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Szkoły
Podstawowej nr 6
w Kraśniku

Dokładnie 15 października 1962r. o godzinie 13.30 oficjalnie przekazano
w użytkowanie uczniom
i nauczycielom z Kraśnika Fabrycznego budynek
przy ul. Grunwaldzkiej 2.
Ogólny koszt inwestycji
wyniósł 6 mln 340 tys. zł,
z tego ponad 690 tys.
zł zebrał od samych kraśniczan Społeczny Ko-

mitet Budowy Szkoły, w którego skład weszli m. in.
Stanisław Durzyński, Jan Widomski, Helena
i Stanisław Grzesiukowie, Janina Nosek, Jadwiga
Żurawska. Nie do przecenienia była zwłaszcza rola
ówczesnego wicedyrektora Kraśnickiej Fabryki
Wyrobów Metalowych Eugeniusza Jacha, który
odpowiadał za zebranie dokumentacji niezbędnej
do rozpoczęcia budowy. Szkoła została zapisana
jako 411 z kolei w prowadzonej akcji "Tysiąc szkół
na 1000-lecie Państwa Polskiego". Zresztą "szóstka" na początku wcale nie była "szóstką", tylko…
"dwójką". Ze względu na podział miasta na Kraśnik
Lubelski i Fabryczny numeracja szkół prowadzona
była w obu dzisiejszych
dzielnicach
jednego miasta osobno. Dopiero w 1975r.
doszło do połączenia
administracyjnego
dzielnic i wprowadzenia dzisiejszych oznaczeń.
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Od lewej siedzą
rząd I: Jadwiga Marzec, Teresa Belina-Juda, Barbara Zielińska, Aldona Rostek,
Renata Nowak, Katarzyna Hajdenraich, Ewa Węzka, Jolanta Jurak,
rząd II: Dorota Siebielec, Marzanna Babisz, Joanna Cybulak, Katarzyna
Wojciechowska, Bożena Serafińska-Chudy, Wojciech Stopa, Janina Kędziora,
Anna Osiak.
Od lewej stoją
rząd I: Danuta Niezgoda, Bożena Leksowska, Bożena Łyjak, Grażyna
Lewandowska, Bożena Dziewulska, Dorota Michalczyk, Barbara Oszust,
Monika Żuber, Iwona Tomala, Elżbieta Wezgraj, Monika Kuśmierz,
Michał Wojcieszkiewicz,
rząd II: Barbara Szymańska, Anna Lewicka, Paweł Szymański, Karolina Sola,
Małgorzata Wojtaszek, Renata Krzysztoń, Magdalena Sokołowska-Suchomska,
Anna Bielecka, Krzysztof Rakuś, Agnieszka Nafalska, Anna Jasińska,
Izabela Zdyb, Jerzy Nowak.
Nieobecni na zdjęciu:
Małgorzata Omeljan, Barbara Wilk, Ewa Tyc, Danuta Olszówka, Beata Prokop,
Sebastian Pawlak, Teresa Błaszczyk, Mariola Grela, Barbara Kowalska,
Barbara Żuber, Alina Olszówka, Dorota Anders-Duda, Małgorzata Panek,
Elżbieta Ostrowska.



Po Józefie Królu stanowisko dyrektora obejmowali kolejno Maria Chmura (1989-1990), Maria
Siedlecka (1990-1994), Halina Jaworska (19941999), Roman Siejewicz (1999-2009) i wreszcie
od 2009 urzędujący do dziś Wojciech Stopa.
1 października 2006 roku szkoła przyjęła imię
Jana Pawła II. „Wy jesteście przyszłością świata
…” głosi napis na pięknym pomniku, który stanął
na szkolnym dziedzińcu. Jego autorem jest Andrzej Krawczak, absolwent krakowskiej ASP, wychowanek
„szóstki”.
W roku 2010
szkoła otrzymała w darze od Rady Rodziców swój
sztandar.
Zmienia się świat wokół nas, zmienia się
także Szkoła Podstawowa nr 6. W 1999 r.
zgodnie z reformą oświaty odeszły do gimnazjum siódme i ósme klasy. Obecnie do
szkoły uczęszcza 499 uczniów.
W ubiegłym roku liczba zapisanych
w "Księdze uczniów" dzieci przekroczyła 8000. W szkole działają jedyne
w mieście klasy integracyjne, do której uczęszczają także dzieci z wadą
wzroku, porażeniem mózgowym,
zespołem Downa. Wybudowano nowe wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych, dawną
pracownię techniczną zamieniono na małą
salę gimnastyczną, wymieniono prawie 300
okien, osuszono fundamenty. Powstały
plac
zabaw
i sala
zabaw, aby znakomicie w „szóstce” mogli
poczuć się najmłodsi uczniowie. W minione wakacje wymalowane zostały szkolne
korytarze, wyremontowano większość
klas. W planach jest remont elewacji.
A wszystko po to, by "szóstka" mogła
obchodzić jeszcze niejeden jubileusz.



