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Szanowni mieszkańcy
Gminy Waśniów
Przygotowując kolejny numer Informato-
ra Samorządowego, postanowiliśmy po-
święcić jego treść problematyce oświato-
wej, która w ostatnich miesiącach stała się 
przedmiotem społecznej dyskusji. Musieli-
śmy podjąć trudne, ale ważne dla oświaty 
decyzje. Były one efektem sytuacji, w ja-
kiej znalazł się budżet gminy, który nie po-
dołałby dalszemu finansowaniu placówek 
oświatowych w istniejącej formie. Mimo,  
iż decyzje o zmianie organu prowadzące-
go szkół w Boleszynie i Nowym Skoszynie 
mogą wydawać się bolesne, były naprawdę 
niezbędne. Pozwoliły utrzymać placówki z 
perspektywą lepszego ich funkcjonowania 
w latach przyszłych, gdy zgodnie z progno-
zami, zwiększą swoją liczebność. Podej-
mowanym przez samorząd decyzjom o re-
organizacji sieci szkół nie można zarzucić 
złej woli. Od początku swego funkcjono-
wania sprawy edukacji traktował, jako naj-
istotniejsze, a trzeba pamiętać, że sytuacja 
lokalowa na początku lat 90 –ych w wa-
śniowskiej oświacie była fatalna.
Na terenie gminy Waśniów jako jedynej w 
województwie kieleckim, nie wybudowa-
no po wojnie żadnej nowej szkoły. Niemal 
wszystkie placówki mieściły się w popar-
celacyjnych dworkach. W budynku szkoły 
w Boleszynie do klasy na piętrze wchodzi-
ło się po drabinie. W Mominie zimą tem-
peratura w salach lekcyjnych spadała do 8 
– 10 stopni. Z inicjatywy samorządu Sej-
mik Wojewódzki w 1991 roku podjął je-

dyną tego typu uchwałę w Polsce „O sta-
nie katastrofalnym szkół na terenie Gminy 
Waśniów”. W pierwszej kolejności udało 
się wybudować szkołę w Boleszynie, od-
daną do użytku w 1994 roku. Następny był 
nowoczesny budynek szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Waśniowie, który zastąpił 
trzy oddzielne obiekty ogrzewane piecami. 
We wrześniu 2000 roku Inauguracja Roku 
Szkolnego w Województwie Świętokrzy-
skim odbyła się w Waśniowie. We wrze-
śniu 2004 roku kolejna tej rangi uroczy-
stość miała miejsce w Mominie w związku 
z oddaniem do użytku nowo wybudowane-
go budynku szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Od roku ubiegłego gmina Waśniów 
dysponuje także nowoczesną halą sporto-
wą, która otwiera nowe możliwości propa-
gowania kultury fizycznej wśród najmłod-
szych i dorosłych jej mieszkańców. Od lat 
funkcjonuje sprawny system dowozu dzie-
ci do szkół, które są systematycznie dopo-
sażane w najnowocześniejsze pomoce na-
ukowe. 
Mam nadzieję, że obraz tych wszystkich 
starań na rzecz waśniowskiej oświaty oraz 
jej obecnej kondycji, jaki w zarysie stara-
liśmy się zawrzeć w niniejszym informa-
torze,  przynajmniej w niewielkim stopniu 
odda troskę samorządu  o poziom szkolnic-
twa na terenie gminy Waśniów.

Z poważaniem wójt Krzysztof Gajewski
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Sztafeta na podiumSzkoła powstała z uporu ludzi

Duma całej gminy

Stary budynek pamiętał dziedzica Boksyc

 „Miniaturka” ratuje piękno folkloru

Nowoczesny budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Mominie powstał 
z uporu i zaangażowania mieszkańców oraz nauczycieli, których starania 
skutecznie poparł samorząd gminy Waśniów.

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Miniaturka” powstał w roku 1997. Od początku 
jego kierownikiem oraz autorką scenariuszy i tekstów jest Danuta Kłonica. 

Spadek po Jasieńskich 
W latach 80 –ch szkoła użytkowała aż trzy 
budynki („zerówka” funkcjonowała w 
Domu Nauczyciela), z których dwa znaj-
dowały się w fatalnym stanie technicznym. 
Zgnite ściany, dziurawe okna i rozpadają-
ce się piece sprawiały, że zimą trzeba było 
uczyć się w ciepłych ubraniach. W żadnym 
z budynków nie było szatni i łazienki, a sa-
nitariaty znajdowały się na zewnątrz. –Po-
stanowiliśmy coś z tym zrobić –wspomi-
na ówczesna kierownik placówki Lidia Ra-
domska.

