
Szkoła Podstawowa w Małkach powstała na początku XX wieku około 

1905 roku i była pruską szkołą elementarną. Mieściła się w jednym 

budynku zbudowanym w 1905 roku. Po odzyskaniu niepodległości 

przez Polskę w 1918 roku  stała się czteroklasową polską szkołą 

powszechną. Przed 1 września 1939 roku mieściła 2 izby lekcyjne.      

W czasie II wojny światowej izby zostały zniszczone w ponad 50 %. 

Pomoce naukowe zniszczono całkowicie. 

  

Szkoła Powszechna w Małkach po II wojnie światowej (ok. 1945 r.). 



Po II wojnie światowej w 1945 roku szkoła stała się stopniowo pełno- 

klasową szkołą podstawową. Tak wyglądał rozwój szkoły w okresie od 

1945 – do obecnie: 

1944 - 45 – klasy I - IV 

1945 - 46 – klasy I - V 

1946 - 47 – klasy I - VI 

1947 - 66 – klasy I - VII 

1966 - 99- klasy I - VIII    

1999 -  do obecnie - klasy I - VI    

Dnia 7 listopada 1945 roku  rozpoczął pełnić obowiązki kierownika 

szkoły Wacław Wojciechowski przejmując od pełniącej dotąd tą 

funkcję Marii Nowak. W szkole pracowało wtedy 3 nauczycieli. Na 

dzień 15 czerwca 1946 roku  całkowicie zdatne do użytku były 2 izby 

umeblowane w 50%, w pokoju kierownika szkoły była trzecia izba 

umeblowana częściowo. W latach 1948/49 nauka odbywała się już      

w 4 izbach lekcyjnych.   

Dnia 19 grudnia 1948 roku nastąpiło otwarcie w szkole punktu 

bibliotecznego dla dorosłych. 

W dniu 15 września 1950 r. nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku 

kierownika szkoły. Obowiązek kierownika przejął Marek Radzymiński 

nauczyciel z Górzna.  



    

Wycieczka do Warszawy dn. 28 maja 1954 roku. Osoba pierwsza z prawej 
strony to kierownik szkoły Marek Radzymiński. 

Cytat z kroniki: Jak wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego w latach 

1950/51 

… ,,Rozpoczęcie roku szkolnego podobnie jak w roku poprzednim 

miało charakter uroczysty. W myśl zasady: społeczeństwo szkole, 

rodzice dzieciom – powitanie dziatwy szkolnej w nowo 

wymalowanych salach przez starsze społeczeństwo odbyło się 

serdecznie i uroczyście”…  



Dnia 9 stycznia 1950 roku powołano organizację harcerską w szkole. 

Drużyna liczyła 65 harcerzy.   

Ciekawostką historyczną jest to, że w okresie od dnia 16 lipca -         

16 sierpnia 1951 roku działał w szkole dla dzieci miejscowych 

pierwszy dziedziniec żniwny. Dziedziniec żniwny w Małkach po raz 

pierwszy został przyjęty przez miejscowe społeczeństwo z wielkim 

uznaniem      i zrozumieniem. Korzyści odniosły zarówno same dzieci 

jak, ich rodzice, którzy mogli swobodnie pracować przy żniwach. 

Dziedziniec działał też w kolejnych latach. 

Dnia 17 grudnia 1952 roku stał się dniem historycznym w życiu 

gromady i szkoły w Małkach. Tego dnia po raz pierwszy zabłysnęła 

żarówka elektryczna. W klasach umieszczono głośniki radiowe, 

zakupiono adapter przy którym, została zorganizowana choinka 

noworoczna. 

Dnia 21 listopada 1953 roku po raz pierwszy w historii nauczycielstwa 

polskiego na terenie naszego powiatu obchodzono Dzień Nauczyciela 

Wiejskiego.     

Z dniem 1 września 1954 roku obowiązki kierownika szkoły                  

w Małkach przejęła Eugenia Antkiewicz. W szkole pracowało w tym 

okresie 4 nauczycieli. 

W roku szkolnym 1956/57 ze względu na dużą liczbę dzieci 

przygotowano piątą izbę lekcyjną w kancelarii szkolnej. W szkole 

pracowało 5 nauczycieli.  

Jeszcze w 1957 roku opałem w szkole było tylko drewno.  

Z dniem 1 września 1957 roku powstała szkoła w Słoszewach                

o jednym nauczycielu. Kierownikiem tej szkoły był Kazimierz 

Błaszkiewicz. Szkoła ta w 1972 roku ze względu na zwiększenie 

obwodu szkolnego i przywrócenie do zasięgu sprzed 1957 roku 



została przyłączona jako punkt filialny do szkoły macierzystej               

w Małkach. Szkołę  w kolejnych latach zlikwidowano z powodu 

malejącej liczby dzieci.  

   

Szkoła w Słoszewach. 

W roku 1958/59 w Szkole Powszechnej w Małkach ogrodzono boisko 

sportowe i sad. Budynek był bardzo zniszczony i wymagał  nadal 

kapitalnego remontu.  

We wrześniu 1958 roku powstała w szkole pierwsza Spółdzielnia 

Uczniowska.  

Dnia 1 września 1959 roku otwarto szkołę w Niewierzu. To była 

szkoła o jednym nauczycielu podobnie jak szkoła w Słoszewach. 



Kierownikiem tej szkoły została Stefania Plebaniak. Szkołę 

przyłączono również jako punkt filialny do szkoły macierzystej  

w Małkach w 1972 roku.  

