
- 1 - 

Od kroniki szkoły do obchodów jubileuszowych w 

Szyszkowie 

 

Czysty przypadek sprawił, że mieszkańcy Szyszkowa mogą teraz zapoznać się 

w świetlicy wiejskiej ze stuletnią kroniką swojej dawnej Szkoły Powszechnej, 

a nie tylko oglądać ją jako eksponat w Muzeum w Praszce. W styczniu 2014 

roku, poszukując przedwojennych zdjęć do kroniki rodzinnej, poprosiłem moją 

siostrę, Marię Binek mieszkającą w Szyszkowie, żeby zapytała sąsiadów 

o zdjęcia z Szyszkowa w czasach przedwojennych. Po kilku dniach otrzymałem 

pocztą elektroniczną plik graficzny zawierający fotokopię strony ze zdjęciami ze 

starej kroniki szkolnej. Szkoła w Szyszkowie nie istnieje już od 1949 roku, 

natomiast  kronika szkoły była przechowywana w domu pani Alicji Piśli,  

w którym mieściła się pierwsza siedziba szkoły. Zdjęcia były przyklejone do karty 

kroniki oznaczonej numerem 24. Na fotokopii można było zobaczyć nie tylko 

zdjęcia, ale również wpisy dokonane przez nauczyciela.  

http://szyszkow.cba.pl/wp-content/uploads/2015/09/Kronika_karta_24.pdf
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Była to relacja z budowy szkoły, pisana w stylu reportażowym, która 

zaciekawiła nas do tego stopnia, że postanowiliśmy zeskanować całą kronikę. 

Z drugiej karty tej kroniki, oznaczonej numerem 4, dowiedzieliśmy się, że 

szkoła w Szyszkowie została założona 14 sierpnia 1915 roku, czyli, że za rok 

upłynie dokładnie 100 lat od tego momentu. Byliśmy zaskoczeni tym, że w 

Szyszkowie znajduje się przechowywana od 100 lat i zachowana w bardzo 

dobrym stanie kronika szkoły. Doszliśmy do wniosku, że ta kronika to 

prawdziwy skarb i trzeba zrobić wszystko, aby nie zaprzepaścić okazji do 

uczczenia w 2015 roku okrągłej 100. rocznicy utworzenia szkoły. 

Z karty oznaczonej numerem 31 dowiedziałem się, że Szkoła Powszechna 

w Szyszkowie w latach 1915-1938 mieściła się w budynku rodziny Piślów. Jako 

były mieszkaniec Szyszkowa (1946-1964) wiedziałem, że budynek ten 

nazywany był „kardonem”. Przed I wojną światową na rzece Prośnie 

przebiegała granica państwowa pomiędzy Królestwem Polskim należącym do 

Rosji i Niemcami. W Szyszkowie stacjonował kordon carskiego wojska, którego 

rosyjska nazwa pozostała w pamięci mieszkańców jako „kardon”.  

Na kolejnych kartach kroniki nauczyciel Kazimierz Stronczyński opisał 

szczegółowo, jak doszło do tego, że w latach 1937-1938 mieszkańcy Szyszkowa 

wznieśli w czynie społecznym nowy budynek szkoły. Wspólnie z siostrą 

postanowiliśmy przeprowadzić jak najszybciej cyfryzacje całej kroniki, 

ponieważ pani Alicja Piśla zamierzała przekazać kronikę do muzeum w Praszce. 

Po zeskanowaniu wszystkich kart wykonaliśmy trzy oprawione kopie kroniki, 

które przekazaliśmy pani Alicji Piśli, aby mogła spokojnie oddać oryginał do 

muzeum. Wcześniej, pani Alicja obawiała się, że po przekazaniu oryginału do 

muzeum, w Szyszkowie nikt nie będzie mógł zapoznać się z kroniką 

przechowywaną przez rodzinę Piślów przez sto lat. Podkreślała, że jej zmarły 

w grudniu 2013 roku mąż, Edward Piśla nikomu nie wypożyczał tej kroniki, 

http://szyszkow.cba.pl/wp-content/uploads/2015/09/Kronika_karta_31.pdf
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ponieważ obawiał się, że może zostać zniszczona, lub że jakieś zdjęcia zostaną 

zagubione. 