Najpierw cement
Pierwszym nabytkiem był trudno osiągalny 
cement. –Dostaliśmy w formie darowizny 
25 ton, a rodzice zrobili bloczki na funda-
menty –dodaje Lidia Radomska i przypomi-
na, że na budowę szkoły składali się rodzi-
ce, nauczyciele, a z apelami o hojność wie-
lokrotnie występował na ambonie momiński 
proboszcz ks. Roman Stępień. Szereg prac 
wykonano w czynie społecznym.
Od stanu surowego do inauguracji roku 
szkolnego
W 1993 roku samorząd uzyskał pozwolenie 
na budowę i wykonano wykopy pod funda-
menty. Jednocześnie członkowie Społeczne-
go Komitetu Budowy Szkoły zbierali pie-
niądze i materiały budowlane. To ich hojno-
ści zawdzięczać należy powstanie …dachu. 
Ostatecznie dzięki społecznemu zaangażo-
waniu i poparciu gminy udało się w roku 
1994 osiągnąć stan zerowy a w 1996 stan 
surowy. 1 września 2004 roku inauguracja 
roku szkolnego odbyła się w nowoczesnym 
budynku. W roku ubiegłym Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum w Mominie, którymi 
obecnie kieruje dyr. Barbara Poreckowska 
przyjęły imię mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. 

-Staramy się wyszukiwać i ratować pięk-
no folkloru naszej ziemi -podkreśla Danu-
ta Kłonica, dodając, że w kręgu zaintereso-
wań młodych artystów znajdują się przede 
wszystkim dawne zwyczaje i obrzędy. Poza 
młodzieżą w działalność zespołu zaangażo-
wani są rodzice i dziadkowe, którzy poma-
gają w wyszukiwaniu rekwizytów, przygo-
towywaniu strojów i dekoracji. 
Od czternastu lat trudno wyobrazić sobie 
uroczystości, rocznice i święta bez Dzie-
cięcego Zespołu „Miniaturka”, który znany 
jest daleko poza granicami gminy Waśniów. 
Potwierdzają to liczne nagrody, w tym wy-

Na zdjęciu: stan zerowy nowej szkoły, w tle stary 
wybudowany przed wojną

Na zdjęciu: nowy budynek szkoły na 
kilka dni przed oddaniem do użytku

Na zdjęciu: klasa szkoły podstawowej przed naj-
starszym ze starych budynków 

Na zdjęciu:  sztafeta gimnazjum w Momi-
nie z medalami, pucharem i dyplomem za 
trzecie miejsce w zawodach wojewódzkich

Tradycją sportową szkoły w Mominie 
są dobre wyniki uzyskiwane w biegach 
przełajowych. Od początku istnienia 
gimnazjum drużyna biegaczy zajmuje 
czołowe miejsca  w zawodach szczebla 
powiatowego oraz wojewódzkiego.

W bieżącym roku szkolnym  w finale 
wojewódzkim  w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych, który odbył się na trasach 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Końskich, 
sztafeta z Mominy zajęła III miejsce, bie-
gnąc w składzie: Krystian Karcz, Domi-
nik  Nowak, Bartłomiej Dzioba, Mate-
usz Przygoda, Sebastian Nowak, Marcin 
Adamczyk, Krzysztof Dzioba, Sylwester 
Klusek, Mateusz Karcz, Mariusz Ćwik, 
Tomasz Piotrowski. W zawodach uczest-
niczyło 25 sztafet, które zostały wyło-
nione z terenu całego województwa pod-
czas regionalnych eliminacji.  -Tak wyso-
kie miejsce to zasługa całej drużyny, gdyż 

różnienie za widowisko obrzędowe „Gaik 
Świętokrzyski” w prestiżowych Między-
narodowych Buskich Spotkaniach z 
Folklorem. Występów jasełkowych, 
dożynkowych i okolicznościowych z 
udziałem „Miniaturki” na przestrzeni 
czternastu lat nie sposób wymienić. 
Obecnie zespół tworzy 25 uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Kierownikiem niezmiennie pozosta-
je Danuta Kłonica, choreografią zaj-
muje się Bożena Ogonowska, a opra-
wą muzyczną Zbigniew Dąbrowski. 

każdy zawodnik musiał pokonać  dystans 
1000 m, przekazać pałeczkę sztafetową, 
aby następny zawodnik mógł wystarto-
wać –mówi Bożena Ogonowska, która 
wraz z Grzegorzem Czerwińskim przygo-
towała sztafetę do sukcesów na trasie li-
czącej w sumie 10 km. -Na tak wysoką 
pozycję w województwie zasłużyli sobie 
szczególnym zaangażowaniem  i wyjątko-
wo ciężką  pracą,  zarówno nad wytrzy-
małością, jak i techniką przekazywania 
pałeczki sztafetowej, co jest bardzo istot-
ne w tej konkurencji sportowej, ponieważ 
ostatni  10 zawodnik musi na metę dobiec  
z pałeczką –podkreśla rangę sukcesu Bo-
żena Ogonowska. 