  

Szkoła w Niewierzu. 

W powyższych latach powstała też szkoła w Chojnie. Kierownikiem 

szkoły była Jadwiga Musiałkiewicz. Szkołę w Chojnie przyłączono       

w 1972 roku do szkoły macierzystej w Małkach  też jako punkt filialny 

tej szkoły. Szkołę w Chojnie też zlikwidowano w kolejnych latach.  



    

Szkoła w Chojnie. 

W latach 1959/60 budynek szkoły w Małkach nadawał się do 

kapitalnego remontu. W szkole pracowało nadal 5 nauczycieli.  

W styczniu 1960  roku  –  w rocznicę wyzwolenia powiatu 

brodnickiego odsłonięto w Małkach pomnik ku czci pomordowanych 

Żydówek. 



 

Przemówienie Wincentego Jaworskiego z okazji odsłonięcia Pomnika Żydówek 
(1960 r.).  

  Niepozorny pomnik, który kryje w sobie tragedię ludzkiego istnienia.  

Aby zapoznać się z jego historią trzeba sięgnąć pamięcią kilkadziesiąt 

lat wstecz. Obóz pracy Żydówek w Małkach utworzony                        

22 sierpnia 1944 roku, a zlikwidowany w końcu stycznia 1945 roku. 

Liczył łącznie około 5 tysięcy więźniarek pochodzenia żydowskiego, 

które pracowały wzdłuż rzeki Drwęcy. Komenda obozu mieściła się               

w majątku Bocień. Wieś Małki była podobozem Bocienia. Podobóz 

Bocień był podobozem obozu Stutthof. Pomnik ten, jak i jego historia 

jest dla nas miejscem szczególnym. Musimy pamiętać o tych, którzy 

przelali swą krew za nas walcząc, abyśmy mogli spokojnie żyć, uczyć 

się i pracować.  



   

 

Dzieci ze szkoły w Małkach w hołdzie ofiarom zbrodni hitlerowskiej 

 (1960 r.).   



 

Tak wyglądała Szkoła Podstawowa w Małkach w około 1960 roku      (widok 
od strony boiska). 

 

 



 

Grono pedagogiczne szkoły w Małkach w pełnym składzie w 1961 roku.     W 
środku na zdjęciu kierownik szkoły Eugenia Antkiewicz. 

Na początku lat 60 w szkole nadal brakowało mieszkań 

nauczycielskich.  Został w końcu przeprowadzony kapitalny remont 

szkoły. Wymienione zostały częściowo wiązary dachowe. Położono 

nową dachówkę. Wymieniono podłogi w klasach, wstawiono nowe 

okna, dokonano  remontu piwnic. Zrobiono przed szkołą chodniki.      

Z wykonawcami jednak było sporo kłopotów. Cytat z kroniki: 

…,,Wynosili materiał, chodzili na tzw. ,,fuchy”. Nie można było ich 

upilnować. Jednego z nich na motorze ścigałam by oddał zabrane 

deski i blachę”… 

Przypuszczalnie są to słowa ówczesnej kierownik szkoły, Eugenii 

Ankiewicz. Widać tu ogromne poświęcenie i zaangażowanie 



kierownika na rzecz szkoły. Po ciężkich trudach szkołę odnowiono.    

W tych latach powstał projekt zbudowania nowej szkoły w czynie 

społecznym. Klasy były przeładowane, na 33m2 uczyło się około       

40 uczniów. Warunki pracy nauczycieli były ciężkie.  

Rok szkolny1962/63 był ważnym rokiem w historii szkoły w Małkach. 

Liczba dzieci wzrosła do 208 . Były złe warunki lokalowe szkoły.  

Dnia 15 grudnia 1962 roku na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej       

w Małkach uchwalono 1% do Funduszu Gromadzkiego                           

z przeznaczeniem na budowę nowej szkoły. Dzieci i nauczyciele prosili 

wtedy o lepsze miejsce pracy i nauki.  

Dnia 4 lutego 1963 roku odbyła się akcja propagandowa na rzecz 

budowy nowego budynku szkoły w Małkach (pawilonu). Wszyscy byli 

chętni do pracy. 

W roku 1963 postanowiono zbudować w czynie społecznym 11 szkół 

podstawowych w woj. bydgoskim (w tym 4 szkoły wiejskie).                    

W związku z wyżem demograficznym zaczęto masowo  budować             

w latach 60 budynki oświatowe, głównie szkoły podstawowe. Było to 

tysiąc szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego. Nazwę szkół tysiąclecia 

powiązano z obchodzonymi oficjalnie uroczystościami 1000 – lecia  

Państwa Polskiego przypadającymi na 1966 rok. Były budowane        

2- albo 3- kondygnacyjne pawilony.  

W dniu 16 kwietnia 1963 roku zapoznano się z placem budowy           

w Małkach, dokumentacją, sporządzono zestawienie potrzebnych 

materiałów na budowę, sprzętu budowlanego. W tym dniu kierownik 

budowy przejął dokumentację  techniczną.  

Dnia 22 kwietnia 1963 roku  kierownik wytyczył kontury budynku.  

Dnia 27 kwietnia 1963 roku dzieci szkolne wraz z wychowawcami 

przystąpiły do kopania fundamentów. Powoli z ziemi wyrosły mury.   



 

Powoli z ziemi wyrastały mury nowego budynku szkoły w Małkach           (maj 
1963 r.). 

