodzony jest w różny sposób – apele, konkursy
wiedzy,
quizy,
konkursy
na
przebranie
z
powieści,
turnieje
sportowe,
prezentacje
multimedialne. W 2012 r. miało miejsce uroczyste
odsłonięcie portretu Henryka Sienkiewicza pędzla
zaprzyjaźnionego ze szkołą zielonogórskiego artysty
Zygmunta Pranga. Obraz wisi na honorowym miejscu
w szkole w kąciku patrona.
Od kilkudziesięciu lat działa w szkole SKO (Szkolna Kasa Oszczędności). Jej
pierwszą długoletnią opiekunką była p. Sabina Skrzypczak, w 2001r. schedę
przejęła jej córka, p. Beata Neunert. W czerwcu 2012 r. nastąpiły zmiany
w funkcjonowaniu Szkolnych Kas Oszczędności. Każdy uczeń ma swoje
indywidualne
konto
SKO (w Banku PKO BP),
na które wpłacane są
pieniądze.
Obecnie
opiekunkami
SKO,
a zarazem inicjatorkami
wielu akcji związanych
z
oszczędzaniem
i przedsiębiorczością, są
panie: Anna Frąckowiak
i Aneta Chmielewska –
Żyhałko. Dzięki SKO
szkoła wzbogaciła się o
2 laptopy (I miejsce
w
Ogólnopolskim
Konkursie SKO za Blog
Miesiąca – 2013r., 12
miejsce na 1913 szkół
w Ogólnopolskim Konkursie SKO "Zimowe oszczędzanie z SKO" w kategorii
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szkół do 100 uczniów – 2013r.). Wielkim sukcesem było I miejsce w etapie
regionalnym i XI miejsce w kraju w konkursie na kronikę SKO prezentującą
dokonania w 2013/2014 r.– nagroda 3000zł. (rok 2014). Za dokonania w roku
2012/2013 kronika SKO z Łomnicy zdobyła nagrodę w etapie regionalnym 1000zł. SKO w Łomnicy jest organizatorem Gminnych Olimpiad SKO. Za swą
dotychczasową działalność opiekunki zostały uhonorowane Brązowymi
Odznakami SKO
z okazji DEN (wyróżnienie ogólnopolskie).
Od 13 lat razem z Radą Sołecką
Łomnicy oraz Trzcianeckim Domem
Kultury szkoła organizuje Festyny
Rodzinne, które są doskonałą okazją do
aktywnego wypoczynku, wspólnego
spędzania czasu z dziećmi. To duża
całodzienna impreza, z występami
dzieci, konkursami i zawodami, loterią
fantową, promocją zdrowia, sportu i
bezpieczeństwa. Przyjeżdżają na pokazy
strażacy
i
policjanci.
Szkoła
współpracuje również z: Policją, Wydziałem Sądu Rodzinnego w Trzciance,
Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzciance, Pogotowiem
Rodzinnym w Stobnie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzciance,
Biblioteką Pedagogiczną w Trzciance (jej dyrektorem jest absolwentka SP
Łomnica Mariola Duda (Putyrska), Radą Sołecką Łomnicy (obecna p. sołtys –
Aneta Flis od początku swej kadencji jest – podobnie jak poprzedni sołtys
p. Michał Dorocki - bardzo zaangażowana życie szkoły, wspiera ją również
finansowo), Radą Sołecką Pokrzywna (wsparcie ze strony p. sołtysa Andrzeja
Moszyńskiego), Radą Sołecką Wrzącej, Radą Sołecką Stobna, Muzeum Ziemi
Nadnoteckiej w Trzciance, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, WOPR
Anioły, a także fundacjami i stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem Ludzi
Kreatywnych Pokrzywa
w Pokrzywnie, Fundacją „Równe szanse” oraz
Fundacją „Marchewkowe Pole”. Uczniowie uczestniczyli w licznych
programach i projektach (napisanych samodzielnie lub we współpracy):
„Poprawa szans edukacyjnych dzieci z osiedli popegeerowskich”(1999),
„Śladami przeszłości ku lepszej przyszłości” (2006/2007), „Ein Storch geht auf
Reisen” (2006/2007), „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w ramach
Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” (2011), „Olimpiady Specjalne dołącz do nas” (2013), „Lepsza szkoła”(2013),
„Zostań przyjacielem
planety”(2014), „Odlot odwołany” (2014/2015) razem z Fundacją „Marchewkowe Pole”,
„Plantacja Aktywności” (2015/2016) - razem z
Fundacją „Marchewkowe Pole”. Wspólnie ze
Stowarzyszeniem
„Pokrzywa”
zostały
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zrealizowanych
5 projektów: „Przyroda z klasą” (2013), „Stąd jestem – tu
jest mój Dom” (2014), „Miast pszczół” (2015), „Astro Trzcianka – Miasto
Gwiazd”(2015), "Kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców
terenów wiejskich gminy Trzcianka"(2014).