Na zdjęciu: Zespół „Miniaturka” na Festiwalu 
Chleba w Mińsku Mazowieckim
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Wyposażenie XXI wieku

Nowy skuter pomógł 
zdobyć kartę

Wielkie serca
Młodzież z gimnazjum chętnie uczestniczy 
we wszelkich akcjach, które niosą pomoc 
potrzebującym. Angażuje się w tradycyjną 
„Górę grosza” czy akcję zbierania żywności 
na rzecz Banku Żywności i najuboższych 
mieszkańców naszego regionu. Za akcję 
zbierania plastikowych nakrętek, z których 
sprzedaży finansowane było leczenie chore-
go dziecka, szkoła otrzymała wyróżnienie. 
Rozsądne działania
Dużym wzięciem cieszy się cyklicznie re-
alizowany Szkolny Program Profilaktyczny 
„Zachowaj trzeźwy umysł”, którego celem 
jest propagowanie stylu życia wolnego od 
nałogów. Coroczne konkursy i przedstawie-
nia profilaktyczne uświadamiają młodzieży 
zagrożenia i negatywne konsekwencje pły-
nące z uzależnienia. Edukacji społecznej 
i obywatelskiej sprzyjają natomiast liczne 
apele i uroczyści okolicznościowe o charak-
terze wychowawczym i patriotycznym. Wi-
zytówką gimnazjum jest dbałość o bezpie-
czeństwo młodzieży na drodze, czego efek-
tem jest zwycięstwo w wojewódzkim kon-
kursie i nagroda w postaci skutera wykorzy-
stywanego do nauki jazdy oraz przygotowa-
nia do egzaminu na kartę rowerową.
Mądre głowy
Młodzież z gimnazjum odnosi sukcesy w 
konkursach przedmiotowych. Na szczeblu 
gminy od lat nie oddaje Złotego pióra Wójta 

Szczególne uzdolnienia uczniowie gimna-
zjum objawiają w biegach. Podczas Grand 
Prix Gór Świętokrzyskich rozgrywanych na 
Górze Witosławskiej brązowy medal na bar-
dzo trudnej, górskiej trasie zdobyła Karolina 
Sitarska, która startowała w kategorii junio-
rek. Sztafeta dziewcząt, która biega w skła-
dzie: Karolina Wójcik, Karolina Sitarska, Ju-
styna Rakoczy, Kamila Jedlikowska, Domini-
ka Rakoczy, Sylwia Sitarska, Diana Grzegor-

Mądrze i bezpiecznie

Rośnie zdrowe pokolenie

Gimnazjum w Waśniowie jest coraz le-
piej wyposażone. Pracownia kompute-
rowa otrzymała nowy sprzęt oraz tablicę 
multimedialną z oprogramowaniem przy-
datnym do prowadzenia lekcji multime-
dialnych i współpracy z platformą e-ler-
ningową. Do nowoczesnych form pra-
cy przygotowani zostali również nauczy-
ciele, uczestnicząc w procesie szkoleń i 
doskonalenia warsztatu pod nazwą „Na-
uczyciel XXI wieku”. Równie nowocze-
sna jest pracownia językowa, wyposa-
żona w sprzęt audiowizualny, ułatwiają-
cy nauczanie języków obcych. Dwana-
ście stanowisk ze słuchawkami oraz wy-
posażone w tablicę rozdzielczą biurko na-
uczyciela umożliwiają zbiorowe i indywi-
dualne odsłuchiwanie audycji oraz pro-
wadzenie zajęć z wykorzystaniem lapto-
pa i rzutnika, który dokonuje wizualizacji 
treści nauczania i ułatwia ich przyswaja-
nie oraz zapamiętywanie. Pracownia języ-
kowa kosztowała 15 tys. złotych. Szkoła 
pozyskała również nowy sprzęt sportowy 
oraz meble do poszczególnych pracow-
ni przedmiotowych. Nie mniej przydat-
ne są nowe plansze dydaktyczne i sprzęt 
nagłaśniający, który ułatwia prowadzenie 
szkolnych uroczystości.

Skuter, który uczniowie gimnazjum do-
stali w nagrodę za zwycięstwo w konkur-
sie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, już pomaga w zdoby-
waniu karty rowerowej.
Do przeprowadzonego w szkole egza-
minu na kartę rowerową przystąpiło 43 
uczniów, z których 30 pomyślnie zali-
czyło egzamin teoretyczny i przystąpiło 
do praktycznego. Pod okiem nauczyciela 
techniki M.Tokarskiej i nauczyciela wy-
chowania fizycznego M.Wojtachnio oraz 
we współpracy z posterunkowym Sławo-
mirem Fudalą zaliczyli wszystkie punkty 
trudnego egzaminu, a bardzo pomocny w 
tym był wcześniejszy trening na nowym 
skuterze. Wszystkim życzymy bezpiecz-
nego korzystania z dróg. 

Na zdjęciu:   takich pracowni może 
pozazdrościć każda szkoła w Polsce

Gminy Waśniów, które jest nagrodą za zwy-
cięstwo w konkursie ortograficznym. Do-
minuje w konkursach z fizyki i wiedzy po-
żarniczej. Na wyższym szczeblu uczniów 
gimnazjum widać wśród laureatów powia-
towych konkursów: na prezentacje multi-
medialną postaci ks. Jana Twardowskiego,  
piosenki obcojęzycznej,  recytatorskiego, 
chemicznego czy matematycznego. Warto 
także podkreślić wyróżnienie dla uczennic 
gimnazjum w konkursie historycznym zor-
ganizowanym przez Świętokrzyskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.  