Jedną z kopii kroniki przeznaczyliśmy do umieszczenia w Świetlicy Wiejskiej 

w Szyszkowie. Drugą przeznaczyliśmy dla sołtysa Szyszkowa, a trzecią do 

przekazania razem z oryginałem do muzeum w Praszce. 

 Wykonaliśmy również trzy powiększone do formatu A3 reprodukcje 

fotografii z kroniki, przedstawiające kolejne etapy budowy szkoły. Zostały one 

umieszczone w świetlicy, aby informacja o tym, że szkoła została zbudowana 

w czynie społecznym, trafiła jak najszybciej do mieszkańców.  

W dniu 19 września 2014 moja siostra zorganizowała spotkanie informacyjne 

w swoim domu, w celu przedstawienia przedstawicielom lokalnych władz 

samorządowych i działaczom społecznym naszej propozycji uczczenia 100. 

rocznicy utworzenia Szkoły Powszechnej w Szyszkowie. W spotkaniu 

uczestniczyli: sołtys Szyszkowa - Tadeusz Patyk, Maria Gadomska, Wiesława 

Muchajer, Zofia Żłobińska, Jerzy Sas, Piotr Maliński, Maria Binek. 

Na spotkaniu przekazaliśmy panu sołtysowi następujące materiały: 

– 3 egzemplarze Kroniki Szkoły Powszechnej w Szyszkowie wydrukowane 

w formie miniaturowej reprodukcji formatu A5, 

– 3 egzemplarze Kroniki Szkoły Powszechnej w Szyszkowie wydrukowane 

w formie broszury formatu A5, 

– płytę CD zawierającą wszystkie pliki graficzne i tekstowe kroniki.  

Poinformowaliśmy zebranych, że wersję cyfrową kroniki i kopie wykonaliśmy 

jako pracę społeczną dla upamiętnienia 100. rocznicy utworzenia w 1915 roku 

Szkoły w Szyszkowie oraz, że kronika należy do zasobów dziedzictwa 

kulturowego gminy Praszka i odpowiednim miejscem do przechowywania jej 

oryginału i wersji cyfrowej jest muzeum w Praszce.  
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W piśmie przewodnim z dnia 19 września 2014 do sołtysa Szyszkowa 

zaznaczyliśmy również, że naszym zdaniem Kronika Szkoły Powszechnej 

w Szyszkowie zasługuje na szersze udostępnienie niż tylko na miejscu 

w świetlicy tak, aby na obchody 100. rocznicy utworzenia szkoły w Szyszkowie, 

do każdego domu w Szyszkowie i do każdego z zaproszonych gości, mógł trafić 

jeden egzemplarz. Zaproponowaliśmy również wykorzystanie opracowanej 

przez nas cyfrowej wersji kroniki do wydania okolicznościowej broszury 

i zamieszczenie kroniki na stronie internetowej gminy Praszka. 

Pan sołtys pokwitował odbiór przekazanych przez nas materiałów i zapewnił, 

że postara się zrobić w tej sprawie wszystko, co będzie możliwe. 

Już w czasie spotkania uświadomiłem sobie, że w tak małej miejscowości (260 

mieszkańców) trudno będzie zebrać środki niezbędne do samodzielnego 

wydania kroniki i nie można też liczyć na dofinansowanie ze strony lokalnych 

władz samorządowych. Wracając z Szyszkowa do Świebodzina zacząłem też 

wątpić w sens wydania drukiem samej tylko kroniki szkoły, jako głównego 

punktu obchodów jubileuszowych. Nie trudno było przecież sobie wyobrazić, że 

podczas obchodów 100. rocznicy utworzenia szkoły, pojawią się pytania 

dotyczące całej historii Szyszkowa i nie można poprzestać na wydaniu małej 

książeczki zawierającej tylko kronikę szkoły. Już wcześniej, w latach 2012-

2014, zbierając materiały do kroniki rodzinnej, znalazłem w księgach 

metrykalnych parafii Wniebowzięcia N.M.P w Praszce najstarsze dostępne tam 

metryki mieszkańców Szyszkowa pochodzące z roku 1695. Na podstawie 

zapisów metrykalnych udało mi się również zlokalizować osadę „Karmańsko” 

(obecnie „Pustkowie”). Nazwa tej osady, została wymieniona w „Słowniku 

Geograficznym Królestwa Polskiego” jak osada należąca do Szyszkowa, ale już 

w połowie XX wieku nikt z mieszkańców Szyszkowa takiej nazwy nie używał. 

