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Początki starań o nowy budynek dla szkoły

Początki starań o nowy budynek szkoły wiążą się z rokiem
1956. Do Matczyna przybywa z Granic Pani Leokadia
Wójcik w raz z mężem Konstantym. Losy szkoły można
poznać z zapisów dyrektora szkoły z 12 X 1956 r.

Trudne warunki do prowadzenia zajęć skłoniły nauczycielkę
do zwrócenia się o pomoc do Komitetu Rodzicielskiego,
dzięki któremu wkrótce wynajęto w prywatnych domach
mieszkańców dodatkowe sale lekcyjne.



Po październiku 1956 uzyskano plac pod
budowę szkoły, wydzielony z Państwowego
Domu Opieki w Matczynie (wcześniejszego
majątku Ligockich). Wybrano Komitet Budowy
Szkoły.

O nowym przedsięwzięciu Pani Leokadia
tak pisała: „Mieszkańcy dobrowolnie się opodatkowali
na rzecz budowy szkoły. Komitet zbiera już pieniądze”.

W tym czasie, czyli w latach 1961 – 1964 Szkoła
Podstawowa korzystała z części pomieszczeń
majątku Ligockich.



Otwarcie nowej placówki

Kolejne odnotowane wydarzenia to zapis dotyczący otwarcia nowego
budynku szkoły, dokonany w kronice przez ówczesnego kierownika
Tomasza Kasperskiego:

„Był dzień 15 stycznia 1963 roku, gdy po raz pierwszy zadźwięczał 
dzwonek zwołujący młodzież szkolną rozpoczynający naukę

w nowym budynku szkolnym”. 

Miejsce to było przeznaczone nie tylko do zajęć dydaktycznych, ale
również pełniło funkcję „świetlicy” dla mieszkańców Matczyna, którzy
w wolnych chwilach spotykali się w celach towarzyskich. Tu też
znajdował się jedyny w okolicy telewizor, przyciągający sporą część
widowni.





Najstarszą dostępną historią obecnego budynku szkoły, jest
kronika założona w 1989 roku. To w niej pojawiają się zdjęcia,
kolejne postaci nauczycieli, dyrektorów placówki, opisy
uroczystości szkolnych takich jak: ślubowanie klasy I, wycieczki
szkolne, zabaw: andrzejkowej i choinkowej, uroczystości
związanych z obchodami świąt czy akademii szkolnych. Wszystkie
te zapisy tworzą niezwykłą historię kolejnych pokoleń uczniów
opuszczających mury Szkoły Podstawowej w Matczynie.
Są również dowodem wysiłku, pracy dyrektorów, nauczycieli,
rodziców, którzy przez lata przyczyniali i nadal przyczyniają się do
rozwoju placówki zgodnie z duchem czasu





Rok 1988



Lata 1990 – 2000 

W ciągu dziesięciu lat przeprowadzono w szkole prace 
modernizacyjne. Dostosowano klasy. Wyposażono w meble. 

Zakupiono pierwsze komputery.

Szkoła zyskała status 6 –klasowej szkoły podstawowej. 



Lata 2000 - 2020

Szkoła po reformie likwidującej gimnazja liczy 10 oddziałów;

8 klas od I do VIII, oddział przedszkolny i zerówkę. Uczęszczają do
niej uczniowie z Matczyna, Wojcieszyna, Zosina, Stasina i Podola.

Do tradycji szkoły na stałe wpisane jest: przyjęcie uczniów klas
pierwszych do społeczności uczniowskiej, zabawa andrzejkowa,
mikołajki, wigilia szkolna, zabawa choinkowa, poczta
walentynkowa, uroczystości szkolne z okazji: Święta Rodziny, Dnia
Babci i Dziadka, Dnia Strażaka, coroczne obchody rocznicowe
Operacji "Most 1", pożegnanie absolwentów klas ósmych.



W 2004 roku Szkoła Podstawowa w Matczynie otrzymała
pierwszą komputerową Pracownię Prezydencką. W 2018 roku
wyposażono ją w nowe stanowiska komputerowe ufundowane
przez Radę Sołecką.



W latach 2012-2018 w szkole dokonano dość poważnych
remontów (dachu, klatki schodowej, łazienki), a także na bieżąco
doposażano i modernizowano budynek, aby sprostać obecnie
obowiązującym wymaganiom i potrzebom. W roku szkolnym
2015/2016 szkoła była poddana całościowej ewaluacji
zewnętrznej przeprowadzonej przez zespół wizytatorów z
ramienia Lubelskiego Kuratora Oświaty. Ewaluacja ta wykazała
wysoką skuteczność podejmowanych przez szkołę działań. Wciąż
kontynuowane jest unowocześnianie budynku szkoły, a także
wzbogacanie bazy metodycznej.



Od roku szkolnego 2018/ 2019 dyrektorem szkoły 
jest Pani Anna Adamczyk. 

