
Pan Adam Wróblewski długoletni nauczyciel i kierownik w latach 1918 - 1947 Szkoły 

w Stromcu. Budowniczy pierwszego budynku szkolnego w Stromcu w roku 1935. Wielki 

patriota, piłsudczyk. Nauczyciel z powołania. 

 

Pan Adam Wróblewski urodził się w 1896 r. w Ksawerowie Starym. Rodzice kształcili 

go prywatnie u nauczyciela w Niedabylu, gdzie mieszkał w czasie nauki. Później ukończył 

Seminarium Nauczycielskie w Solcu. Po pierwszej wojnie światowej w wolnej Polsce 

organizował oświatę w Stromcu. W porozumieniu z ówczesnym proboszczem księdzem 

Antonim Niemotko pan Wróblewski zorganizował naukę dzieci w organistówce. Nauka 

odbywała się także w wynajmowanych na terenie Stromca chłopskich chałupach.  

W roku 1928 odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru szkolnego o barwach 

narodowych. Kilka lat później, w roku 1933 powstało Koło Przyjaciół Szkoły będące 

dzisiejszym odpowiednikiem Rady Rodziców. Z inicjatywy kierownika szkoły, pana Adama 

Wróblewskiego wiosną 1934 roku powołano Komitet budowy nowej szkoły. Jej budowa przy 

dużym zaangażowaniu lokalnej społeczności zakończyła się bardzo szybko. Nowy budynek 

oddano do użytku 1 września 1935 roku. Mieścił on 4 sale lekcyjne, kancelarię, pokój 

nauczycielski oraz przestronny korytarz.  

Pan Adam Wróblewski był także inicjatorem nadania szkole imienia Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w kilka dni po śmierci tego wielkiego Polaka. W gminie odbyło się wtedy żałobne 

zebranie Rady Gminnej, na którym uchwalono nadanie budowanej szkole w Stromcu imię 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. Młodzież szkolna ustawiona czwórkami przed szkołą przy 

sztandarze spowitym kirem wysłuchała Orędzia Prezydenta Rzeczpospolitej i złożyła 

ślubowanie "ślubujemy Ci Marszałku najukochańszy, Dziadku całej Polski, nad Twą otwartą 

trumną serca i umysły nasze młode poświęcić dla Polski i bronić tego spadku drogiego, jaki 

nam pozostawiasz wszystkimi siłami teraz i w przyszłości. Tak nam Boże dopomóż". Potem 

rozwinął się żałobny pochód i w milczeniu dotarł do kościoła, gdzie przy ubranym katafalku 

wartę honorową zaciągnęli mieszkańcy i młodzież.  

17 maja 1935 r. cała społeczność szkolna wzięła udział w pożegnaniu zwłok Marszałka 

Józefa Piłsudskiego na stacji kolejowej w Dobieszynie.  

W 1936 roku szkoła uroczyście przyjęła imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Była to pierwsza 

samodzielna szkoła na terenie gminy, która służyła młodzieży Stromca i okolicznych wsi przez 

38 lat do czasu wybudowania nowego budynku szkoły w roku 1973.  

Pod kierownictwem Pana Adama Wróblewskiego 10 września 1936 roku staraniami 

ówczesnej nauczycielki Pani Zofii Wróblewskiej założono Spółdzielnię Uczniowską 

„Promyk”. Wielkim wydarzeniem było otrzymanie przez szkołę odbiornika radiowego w 1939 

roku dofinansowanego przez Nadleśnictwo Stachów i Spółdzielnię Uczniowską. Ze składek 

nauczycieli całej gminy wybudowano wtedy świetlicę środowiskową i zorganizowano w szkole 

księgozbiór biblioteki wiejskiej.  

Wybuch drugiej wojny światowej przerwał aktywną działalność szkoły w Stromcu, a 

budynek szkoły został częściowo zniszczony. Wielkie zaangażowanie Pana Adama 

Wróblewskiego oraz uczących wówczas nauczycieli Zofii Wróblewskiej, Jana Petryki, Janiny 

Wróblewskiej sprawiło, że we wrześniu 1945 roku w dwóch izbach lekcyjnych rozpoczęło 

naukę 217 uczniów.  

W roku 1947 Pan Adam Wróblewski wyjechał na Dolny Śląsk, gdzie pracował jako 

nauczyciel w Piotrowicach koło Jawora. Prowadził także punkt biblioteczny w Chełmcu. Pracę 

zakończył z powodu dużej utraty wzroku i przeszedł na rentę. Mieszkał później w Pionkach, a 

w ostatnich latach życia w Oświęcimiu.  

Zmarł 11 lutego 1976 r. Na specjalne swoje życzenie pochowany jest na cmentarzu 

parafialnym w Stromcu. 
 



 