Na zdjęciu: uczniowie gimnazjum mają świet-
ne warunki do nauki

Na zdjęciu: potrafią z nich korzystać i osiągają 
dobre wyniki z egzaminów kompetencyjnych

Na zdjęciu: wizytówką gimnazjum w Wa-
śniowie jest sport

Dba o wszechstronny rozwój młodzieży

Sportowcy przynoszą chlubę gimnazjum

Gimnazjum w Waśniowie umiejętnie łączy poziom nauczania z pracą 
wychowawczą, czego dowodem są liczne osiągnięcia w konkursach 
przedmiotowych oraz zaangażowanie w działalność charytatywną i pro-
gramy profilaktyczne.

Wizytówką waśniowskiego gimnazjum są sukcesy sportowe, których wy-
miar sięga daleko poza granice gminy. czyk, Aleksandra Wojtan, Dominika Sienniak 

i Milena Kędzierska wywalczyła II miejsce 
w Mistrzostwach Powiatu Ostrowieckiego w 
Sztafetowych Biegach Przełajowych na ostro-
wieckim Gutwinie. Miejsce na podium dało 
dziewczętom również prawo do startu w fina-
le wojewódzkim w Końskich, gdzie  ta sama 
sztafeta, uzupełniona o J. Wojciechowską za-
jęła w doborowej stawce 20 najlepszych dru-
żyn Świętokrzyskiego, ósme miejsce. Twórcą 
sukcesów biegaczek z waśniowskiego gim-
nazjum jest Stella Drożdżal. Wsparcia udzie-
la młodym biegaczkom także wójt Krzysztof 
Gajewski, który finansuje wyjazdy i posiłki.
Uczennice gimnazjum, które nie mają sobie 
równych w tenisie stołowym na terenie gmi-
ny, odnoszą także sukcesy na wyższym szcze-
blu, zajmując II miejsce w Półfinale Woje-
wódzkim Drużynowego Turnieju Tenisa Sto-
łowego. 
Nowa sala gimnastyczna i kompleks boisk 
powinny te sukcesy pomnożyć.



Informator samorządowy gminy Waśniów Nr 5  kwiecień  2011

Otwarci na pomoc

Aktywni w sporcie

Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Waśniowie od lat działają na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pierwszy finał z ich udziałem odbył się 
siedemnaście lat temu (!). Zebrano wów-
czas podczas kwesty, z loterii fantowej, 
salonu piękności poprowadzonego przez 
uczennice oraz dyskoteki nieco ponad 
sześćset złotych. Kolejne edycje, które 
wzbogacono między innymi o licytacje 
gadżetów WOŚP, przynosiły kolejne re-
kordy. Ostatnia waśniowska orkiestra za-
grała na ponad pięć tysięcy złotych. 
Jedną spośród wielu akcji charytatyw-
nych, w które włączyła się waśniowska 
placówka, była pomoc dla powodzian z 
rejonu Sandomierza. W ciągu tygodnia 
na apel odpowiedziało wielu uczniów od 
przedszkola po klasy najstarsze. W efek-
cie zebrano około 200 kg żywności (ma-
karonu, kaszy, cukru, konserw, kawy, her-
baty …) oraz środki higieny i utrzymania 
czystości. Wszystkie dary transportem, 
który zapewnił Urząd Gminy w Waśnio-
wie, zostały zawiezione poszkodowanym.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśnio-
wie została doceniona przez organizato-
rów Europejskiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich – XVI Sportowego Turnie-
ju Miast i Gmin 2010. W kategorii gmin 
do 8 tys. mieszkańców w województwie 
świętokrzyskim zwyciężyła gmina Wa-
śniów, a stosowne wyróżnienia trafiło tak-
że do szkoły podstawowej, która odnosi 
sukcesy między innymi w tenisie stoło-
wym, mając swe przedstawicielki na po-
wiatowym szczeblu rywalizacji.

Z sukcesami w konkursach
Uczniowie systematycznie uczestniczą w 
konkursach, olimpiadach i przeglądach ar-
tystycznych. Laureatem i zdobywcą statu-
etki „Perła Świętokrzyska” został Marcin 
Jałocha a oddział przedszkolny pod opie-
ką Elżbiety Woźniak wywalczył wyróżnie-
nie w konkursie „Świętokrzyskie – Moja 
Mała Ojczyzna”. Bartosz Przygoda, Nata-
lia Sadłowska i Weronika Jop, pod opieką 
Elżbiety Woźniak przygotowali prace, które 
w konkursie plastycznym „Śmieciowy po-
twór” Nadleśnictwa Łagów przyniosły im 
dwa drugie i trzecie miejsce. Inni domino-
wali w gminnych konkursach plastycznym 
i ortograficznym oraz uczestniczą na szcze-
blu powiatowym konkursów przedmioto-
wych. 
Wzorowo zaradni
Tylko w roku ubiegłym placówka pozyska-
ła ponad 40 tysięcy złotych na wyposaże-
nie i dodatkowe zajęcia. W ramach projek-
tu „Radosna szkoła” wyposażyła miejsce 
do zabaw, które służy rozwijaniu sprawno-
ści psychoruchowej u najmłodszych. W ra-
mach świętokrzyskich programów do pla-
cówki trafiła tablica interaktywna oraz ze-
stawy do nauki matematyki. Za pieniądze 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych prowadzono zajęcia 