 

Dzieci szkolne pracują przy budowie pawilonu. 



 

Konstrukcja stropodachu pawilonu w Małkach. 

Cytat z kroniki: 

…,,Szkoła Podstawowa w Małkach będzie szkołą o siedmiu i więcej 

nauczycielach. Składać się będzie z pięciu izb lekcyjnych                         

i pomieszczenia na bibliotekę szkolną. Szkoła będzie po lekcjach 

służyć miejscowemu i okolicznemu społeczeństwu jako ośrodek 

czytelnictwa i życia kulturalnego”...  

Oczywiście mowa jest tutaj o nowym budynku tzw. pawilonie, który 

służy szkole do dzisiaj. Szkoła Podstawowa w Małkach stanowi 

patriotyczny wykaz troski mieszkańców gromady Małki o oświatę         

i kultury. Mieszkańcy gromady Małki składają hołd postępowaniu 

tradycją Narodu Polskiego i fundują tę szkołę dla uczczenia  



1000 -  lecia istnienia Państwa Polskiego najgorętszym pragnieniem 

dalszego pomyślnego rozwoju naszej Ojczyzny Polski Ludowej.  

 

Kierownictwo budowy. Na zdjęciu kierownik szkoły Eugenia Antkiewicz . 

Cytat z kroniki: 

…,,Codziennie jeździłam motorem po prowiant dla całej grupy, 

organizowałam dostawy materiału budowlanego, prosiłam rodziców 

o pomoc w dostarczaniu wody, piasku i  żwiru. Nikt nie odmawiał. 

Przynoszono różne  dary: jaja, mleko, maślankę, ziemniaki, warzywa. 

Już o godz. 300 rano na budowie był ruch. Rodzice przed rozpoczęciem 

prac w swoich gospodarstwach świadczyli różne usługi na rzecz 

szkoły. W tej pracy wyróżniali się gospodarze z Niewierza, Pasiek, 

pracownicy PGR Małek i Słoszew, Spółdzielcy z Niewierza i Pasiek 

itd.”… 



 To są słowa ówczesnej kierownik szkoły Eugenii Ankiewicz.   Cały czas 

bardzo dzielnie pracowały też dzieci szkolne oraz grupa 28 uczniów ze 

Szkoły Budowlanej z Torunia. Tak powstał pawilon szkolny w czynie 

społecznym.  

 

 

Wycinek z gazety. Artykuł z gazety dotyczący nowego budynku szkoły 
(pawilonu). 



Budowę rozpoczęto dnia 6 maja 1963 roku, a uroczystość oddania do 

użytku szkoły nastąpiła dnia 27 października 1963 roku.  

 

Kierownik szkoły Eugenia Antkiewicz u wejścia do nowej szkoły 

 (27 października 1963 r.). 

Oddanie do użytku nowej szkoły poprawiło organizację pracy                

i sytuację nauczycieli i dzieci. W starym budynku urządzono 

pracownię zajęć technicznych oraz gabinet fizyczno-techniczny.   

W roku szkolnym 1964/65 grono pedagogiczne liczyło już 7 osób. 

Założony został wodociąg Słoszewy - Małki długości około 18 km. 

Podłączono do niego szkołę w Małkach.  

W roku 1965/66 nadal był brak mieszkań dla nauczycieli. Kierownik 

szkoły Eugenia Antkiewicz zapobiegała o wybudowanie domu 



nauczyciela. Wybudowany został natomiast dom piętrowy pod  

siedzibę Gromadzkiej Rady Narodowej tzw. klub.    

 

Budynek Gromadzkiej Rady Narodowej tzw. klub, w późniejszych latach służył 
częściowo jako budynek szkoły w Małkach.  

Mieściła się tam biblioteka, biura GRN, Urząd Stanu Cywilnego. 

Budynek został wzniesiony czynem społecznym mieszkańców 

gromady. Rok ten był rokiem wprowadzania w życie reformy systemu 

oświaty i szkolnictwa. Obowiązek szkolny został przedłużony do         

17 roku życia.   Najwyższą klasą w szkole była  klasa ósma.   



 

Wycieczka do Trójmiasta 1965 r. 

 

Mroźna zima. Zabawa na śniegu.  Rok szkolny 1968/1969. 



 

 

W tym czasie w szkole założono hydrofor. W latach 1968/69 

rozpoczęto budowę domu nauczyciela. 

 

Dom nauczyciela w następnych latach. 

W 1970 roku w szkole w Małkach pracowało już 11 nauczycieli. 

 



.  

 

Wycieczka do Trójmiasta 1970 r. 

 

Pawilon lata 70. 



W powyższych latach wynaleziono kolorowy telewizor. Skończyła się 

era pary, a zaczął okres silników spalinowych. Uruchomiono w tym 

okresie produkcję Fiata 126p. W III kwartale 1972 roku 

zmodernizowano linię elektryczną, założono oświetlenie uliczne          

w Małkach. Założono odgromową instalację na starym budynku 

szkoły, zmodernizowano instalację elektryczną w szkole.  

W roku szkolnym 1974/75 powiększył się obwód szkolny, który 

obejmował swym zasięgiem punkty filialne: Słoszewy, Chojno, 

Niewierz. Szkoła wróciła do dawnych granic sprzed 1957roku.             

W szkolnym punkcie filialnym w Słoszewach pracował wieloletni 

pedagog Kazimierz Błaszkiewicz. W Chojnie pracowała Jadwiga 

Musiałkiewicz, w Niewierzu Krystyna Szydło.  