Trafiłem również na dokument finansowy tej parafii Praszka z roku 1849, 

w którym podane były nazwiska mieszkańców Szyszkowa. Zaskoczyło mnie, że 

http://szyszkow.cba.pl/wp-content/uploads/2015/09/Pismo_19_09_2014_RET.jpg
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chociaż Szyszków był jedną z najmniejszych wsi w parafii Praszka, to w tym 

czasie mieszkała w nim wyjątkowo duża liczba dzierżawców płacących 

indywidualnie podatek określany jako „podymne”. Było ich tutaj aż 15, podczas 

gdy łącznie we wszystkich pozostałych wsiach parafii mieszkało zaledwie 11 

dzierżawców. Posiadając te materiały, doszedłem do wniosku, że mogą one 

stanowić zaczątek do opracowania historii Szyszkowa.  

W związku z tym, postanowiłem zainteresować tym tematem mojego brata, 

Edmunda Malińskiego – historyka. Już we wrześniu 2014 roku uzgodniliśmy, że 

wspólnie możemy opracować książkę, przedstawiającą dzieje Szyszkowa. 

Zaczęliśmy od dokumentów metrykalnych i publikacji historycznych 

dotyczących tego terenu: „Nad górną Prosną. Monografia Praszki” – 

opracowanie zbiorowe pod red. T. Krzemińskiego oraz „Słownik geograficzny 

gminy Praszka” autorstwa J. Tomczak. Niestety w publikacjach tych niewiele 

było wzmianek o Szyszkowie. Poza tym, okazało się, że „Słownik Geograficzny 

Gminy Praszka” podaje błędnie rok 1395 jako datę pierwszej wzmianki 

o Szyszkowie, ponieważ z publikacji (R Rosin, Ziemia wieluńska w XII do XVI 

wieku. Studia z dziejów osadnictwa) wynika, że ta data dotyczy Szyszkowa 

znajdującego się w gminie Danków, w powiecie kłobuckim.  

30 grudnia 2014 roku przekazaliśmy pani Marii Gadomskiej, zastępcy 

przewodniczącego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szyszków, 

informację, że rozpoczęliśmy prace nad książką "Szyszków. Szkice z dziejów 

Szyszkowa nad Prosną”, które planujemy zakończyć w pierwszym kwartale 

2015 roku. Doszliśmy do wniosku, że w roku obchodów jubileuszowych lokalne 

władze samorządowe będą bardziej zainteresowane wydaniem tej książki niż 

samej kroniki szkoły.  

Początkowo najbardziej brakowało nam materiałów na temat Szyszkowa 

w pierwszych latach powojennych oraz w latach 1967-2015. Lata 1949 - 1967 

zostały opisane przez sołtysów Szyszkowa w kronice szkoły. Nieocenionym 

okazało się tutaj pełne zaangażowanie naszej siostry w poszukiwaniu informacji 
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z tamtych lat. W trakcie pracy nad książką otrzymaliśmy od niej wiele 

materiałów pochodzących z dawnego „Klubu Prasy i Książki” i od szyszkowian. 

Nawiązaliśmy również kontakt z panią Zofią Żłobińską. To dzięki niej, 

w książce znalazł się rozdział o kaplicy pw. św. Jana oraz rozdział o udziale 

szyszkowian w III Powstaniu Śląskim. 

W dniu 12 lutego 2015 roku w Szyszkowie został powołany Komitet 

Obchodów 100. Rocznicy Szkoły Powszechnej w Szyszkowie, który zajął się 

przygotowaniem obchodów rocznicowych, w ramach czego miało nastąpić 

wydanie książki „Szyszków – Szkice i materiały z dziejów Szyszkowa nad 

Prosną” oraz zorganizowanie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na 

budynku dawnej szkoły. 

Przebieg prac związanych z obchodami jubileuszowymi obrazuje poniższe 

kalendarium obchodów rocznicowych. 

 

 

KALENDARIUM OBCHODÓW ROCZNICOWYCH 

 SZYSZKÓW 2015 

19 września 2014 – Maria Binek organizuje w swoim domu spotkanie na temat 

100. rocznicy utworzenia Szkoły Powszechnej w Szyszkowie przypadającej 

w roku 2015 . 