Kilkuletnie działania i akcje prozdrowotne zostały uwieńczone wpisaniem
szkoły do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie
(2007).
Koordynatorem
działań
prozdrowotnych jest Beata Kowalczyk. Szkoła
realizuje następujące programy prozdrowotne:
„Śniadanie daje moc” „Mam kota na punkcie mleka”,
„Moje dziecko idzie do szkoły”, „Problem z głowy”,
„W krainie czyściocha”, „Wiem, jak dbać o zdrowie”,
„Drugie śniadanie z Kubusiem Puchatkiem”, „Czyste
powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, proszę”,
„Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Dzieciństwo bez próchnicy”, „Manifest
drugiego śniadania” (za piękny manifest wszyscy uczniowie otrzymali
śniadaniówki), „Owoce i warzywa w szkole” (do 2014 - „Owoce w szkole”)
oraz „Szklanka mleka”. W ramach współpracy
z Henklem wszyscy uczniowie dwukrotnie
otrzymali pasty do zębów. Ważnym działaniem jest
akcja
„Ratujemy
i uczymy ratować”
(Restart a Heart),
zainicjowana
w ramach WOŚP
przez
p.
Anetę
Chmielewską
–
Żyhałko, podczas której wszystkie dzieci uczą się,
jak przywracać akcję serca. Szkoła otrzymała
ważne certyfikaty: „Szkoła promująca zdrowie”,
„Zanim podpalisz, pomyśl”, „Certyfikat Zielonej Szkoły LOP”, „Szkoła bez
przemocy”, „Jestem bezpieczny – dorośli są ze mną”. Uczniowie chętnie niosą
pomoc innym i biorą udział
w akcjach charytatywnych (Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Góra grosza, Kilometry dobra).
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Złota Księga Absolwentów Szkoły
W 1991 r. (czyli w roku nadania imienia szkole) została założona Złota Księga
Absolwentów, do której trafiają najlepsi absolwenci
1992
Waldemar Koch, Kamil Patyniak, Karol Marchocki, Anna Palacz
1993
Jarosław Szczepaniak, Zofia Andrzejewska, Tomasz Zyszczyk, Marcin Bańka
1994
Krzysztof Warelis, Przemysław Musiał, Leszek Maternowski, Agnieszka
Kawałek, Monika Jaworska
1995
Marcin Kłopotek, Małgorzata Patynowska, Olga Warelis, Ewelina Pietrzyk,
Anna Zyszczyk, Grzegorz Marchocki
1996
Bogusława Janus, Krzysztof Pietrzyk, Radomił Dereszyński, Joanna Kawałek
1997
Magdalena Pawlik, Anna Dziadek, Iwona Dereszyńska, Monika Musiał
1998
Mateusz Putyrski, Tomasz Suchorski, Agnieszka Pietrzyk, Patrycja Buksik,
Izabela Wzorek, Monika Pieprzyk, Katarzyna Ostrycharz
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1999
Kl. VIII: Paweł Ślusarczyk, Sylwia Winkler, Krzysztof Domagała, Sylwia
Drewek, Agnieszka Hendzel
Kl. VI: Sylwester Ostojski, Bartosz Sokulski, Patrycja Kowalczyk, Grzegorz
Wzorek, Justyna Dereszyńska
2000
Artur Kłopotek, Grzegorz Warelis, Wojciech Rutkowski, Tomasz Lechowicz,
Paulina Pamuła, Arkadiusz Matuszak
2001
Sabina Kazarnowicz, Kamila Pietrzyk
2002
Marta Pamuła, Iwona Czarnecka, Piotr Pranga, Joanna Sokulska
2003
Edyta Kazarnowicz, Marcin Cecot
2004
Sylwia Sokulska, Klaudia Kozub, Kornelia Góralska, Patrycja Kowalik,
