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 Nie ma dokumentów dotyczących powstania Szkoły Podstawowej w Modlnej. Ze 

względu na brak dokumentów wszystkie informacje do 1945 r. pochodzą z relacji pana 

Aleksandra Tokarskiego, który był kierownikiem szkoły w latach 1937-1966. Nie ma 

dokumentów szkolnych sprzed II wojny światowej z wyjątkiem ksiąg ocen z lat szkolnych 

1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39. Prawdopodobnie zaginęły w czasie 

okupacji niemieckiej. Szkoła w Modlnej prawdopodobnie powstała po 1880 r. Około 1900 r. 

został wybudowany budynek szkolny murowany, w którym była jedna izba lekcyjna i 

mieszkanie dla nauczyciela składające się z dwóch izb. Około 1932 r. został wybudowany 

drugi budynek szkolny - drewniany. W budynku drewnianym były dwie izby lekcyjne na 

parterze i dwie małe izby na strychu. 

 Od 1937 r. kierownikiem szkoły był Aleksander Tokarski, a jego żona Irena 

Tokarska i Celestyna Pęczalska były nauczycielkami. Pan Aleksander Tokarski był 

kierownikiem szkoły do 15 sierpnia 1966 r. przez 29 lat z przerwą okupacyjną i 

przeszedł na emeryturę. Od 16 sierpnia 1966 r. kierownikiem szkoły został Edward 

Stańczyk. 1 września 1966 r. w wyniku zreorganizowania dotychczasowego 

szkolnictwa w Polsce z 7-klasowego na 8-klasowe Szkoła Podstawowa w Modlnej 

stała się szkołą ośmioklasową. Od 1 września 1966 r. w pomieszczeniu 

wygospodarowanym na strychu w budynku murowanym odbywało się nauczanie, a 

w 1975 r. urządzono w nim kancelarię szkoły i pokój nauczycielski. Szkoła 

Podstawowa w Modlnej pracowała wtedy w bardzo trudnych warunkach lokalowych 

mając dwie izby w budynku murowanym i cztery w drewnianym, z czego trzy izby 

bardzo małe na strychach. W roku szkolnym 1966/67 pracowali w szkole 

nauczyciele: Edward Stańczyk – kierownik szkoły, Aleksander Tokarski (na połowie 

etatu), Irena Tokarska (na połowie etatu), Janina Kazimiera Stańczyk, Maria 

Gieraga, Zofia Kacprzak, Zofia Komorowska, Jadwiga Maszorek oraz woźna 

Stefania Józwiak. 

 W 1968 r. dobudowano dwie nieduże izby przy budynku murowanym z 

przeznaczeniem jedną na kuchnię dla kierownika szkoły, a drugą na materiały 

kancelaryjne. W 1971 r. dobudowano jeszcze jedną małą izbę mieszkalną przy 

budynku murowanym. Stan taki trwał do 31 sierpnia 1993 r. W 2009 r. budynek 

szkolny murowany został rozebrany przez Urząd Gminy w Ozorkowie. W dniu 1 

września 1971 r. zorganizowano Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Modlnej, 



która w dniu 1 września 1974 r. została przemianowana na Zasadniczą Szkołę 

Rolniczą w Modlnej. Mieściła się ona w budynkach Szkoły Podstawowej w Modlnej. 

Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych. Dyrektorem szkoły był Edward 

Stańczyk. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Modlnej została zlikwidowana 31 sierpnia 

