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 Jubileusz 60-lecia  
      Szkoły Podstawowej                    

   w Stróży 

1957 - 2017 

 

Działania naszej szkoły 

Dzień Patrona 

 

Odwiedziny w DPS 

Dzień tolerancji 

    Odwiedziny w Domu Dziecka 

Dzień Ziemi 

  Dzień niepełnosprawności            Choinka  

w Zakładzie Genetyki 

Wymiana uczniów z Polski, 
Węgier i Rumuni 

Sprzątanie świata 

Alert  ekologiczno-zdrowotny 

ZHP „Parasol” 
    Szkolne Koło Caritas 

Chór szkolny 

Koło taneczne 

Basen 

Koło szachowe Tenis stołowy 

  Przegląd Piosenki Patriotycznej, 
              Harcerskiej i Religijnej         

  Przegląd Piosenki Ludowej 

Zapasy 

Organizacje szkolne 

 

 
Ostatnie osiągnięcia naszych uczniów 

 

I i III miejsce  Mistrzostwa Województwa Lubelskiego oraz Mistrzostwa Polski  
w zapasach  

 
I miejsce  Powiatowe Igrzyska Indywidualne oraz Igrzyska Skrzatów                                  

w tenisie stołowym 
 

I miejsce Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs Przyrodniczy 

I miejsce  Powiatowy Alert Ekologiczno-Zdrowotny 

I miejsce Gminny Konkurs Piosenki Ludowej „Jarzębinka” 

I miejsce Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej 

I miejsce Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej, Harcerskiej  
i Religijnej „Cecylion” 

 
I miejsce Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zgaś Ryzyko” 

I miejsce Powiatowy Konkurs Informatyczny  

LUKS 
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  Początki szkoły   

 Po I wojnie światowej (1914 – 1918) do Stróży przyjechały nauczycielki         

z zaboru austriackiego i one zaczęły uczyć dzieci. Początkowo rodzice nie chcieli posy-

łać dzieci do szkoły ponieważ były one potrzebne do pracy w gospodarstwie. Wówczas    

w klasie pierwszej były dzieci siedmioletnie i kilkunastoletnie. Szkoła mieściła się              

w wynajętych izbach.  

 W Stróży dzieci uczyły się domach gospodarzy. Podczas okupacji hitlerow-

skiej istniało w Stróży tajne nauczanie. Zajęcia prowadzili Gaworek Zygmunt z żoną 

Janiną, Maj Stanisław, Paterek Stanisław, Poniatowska Maria. Nauczyciele uczyli: 

języka polskiego, geografii, historii. Uczniowie nie prowadzili w szkole notatek. 

Po upadku Niemiec w roku 1944 mieszkańcy powołali Społeczny Komitet Budowy 

Szkoły w Stróży. Komitet Rodzicielski z Rzepką Janem  ze Słodkowa Drugiego zebrał 

pieniądze i zamówił projekt budynku.  

    Od 1.VIII.1957r. obowiązki kierownika szkoły objął Marian Żaba.  

W roku 1957 w szkole uczyło się 372 uczniów i zatrudnionych było 8 nauczycieli.  

Obowiązywał 36 godzinny tydzień lekcyjny. Większość nauczycieli mieszkała w szkole. 

Jednak w miarę przybywania uczniów, a tym samym i oddziałów, przygotowywano nowe 

izby lekcyjne.  

Uroczyste przekazanie wybudowanej szkoły miało miejsce w dniu 14.IX.1957r.  

    

W 1994 roku praca nad wyborem patrona  weszła w zakres postawionych 

przez dyrekcję zadań będących następnym etapem działania w zakresie wychowania. 

Poszukiwania szczęśliwie zabiegły się z faktem, iż praca wielu ludzi z Kraśnickiego 

Towarzystwa Regionalnego przypomniała postać księdza Stanisława Zielińskiego.  

Społeczność szkolna miała możliwość zapoznania się ze zbiorem zgromadzonych mate-

riałów i eksponatów pamiątkowych oraz tekstów homilii wygłaszanych przez księdza. 

