PROGRAM OBCHODÓW
Msza św. polowa
Odsłonięcie i poświęcenie obelisku
Okolicznościowe przemówienia
Inscenizacja pt. „Ze wspomnień
szkolnego kronikarza”
Zwiedzanie szkoły
Prezentacja multimedialna
poświęcona historii i działalności
Placówki
Występy przedszkola i zerówki
Pokazy grup sportowych
z Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu
Loteria fantowa
Kawiarenka i grill
Konkursy i atrakcje dla dzieci
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ
W CIEMNEM

2010
„ Pięknie jest składać hołd przeszłości,
jeśli teraźniejszość i przyszłość
dobrze się przedstawiają”
Tomasz Mann

KALENDARIUM HISTORII SZKOŁY
01.09.1910 - założenie jednoklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Ciemnem
1920 -1928 - sprawowanie funkcji kierownika szkoły przez Janinę
Januszewską
30.09.1929 - oddanie do użytku budynku szkolnego; działkę pod
szkołę przeznaczyli państwo Janina i Aleksander Januszewscy,
materiał budowlany w postaci cegieł uzyskano od właściciela cegielni
pana Kronenberga w zamian za wydzierżawienie terenów na polowania
01.09.1931 - podniesienie poziomu organizacyjnego szkoły, utworzenie
dwuklasowej szkoły
25.05.1936 - poświęcenie pierwszego sztandaru szkoły
01.09.1945 - wznowienie działalności szkoły po drugiej wojnie
światowej; kierownictwo placówki objęła ponownie pani Janina
Januszewska
1950 - przejście na emeryturę Janiny Januszewskiej
1957-1959 ‑ rozbudowa budynku szkolnego, utworzenie ośmioklasowej
szkoły podstawowej
01.09.1974 ‑ obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły do czterech klas
01.09.1979 - obniżenie stopnia organizacyjnego szkoły do trzech klas
01.09.1990 - ponowne podniesienie stopnia organizacyjnego szkoły
do sześciu klas; dalszą naukę uczniowie kontynuowali w Szkole
Podstawowej nr 1 w Radzyminie; powołanie Społecznego Komitetu
Rozbudowy Szkoły, pomimo starań nie udało się rozpocząć prac
budowlanych
1993 - przekształcenie szkoły w Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Ciemnem
12.09.1994 - reaktywowanie działalności Społecznego Komitetu
Rozbudowy Szkoły; rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej
23.06.1995 - oddanie do użytku sali gimnastycznej i łącznika między
nową salą a starym budynkiem; wyburzenie starego budynku szkolnego
01.09.1995 ‑ realizowanie przez placówkę programu ośmioklasowej
szkoły podstawowej
20.06.1997 - oddanie do użytku nowego budynku szkolnego, nadanie
imienia Janiny Januszewskiej, przekazanie i poświęcenie nowego
sztandaru szkoły
19.01.1998 - w rocznicę urodzin patronki pierwsze obchody
Święta Szkoły
25.06.1999 - wizyta Premiera Jerzego Buzka
01.09.1999 - wdrożenie reformy systemu oświaty, przekształcenie
ośmioklasowej szkoły podstawowej w sześcioklasową
22.10.2000 - obchody 90-lecia powstania szkoły, festyn rodzinny
17.01.2002 - oddanie do użytku pracowni komputerowej
15.10. 2008 - utworzenie całodziennego oddziału przedszkolnego dla 3-4
latków
01.09.2009 - utworzenie całodziennego oddziału przedszkolnego dla 4-5
latków, zgodnie z nową podstawą programową przyjęcie 6 latków
do pierwszej klasy
28.05.2011 - uroczyste obchody setnej rocznicy powstania szkoły

PATRON

ŻYCIORYS PATRONKI
Janina z Brauerów Januszewska
urodziła się 19 stycznia 1889 roku w Warszawie, w rodzinie
o tradycjach pedagogicznych. Po ukończeniu w 1905 roku
Realnej Szkoły Żeńskiej im. Marii Lipskiej w Warszawie,
a następnie kursów nauczycielskich uprawniających do
nauczania w szkole, rozpoczęła pracę pedagogiczną. Od 1909
do 1915 pracowała w szkole utrzymywanej przez Księżną
Michałową Radziwiłłową, gdzie pełniła obowiązki kierowniczki.

Janina Januszewska
1889—1976

W roku 1914 wyszła za mąż za Aleksandra
Januszewskiego i od nowego roku szkolnego 1914/1915
przeniosła się do szkoły w Słupnie, a następnie w Ciemnem.
Janina i Aleksander Januszewscy przekazali notarialnie część
swojego gruntu na plac pod budowę nowej szkoły. Sami
aktywnie uczestniczyli w tej budowie. W nowej szkole Janina
Januszewska pełniła funkcję kierowniczki. Stworzyła wokół
szkoły ognisko kształcenia młodych nauczycieli, była
współorganizatorką konferencji pedagogicznych, zjazdów
koleżeńskich. W szkole zorganizowała koło miłośników
książki, zainicjowała niedzielne spotkania z rodzicami dzieci,
wyjeżdżała z uczniami na wycieczki krajoznawcze, prowadziła
zajęcia otwarte dla nauczycieli z okolicznych szkół. Szkoła i jej
dom stały się ważne dla mieszkańców wsi Ciemne, którzy
zawsze mogli liczyć na radę i pomoc małżeństwa
Januszewskich.
Przed
wybuchem
wojny Janina Januszewska
z powodu choroby zawodowej przeszła w stan spoczynku, ale
po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku przystąpiła
do
zorganizowania
nauki w szkole, gromadzenia
podręczników, książek, angażowania nauczycieli. Prowadziła
kursy dla dorosłych w zakresie umiejętności czytania i pisania.
Współpracowała z Liceum Pedagogicznym w Radzyminie,
przyjmując uczennice na praktyki szkolne.
W latach 1962 - 1976
mieszkała u rodziny
w Warszawie. Zmarła 11 stycznia 1976 roku.