W roku szkolnym 1975/76 obniżono ostatni stopień organizacyjny 

szkoły w  Tylicach. Stała się ona punktem filialnym szkoły w Małkach. 

Posiadała wtedy  klasy I-IV o dwóch nauczycielach. Kierownikiem tej 

placówki był Edward Jarząb.  

    

Szkoła w Tylicach   



Od roku 1976 Szkoła Podstawowa w Małkach stała się jedną szkołą 

zbiorczą. Posiadała jeszcze dwa punkty filialne: w Niewierzu                    

i Tylicach: 3 ogniska przedszkolne, 17 oddziałów, 17 nauczycieli.           

W 1977 roku Eugenia Antkiewicz ówczesny kierownik szkoły przeszła 

na emeryturę.  

Dnia 1 sierpnia 1977 roku funkcję dyrektora szkoły objął mgr Edmund 

Mrówczyński. 

 

 

 

 

 

   

Na zdjęciu przemawia dyrektor szkoły Edmund Mrówczyński.  



 

Grono pedagogiczne 1977 r.  

Szkole Podstawowej w Małkach nadal podlegały filie – Niewierz            

i Tylice.        

 

Dzieci dowożone były autobusem.       



 

Dzieci wsiadajace do autobusu. 

W roku szkolnym 1978/79 – nastąpiło uroczyste otwarcie 

państwowego przedszkola w Małkach. 

W latach 70 uczniowie aktywnie uczestniczyli w zawodach 

sportowych, wycieczkach, festiwalach, konkursach, akademiach 

szkolnych.   



 

„Czerwone Różyczki ’’(1978 r.). 

Przy szkole utwardzony został plac parkingowy (przed budynkiem 

głównym), wywieziono ziemię, nawieziono kamień, zalano asfaltem       

i betonem. Dyrektor szkoły Edward Mrówczyński odmalował parking  

w czynie społecznym. Młodzież zbudowała 20m. chodnika łączącego 

budynek główny z pawilonem. Założono zieleniec. W tzw. klubie 



budynku po byłej GRN zorganizowano izbę lekcyjną. 

 

Zdjęcie szkoły z parkanem ( lata 80 ). 

W następnym roku postawiono nowy płot z drzewa przy budynku 

głównym.  

Z dniem 31 lipca 1980 roku przestał pełnić obowiązki dyrektora 

Edmund Mrówczyński.  



Od dnia 1 sierpnia 1980 roku dyrektorem szkoły została Jadwiga 

Musiałkiewicz. 

 

Na zdjęciu przemawia dyrektor szkoły Jadwiga Musiałkiewicz.  
  

 

W latach 80 uczniowie szkoły w Małkach brali udział w różnych 

akademiach i uroczystościach:   



 

Dzień Seniora Bobrowie  (1982 r. ). 

Dniu Dziecka, Dniu Seniora, odbywały się pogadanki z okazji rocznicy 

Powstania Listopadowego, zawodach sportowych, wycieczkach, itp. 

Dnia 31 sierpnia 1987 roku dyrektor szkoły Jadwiga Musiałkiewicz 

odeszła na emeryturę.   

 



 

Grono pedagogiczne (1984 r.). 

Dnia 1 września 1987 roku nowym dyrektorem szkoły został mgr 

Roman Kędziorski  

 

Grono pedagogiczne  w 1988 r. (na zdjęciu czwarty siedzący na dole od lewej 
strony dyrektor szkoły Roman Kędziorski). 



 

Wycieczka do Malborka (1990r.). 

Dnia 1 września 1990 roku na stanowisko dyrektora została wybrana 

Krystyna Dąbrowicz. 

 

Na zdjęciu dyrektor szkoły Krystyna Dąbrowicz. 



Lata 90 to lata ogromnej pracy nauczycieli i uczniów. Lekcje odbywały 

się w starym budynku szkoły, pawilonie oraz klubie. Pracowało ponad 

20 nauczycieli. Klasy liczyły po 2 oddziały. 

 

 Grono pedagogiczne, obsługa administracyjna w1991 r., 

 ( z dołu drugi od prawej strony wójt Gminy Bobrowo Zenon Sternicki). 

W roku szkolnym 1992/93 Szkoła Podstawowa w Małkach była 

największą szkołą pod względem liczby dzieci w gminie. Uczniowie 

zajmowali trzy budynki, lecz nadal nie było jeszcze sali gimnastycznej. 

Z konieczności zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na 

boisku. Zaadaptowano zatem pomieszczenia piwniczne. Rodzice 

skrzyknęli się, dostarczyli materiały. Piwnice wytynkowano, ściany 

pobielono, wstawiono piece i drzwi.  

W 1993 roku przełożono na starej szkole w Małkach dachówkę, 

wykonano prace blacharskie oraz instalację odgromową. Szkoła 

uzyskała dotację z kuratorium oraz dzięki pomocy sponsorów 



odnowiono elewację nowszego budynku szkoły tzw. pawilonu.   

 

Odnowiony dach w starym budynku szkoły (lata 90). 

 

Odnowiona elewacja pawilonu (lata 90). 



Szkoła nadal kwitła. Wciąż jednak nadal brakowało sali gimnastycznej. 

W latach 90 w szkole odbyły się jasełka, zawody sportowe, kabarety, 

teatrzyki, wycieczki, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Chłopaka, Dzień 

Kobiet, Pierwszy dzień wiosny, Dzień Nauczyciela, Dzień Matki oraz 

inne uroczystości.   