Mateusz Mueller, Agnieszka Kowalczyk, Kamil Szymański
2005
Renata Musiał, Małgorzata Suchorska
2005
Agnieszka Musiał, Karolina Majewska
2007
Urszula Majewska, Adrian Opszański, Kinga Wysocka, Jowita Zielińska,
Weronika Hołówka, Aldona Kazarnowicz
2008
Mikołaj Kubacki, Patryk Szumański, Damian Wysocki, Iga Aninowska
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2009
Paweł Majewski, Maciej Magalski, Joanna Nowicka, Krystian Pływaczyk,
Łukasz Borowiak, Jędrzej Chałabis
2010
Patrycja Kozub, Paulina Musiał, Krystian Jaworski, Damian Opszański, Jakub
Jarka, Klaudia Bodo
2011
Tomasz Majewski, Anna Styczeń, Weronika Majewska, Natalia Morajko
2012
Wiktor Styczeń, Weronika Zyszczyk
2013
Wojciech Kubacki, Wiktoria Zimnicka, Agata Kulasek, Michał Lechowicz,
Laura Grzybowska
2014
Daria Wysocka, Mateusz Klocek
2015
Joanna Majewska, Martyna Flis, Krystian Kanclerz, Sara Chudzińska, Błażej
Strzelecki
Od roku szkolnego 2010/2011 jeden najlepszy absolwent zostaje uhonorowany
tytułem Absolwenta Roku, specjalną odznaką i nagrodą książkową ufundowaną
przez Radę Rodziców. Tytuły Absolwenta Roku zdobyli:
2010/2011 Tomasz Majewski
2011/2012 Wiktor Styczeń
2012/2012 Wojciech Kubacki
2013/2014 Daria Wysocka
2014/2015 Joanna Majewska
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Od roku szkolnego 2008/2009 uczniowie klas I-III rywalizują o tytuł Małego
Sportowca Roku, a klasy IV – VI Sportowca Roku. Tytuły zdobyli:
2008/2009
Kinga Cieślak, Maciej Jaworski (kl. I-III), Roksan Grudzińska, Bartosz
Kanclerz (kl. IV- VI)
2009/2010
Wiktoria Zimnicka, Błażej Strzelecki (kl. I-III), Karolina Marciniak, Jan
Chałabis (kl. IV-VI)
2010/2011
Patrycja Formella, Błażej Strzelecki (kl. I-III), Weronika Bogacz, Jan Chałabis
(kl. IV-VI)
2011/2012
Weronika Konop, Aleksandra Frąckowiak, Mateusz Formella (kl. I-III), Eryka
Piecyk, Wojciech Kubacki (kl. IV- VI)
2013/2014
Aleksandra Frąckowiak, Jan Okrój (kl. I-III), Sara Chudzińska, Błażej Strzelecki
(kl. IV- VI)
2014/2015
Weronika Konop, Przemysław Boroń (kl.I-III), Sara Chudzińska, Mateusz
Kanclerz (kl.IV-VI)

Nauczyciele uczący niegdyś w Szkole Podstawowej w Łomnicy:
Feliks Święcicki, Jadwiga Święcicka, Zofia Pigłowska (Bielejewska), Eugeniusz
Urban, Zdzisław Winnicki, Anna Dubicka-Borowska, Zygmunt Dudek, Tadeusz
Parchimowicz, Zenon Melka, Czesław Dudek, Halina Lassa, Irena
Antoszewska, Bolesław Kubacki, Natalia Pakos (Łastowska), Halina Siedlecka
(Mielguj), Danuta Maskiewicz (Dzudzewicz), Julian Prowiński, Wanda
Prowińska, Wanda Gryckiewicz-Brudło, Stefania Kotiuszko (Dymek), Czesław
Robacki, Zofia Kottas (Szukajło), Sabina Skrzypczak (Wojciechowska),
Wacław Kotiuszko, Maria Kubik (Góźdź), Tadeusz Kroszel, Krystyna Kroszel,
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Czesława Kubacka, Czesława Mikulska (Adamczyk), Halina Kuklis-Pałęga,
Anna Jaworek (Kossowicz), Mirosława Górecka, Czesław Górecki, Helena