Jego bogactwo duchowe i wartości osobowościowe zadecydowały o decyzji wyboru 

księdza na patrona szkoły. Decyzja została podjęta przez dyrektora, Radę Pedagogiczną, 

Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

 

     20 lat sztandaru szkoły      

 

 

 

W dniu 12 października 1997 roku Rada Gminy Kraśnik nadała imię           

ks. Stanisława Zielińskiego naszej placówce, a wójt  gminy, równocześnie przewodniczą-

cy Komitetu Fundacji Sztandaru, mgr Jan Ziętek wręczył sztandar przedstawicielom 

Rady Rodziców. Następnie  w kościele parafialnym  w Stróży ks. arcybiskup Bolesław 

Pylak poświęcił go i przekazał z rąk rodziców pocztowi sztandarowemu uczniów.  

Uroczystość miała podniosły charakter, zawarła w sobie hołd złożony 

patronowi, wyraziła ogrom miłości do Ojczyzny  i człowieka, dała wyraz żywej wierze     

w Boga. Była wspaniałym, oficjalnym początkiem pięknej pracy. Pracy, która jest konty-

nuowana przez wychowawców i nauczycieli uczących w szkole.  

Każdy nowy rok szkolny to nowy etap będący zgłębieniem wiedzy na temat 

patrona. Prawdy głoszone przez ks. Stanisława Zielińskiego nie tracą na aktualności, 

mają wartość ponadczasową. Prawdy te stały się głównymi zadaniami wchodzącymi       

w zakres pracy nad kształtowaniem charakteru i osobowości młodego pokolenia dla 

którego miłość do Boga, człowieka, przyrody i Ojczyzny jest obok rzetelnej wiedzy             

i pracowitości największą wartością osobowości. 

  

 

 

  
 

 

   

Tak było kiedyś ... Tak jest dziś 

Dom Katarzyny Nosal  
w Stróży, w którym        
w latach 1950-1957  

uczyły się dzieci  

Pierwszy budynek szkolny 
tzw. „murowanka”,  

w którym uczyły się dzieci 

 

Tutaj uczyły się 
dzieci w okresie 
okupacji  (1939 
-1945)  - dom Jana 
Krakowiaka  

 Dużo pracy społecznej włożyli nauczyciele w budowę boiska do kosza,                 

piłki nożnej, koszykówki i bieżni. Za budowę boiska szkoła zdobyła nagrody                                    

(II nagrodę w powiecie, III w województwie oraz puchar I gazety Gromady Rolnik Polski).  

Obecnie szkoła odgrywa doniosłą rolę w dziele krzewienia oświaty        

i kultury w środowisku. Młodzież uczy się w godziwych warunkach lokalowych,       

w dużych klasach, przestronnych, dobrze oświetlonych. Na zajęciach szczególną 

uwagę kieruje się na rozwój intelektualny, kulturalny i emocjonalny tak,                

aby wyrobić wśród uczniów poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne jakim 

jest dom, szkoła, Ojczyzna.  

 

 

           Przez ostatnie 60 lat szkoła znacznie zmieniła swój wygląd i rozbudowała się.  

Dobudowano i zagospodarowano wiele klas lekcyjnych. W 2012r. została utworzona  

klasa integracyjna. Szkoła jest współorganizatorem imprez gminnych, parafialnych  

i powiatowych. Uczniowie wraz z nauczycielami reprezentują szkołę podczas  

tych uroczystości.  

Grono pedagogiczne   
rok szk. 1968/1969 

Dni otwarte szkoły 

Odnowiona sala gimnastyczna 

 Rada Pedagogiczna 

1997-2017 

 Obecnie w szkole zatrudnionych jest       

47 nauczycieli oraz 5 pracowników administracyjno 

- obsługowych. W klasach I-VIII uczy się łącznie       

272 uczniów. 

Pokój dyrektora szkoły          
p. Mariana Żaby 

Komitet rodzicielski 

           Koło gospodarstwa domowego przy szkole 1974-75 

Kąpielisko  

Kajaki 

Ośrodek zdrowia 

Budowa boiska -  5.VI.2001r. Budowa bieżni 

Klasa I z wychowawcą  p. Różą Sudół 

w nowym budynku szkolnym 

Kolorowe klasy lekcyjne z uczniami 

Klasa integracyjna 

Nowe boisko szkolne Bieżnia  z trybunami          
przy boisku 

Zielona szkoła Biała szkoła 

Zajęcia Kuchcikowa 