Dnia 26 maja 1994 roku w Szkole Podstawowej w Małkach zostało 

zwołane zebranie w sprawie budowy nowej szkoły  przez ówczesną 

dyrektor szkoły Krystynę 

Dąbrowicz.

 

Na zdjęciu dyrektor szkoły Krystyna Dąbrowicz. 

 Na spotkanie to zostali zaproszeni: wójt Gminy Bobrowo, dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Radoszkach, lekarz rejonowy z Nieżywięcia. 

Spotkanie miało na celu powołanie Społecznego Komitetu Budowy 

Sali Gimnastycznej. Pomysł budowy narodził się już wcześniej bo       

w listopadzie 1993 roku. Wówczas dyrektor szkoły w Małkach 

Krystyna Dąbrowicz zwróciła się z prośbą od Urzędu Gminy                  



w Bobrowie o ujęcie w planie budżetowym na rok 1994 kosztów 

projektu wraz z rozbudową szkoły. Na zebraniu w dniu 26 maja 1994 

roku powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Sali Gimnastycznej.  

Pod koniec lipca 1994 roku odbył się przetarg na projektanta wyżej 

wymienionego obiektu. W maju 1995 roku projektant wykonał całą 

dokumentację techniczną. Urząd Rejonowy wydał pozwolenie na 

rozpoczęcie budowy.  

Dnia 25 września 1995 roku komisja przetargowa ofertę budowy sali. 

W dniu 1 października 1995 roku rozpoczęły się wykopy.  

 

Pierwsze wykopy pod budowę sali gimnastycznej (wrzesień 1995 r.). 

 

 

 

 



 

Szkoła w Małkach (pawilon) wiosną (1996 r.). 

 

Szkoła wiosną 1996 r. (widok od strony boiska). 
    



Stary  

Stary budynek szkoły wiosną 1996 r. (widok od strony ulicy). 

 

Stary budynek gospodarczy wiosną 1996 r. (już nieistniejący). 

 



W dniu 5 października 1996 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie 

tablicy pamiątkowej w Niewierzu ku czci Józefa Wybickiego, 

zasłużonego działacza niepodległościowego. Wśród uczestników tej 

uroczystości byli uczniowie klas starszych szkoły w Małkach oraz 

nauczyciele.   

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Wybickiego        (październik 
1996 r.).  

Tak wyglądała budowa nowej szkoły w Małkach jesienią 1996 roku.  

  

Sala gimnastyczna w Małkach jesienią ( 1996 r. ) 



  

Z ziemi wyrastają mury nowego budynku szkoły.   

 

Budujemy salę.  

Szkoła cały czas tętniła życiem. Dzieci zawsze aktywnie uczestniczyli 

we wszystkich uroczystościach w szkole i poza szkołą. 



  

Akademia z okazji Dnia Niepodległości ( listopad 1996 r.). 

Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową szkoły postępowała 

powoli. W 1998 roku położono dach i zgodnie z tradycją murarską 

powieszono wieniec jako symbol ukończenia podstawowych robót.  

W powyższych latach w szkole kwitła turystyka. Uczniowie jeździli na 

wycieczki .Wypoczywali na biwakach. Dyrektor szkoły Krystyna 

Dąbrowicz odeszła na emeryturę dnia 31 sierpnia 1999 roku. 



Dnia 1 września 1999 roku stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Małkach objął mgr Jan Jakubowski.  

 

Na zdjęciu przemawia dyrektor  szkoły Jan Jakubowski.  

Od 1999 roku weszła w życie nowa reforma oświatowa. Osiem lat 

nauki w szkole podstawowej zostało skłócone do sześciu. Szkoła 

Podstawowa w Małkach stała się szkołą sześcioklasową.  

W październiku 1999 roku dyrektor szkoły Jan Jakubowski zakupił do 

szkoły w Małkach pierwszy komputer i kolorową drukarkę. Pieniądze 

zdobył od wielu sponsorów. Był to pierwszy komputer zakupiony 

przez szkołę w całej gminie Bobrowo. Szkoła Podstawowa w Małkach 

jako pierwsza miała nieograniczony dostęp do Internetu. Uczniowie 

po raz pierwszy poznali możliwości komputera. Dyrektor Jan 



Jakubowski zaczął zdobywać kolejne fundusze na następne 

komputery.  

  

Pierwszy komputer w szkole. 

Jesienią 1999 roku zakończył się kolejny etap budowy sali. Położono 

dach i wykonano posadzki. 

  

Budowa sali  w Małkach (1999 r.). 



W 2000 roku dyrektor Jan Jakubowski zakupił kolejne nowe 

komputery pieniądze pozyskał od Agencji Restrukturyzacji                      

i Modernizacji Rolnictwa. 

   

Kolejne komputery dla szkoły. 

 

Zakończenie roku szkolnego 1999/2000 na sali gimnastycznej w Małkach     

( jeszcze w budowie). 



W okresie wakacji w 2000 roku w szkole zostały wymalowane klasy   

w pawilonie. Zerówka została przeniesiona z klubu do innej 

odświeżonej klasy. Zrobione zostały łazienki dla maluchów. 

Urządzono salę komputerową.   

 

Pierwsza sala komputerowa. 

Wymienione zostały okna w pawilonie na plastikowe oraz drzwi 

wejściowe do pawilonu .Powstała sala do tenisa.  

 

Dzieci w nowo wyremontowanej sali lekcyjnej (2000 r.). 