100 - lecie Niepodległości Polski i powstania szkoły w Matczynie, jak
również obchody 75. rocznicy Operacji Most I, a także obecne od lat w
programie placówki patriotyczne idee związane z wydarzeniami na
Matczyńskich polach stały się inspiracją do podjęcia inicjatywy
nadania szkole imienia. Propozycja dyrektor Anny Adamczyk została
zaakceptowana przez Radę Pedagogiczną. W wyniku konsultacji
społecznych, m. in. z Radą Sołecką Matczyna - Wojcieszyna, z panią
sołtys Barbarą Wieczorkiewicz, radnym Rady Miejskiej Rafałem
Brodziakiem, rozpoczęta została procedura nadania szkole patrona.



8 i 10 marca 2019r. odbyły się głosowania i spośród kilku kandydatur, decyzją
uczniów, rodziców, pracowników szkoły oraz mieszkańców Zosina, Matczyna i
Wojcieszyna, znaczącą przewagą głosów, na patrona zostali wybrani
Bohaterowie Operacji Most I, co dowodzi, że wydarzenia te głęboko zapadły
w pamięci mieszkańców. Wkrótce po głosowaniu Rada Pedagogiczna,
Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców jednogłośnie zaakceptowali wyniki
wyborów i pozytywnie zaopiniowali decyzję, by szkoła nosiła imię „Bohaterów
Operacji Most I”. Wybór takich patronów wynikał ze świadomości ogromnej
roli jaką odegrali uczestnicy operacji nie tylko w życiu mieszkańców okolicy,
ale również w skali wydarzeń historycznych o zasięgu światowym. Szkoła w
procesie wychowania i przekazywania historii regionu, pamięci o ludziach
zasłużonych dla naszej „małej Ojczyzny” promuje wartości patriotyczne,
pielęgnuje pamięć osób, które poniosły śmierć w związku z udziałem w
Operacji Most I, ich postawę życiową i dokonania. Placówka pozyskuje do
współpracy osoby i instytucje związane z patronem, wydarzeniami na polach
Matczyna (np. Instytutem Pamięci Narodowej), tworzy własny ceremoniał jak
również nawiązuje kontakt ze szkołami o podobnych tradycjach.





Posiadanie patrona sprawia, że szkoła zyskuje swoją tożsamość,
która wyróżnia ją spośród innych, wzbogaca swoją
obrzędowość, buduje własny system wychowania w oparciu o
postawy patriotyczne i wartości, które reprezentowali swoim
życiem i działalnością uczestnicy operacji „Most I” - wyjaśnia
dyrektor Anna Adamczyk.

W związku z powyższymi faktami dyrektor szkoły wystąpiła do
Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki oraz Rady Miejskiej w
Bełżycach z wnioskiem o nadanie szkole imienia oraz Sztandaru.



Uroczystość nadania szkole imienia

Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 10
października 2019 r. W tym wyjątkowym dniu naszą
szkołę odwiedzili liczni goście, władze samorządowe,
rodzice, absolwenci, emerytowani nauczyciele.
Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Św. w
kościele parafialnym w Matczynie. Następnie poczty
sztandarowe przeszły na teren szkoły, gdzie
rozpoczęła się część oficjalna. Szkole oficjalnie
nadano imię Bohaterów Operacji Most I. Zaproszeni
goście wbili pamiątkowe gwoździe, a następnie
przekazano sztandar Pani Dyrektor i kolejno
uczniom. Po części oficjalnej odbyła się część
artystyczna i występ chóru. Dzięki hojności rodziców
mogliśmy ugościć rodziców wspaniałym
poczęstunkiem.







Obecnie do naszej szkoły uczęszcza 85 uczniów.



Nasza szkoła wciąż się zmienia.
W roku szkolnym 2018/ 2019 oraz 2019/2020
przeprowadzono w szkole oraz w jej otoczeniu liczne
remonty. Uporządkowano teren wokół szkoły.
Wyremontowano schody do szatni. Uprzątnięto piwnice,
wyremontowano i przystosowano do pełnienia funkcji
szatni. W lutym 2020 r. dzieci otrzymały indywidualne
szafki. Rozpoczęto prace remontowe w sali gimnastycznej,

Wyposażono pracownię biologiczno – geograficzną.

Na ścianach klas pojawiły się tablice multimedialne. Na
biurkach nauczycieli pojawiły się nowe laptopy, aby móc
sprawnie korzystać z wprowadzonego w roku szkolnym
2018/2019 dziennika elektronicznego.



W salach przedszkolnych pojawiły się nowe, kolorowe meble. 
Przedszkolaków witają w szatni postacie z bajek. 



Wciąż kontynuowane jest unowocześnianie budynku szkoły,
a także wzbogacanie bazy metodycznej.



Działania na terenie szkoły sprawiają, że nasza szkoła jest placówką przyjazną 
uczniom, perspektywiczną oraz pozytywnie odbieraną przez rodziców. 

Panuje w niej rodzinna atmosfera. Wyrażamy ogromną wdzięczność lokalnej 
społeczności za wsparcie oraz udział w organizacji przedsięwzięć na terenie szkoły. 