Musiał, Czesława Demczar, Danuta Matuszewska-Schulz, Renata Pelczar, Łucja
Aksamit (Wiesztort), Leokadia Jurkowska, Danuta Rutkowska (Matus), Barbara
Kukawska, Małgorzata Zając, Aleksandra Pater (Jacorzyńska), Jarosław
Ratajczak, Danuta Niezborała, Zygmunt Pikuła, Elwira Bielak, Wioletta
Cyganik (Andrzejewska), Witold Putyrski, Barbara Dziura, Stefan Dziura,
Urszula Wasyłyk, Mariola Duda, Przemysław Duda, Alicja Kielnik, Edyta
Kołodziejczyk (Jacorzyńska), Iwona Dziadoń (Żmudowska), Jacek Demczar,
Hubert Chałabis, Jadwiga Szepczyńska-Horbatowicz, Małgorzata GodziszKłopotek, Janina Kamińska, Ilona Chrzan, Piotr Husak, Ewa Andrzejewska,
Jerzy Kubilus, Marcin Wiśniewski, Daniel Wiśniewski, Marzanna Jaroszewicz,
Agnieszka Tartir (psycholog), Ewa Ryczkowska (psycholog).

Nauczyciele obecnie uczący w Szkole Podstawowej w Łomnicy:
Grażyna Chałabis, Grażyna Góralska (Susek), Anna Frąckowiak (Wejs), Beata
Kowalczyk, Marzena Pranga (Marciniak), Beata Neunert, Ewa Urbańczyk,
Anna Kopcza, Karolina Kubilus (Leśnicka), Joanna Stachowiak, Aleksandra
Horbatowicz - Wieczorek, Małgorzata Kubacka, Aneta Chmielewska - Żyhałko,
Mariola Majewska (niepełnozatrudniona), Elżbieta Rutkowska - psycholog
(niepełnozatrudniona), Anna Wyrzykowska (niepełnozatrudniona), Adrian
Hałuszka (niepełnozatrudniony), Mariola Majewska (niepełnozatrudniona),
Anna Pater (niepełnozatrudniona), Katarzyna Radke-Gil, (niepełnozatrudniona),

Obecni pracownicy administracji i obsługi:
Administracja: Maria Kaczmarzewska, Katarzyna Witkowska, Barbara Wieloch,
Renata Hutnik (w zast. Barbara Dubiak)
Obsługa: Dorota Kazarnowicz, Alina Morajko, Justyna Kozera, Krzysztof Berej,
Marzena Kanclerz, Anna Kędzia
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Kalendarium w pigułce
15.09.1945 – rozpoczęcie pierwszego powojennego roku szkolnego. Naukę
podjęło (lub kontynuowało) 50 uczniów w kl. I – IV. Kierownikiem
i początkowo jedynym nauczycielem był Feliks Święcicki.
10.10.1970 – wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły. Prace
budowlane już trwały. Pieniądze uzyskano ze Społecznego Funduszu Budowy
Szkół i Internatów.
08.04.1972 – uroczyste oddanie do użytku nowej szkoły. Koszt budowy wyniósł
5 mln zł
19.06.1991 – nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza
25.04.1997 – nadanie szkole sztandaru, którego fundatorem byli rodzice i inni
przyjaciele szkoły. Obchody 25-lecia „nowej” szkoły, zjazd absolwentów
Szkoły
18.04.2002 – obchody 30-lecia „nowej” Szkoły
09.06.2003 – otwarcie pracowni komputerowej
27.10.2004 – otwarcie gabinetu stomatologicznego (funkcjonował przez 5 lat)
03.06.2007 – otwarcie drugiej pracowni komputerowej
01.04.2011 – otwarcie pracowni wychowania komunikacyjnego
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tel./fax 672164220 e-mail: szkolalomnica@gmail.com

strona: www.splomnica.pl