Ubiegłoroczna XVIII już edycja odbyła się 
pod hasłem „Każdy ma swoje marzenia”. 
W gronie szkół podstawowych rywalizo-
wano w dwóch kategoriach wiekowych. W 
młodszej wygrały i zdobyły Puchar Wój-
ta Gminy Waśniów „Słoneczka” ze szkoły 
w Boleszynie pod opieką Sylwii Wieczo-
rek, drugie miejsce zajęła Grupa Teatral-
na „ABC” ze szkoły w Waśniowie przygo-
towana rzez Lidię Kacałę i Annę Kowalik, 
a trzecie „Marzyciele” ze szkoły w Momi-
nie pod opieką Moniki Pyceli. W starszej 
grupie wiekowej puchar i pierwsze miej-
sce oraz specjalną nagrodę za scenografię 
zdobyła Grupa Teatralna „TOni” ze szko-
ły w Nowym Skoszynie pod opieką Beaty 
Wiącek, wyprzedzając Teatrzyk „Zwiercia-
dło” ze szkoły w Waśniowie przygotowany 
przez Ewę Cichoń i Bożenę Dobosz oraz 
Teatrzyk „Kurtynka” ze szkoły w Boleszy-
nie pod opieką Anny Barańskiej. W kate-

Szkoła pełna programów

Blisko teatru

profilaktyczne i zorganizowano prezentacje 
teatralne, natomiast  dzięki wsparciu Banku 
Spółdzielczego odbył się Szkolny Konkurs 
Plastyczny „Aniołek Bożonarodzeniowy”.  

Na zdjęciu: pokaz gimnastyki w 
wykonaniu uczennic klasy piątej

Na zdjęciu: od 17 lat dzieci i młodzież gra dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Na zdjęciu: szkoła aktywnie 
uczestniczy w projektach unijnych

Na zdjęciu: wizytówką szkoły są 
tradycyjne prezentacje teatralne

Aktywnie rozwija swoją ofertę edukacyjną

Kształcą wrażliwość od przedszkola

Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie od lat poszerza swoją edu-
kacyjną ofertę edukacyjną uczestnicząc w projektach unijnych i pozysku-
jąc dodatkowe pieniądze na swoją działalność.

Najważniejszym wydarzeniem artystycznym w szkole podstawowej w 
Waśniowie są tradycyjne Prezentacje Teatralne. Organizowane co roku 
pod innym hasłem gromadzą szkolne grupy teatralne z terenu całej gminy.

gorii gimnazjów triumfowała grupa teatral-
na „Groteska” z gimnazjum z Waśniowa, 
która pod opieką Iwony Wiśniewskiej wy-
stawiła „Skąpca”. Warto także odnotować 
pozakonkursowy występ przedszkolaków 
z Waśniowa pod opieką Elżbiety Woźniak.
Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się 
w maju. 

Wśród projektów
Szkoła uczestniczy w projektach unijnych. 
Dzięki realizacji projektu „Nasza szkoła” jej 
uczniowie zwiedzili mnóstwo atrakcyjnych 
miejsc oraz mogli korzystać z bogatej ofer-
ty zajęć pozalekcyjnych od ogólnorozwo-
jowych po taneczne, aktorskie i wspierają-
ce nauczanie konkretnych przedmiotów. W 
realizację projektu wartego ponad 110 tys. 
złotych zaangażowani byli również rodzice. 
Obecnie uczniowie uczestniczą  w zajęciach 
pozalekcyjnych w ramach projektu „Zrozu-
mieć świat”.
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Zachęca przyjazną i rodzinną atmosferą
Pięć wieków szkoły

