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Historia naszej szkoły sięga początków XX wieku. Do budowy szkoły w Grąbcu 

doprowadzili osadnicy łowiccy. Budynek szkolny wzniesiono na skrzyżowaniu szosy 

z traktem, jakby w środku rozrzuconej wsi. Budynek wykończono w latach 1911-1912. 

Pierwszym nauczycielem był Henryk Tułodziecki. 

Po wybuchu I wojny światowej sytuacja polityczna na ziemiach Królestwa Polskiego 

uległa zmianie. Młodzież była nastawiona patriotycznie, więc chętnie gromadziła się, aby 

wspólnie dyskutować o nowinach na froncie, myśleć i szukać drogi do włączenia się do walki 

o Niepodległą Polskę. Takim ośrodkiem skupiającym młodzież stała się szkoła w Grąbcu,  

a jej duszą był nauczyciel Henryk Tułodziecki. W nocy z 10 na 11 listopada 1918 roku 

oddziały Pogotowia Bojowego i Polskiej Organizacji Wojskowej, pod komendą Henryka 

Tułodzieckiego, przystąpiły do akcji rozbrajania Niemców, która zakończyła się 

powodzeniem. Dobudowano wtedy, cztery izby lekcyjne. Wieczorami gromadziła się tu 

młodzież, śpiewano piosenki i organizowano gry towarzyskie.  

Wybuch II wojny światowej przerwał pracę szkoły. Izbę lekcyjną zajęło wojsko. Na 

podłodze spali żołnierze, a później zamieniono ją na schronienie dla koni. Po zakończeniu 

wojny, 29 czerwca 1947 r., w obecności ówczesnych władz miejscowych i szkolnych, nadano 

naszej szkole imię Tadeusza Kościuszki i oddano ją do użytku szkolnego. 

W latach 1965-1966 wprowadzono system ośmioletniej szkoły, to pociągnęło za sobą 

nowe zadania, a szczególnie rozbudowę szkoły, w związku z tym w latach 70–tych, 

dobudowano kolejne cztery sale lekcyjne.  



W 2009 r. podczas wakacji w naszej szkole odbył się gruntowny remont. Firma 

Cargill, posiadająca Wytwórnię Pasz w Sierpcu, nawiązała kontakt ze szkołą. Początkowo 

pomoc Cargilla ograniczała się do przekazywania mebli oraz sprzętu. Z biegiem czasu relacje 

ze szkołą stały się bliższe. Pracownicy firmy od połowy lipca pracowali przy demontażu 

starych, drewnianych podłóg. Zostały założone nowe posadzki, pomalowano ściany i sufity, 

wykonano prace elektryczne, zamontowano nowe dzwonki oraz wyłącznik przeciwpożarowy. 

W prace remontowe zaangażowani byli również pracownicy naszej szkoły - nauczyciele i 

obsługa oraz rodzice. Szkoła, w podziękowaniu za pomoc, postanowiła zaprosić 

przedstawicieli firmy Cargill na uroczystą akademię przygotowaną przez uczniów oraz  

p. Beatę Rostkowską i p. Jarosława Gizińskiego.  

W lipcu 2012 roku odbył się zjazd absolwentów z okazji 100–lecia istnienia naszej 

szkoły.  

  

 

  

W roku szkolnym 2012/2013 do naszej szkoły uczęszczało 74 uczniów (0+ kl. I - VI).  

26 lutego 2013 roku założyliśmy „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Grąbiec i 

miejscowości okolicznych gminy Zawidz powiatu sierpeckiego”, które działa na podstawie 

Przepisów Ustawy z dn. 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989r. 

Nr.20 poz.104 z późn. zmianami). Zgodnie ze Statutem przyjętym przez Walne Zebranie  



dnia 6 lutego 2013 roku celem działalności stowarzyszenia w okresie rozliczeniowym  

(od 25.02 do 31.12.2013r.) było otwarcie i prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

im. Tadeusza Kościuszki w Grąbcu z oddziałem przedszkolnym.  