30 grudnia 2014 – Piotr Maliński deklaruje w imieniu autorów, wolontariuszy, 

opracowanie książki: „Szyszków. Szkice i materiały z dziejów Szyszkowa nad 

Prosną”. 

31 stycznia 2015 - Piotr Maliński nawiązuje kontakt z Ryszardem Bergerem, 

pasierbem Kazimierza Stronczyńskiego, nauczyciela Szkoły Powszechnej 

w Szyszkowie w latach 1935-1938. 
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1 lutego 2015 – Autorzy książki proponują, aby jako centralny punkt 

obchodów jubileuszowych przyjąć odsłonięcie tablicy pamiątkowej o treści: 

DLA UPAMIĘTNIENIA MIESZKAŃCÓW SZYSZKOWA, KTÓRZY 

W 1915 R. UTWORZYLI SZKOŁĘ POWSZECHNĄ, A W LATACH 1937 – 

1938 WZNIEŚLI TEN BUDYNEK POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA 

KAZIMIERZA STRONCZYŃSKIEGO. 14 SIERPNIA 2015 R.  

2 lutego 2015 – Marek Berger przesyła Piotrowi Malińskiemu kopię 

maszynopisu wspomnień Kazimierza Stronczyńskiego z czasów jego pracy jako 

nauczyciela Szkoły Powszechnej w Szyszkowie w latach 1935-1938, w celu 

zamieszczenia fragmentów wspomnień w książce „Szyszków. Szkice i materiały 

z dziejów Szyszkowa nad Prosną”. 

2 lutego 2015 – Mateusz Binek i Piotr Maliński zamieszczają w Internecie 

stronę „Szyszków nad Prosną” w celu promocji obchodów rocznicowych. 

12 lutego 2015 – Powołanie Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Utworzenia 

Szkoły Powszechnej w Szyszkowie. W skład Komitetu Obchodów weszli: 

Tadeusz Patyk – sołtys Szyszkowa jako przewodniczący oraz Maria Binek, 

Maria Gadomska, Maria Hamela, Kordian Kaszewski, Elżbieta Nowak, 

Grzegorz Piśla, Jerzy Sas, Janusz Smugowski, Adam Włodarski, Zofia 

Żłobińska, Grażyna Żyta – jako członkowie. 

20 lutego 2015 – Maria Binek przesyła pismo do dyrektora Muzeum w Praszce 

powiadamiające o przygotowaniach do obchodów rocznicowych w Szyszkowie. 

21 lutego 2015 – Maria Gadomska przekazuje do zamieszczenia na stronie 

internetowej Szyszkowa materiały dotyczące Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

Wsi Szyszków. 

2 marca 2015 – Maria Binek przesyła autorom książki teksty zebrane od 

mieszkańców Szyszkowa jako materiały do słownika gwary szyszkowian. 

15 marca 2015 – 6.04.2015 – Maria Binek przesyła autorom książki, zdjęcia 

i teksty do rozdziału Szyszków w latach 1945-2015. 
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10 marca.2015 – Maria Binek i Maria Gadomska redagują list do mieszkańców 

Szyszkowa i pismo do sponsorów. 

31 marca 2015 – Sołtys Szyszkowa Tadeusz Patyk przy wsparciu burmistrza 

Praszki finalizuje wykonanie nowej płyty betonowej do zabaw i gier sportowych 

na placu przy Domu Ludowym.  

15 kwietnia 2015 – Piotr Maliński  nawiązuje kontakt  z Jerzym Kowalskim, 

dyrektorem Muzeum Okręgowego w Sieradzu, który współpracował 

z Kazimierzem Stronczyńskim w latach powojennych. 

22 kwietnia 2015 – Autorzy książki przesyłają wydruk książki „Szyszków. 

Szkice i materiały z dziejów Szyszkowa nad Prosną” do recenzentów: 

– prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Olejnik – Prezes Honorowy Wieluńskiego 

Towarzystwa Naukowego, 

– prof. dr hab. Grzegorz Strauhold (Uniwersytet Wrocławski). 

25 kwietnia 2015 – W Szyszkowa prowadzone są prace przy ogrodzeniu placu 

przy Domu Ludowym w Szyszkowie. Na zdjęciu: sołtys Tadeusz Patyk, 

Mariusz Nowak, Marcin Derbis i Piotr Kaczmarek. Dzięki środkom z funduszu 

sołeckiego plac został ogrodzony nową siatką z solidnymi, kutymi bramami. 