Warto wiedzieć, że dzieje szkolnictwa 
na Ziemi Waśniowskiej liczą sobie po-
nad pół tysiąca lat.
Pierwsze zapiski dotyczące funkcjonowa-
nia szkoły w Waśniowie pochodzą z roku 
1475. Informacja w języku łacińskim: Ni-
colas minister ecclesie de Waśniów, po-
twierdza możliwość prowadzenia naucza-
nia. Kolejnym nauczycielem w tutejszej 
szkole parafialnej był wymieniony w 1522 
roku obok Mikołaja Michałowskiego –ple-
bana i Macieja – wikariusza: Joannes rec-
tor scole in eadem Waśniów. W roku 1597, 
źródła co prawda zanotowały brak szkoły: 
schola non est, ale jednocześnie wymieni-
ły nauczyciela, który mieszkał w domu wi-
karego. Skoro pobierał 8 złotych pensji, 
więc być może także uczył dzieci. Kolej-
na informacja pochodzi z czasów biskupa 
Piotra Tylickiego (1607 – 1616) i potwier-
dza jedynie istnienie budynku szkoły.
Szkoła parafialna istniała także przy ko-
ściele w Mominie. Lustracje biskupie po-
świadczają, że za czasów bp Jerzego Ra-
dziwiłła (1591 – 1600) budynek szkoły 
był zniszczony, ale proboszcz utrzymywał 
kierownika. Za biskupa Piotra Tylickiego 
(1607 – 1616) budynek szkoły już nie ist-
niał. 
Ponowne ożywienie szkolnictwa przyniósł 
wiek XIX, kiedy zaistniały szkoły m.in. 
w Boleszynie (1868) i Mominie (1898). 
Sieć placówek oświatowych ugruntowa-
ła polityka edukacyjna II Rzeczypospo-
litej. W powojennych realiach PRL część 
szkół znalazła lokalizację w ziemiańskich 
dworkach, co także sprzyjało pomnoże-
niu placówek oświatowych na terenie gmi-
ny. Warto pamiętać, że jeszcze niedawno 
szkoły podstawowe na terenie gminy Wa-
śniów funkcjonowały w Stryczowicach 
(najwcześniej zlikwidowana), Czajęci-
cach, Janowicach, Jeżowie, Nagorzycach 
i Nosowie. 
Współczesne dzieje oświaty waśniow-
skiej, to inwestycje, których rozmiar spra-
wia, że bywamy gospodarzami wydarzeń 
rangi wojewódzkiej, jak uroczyste inaugu-
racje czy zakończenia roku szkolnego w 
Świętokrzyskiem.

Szkoła w Boleszynie na stałe wrosła w krajobraz okolicy. Jej pracy na rzecz 
środowiska nie były w stanie przerwać ani zniszczenia z okresu I wojny świa-
towej, ani  represje następnej. Od blisko półtora wieku kształci kolejne poko-
lenia mieszkańców naszej gminy.

Po drabinie na lekcje
W starej, składającej się z dwóch połączo-
nych ze sobą budynków szkole były tylko 
cztery sale lekcyjne. Nauczanie, jak wspo-
mina obecna dyrektor placówki Mirosła-
wa Nowicka, odbywały się w klasach łą-
czonych na półtorej zmiany, a i tak trzeba 
było korzystać z wynajmowanych pomiesz-
czeń w prywatnym domu p. Czechowskich. 
-Obydwa te miejsce dzieliło około dwustu 
metrów –dodaje dyr. Mirosława Nowicka, 
podkreślając, że do jednej z sal, zlokalizo-
wanej na piętrze trzeba było wchodzić po …
drabinie. Sytuacja lokalowa szkoły w Bo-
leszynie była jednym z impulsów do roz-
poczęcia przez samorząd starań zmierzają-
cych do poprawy bazy oświatowej na tere-
nie gminy Waśniów.
Każda klasa u siebie
Obecnie nowoczesna szkoła w Boleszynie, 
która służy uczniom i nauczycielom od maja 
1994 roku, dysponuje znakomitą bazą do na-
uczania. Oddział przedszkolny zajmuje dwa 
pomieszczenia i odrębną szatnię. Każda z 
klas szkoły podstawowej dysponuje wła-
sną pracownią. Ponadto wygospodarowa-
ne zostały pomieszczenia na pracownię z ta-
blicą multimedialną, która jest dumą szko-
ły, oraz pracownię komputerową. Najmłod-
si mają do dyspozycji salę zabaw pozyskaną 
w ramach projektu „Radosna szkoła”, a star-
si salę do zajęć rekreacyjno – sportowych. 
Szkoła posiada obszerną bibliotekę, prze-
stronny hol oraz zlokalizowaną poniżej par-
teru szatnię. Na zewnątrz znajdują się boiska 
trawiaste oraz wyposażone w nawierzchnię 
asfaltową i niezbędne urządzenia do upra-
wiania kilku dyscyplin sportowych.

Szkoła, która wrosła w krajobraz

Tradycje na wagę konkursu
O tradycjach szkoły najlepiej 
świadczy sukces w konkur-
sie polonistycznym Sylwii 
Kaczor, która tematem pra-
cy uczyniła wzorce i osobo-
wości, które ukończyły bo-
leszyńską placówkę. Napisa-
na pod kierunkiem Anny Ba-
rańskiej i Justyny Cichoń-
skiej praca przyniosła mło-
dej autorce zaszczytny tytuł 

laureata konkursu, który był jednoznacz-
ny z wstępem do gimnazjum bez koniecz-
ności pisania egzaminu kompetencyjnego. 
–To najlepszy dowód na to, jak bardzo na-
sza szkoła wrosła w tę okolicę –mówi dyr. 
Mirosława Nowicka i wylicza miejscowo-
ści, które wchodzą w skład szkolnego ob-
wodu: Boleszyn, Czażów, Kotarszyn, No-
sów Kolonia.

