
 

 

4 września 2006r. rozpoczęliśmy sześćdziesiąty rok istnienia i funkcjonowania szkoły. Niektóre 
lata były ciężkie, inne lżejsze. Jednak każdego roku w szkole panowała miła atmosfera, o czym 
możemy przeczytać na łamach kronik szkolnych. 

LATA 40. i 50. 
 

 



Widoczny powyżej na zdjęciu budynek, to dom pana Florczaka. W 1946 roku mieszkańcy 
wioski Waszkowskie wyremontowali ten budynek i przeznaczyli na szkołę. Tak oto wyglądała 
szkoła w pierwszym roku istnienia.  

Do obwodu szkoły należały wówczas wioski: Jarocice, Nieczuj, Waszkowskie, kolonia 
Biadaczew, folwark Niechmirów. Pierwszą nauczycielką była pani Maria Kowalczyk, która 
nauczała dzieci przez 5 lat. Zrezygnowała ona jednak z pracy z dziećmi. Jej miejsce zajął pan 
Józef Olejnik, jednak po kilku miesiącach i on odszedł. Być może przyczyniły się do tego trudne 
warunki w jakich musieli pracować. Począwszy od roku 1951 dzięki staraniom pani Zofii 
Pawłowskiej stopień organizacyjny szkoły zmienia się. Wspólnie z nowo zatrudnionym 
nauczycielem, panem Kazimierzem Błaszczykiem, nauczają 60 uczniów w 6 oddziałach, a od 
roku szkolnego 1952/1953 realizują program szkoły siedmioklasowej.  

W roku 1956 ludność wiejska rozpoczyna w czynie społecznym starania o budowę szkoły 
w Waszkowskiem. Zakupuje plac pod budowę, cement, żwir. 
Mimo trudnych czasów nauczyciele w roku 1957 zorganizowali pierwszą wycieczkę. Dzieci 
zwiedziły łódzki ogród zoologiczny, muzeum Miasta Łodzi, teatr kukiełek oraz lotnisko na 
Lublinku. 

  
   

LATA 60. 
 

W 1960 roku udaje się namówić 
kierownictwo kina objazdowego do 
wyświetlenia w szkole filmu „Ludka”. 

W styczniu 1961 roku władze 
powiatowe, a właściwie inspektorat 
inwestycji, przystępują do budowy szkoły. 
Zapał ludności ogromny! W marcu 
marzenia przybierają realną postać. Trwają 
prace ...  

W kwietniu 1962 roku następuje odbiór 
techniczny budynku szkolnego. Dokonuje 
go kierownik szkoły Zofia Pawłowska.  
Uroczystość oddania szkoły do użytku ma 
miejsce w dniu Święta Pracy 1 maja 1962 

roku. Pojawia się jeden problem – zbudowano szkołę za małą, o trzech izbach, bez pracowni i 
mieszkań dla nauczycieli. 

Przy porządkowaniu terenu szkoły szczerze i 
chętnie pomaga młodzież szkolna i mieszkańcy wsi 
Jarocice. W tym okresie szkoła liczy 7 oddziałów, w 
których uczy się około 70 uczniów. Pracuje w niej 6 
nauczycieli. Kierownikiem do sierpnia 1968 r. jest 
Tadeusz Malczenko, a od września Ryszard 
Stasinowski.  

W 1968 r. szkoła wspiera akcję zbiórki pieniędzy 
na budowę pomnika –szpitala dla dzieci „Centrum 
Zdrowia Dziecka”. Pieniądze uzyskano ze sprzedaży 
makulatury. 

  
 

  
  
 
 
 



 
LATA 70. 

 

 
  

Lata siedemdziesiąte to zmiany kadrowe. Kierownikiem szkoły zostaje pan Eugeniusz 
Kiełczyński. Szkoła liczy 8 klas. Nauka odbywa się w klasach pojedynczych. 

W roku 1971 teren szkoły zostaje ogrodzony siatką drucianą, dzięki finansowej pomocy 
rodziców oraz pracy uczniów. 

W listopadzie 1971 r. powstaje w szkole instrumentalny zespół muzyczny, kierowany przez 
instruktora Ireneusza Mieszkalskiego z Wielunia. Jego występy uświetniały przez lata 
uroczystości szkolne. 

26 maja 1974 roku – odbywa się spotkanie z przedstawicielami MO z Sieradza. 80 % 
uczniów zdaje egzamin na kartę rowerową. 

2 września 1974 roku, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty i 
Wychowania w Sieradzu orzeka utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Burzeninie. W jej 

skład wchodzi Szkoła Podstawowa w 
Waszkowskiem z 5 punktami filialnymi: w 
Niechmirowie, Kamionce, Marianowie, 
Szczawnie i Wolnicy Grabowskiej.  