4 maja 2015 – Profesor dr hab. Stanisław Tadeusz Olejnik przesyła Piotrowi 

Malińskiemu swoje uwagi oraz tekst przedmowy do książki  

8 maja 2015 – Profesor dr hab. Grzegorz Strauhold przesyła Edmundowi 

Malińskiemu recenzję książki. 

12 maja 2015 – Maria Binek i Janusz Smugowski spotykają się w Wieluniu 

z Bogusławem Wcisło, właścicielem Zakładu Poligraficznego Kolor – Druk, 

aby uzgodnić termin wydania książki.  

19 maja 2015 – Szymon Binek wykonuje fotografie do książki. 

21 maja 2015 – Janusz Smugowski wykonuje fotografie do książki.  

21 maja 2015 – Maria Gadomska przekazuje pliki posiadanych fotografii do 

zamieszczenia w książce. 

http://szyszkow.cba.pl/wp-content/uploads/2015/03/08aa.jpg
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23 maja 2015 – Maria Gadomska uzgadnia z wykonawcą projekt tablicy 

pamiątkowej. 

25 maja 2015 – Autorzy przesyłają pliki książki do Zakładu Poligraficznego 

Kolor-Druk w Wieluniu. 

26 maja 2015 – Maria Binek i Janusz Smugowski negocjują z Zakładem 

Kolor – Druk cenę wydania książki i warunki płatności. 

3 czerwca 2015 – Maria Binek przygotowuje 60 egzemplarzy broszury 

informacyjnej „Szkoła w Szyszkowie w latach 1915-1949” jako załącznika do 

zaproszeń. 

 15-21 czerwca 2015 – Maria Binek redaguje i wysyła zaproszenia 

z broszurami informacyjnymi. Tadeusz Patyk wręcza zaproszenia 

przedstawicielom lokalnych władz samorządowych. 

16 lipca 2015 – Maria Gadomska i Maria Binek podpisują w Mokrsku umowę 

z GOK na wypożyczenie sceny do Szyszkowa na dzień 14 sierpnia 2015. 

31 lipca 2015 – Maria Gadomska organizuje w świetlicy spotkanie 

z mieszkankami Szyszkowa, na którym zostało omówione przygotowanie 

poczęstunku dla gości zaproszonych na dzień 14 sierpnia. Przybyłe panie 

ustaliły menu i podzieliły się obowiązkami.  

1 sierpnia 2015 – Grażyna Żyta z zebranych przez siebie w lipcu 

pamiątkowych przedmiotów zorganizowała kącik pamiątek. 

4 sierpnia 2015 – Maria Gadomska i Maria Binek rozmawiają w świetlicy 

Domu Ludowego w Szyszkowie z panią Anną Paduszek z Kulisów Powiatu na 

temat obchodów 100. Rocznicy utworzenia Szkoły Powszechnej w Szyszkowie. 

6 sierpnia 2105 – W Kulisach Powiatu artykuł Anny Paduszek „Wyjątkowy 

jubileusz”, dotyczący uroczystości rocznicowych w Szyszkowie. 

7 sierpnia 2015 – Maria Gadomska i Maria Binek i odbierają nakład 300 

egzemplarzy książki „Szyszków. Szkice i materiały z dziejów Szyszkowa nad 

Prosną” w Zakładzie Poligraficznym „Kolor-Druk” w Wieluniu. 

http://szyszkow.cba.pl/wp-content/uploads/2015/09/Szkola_w_Szyszkowie_1915-1949_w_aut.pdf
http://szyszkow.cba.pl/wp-content/uploads/2015/09/wyj%C4%85tkowy-jubileusz.jpg
http://szyszkow.cba.pl/wp-content/uploads/2015/09/wyj%C4%85tkowy-jubileusz.jpg
http://szyszkow.cba.pl/wp-content/uploads/2015/09/wyj%C4%85tkowy-jubileusz.jpg
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7 sierpnia 2015 – Sołtys Szyszkowa Tadeusz Patyk rozmawia z redaktorem 

Radia Ziemi Wieluńskiej na temat programu uroczystości jubileuszowych 

w Szyszkowie. 

8 sierpnia 2015 – Na stronie internetowej Radia Ziemi Wieluńskiej 

zamieszczony został komunikat Magdaleny Jaroch: „W przyszłym tygodniu 

szkoła z Szyszkowa będzie obchodziła jubileusz 100-lecia powstania”. 