W szkole odbył się ciekawy konkurs związany z długością włosów.  

  

Ciekawy konkurs na najdłuższe włosy w szkole.  

W 2001 roku nastąpił dalszy remont pawilonu. Podczas wakacji 

dyrektor szkoły Jan Jakubowski wspólnie z woźnym Markiem 

Wydźgowskim położyli płytki w sali nr 1. Został tam urządzony pokój 

nauczycielski. Zostało wymienione 11 okien.  

  

Dalsza wymiana okien w pawilonie. 



Do sali nr 2 została przeniesiona biblioteka szkolna i publiczna. Razem 

społecznie pomalowali dach. Wykonali nowe wejście do szkoły.  

Wspólnie z wynajętą firmą kładli kostkę brukową na placu przed 

szkołą. Wykonali nowe schody do pawilonu oraz nowe bezpieczne 

wejście ze schodami z ulicy. Przy szkole została wykonana 

oczyszczalnia ścieków.  

 

Układanie kostki brukowej przed szkołą (2001 r.). 

Prace wykończeniowe nowej szkoły miały się ku końcowi.  

 

Prace wykończeniowe w sali gimnastycznej. 



  

Prace wykończeniowe z zewnątrz. 

Dnia 19 września 2001 roku został oddany do użytku nowy obiekt 

szkolny, w którym jest sala gimnastyczna, świetlico-stołówka, cztery 

klasy lekcyjne, łazienki, szatnia, gabinet dyrektora, sekretariat. Szkoła 

Podstawowa w Małkach jest szkołą ekologiczną, ponieważ organ 

prowadzący wyposażył ją w ogrzewanie olejowe. Otwarcie nowego 

budynku miało charakter uroczysty. 

 

Uroczyste przecięcie wstęgi . 



  

 

  

Uroczysta akademia z okazji otwarcia sali gimnastycznej. 

Został on dobudowany do pawilonu. Powstał dzięki staraniom 

rodziców ,radnych byłych i ówczesnych, Społecznemu Komitetowi     

Budowy Sali Gimnastycznej, poprzedniego dyrektora szkoły                 

w Małkach Krystyny Dąbrowicz oraz obecnego dyrektora szkoły Jana 

Jakubowskiego i przy udziale finansowym wojewody, gminy                  

i  totalizatora sportowego. Po wielu latach dokończono tak wielką 

inwestycję, jaką jest sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Był to 

ważny dzień w życiu uczniów, nauczycieli, mieszkańców wsi Małki 

oraz sąsiednich wsi, władz gminy, powiatu. W tym dniu nastąpiły 

liczne podziękowania i przemówienia. Radości nie było końca. 



 

Wycinek z gazety. Artykuł z gazety dotyczący nowego budynku szkoły 

 (sali gimnastycznej wraz z zapleczem). 

 

 Stary zabytkowy budynek szkoły został zaadaptowany na  mieszkania 

i sprzedany w późniejszych latach( w 2004r.). Sprzedany został też 

klub. Lekcje odbywały się w pawilonie i w nowym budynku szkoły.  

W 2002 roku przy szkole w Małkach w miejscu budynku 

gospodarczego powstał parking z kostki brukowej. W tym okresie 

wykonano bardzo dużo prac wewnątrz pawilonu. Szkoła stawała się   

z roku na rok coraz piękniejsza .Wszystko to dzięki  ogromnemu 



wysiłkowi:  dyrektora szkoły Jana Jakubowskiego, rodziców uczniów 

Szkoły Podstawowej w Małkach oraz wielu innych ludzi dobrej woli. 

     

Nowy parking samochodowy.  

 

Dyrektor Jan Jakubowski wraz z woźnym Markiem Wydźgowskim wykonują 
kolejne remonty w szkole.  



Przy szkole w Małkach powstał też szkolny park zieleni. Posadzone 

zostały krzewy iglaste i liściaste, żywopłot z żółto kwitnących 

pięciorników, żywotniki. Powstało oczko wodne. Zostały wykonane 

trawniki,  ławeczki do posiedzenia. Nawieziono aż 16 przyczep żyznej 

gleby. Dyrektor szkoły Jan Jakubowski napisał program do Polskiej 

Akcji Humanitarnej. Program ten się spodobał i przyznane zostały 

pieniądze na ten cel .Powstała piękna szkolna oaza zieleni.   P Ppp 

PP 

 

Park zieleni przy Szkole Podstawowej w Małkach ( czerwiec 2002 r.). 



 

Nowa oaza zieleni przy szkole ( czerwiec 2002 r.). 

W 2003 roku wykonane zostały kolejne prace polepszające warunki 

nauki dzieci i pracy nauczycieli. Wykonane zostały nowe gazetki, 

przebudowany korytarz, przebudowana sala nr 3, położone nowe 

płytki na korytarzu, itd. 

 

 

Pawilon  (2003r.). 



Tak wyglądała  Szkoła Podstawowa w Małkach latem 2003roku. 

,  

Lato  ( 2003r.). 

 

Lato ( 2003r.). 

A tak szkoła wyglądała zimą. 



. 

Zima  (2003r.). 

 

W 2005 roku ocieplono styropianem i pomalowano pawilon. 

  

Remont szkoły  (2005 r.). 

W ostatnich latach do Szkoły Podstawowej w Małkach dobudowana 

została nowa świetlica wiejska. Wykonano parking dla samochodów 

wraz z chodnikiem do szkoły. Na parkingu zamontowano dwie tablice 



do koszykówki. Powstał plac zabaw dla dzieci z prawdziwego 

zdarzenia. Ponadto w 2010 r. odbyły się obchody Dni Gminy 

Bobrowo, a w 2011 roku Dożynki Gminne z wieloma atrakcjami. 