31 sierpnia 2013 roku  uchwałą Rady Gminy Publiczna Szkoła Podstawowa została 

zamknięta. 

W czasie wakacji przeniesiono bibliotekę do nowo zaadoptowanego pomieszczenia; 

salę po bibliotece zaadoptowano na świetlicę szkolną, której do tej pory nie było. Obie sale 

zostały przygotowane (malowanie, podłoga) w czynie społecznym przez członków 

stowarzyszenia (rodzice, nauczyciele).  

Z dniem 1 września 2013 roku otworzyliśmy sześcioklasową szkołę podstawową z 

oddziałem przedszkolnym, do której uczęszczało 53 uczniów i 13 dzieci. Z funduszy Rady 

Rodziców został naprawiony dach (pokrycie papą i oczyszczenie rynien spustowych), 

naprawiono również ogrodzenie wokół szkoły.  

Rozpoczęliśmy pisanie projektu systemowego PO KL 9.1.1 Zmniejszenie nierówności 

w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, dzięki któremu będziemy mogli stworzyć 

odpowiednie warunki dla potrzeb dzieci 3–5-letnich w naszym oddziale przedszkolnym 

(wyposażenie sali w nowe meble, sprzęt multimedialny, doposażenie kuchni, plac zabaw przy 

szkole). Ze względu na brak zamkniętego roku obrotowego nasz wniosek został odrzucony 

pod kątem formalnym. Na naszą indywidualną prośbę MJWPU wyraziła zgodę byśmy mogli 

złożyć wniosek poza terminem czyli po 1 stycznia 2014 roku. Dzięki przychylności MJWPU 

nasze dzieci mogą cieszyć się pięknym placem zabaw, a sala oddziału przedszkolnego została 

wyposażona w nowe meble oraz sprzęt multimedialny. 

 Od września do grudnia 2013 roku „Stowarzyszenie Grąbiec” systematycznie 

organizuje dla społeczności szkolnej i lokalnej następujące uroczystości: 

 Dzień Chłopaka 

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 Andrzejki, 

 Integracja społeczności szkolnej – dyskoteka, nocleg w szkole, 

 Wigilia. 

W czasie tych imprez społeczność może wspólnie i miło spędzić czas przy kawie i cieście 

domowego wypieku. Wszystkie dzieci otrzymały z okazji Świąt Bożego Narodzenia słodkie 

upominki, czapki i koszulki sportowe od zaprzyjaźnionej fundacji z Holandii. Oprócz tego 

szkoła została obdarowana używanymi zabawkami, grami które służą dzieciom w czasie 



zajęć na świetlicy. 

Stowarzyszenie utrzymuje szkołę (wynagrodzenie nauczycieli i obsługi, ogrzewanie 

budynku, opłaty eksploatacyjne,) z subwencji oświatowych przekazywanych co miesiąc 

przez Urząd Gminy w Zawidzu zgodnie z metryczką. Subwencje wystarczają na bieżące 

potrzeby i pensje pracowników, i nauczycieli, które są o 30% niższe niż w innych szkołach. 

Członkowie Stowarzyszenia i Zarząd działają na zasadach wolontariatu i nie pobierają 

wynagrodzenia. 

Obecnie większość prac na terenie szkoły wykonywana jest we własnym zakresie, 

przy pomocy rodzin pracowników oraz rodziców. Organizowane są różnego rodzaju festyny, 

uroczystości, których celem jest pozyskanie pieniędzy. Poza tym uczniowie wraz 

z rodzicami wykonują palmy, rozprowadzają znicze, by wesprzeć finansowo szkołę. 

Dzieci naszej szkoły korzystają z dożywiania, które przygotowujemy we własnym 

zakresie. Nauczyciele robią zakupy, a rodzice przygotowują posiłki. Rodzice i okoliczna 

społeczność jest bardzo zaangażowana w prace na rzecz szkoły, chętnie pomagają, zawsze 

służą pomocą i radą.  

 