Wyniki w nauczaniu i rozwój talentów
Szkoła od lat utrzymuje równy poziom na-
uczania, lokując się z wynikami egzaminów 
kompetencyjnych szóstoklasistów na pozio-
mie średniej krajowej. Dodatkowym atutem 
szkoły są koła zainteresowań, które rozwija-
ją indywidualne uzdolnienia uczniów. Szko-
ła za sprawą aktywnie działającej Grupy Te-
atralnej odnosi z roku na rok sukcesy w kon-
kursach, szczególnie w najmłodszych rocz-
nikach, czego najlepszym dowodem jest Pu-
char Wójta Gminy Waśniów za zwycięstwo 
w przeglądzie szkolnych teatrów. Mocna 
stroną szkoły są konkursy plastyczne i eko-
logiczne, ale prawdziwą wizytówką stały 
się konkursy z wiedzy pożarniczej. W tego-
rocznym konkursie gminnym „Młodzi zapo-
biegają pożarom” triumfował Jakub Kidoń, 
który będzie reprezentował naszą gminę w 
konkursie powiatowym. –Tym większy jest 
jego sukces, że uczęszcza dopiero do klasy 
piątej -podkreśla dyr. Mirosława Nowicka, 
która jest dumna z osiągnięć uczniów Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Boleszynie.

Na zdjęciu: znakiem firmowym szkoły w Bo-
leszynie są najmłodsi aktorzy 

Na zdjęciu: do sali na piętrze w widocznej na archiwalnym zdję-
ciu starej szkoły w Boleszynie wchodziło się po …drabinie

Na zdjęciu:  dziś chlubą funkcjonu-
jącej w nowym budynku placówki 
jest sala z tablicą multimedialną 

Na zdjęciu: wójt Krzysztof Gajewski i święto-
krzyska kurator oświaty Małgorzata Muzoł w 
roli gospodarzy podczas uroczystego otwarcia 
sali gimnastycznej w Waśniowie
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Bez oszczędzania
na oświacie

Europejczycy z Nowego
Skoszyna
Przyjazna i bezpieczna szkoła zaprasza uczniów

Europejskie wychowanie
Działania wychowawcze szkoły zmierza-
ją do kreowania postawy dobrego Europej-
czyka oraz rozwijania tolerancji wobec in-
nych narodów, a najważniejszym celem 
szkoły jest pomoc wychowankom w odkry-
ciu, zaakceptowaniu i realizacji podstawo-
wych i uniwersalnych wartości etycznych, 
zwłaszcza każdego człowieka jako osoby 
- jego życia i godności.
Dobre warunki
Zlokalizowana w przebudowanym budyn-
ku dawnego dworu szkoła dysponuje sied-
mioma salami lekcyjnymi oraz nowoczesną 
pracownią informatyczną (11 stanowisk) i 
biblioteką z blisko 2000 woluminami. Szko-
ła uczestniczy w projektach unijnych, pozy-
skując dodatkowe pieniądze na wyposaże-
nie, m.in. w ramach projektu RADOSNA 
SZKOŁA. W trakcie opracowania znajdu-
je się projekt, którego celem jest pozyskanie 
funduszy na remont i modernizację placów-
ki. Za już osiągnięty sukces należy uznać 
wyposażenie szkoły w łazienki.
Dla rozwoju i bezpieczeństwa dzieci
Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo, 
zdrowie i życie uczniów szkoła uczestni-
czy w kampanii STOP 18 oraz w Ogólno-
polskich Programach Edukacyjnych:  5 por-

Samorząd gminy Waśniów od począt-
ku wykazuje się codzienną dbałością o 
stan oświaty. Niezależnie od tego czy-
ni znaczące nakłady na poprawę stanu 
bazy lokalowej szkół. W latach 2004-
2010 wydał na ten cel z budżetu gmi-
ny oraz pozyskując pieniądze z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, budże-
tu województwa i różnych programów 
blisko 10 mln złotych. 

Jak przystało na typowo środowiskową szkołę działalność wychowawcza 
placówki w Nowym Skoszynie opiera się na spójności działań pomiędzy szko-
łą, rodziną i środowiskiem lokalnym. 

cji warzyw owoców i soku, Bezpieczny Pu-
chatek, Owoce i warzywa w szkole, Szklan-
ka Mleka. Systematycznie organizowane są 
egzaminy na kartę rowerową, utrwalane za-
sady bezpiecznego poruszania się na dro-

gach, znajomości numerów telefonów alar-
mowych i procedur korzystania z nich oraz 
propagowana problematyki zachowań ryzy-
kownych na przykład w kontaktach z nie-
znajomymi. Wszystko to prowadzi do do-
skonalenia i kształcenia umiejętności roz-
wiązywania problemów oraz radzenia so-
bie z przejawami przemocy, eliminowania 
zachowań agresywnych, wyrabianie postaw 
asertywnych u wychowanków, czyli umie-
jętności wyrażania swoich myśli, uczuć i 
przekonań, ukazywanie ogólnie przyjętych 
norm zachowania akceptowanych przez 
społeczeństwo i rodzinę .
Zajęcia pozalekcyjne
Dodatkowe umiejętności dzieci zdobywają 
uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, 
na które składają się koła: matematyczne, 
ortograficzne, języka angielskiego, origami, 
teatralne, historyczne, promocji zdrowia, 
przyrodnicze i biblijne oraz zespół wyrów-
nawczy z języka polskiego i zajęcia sporto-
we.