950 uczniów, którzy 15.10.1962 usłyszeli pierwszy szkolny dzwonek w nowej szkole, miało do dyspozycji oprócz zwykłych
klas lekcyjnych także gabinet fizyko-chemiczny, biologiczny oraz dwie pracownie do zajęć praktyczno-technicznych. Od początku istnienia placówki
działa również biblioteka,
choć na początku dysponuje zaledwie kilkunastoma woluminami, wypożyczonymi zresztą z SP nr 1.
Ale już niedługo jest ich, jak podaje dokładnie i z dumą kronika szkoły, 4473.
Wkrótce okazuje się, że potrzebne są kolejne inwestycje. Lżejsze finansowo,
jak zakup pomocy naukowych, oraz poważniejsze, jak choćby podłączenie
budynku do rurociągu fabrycznej elektrociepłowni, ponieważ własna szkolna
kotłownia nie zdała egzaminu.
Konieczne było też uprzątnięcie
placu wokół szkoły, a zwłaszcza
wybudowanie boisk sportowych.
Komitet
Rodzicielski
urządził 31.12.1963r. Bal Noworoczny, z którego środki przekazano na poczet tej właśnie
inwestycji.
Ale Szkoła Podstawowa nr 6
to od początku przede wszystkim nie budynek, ale ludzie.
Pierwszym kierownikiem szkoły mianowano Stanisława Grzesiuka, a jego zastępcą Stanisława Pikulę, którego po trzech miesiącach zmienił Jan Osiak.
Pierwsze grono pedagogiczne tworzyły panie Kazimiera Miernik, Henryka
Przybylska, Natalia Koczwara, Helena Stawiarska, Helena Dobrowolska,
Alicja Gązwa, Kazimiera
Ciepielewska, Władysława
Kasica
i
Helena
Grzesiukowa.
Wkrótce
potem zatrudnionych jest
już 22 nauczycieli, liczba
oddziałów wzrasta z 12 do
25, a liczba dzieci przekracza 1200.



Niemalże od początku działają drużyny harcerskie, którymi opiekują się
Maria Muszyńska i Maria
Sobieszczańska, od 1964 r.
także Grażyna Kossowska
i Stanisław Biskup, a w latach
następnych kolejni nauczyciele.
W 1968r. w szkole jest już
200 zuchów i 150 harcerzy.
Sporą grupę stanowią wówczas dzieci narodowości cygańskiej. Podczas uroczystości
szkolnych często występuje
zespół działający pod nazwą
"Mała Roma".
W 1967r. nowym kierownikiem szkoły zostaje Stanisław Speruda. Nauczyciele prowadzą 20 kółek zainteresowań, z których protokół rok późniejszej plenarnej Rady Pedagogicznej wyróżnia szczególnie recytatorskie i taneczne. Aż
do początku lat 70-tych trwa porządkowanie terenu pod boiska, a już w 1971
ma miejsce pierwszy remont
generalny budynku. Odnowiono
elewację, dach wraz z obróbkami blacharskimi, odnowiono
salę gimnastyczną. Na początku roku 1974 obowiązki kierownika przejmuje dotychczasowy
zastępca Ferdynand Mikołajewicz, a kilka miesięcy później,
już dyrektorem placówki, zostaje mianowany Józef Król. Kieruje on szkołą przez 15 lat, do
1989 roku.
Lata 70. i 80. upływają pod znakiem sukcesów sportowych i estradowych.
Od 1972 działają cyklicznie (co dwa lata) klasy sportowe o specjalności siatkarskiej, zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt. To w SP nr 6 wykuwały się
talenty późniejszych reprezentantów Polski: Jolanty Kani i Romana
Szczerbika. Zajęcia wychowania
fizycznego prowadzili w "szóstce"
m. in. Maria Muszyńska, Jerzy
Kulik, Witold Bober. Efekty ich
pracy to chociażby sukcesy roku
1978: 1., 2. i 4. miejsce w ogólnopolskich zawodach mini-siatkówki i
1. miejsce w województwie w piłce
siatkowej dziewcząt, powtórzone
zresztą w 1981 i 1983 roku.



W 1983 i 1984 r. siatkarski makroregion wygrywają chłopcy. Nie sposób też nie
wspomnieć o absolwentach-olimpijczykach: Marku
Bajanie (pięciobój nowoczesny - Moskwa 1980),
Jerzym Nieciu (zapasy Seul 1988), Marku Stępniu
(szermierka - Barcelona
1992). Już w XXI wieku do
tego elitarnego grona dołączy jeszcze Zuzanna Mazurek (pływanie – Pekin
2008).
Z kolei spod muzykalnej ręki Jerzego Bidiuka wyszły późniejsze gwiazdy
polskiej estrady, bracia
Piotr i Grzegorz Płechowie
(w przyszłości gitarzyści
Budki Suflera i Bajmu),
którzy rozpoczynali swą
przygodę
z
estradą
w szkolnym zespole Paradoks. W Bajmie występował także inny absolwent
"szóstki", Paweł Sot.
Szczególny w historii
szkoły okazał się rok 1979.
28 lutego placówce nadano imię poety Władysława Broniewskiego. Na uroczystościach gościła m. in.
żona pisarza Wanda Broniewska.
Budynek SP 6 pierwotnie planowany był na
650 uczniów, ale już na
pierwszej
inauguracji
pojawiło się ich o trzystu
więcej.
Rekord
padł
w roku szkolnym 1978/79
- mury "szóstki" musiały
pomieścić aż 1450 dzieci!
Nic
więc
dziwnego,
że nieustannie myślano
o konieczności rozbudowy
bazy
lokalowej.
1.09.1983r. oddany został do użytku budynek filialny przy ul. Szpitalnej.
Uczniowie klas I-III korzystali z niego przez szesnaście lat, do roku 1999, budząc zasłużą zazdrość innych żaków, bowiem żadna podstawówka w mieście
nie pracowała wówczas w równie komfortowych warunkach.