Zapraszał sołtys Szyszkowa, Tadeusz Patyk. 

12 sierpnia 2015 – Grzegorz Piśla przywozi ciągnikiem scenę wypożyczoną 

z GOK w Mokrsku. Scenę ustawili: pracownik GOK w Mokrsku wraz 

z Grzegorzem Piślą, Adamem Włodarskim, Andrzejem Miedzińskim, 

Zdzisławem Żytą i Piotrem Kaczmarkiem. 

13 sierpnia 2015 – Maria Gadomska dostarcza na plac przed Domem 

Ludowym tablicę pamiątkową. Tablica zostaje zamontowana przez Adama 

Włodarskiego i Grzegorza Piślę.  

13 sierpnia 2015 – Delegacja z Prosny przywozi i rozkłada drugi namiot. 

Postawienie tego namiotu zostało uzgodnione w czerwcu przez sołtysa Tadeusza 

Patyka z panem Michałem Gierakiem ze wsi Prosna. 

13 sierpnia 2015 – Pracownicy „Flory” z Praszki przywożą i rozkładają 

namiot. Postawienie namiotu zostało uzgodnione z Leszkiem Korzeniowskim 

przez Zofię Żłobińską w maju 2015.  

13-14 sierpnia 2015 – Wiele osób z Szyszkowa zaangażowało się do prac przy 

sprzątaniu i upiększaniu terenu wokół Domu Ludowego. Panie zajęły się 

przygotowaniem „szwedzkiego stołu” do poczęstunku dla gości. Zastawiły stoły 

pysznym ciastem własnego wypieku, roladą, owocami i innymi potrawami. 

.  

14 sierpnia 2015 – Uroczystości jubileuszowe 100. rocznicy utworzenia 

Szkoły Powszechnej w Szyszkowie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 15.00 – Msza święta w kaplicy pw. Św. Jana w Szyszkowie w intencji 

 zmarłych mieszkańców Szyszkowa oraz nauczycieli i uczniów Szkoły 

 Powszechnej w Szyszkowie. 

 15.45 – Przemarsz z orkiestrą na plac przed budynkiem szkoły. 

16.00 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Rozrywkowej z Wysokiej pod 

kierunkiem Piotra Rataja.  

 16.15 – Otwarcie uroczystości – Maria Gadomska, 

 wiceprzewodnicząca  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 

 Szyszkow. Hymn państwowy i wciągnięcie polskiej flagi na maszt.   

 – Powitanie gości przez radnego  gminy Praszka, sołtysa  Szyszkowa 

 Tadeusza Patyka. Fanfary dla  mieszkańców w wykonaniu orkiestry z 

 Wysokiej.  

 – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej: Kamila Nierubliszewska  (córka 

 Kazimierza Stronczyńskiego), burmistrz Praszki - Jarosław Tkaczyński, 

 Przewodniczący  Rady Miejskiej w Praszce – Bogusław Łazik, sołtys 

 Szyszkowa –Tadeusz Patyk. 

 - Poświęcenie tablicy pamiątkowej – wikariusz parafii Św. Rodziny  w 

 Praszce – Tomasz Śleziak. 

 16.35 – Wystąpienia potomków Kazimierza Stronczyńskiego.    

16.40 – Wystąpienie     przyjaciela  Kazimierza  Stronczyńskiego –  

Jerzego  Kowalskiego. 

 16.48 – Wystąpienia zaproszonych gości:  

 – poseł na Sejm RP – Leszek Korzeniowski,  

  wojewoda  opolski – Ryszard  Wilczyński,  

 – wicestarosta oleski – Roland Fabianek,  burmistrz  Praszki –

 Jarosław Tkaczyński, burmistrz Gorzowa Śl.– Artur  Tomala. 

 – Maria Gadomska odczytuje list od dr Leszka Anczyka, syna  Ignacego 

 Anczyka, ostatniego nauczyciela szkoły w Syszkowie.  

https://www.youtube.com/watch?v=sNXC7hZZ968
https://www.youtube.com/watch?v=ylZAXEtWVPE
https://www.youtube.com/watch?v=_QcirhIT0EU
https://www.youtube.com/watch?v=WDso8A3dLPg
https://www.youtube.com/watch?v=RB-M_cZFKo4
https://www.youtube.com/watch?v=4rwPmW_7h2A
https://www.youtube.com/watch?v=jvFNRu_aGiM
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17.02 – Prezentacja książki „Szyszków. Szkice i materiały z dziejów  

 Szyszkowa nad Prosną – dr Edmund Maliński. 