2002 r. W 1967 r. założono chodnik przed szkołą. W 1970 r. wykonano nowe 

schody betonowe przy budynku szkolnym drewnianym. W latach 1970-72 

wybudowano nową ubikację i przebudowano budynek szkolny gospodarczy. W 

latach 1973-1974 urządzono izbę lekcyjną w wynajętym pomieszczeniu u pani 

Stanisławy Kurzawiak w Modlnej. W latach 1980-1981 dobudowano izbę lekcyjną i 

pomieszczenie kuchenne przy budynku szkolnym gospodarczym. W latach 1981-

1985 ogrodzono teren szkolny i otynkowano budynek murowany. W latach 1987-

1989 dyrektor szkoły jako prawny opiekun Cmentarza Wojennego 17 

Wielkopolskiej Dywizji w Modlnej przeprowadził remont tegoż Cmentarza. Dzięki 

staraniom dyrektora szkoły na 142 grobach żołnierzy polskich poległych w walce z 

Niemcami we wrześniu 1939 r. zostały wykonane nowe lastrikowe nagrobki na 50-

lecie Bitwy nad Bzurą. 22 stycznia 1986 r. wybrano Społeczny Komitet Budowy 

Szkoły w Modlnej w liczbie 42 osób, którego przewodniczącym został wybrany 

Edward Stańczyk – dyrektor szkoły. Nowy budynek szkolny był wznoszony w latach 

1987-93 w czynie społecznym. Do czasu wybudowania nowego budynku szkolnego 

zajęcia szkolne odbywały się w trzech budynkach szkolnych: murowanym, 

drewnianym i gospodarczym oraz w trzech budynkach wynajmowanych na wsi. 

Dwie bardzo małe izby lekcyjne i kancelaria szkoły z pokojem nauczycielskim 

mieściły się na strychach. Zajęcia lekcyjne były prowadzone w bardzo trudnych 

warunkach lokalowych na dwie zmiany. 

 W dniu 19 września 1987 r. odbyło się uroczyste wmurowanie aktu 

erekcyjnego pod budowę nowego budynku szkolnego w Modlnej. Budowa była 

uzależniona od uzyskiwania środków finansowych i możliwości zakupu materiałów 

budowlanych. Pierwsze środki finansowe pochodziły od mieszkańców wsi z 

obwodu Szkoły Podstawowej w Modlnej i innych wsi z terenu Gminy Ozorków. W 

końcowej fazie budowę finansował Urząd Gminy w Ozorkowie. Prace społeczne 

wykonywali rodzice z obwodu szkolnego oraz uczniowie i nauczyciele Szkoły 

Podstawowej i Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Modlnej. W dniu 3 września 1993 

roku nastąpiło przekazanie do użytku nowego budynku szkolnego. W tym samym 

dniu odbyła się wielka uroczystość z udziałem władz wojewódzkich i gminnych, 



Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Poznaniu, dzieci i młodzieży szkolnej, a także miejscowego 

społeczeństwa i zaproszonych gości. Władze wojewódzkie reprezentowali: 

wojewoda łódzki Waldemar Bohdanowicz i kurator Wojciech Walczak. Władze 

gminne reprezentował wójt Władysław Sobolewski. Zarząd Główny Związku 

Oficerów Rezerwy RP w Poznaniu reprezentował Prezes płk Karol Zielony. W 

czasie tej uroczystości uczniowie otrzymali duży klucz do nowego budynku 

szkolnego, a wstęgę do budynku przeciął płk Karol Zielony. Po rozpoczęciu nauki w 

nowym budynku szkolnym w roku szkolnym 1993/94 zlikwidowana została 

dwuzmianowość. Od tego czasu nauka odbywała się na jednej zmianie. 

 29 września 1993 r. odbyła się w szkole wielka uroczystość nadania szkole 

imienia i wręczenia sztandaru. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz 

wojewódzkich, cywilnych i wojskowych z szefem Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego płk Janem Krausem, władz gminnych z wójtem Władysławem 

Sobolewskim, delegacja Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu na czele z Prezesem płk Karolem 

Zielonym, kompania honorowa Wojska Polskiego z Garnizonu Wojskowego w 

Zgierzu, orkiestra wojskowa z Garnizonu Wojskowego w Łodzi, dzieci i młodzież 

Szkoły Podstawowej w Modlnej, młodzież Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Modlnej 

z nauczycielami i pracownikami administracji i obsługi, delegacje młodzieży i 

nauczycieli Szkoły Podstawowej w Leśmierzu i Solcy Wielkiej, poczty sztandarowe 

– wojskowe ze Zgierza i Łodzi, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży 

Pożarnych z Kaniej Góry, Czerchowa, Solcy Wielkiej i Modlnej, poczet sztandarowy 

z Zespołu Szkół Rolniczych w Piątku, miejscowe społeczeństwo i zaproszeni 

goście. Uwieńczone zostały wieloletnie starania dyrektora Edwarda Stańczyka o 

nadanie szkole imienia. Za zasługi w opiece nad Cmentarzem Wojennym 17 

Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej Szkoła Podstawowa w Modlnej 

otrzymała zaszczytne imię „17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty”. 