 

 
Dzieci z klasy czwartej ze Szkoły Podstawowej w Małkach w trakcie występu 
na Dożynkach Gminnych, które odbyły się w miejscowości Małki (sierpień 

2011 r.). 
 
 Największą atrakcją był pokaz spadochronowy. Dzieci, nauczyciele, 

personel administracyjny – gospodarczy, rodzice, mieszkańcy Małek    

i okolicznych miejscowości uczestniczyli aktywnie w tych 

uroczystościach. Szkoła Podstawowa w Małkach otrzymała dwie 



tablice interaktywne wraz z wyposażeniem przy dofinansowaniu 

Kujawsko –Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. W nowym 

budynku szkoły  na piętrze w końcu korytarza zamontowano nowe 

drzwi aluminiowe, dzięki czemu powstała nowa sala komputerowa. 

Został zrobiony podjazd przy szkole dla osób niepełnosprawnych. 

Dyrektorem jest nadal mgr Jan Jakubowski. Do szkoły uczęszczają 

uczniowie z Małek i  ze wszystkich okolicznych miejscowości. Tak 

wygląda Szkoła Podstawowa w Małkach obecnie.    

 

Szkoła Podstawowa w Małkach, wejście do pawilonu ( listopad 2011 r.). 



 

Szkoła Podstawowa w Małkach, przepiękny park zieleni jesienią                     ( 
listopad 2011 r.). 

 

Szkoła Podstawowa w Małkach, nowy budynek szkoły z salą gimnastyczną   ( 
listopad 2011 r.). 



 

Szkoła Podstawowa w Małkach od początku swojego istnienia dążyła 

do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju 

osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju 

zainteresowań i talentów z różnych dziedzin wiedzy. Szkoła kształci 

na wysokim poziomie. Nasi uczniowie od lat odnoszą sukcesy             

w nauce i sporcie, uczestniczą z powodzeniem w wielu konkursach. 

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, która na bieżąco 

udoskonala poziom swojego   

wykształcenia.

 

Grono pedagogiczne ( październik 2005 r.). 



Na terenie szkoły działa świetlica środowiskowa i biblioteka 

publiczna. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie uczestniczą  

w pracach różnych kół zainteresowań. W szkole organizuje się 

różnego typu uroczystości o charakterze patriotycznym, a także 

imprezy kulturalno-rozrywkowe mające na celu integrację 

społeczności szkolnej. Oto niektóre z nich: Pasowanie na ucznia klasy 

I, Sprzątanie świata, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania 

Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Koncert Kolęd 

Bożonarodzeniowych po angielsku w wykonaniu uczniów, Wigilia 

szkolna, akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Bal 

przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Pierwszy dzień Wiosny, 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka, oraz liczne 

konkursy, warsztaty, prelekcje wzbogacające wiedzę 

uczniów.

    



Bal przebierańców (2006 r.). 

 

Jasełka  (1998 r.). 

 

Akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  (styczeń 2002r.). 



Tradycją naszej szkoły jest coroczne organizowanie wycieczek 

turystyczno-krajoznawczych dla uczniów. Jest to okazja do poznania 

najpiękniejszych zabytków naszej Ojczyzny. Dzieci wyjeżdżają też na 

teatrzyki, koncerty, do kina. Wśród absolwentów Szkoły Podstawowej 

w Małkach wielu było takich, których  wspominamy z dumą. 

Kontynuując naukę na kolejnych szczeblach edukacji udowodnili, że 

mają solidne podstawy zdobyte właśnie w naszej szkole. Dla naszych 

obecnych uczniów są wzorem do naśladowania. 

 

 ,,Bezpowrotnie dni mijają, a wspomnienia pozostają” 

 

Kierownicy – Dyrektorzy Szkoły Podstawowej 

w Małkach w latach 1945-2011. 

 

1. -                                 1945 Maria Nowak 
2. 07.XI.1945-14.IX.1950 Wacław Wojciechowski 
3. 15.IX.1950-31.VIII.1954 Marek Radzymiński 
4. 01.IX.1954-31.VII.1977 Eugenia Antkiewicz 
5. 01.VIII.1977-31.VII.1980 mgr Edmund Mrówczyński 
6. 01.VIII.1980-31.VIII.1987 Jadwiga Musiałkiewicz 
7. 01.IX.1987-31.VIII.1990 mgr Roman Kędziorski 
8. 01.IX.1990-31.VIII.1999 Krystyna Dąbrowicz 
9. 01.IX.1999-do chwili obecnej mgr Jan Jakubowski 

 

 



 

 

Nauczyciele, którzy pracowali i pracują obecnie w Szkole 

Podstawowej w Małkach oraz w byłych punktach filialnych 

szkoły w latach 1945-2011. 