 17.20 – Wiersz o Szyszkowie, autorstwa Zofii Żłobińskiej recytuje 

 Martyna Przygoda. 

 17.22 – Orkiestra z Wysokiej życzy STO LAT wszystkim 

 zgromadzonym  gościom. 

 17.25 – Maria Gadomska i sołtys Tadeusz Patyk składają wszystkim 

 podziękowania Maria Gadomska ogłasza  zakończenie części oficjalnej 

i zaprasza na część artystyczną, którą  poprowadzi Martyna Przygoda.  

 18.00 – Koncert Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej w 

 Oleśnie pod kierunkiem Korneliusza Wiatra. 

19.00 – Koncert zespołu wokalno-instrumentalnego z Szyszkowa: 

Kordian Kaszewski,  Zuzanna Pecyna,  Wiktoria Bielawska, 

Adrianna  Spodymek,  Paweł Drozds, Piotr Penczok. 

 19.23 – Pokaz stylów tanecznych: Zuzanna Pecyna i Artur Wrzesiński. 

 20.00 – Koncert zespołu Wise Choice z Praszki: Lidia Binek, Szymon 

 Binek, Mateusz Chrobak, Michał Jędryszek, Kasia Napieraj, Maciej 

 Śliwiński. 

 21.30 – 22.55 – Koncert zespołu Gang Marcela: Barbara Trojan, Marceli 

 Trojan, Jan Maliński, Robert Gliński. 

 23.00 – Zabawa taneczna – DJ AREK. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17 sierpnia 2015 – Na stronie internetowej Radio Ziemi Wieluńskiej 

zamieszczony został reportaż Aliny Frejusz – 100. rocznica utworzenia szkoły w 

Szyszkowie nad Prosną (galeria zdjęć). 

20 sierpnia 2015 – W Kulisach Powiatu zamieszczony został artykuł Anny 

Paduszek „Pamięć o szkole pozostała...” 

https://www.youtube.com/watch?v=Zfsskw3AKuQ
http://szyszkow.hol.es/archiwa/1706
https://www.youtube.com/watch?v=qD_5OIxmYkc
https://www.youtube.com/watch?v=JwWTqSjqv4M
https://www.youtube.com/watch?v=A6Ayt_nTTAQ
https://www.youtube.com/watch?v=_sjxnva4lLk
https://www.youtube.com/watch?v=T7fwiyMWC0U
https://www.youtube.com/watch?v=2NrX3jknzkc
https://www.youtube.com/watch?v=cncIIJjPcsQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q_aOkcy6J8Y
http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=17773
http://szyszkow.cba.pl/wp-content/uploads/2015/09/pami%C4%99%C4%87-o-szkole-pozosta%C5%82a.jpg
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27 sierpnia 2015 – W Kulisach Powiatu zamieszczony został artykuł Anny 

Paduszek „Szkoła z piękną historią”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Należy pogratulować sukcesu sołtysowi Szyszkowa, Tadeuszowi Patykowi 

i Marii Gadomskiej ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szyszków oraz 

wszystkim mieszkańcom Szyszkowa, wolontariuszom i sponsorom, którzy 

przyczynili się do zorganizowania obchodów 100. rocznicy utworzenia Szkoły 

Powszechnej w Szyszkowie. 

Bez  zaangażowania i ofiarności całej społeczności Szyszkowa nie byłoby  

możliwe zrealizowanie pomysłu obchodów rocznicowych, który powstał z chwilą,  

gdy kronika szkolna trafiła do rąk Marii  Binek. To dzięki jej pracy  kronika została 

udostępniona wszystkim mieszkańcom a dzięki jej osobistemu zaangażowaniu  

w Szyszkowie powołany został  Komitet Obchodów i wydana została książka 

„Szyszków. Szkice i materiały z dziejów Szyszkowa nad Prosną”. 

 

Piotr Maliński 

 

 

http://szyszkow.cba.pl/wp-content/uploads/2015/09/szko%C5%82a-z-piekna-histori%C4%85.jpg