  W roku szkolnym 1993/94 urządzone zostały gabinety na pomoce 

dydaktyczne. Kontynuowana była budowa łącznika dwóch pawilonów 

dydaktycznych. Wiosną 1995 r. oddany został parter łącznika budynku i amfiteatr. 

W pomieszczeniach parteru łącznika dyrektor szkoły urządził pokój nauczycielski, 

sekretariat i pokój dyrektora. Pieniądze na zakup mebli do wymienionych 



pomieszczeń dyrektor zdobywał od Wójta Gminy w Ozorkowie, Komitetu 

Rodzicielskiego, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ozorkowie i z 

organizowanych imprez (zabaw tanecznych). W dniu 2 stycznia 1995 r. wznowiona 

została działalność Spółdzielni Uczniowskiej „Pszczółka”, której opiekunem był 

dyrektor szkoły. Spółdzielcy uczyli się pracy w handlu. Od września 1995 r. 

prowadzone było w szkole drugie śniadanie dla dzieci i uczniów. W listopadzie 

1995 r. dyrektor szkoły zorganizował zastępczą salkę w piwnicy łącznika do 

prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. 

 W styczniu 1996 r. oddano do użytku piętro łącznika budynku, na którym 

urządzono bibliotekę szkolną z czytelnią, pracownię muzyczną i gabinet lekarski. W 

maju i czerwcu 1996 r. wybudowana została oczyszczalnia ścieków dla szkoły. W 

latach 1995-1996 położono tarabonę na budynku szkolnym. Jesienią 1995 r. 

ogrodzono teren szkoły siatką drucianą. W końcu sierpnia i na początku września 

1996 r. dyrektor szkoły urządził Izbę Tradycji Szkoły i Pamięci Narodowej. W 

konkursie krajowym na najlepszą szkolną izbę pamięci narodowej szkoła zajęła I 

miejsce w kraju i otrzymała puchar przechodni oraz dyplom. 

 W czerwcu 2000 r. odbyło się uroczyste pożegnanie klasy VIII jako ostatniej. 

23 czerwca 2000 r. odbyło się uroczyste pożegnanie dyrektora Edwarda Stańczyka, 

który przepracował w Szkole Podstawowej w Modlnej 34 lata i 16 dni i z dniem 1 

września 2000 r. przeszedł na emeryturę. 19 czerwca 2002 roku odbyło się 

zakończenie roku szkolnego dla 17 uczniów klasy III Zasadniczej Szkoły Rolniczej w 

Modlnej, którzy byli jej ostatnimi absolwentami. Dyrektorem Zasadniczej Szkoły 

Rolniczej w Modlnej przez cały czas jej istnienia był mgr Edward Stańczyk. Z dniem 

1 września 2002 r. Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Modlnej została zlikwidowana. 

Edward Stańczyk pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej 

Dywizji Piechoty w Modlnej łącznie z Zasadniczą Szkołą Rolniczą w Modlnej przez 

36 lat i 16 dni. 

Opracował były Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji 

Piechoty w Modlnej i Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Modlnej – mgr Edward 

Stańczyk. 

 

 

 



 

 

Uczniowie naszej szkoły - klasa V z wychowawczynią Panią Zofią Komorowską. 
 

 
   

Uczniowie naszej szkoły na obozie harcerski - rok 1973. 
 

 



 
 

1975 r. Uczniowie wraz z Panem Edwardem Stańczykiem, Panią Zofią Komorowską  
i Panią Janiną Stańczyk 

 

 
 

Rok 1975. Uczniowie wraz z Panem Edwardem Stańczykiem, Panią Janiną Stańczyk  
i Panią Marianną Gieragą. 

 



 
 

Rok 1975. Wycieczka uczniów szkoły: Poznań- Gniezno – Lednica 
 

 
 

Sportowcy wraz z Panem Stanisławem Ochotą. 
 

 



 
 
 

Delegacja z Poznania w dniu 13.09.1986 r. przed budynkiem szkoły. 
 
 

 
 
 

W dniu 19 września 1987 r. odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego  
pod budowę nowego budynku szkolnego w Modlnej. 

 
 

 



 
 

Zbiórka pieniędzy na budowę szkoły. Na zdjęciu Pani Alicja Goślińska  
i Pani Marzenna Rybak. 

 

 
 

29 września 1993 r. Wręczenie sztandaru Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji 

Piechoty w Modlnej. 