Lp. Nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Małkach wraz filiami szkoły  

pr. – pracował 
pr. ob. – pracuje obecnie 

1. Maria Nowak pr. 

2.  Wacław Wojciechowski pr. 

3. Krystyna Azamienko pr. 

4. Janina Urbaniakówna pr. 

5. Irena Szwarcówna pr. 

6. Zofia Sosnowska pr. 

7. Genowefa Leśniak pr. 

8. Wanda Ozimek pr. 

9. Stanisława Iwicka pr. 

10. Marek Radzymiński pr. 

11. Józef Kulka pr. 

12. Anna Marciniak pr. 
13. Wanda Radzymińska pr. 

14. Teresa Radzymińska pr. 

15. Albin Godlewski pr. 

16. Teresa Kowalska pr. 

17. Zofia Klonowska-Urbańska pr. 

18. Alojzy Urbański pr. 

19. Eugenia Ankiewicz pr. 

20. Krystyna Steciukówna pr. 

21. Irena Żołnowska pr. 

22. Józef Murawski  pr. 

23.  Aleksander Tamiła pr. 

24. Teresa Chyczewska - Chołaj pr. 

25. Kazimierz Kwiatkowski pr. 



26.  Józef Godlewski pr. 

27. Teresa Kupczyk pr. 
28. Roman Żurawski pr. 

29. Jolanta Strzelecka pr. 

30. Edmund Wysocki pr. 

31. Helena Dobrosielska pr. 

32. Edmund Kurzentowski pr. 

33. Kazimierz Piotrowicz pr. 

34. Wanda Ostrowska pr. 

35. Krystyna Gostomska pr. 

36. Wiesław Kijowiec pr. 

37. Hanna Kaliszer pr. 

38. Ewa Lendzińska pr. 

39. Izydor Lendziński pr. 

40. Marianna Kruszewska pr. 
41.  Maria Popielska - Jankowska pr. 

   42. Janina Sobczyńska - Marwitz pr. 

43. Witold Domin pr. 

44. Emilia Kijowiec pr. 

45. Jadwiga Musiałkiewicz pr. 

46. Danuta Mrówczyńska pr. 

47. Edmund Mrówczyński pr. 

48. Jan Laskowski pr. 

49. Jolanta Pilarska  pr. 

50. Maria Ceglecka pr. 

51. Genowefa Szymańska pr. 

52. Edward Franków pr. 

53. Krystyna Dąbrowicz pr. 

54. Irena Ciesielska pr. 
55. Krystyna Nowakowska - Szydło pr. 

56. Teresa Sękowska pr. 

57. Urszula Jarząb pr. 

58. Edward Jarząb pr. 

59. Maria Chmiel pr. 



60. Barbara Adamska pr. 

61. Piotr Falkowski pr. 
62. Ludmił Czupryński pr. 

63. Małgorzata Węgrzynowska pr. ob. 

64. Wiesława Pańkowska pr. 

65.  Marek Piotrowski pr. ob. 

66. Michał Manelski  pr. 

67. Marzena Kopczyńska pr. ob. 

68. Kazimierz Błaszkiewicz pr. 

69. Stefania Plebaniak  pr. 

70. Anna Wajda pr. 

71. Bożena Grela pr. ob. 

72. ks. Andrzej Srebrzyński pr. 

73. Hanna Potempa pr. 

74. Beata Wysakowska pr. 
75.   Elwira Urbańska pr. 

76. Małgorzata Rosińska pr. 

77. Jacek Giżewski pr. 

78. Krystyna Owczarek pr. 

79. Renata Kędziorska pr. 

80. Roman Kędziorski pr. 

81. Katarzyna Słomińska pr. 

82. Maria Głowacka pr. 

83. Wiesław Chyrkowski pr. 

84. Mirosława Zakrzewska pr. 

85.  Marianna Kamińska pr. 

86. Magdalena Mikielewicz pr. 

87. Brygida Knuth pr. 

88. Jarosław Rutkowski pr. 
89. Jadwiga Wojciechowska pr. 

90. Bożena Wardzyńska pr. 

91. Danuta Manelska pr. 

92. Iwona Łukaszewska pr. 

93. Elżbieta Pocierznicka pr. 



94. Maria Jakubowska  pr. ob. 

95. Jan Jakubowski pr. ob. 
96. Barbara Przystalska pr. 

97. Marzanna Szulc pr. 

98. Katarzyna Ziemba pr. 

99. Iwona Grzybowska pr. 

100. Jolanta Brześkiewicz – Sikorska pr. 

101. Elżbieta Panter pr. ob.  

102. Lena Pietrkiewicz pr. ob. 

103. Anna Komorska pr. ob. 

104. Beata Klonowska pr. ob. 

105. Ewa Gutmańska pr. 

106. Barbara Sikorska pr. 

107. Hanna Dec pr. ob. 

108. Katarzyna Dąbrowska pr. 
109. Katarzyna Wolińska pr. 

110. Przemysław Zawal pr. 

111. Grzegorz Urbański pr. 

112. Ryszard Depta pr. 

113. Aleksandra Adamska  pr. 

114. Barbara Winnicka pr. 

115. Anna Agacka pr. 

116. Piotr Falkowski pr. 

117. Alina Tyburska pr. 

118. Teresa Kwas pr. 

119. Marzena Musiałkiewicz pr. 

120. Halina Koshany pr. 

121. Cezary Rutkowski pr. 

122. Brygida Płusa pr. 
123. Teresa Ławicka pr. 

124. Mirosława Małkiewicz pr. 

125. Kinga Sokołowska pr. 

126. Anna Dąbkowska pr. 

127. Żaneta Ćwiklińska pr. 



128. Anna Bukowska pr. 

129 Bogumiła Smolińska pr. 
130. Justyna Domin pr. 

131. Iwona Nowińska pr. 

132. Brygida Lewandowska pr. 

133. Arkadiusz Kaniecki pr. ob. 

134. Monika Cieciórska pr.  
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