W 1974 roku Urząd Powiatowy w 
Sieradzu - Wydział Oświaty i Wychowania 
zakupuje dla Zbiorczej Szkoły Podstawowej 
w Waszkowskiem od Tadeusza Matusiaka 
budynki, które powiększają bazę lokalową 
szkoły.  

W 1975 roku rozpoczęto prace 
remontowe i adaptacyjne w zakupionym dla 
szkoły budynku gospodarczym. Otwarto 
świetlicę i stołówkę szkolną. 

 



Kadra nauczycielska SP w Waszkowskiem 
liczy 14 nauczycieli. Liczba uczniów wzrasta do 
283, w roku 1977 rozpoczynają działalność 
ogniska przedszkolne, a od roku 1979 funkcję 
dyrektora szkoły obejmuje pani Irena Skowron. 
Kadra nauczycielska liczy 17 osób. 
         
 
  
 
  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
  

LATA 80. 
 

We wrześniu 1981 – zaczyna się trudny rok szkolny ( zniżka 4 godzin w etacie nauczycieli, 
brak książek, podręczników). 

13.12.1981 r. – wprowadzony zostaje stan wojenny, który przynosi przerwę w nauce do 2 
stycznia 1982 roku. 

W czasie wakacji 1982 r. przeprowadzono 
remont obu budynków szkolnych. Jeden z 
zakupionych budynków przerobiono na 
mieszkania dla nauczycieli.  
20.07.1983 – zniesienie stanu wojennego – 
radość w szkole.  

W marcu 1984 – nauczyciele, pracownicy 
obsługi i uczniowie biorą udział w ogólnopolskiej 
akcji zbiórek pieniędzy na budowę Pomnika 
Matki Polski (zebrano 9670 zł.) 

Podczas wakacji 1984 r. – wybudowano 
frontową część płotu z przęseł metalowych. 

Zmieniło to wygląd szkoły. 
09.10.1984 r. – rozpoczyna się gorączkowa praca przy urządzaniu ogródka botanicznego 

przed szkołą. Pomagają rodzice i uczniowie. Zakupiono krzewy w Łodzi, które wzbudzają 
zainteresowanie przechodniów. 

W miesiącach od kwietnia do czerwca 1985 r. 
trwają prace wiertnicze przy wykopie nowej 
studni głębinowej. 

Kwiecień 1986 r. to czas, kiedy rozpoczyna się 
budowa „skalniaka” oraz „ basenu” dla roślin 
wodnych, znajdującego się w części ogrodzonej 
między budynkiem szkoły a domem nauczyciela . 
Wsadzono wiele ciekawych i chronionych okazów 
roślin.  



W 1986 r. powstaje zespół tańca towarzyskiego „ Elfy”, który po raz pierwszy występuje w 
Szczawnie na Święcie Ludowym. 

1987 r. – skalniak i ogród botaniczny przy naszej szkole zostaje przyjęty w skład ogrodów 
dydaktycznych. Twórcy - Tomaszowi Cebertowiczowi przyznano tytuł Nauczyciela Nowatora. 

  
 

LATA 90. 
 

22.10.1994 r. cała szkoła, z harcerzami na czele, bierze udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 
05.01.1995 r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Waszkowskiem.  
Na dyskotece szkolnej rozprowadzano serduszka „orkiestrowe”. Zebrano 1 650 350 zł. 
07.06.1996 r. – po raz pierwszy zorganizowany zostaje konkurs wiedzy ogólnej. Uczniowie 

bardzo chętnie biorą w nim udział i oczywiście otrzymują nagrody. 
W październiku 1996 r. – ukończono montaż centralnego (olejowego) ogrzewania w szkole. 

Przyniosło to wiele korzyści zarówno uczniom, pracownikom, jak i środowisku. 
Listopad 1997 r. – wykonano w szkole mozaikę ścienną wraz z kwietnikiem. 
29.09.1998 r. – z inicjatywy senatora Jerzego Pieniążka zorganizowano festyn „ Pożegnanie 

lata”, w celu pozyskania funduszy na urządzenie pracowni komputerowej w szkole. 
Przygotowany przez nauczycieli, uczniów, rodziców i TPD z Sieradza. Rozpoczęła go orkiestra 
dęta z Błaszek. Przyniósł on spodziewane efekty i 14.01.1999 r. nastąpiło otwarcie pracowni 
komputerowej. 

21.12.1999 r. odbyło się spotkanie z miejscowym artystą Tadeuszem Wierzbickim. 
22.12.1999 r. – nasi uczniowie przedstawili jasełka, które zostały połączone z aukcją. 

Pieniądze przeznaczono na potrzeby dzieci z Domu Dziecka w Tomisławicach. 
     

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

LATA 2000 - 2006 
 

  
      W czerwcu 2000 r. ma miejsce pożegnanie ostatniej ósmej 
klasy. Następuje zmiana w szkolnictwie - szkoła podstawowa 
liczy VI klas. 

Od września 2000 r. rozpoczynają się prace nad budową sali 
gimnastycznej. Wyrównano teren pod budowę, a w listopadzie 
wykopano rowy pod fundamenty. 

22 kwiecień 2000 r. to też ważny dzień. W szkole odbyły się 
bezpłatne badania lekarskie w ramach „ Białej Niedzieli”. 



 
Wrzesień 2001 r. - mury naszej sali pną się do góry!!! 

Od września 2001 r. do czerwca 2002 r. - trwają cykliczne występy artystyczne „Spotkania 
z muzyką”. 

20 luty 2002 r. – odbywa się „ Wiecha”, w której uczestniczą senatorowie RP Adam Gierek, 
Ryszard Jarzembowski i Jerzy Pieniążek oraz marszałek woj. łódzkiego Mieczysław 
Teodorczyk i wicewojewoda łódzki Mirosław Marcisz. Na murach sali gimnastycznej została 
zatknięta wiecha.  

06 marca 2002 r. – naszą szkołę odwiedzają nas senatorowie Ryszard Sławiński i Grzegorz 
Lato. Celem wizyty było zwiedzanie placu budowy sali gimnastycznej. Kolejny raz pan Lato 
odwiedza nas w 2004 roku wraz z senatorem Jerzym Pieniążkiem. W naszej szkole odbywa się 
wtedy turniej halowej piłki nożnej. Udział biorą nasza drużyna i zaproszone drużyny ze Szkół 
Podstawowych z Szynkielowa, Ochel, Rychłocic. Senatorowie sędziowali, rozdali uczestnikom 
dyplomy, a także podarowali małym piłkarzom piłki. 

W kwietniu 2002 roku uczniowie klasy szóstej pierwszy raz piszą test kompetencji. 
Bardzo ważny dzień dla wszystkich to 19 czerwca 2004 roku!!! Nastąpiło wtedy uroczyste 

przekazanie kluczy do nowej sali i łącznika, w którym znajdują się: 3 sale lekcyjne, biblioteka, 
świetlica, szatnia i toalety. Odbył się festyn, na którym wystąpili uczniowie nie tylko z naszej 
szkoły. 

We wrześniu 2004 roku uczniowie klas młodszych przenoszą się z małego budynku do 
nowych klas. W październiku zakończone zostaje przenoszenie książek do nowego lokalu 
biblioteki.  

W roku 2004 nasza szkoła rozpoczyna starania o otrzymanie akcesu „Szkoła promująca 
zdrowie”. Tworzymy ścieżki zdrowia, boiska, organizujemy szereg zawodów sportowych. 
Ciężki rok pracy zakończony zostaje festynem „Ruszamy po zdrowie”. Trud się opłacił – dnia 
27 lutego 2006 roku otrzymaliśmy akces wstąpienia do regionalnej sieci szkół promujących 
zdrowie. 

Od 2004 roku do chwili obecnej nasza szkoła współpracuje z 5 szkołami: z Rychłocic, Ochel, 
Brzykowa, Szynkielowa, Drobnic w ramach utworzonej szkolnej Ligi–100. Cyklicznie 
organizowane są zawody sportowe. Drużyny przyjeżdżają do nas albo my wyjeżdżamy do 
innych szkół. Bardzo często drużyny z naszej szkoły zdobywały pierwsze miejsce w 
rozgrywkach. Na korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej powieszone zostały dyplomy, 
które przywozili nasi uczniowie ze spotkań. Jest się czym pochwalić!!!  

W 2004 roku dwie uczennice z naszej szkoły zostają wyróżnione w ogólnopolskim 
konkursie Eko – Planeta.  

 
Sukcesy odnosi także chórek szkolny, którym opiekuje się pan Tomasz Sterna.  

  
W 2005 roku chórzyści zdobywają pierwsze miejsca w I Międzyszkolnym Konkursie 

Piosenki „W Hołdzie polskim bardom” oraz na Przeglądzie Piosenki Religijnej. Szkoła 
otrzymuje wyróżnienie za udział w kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

W roku szkolnym 2005/2006 zaczynamy przygotowania do obchodów jubileuszu 60 – lecia 
szkoły. 
13.05.2006 roku uczniowie naszej szkoły zdobywają szereg nagród i wyróżnień podczas 
obchodów X–lecia Eko Cross w Burzeninie. 

  
 

 

Opracowanie: Joanna Lubańska 