Znakomita kadra
Nad procesem edukacji i opieki czuwa ze-
spół wykwalifikowanych i doświadczonych 
nauczycieli z wieloletnim stażem, posiada-
jących dwie lub trzy specjalności: dyrektor 
szkoły Beata Wiącek, prowadząca oddział 
przedszkolny Elżbieta Danielska, zajmują-
ce się edukacją wczesnoszkolną Krystyna 
Cholewińska, Mirosława Bęben i Wiesława 
Węgrzyn oraz nauczyciele przedmiotowi: 
Agnieszka Murdza (język polski), Justyna 
Wróbel (matematyka, informatyka), Graży-
na Jarecka (przyroda), Magdalena Orłowska 
(język angielski), Rafał Gołębiowski (histo-
ria), Grzegorz Czerwiński (wychowanie fi-
zyczne) i ks. Tomasz Weryński (religia). O 
porządek w placówce dbają pracownicy ob-
sługi: Renata Grad, Urszula Spychaj i Kazi-
mierz Kasicki. 
Życzymy samych sukcesów.

Na zdjęciu: na dzieci w szkole w 
Nowym Skoszynie czekają znakomi-
cie wyposażone sale lekcyjne

Na zdjęciu:  placówka dysponuje no-
woczesną pracownią informatyczną 

Na zdjęciu: uczniowie rozwijają 
swoje uzdolnienia w ramach róż-
nych form zajęć pozalekcyjnych

Na zdjęciu: największą inwestycją oświatową 
ostatnich lat była budowa pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej i zespołu boisk przy szko-
le w Waśniowie

W roku szkolnym 2004 – 2005 na do-
kończenie budowy budynku szkoły pod-
stawowej i gimnazjum w Mominie sa-
morząd przeznaczył 1,6 mln zł, w tym 
z Kontraktu Wojewódzkiego  800 tys. zł 
oraz dalsze 190 tys. zł z tego samego źró-
dła na wyposażenie. Z rezerwy Minister-
stwa Edukacji Narodowej gmina pozy-
skała 62 tys. zł na wyposażenie dwóch 
pracowni (razem 22 komplety stano-
wisk) komputerowych w szkołach w Bo-
leszynie i Mominie. Dzięki programowi 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich uda-
ło się wyposażyć klasy w pomoce dy-
daktyczne i dokonać wymiany stolar-
ki okiennej w szkole w Nowym Skoszy-
nie na łączną wartość 113 tys. zł, z czego 
71 tys. zł pochodziło ze wspomnianego 
programu. W roku szkolnym 2006 -2007 
przygotowano dokumentację projektową 
na potrzeby budowy sali gimnastycznej 
z łącznikiem i kompleksem boisk przy 
szkole podstawowej i gimnazjum w Wa-
śniowie. Niezbędne opracowania, dzięki 
którym gmina przygotowała się do zło-
żenia Projektu do Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego kosztowały 76 tys. zł. Rok 
szkolny 2008 – 2009 upłynął na realiza-
cji budowy sali gimnastycznej, łącznika i 
kompleksu boisk, których wartość wyno-
si 7 mln zł, w tym dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 4 mln zł. 
W sumie, nie licząc nakładów na bieżą-
ce utrzymanie szkół, samorząd wydał na 
poprawę bazy oświatowej w latach 2004 
– 2010 prawie 10 mln złotych.
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Alfabet Gminy Waśniów
Janowice (de Janauicz 1376, Janau-
icze 1442, Janowycze 1508)
W średniowieczu wieś rycerska, należą-
ca m.in. w 1371 do Wita z Janowic, ase-
sora sadowego. W 1433 r. Jan Parkoszo-
wic z Żurawic (brat Jakuba Parkoszowica, 
profesora i rektora Uniwersytetu Jagielloń-
skiego) sprzedał wieś benedyktynom świę-
tokrzyskim. Spadkobierczyni Jana z Żura-
wic, córka jego pierwszej żony Śmiechna, 
zamężna za Bartoszem z Boksic, wystąpi-
ła co prawda o zwrot wsi, ale po uciążli-
wym procesie, który zakończył się w 1466 
r., klasztor zachował Janowice jako swoją 
własność. Na początku XVI w funkcjono-
wała w sąsiedztwie osada karczemna Peł-
ka, również przynosząca zyski benedykty-
nom. 
W Janowicach urodził się mjr Jan Piwnik 
„Ponury” jeden z najbardziej sławnych „ci-
chociemnych”.

Jeżów (Iesouo 1145, Jezow 1352)
XI wieczny ośrodek osadniczy należał do 
komesa Mikory, który zapisał wieś klasz-
torowi kanoników regularnych w Trze-
mesznie (przed 1147), którzy w roku 1352 
wystarali się po przeniesienie Jeżowa na 
prawo niemieckie. Następnie Jeżów prze-
chodzi w 1432 roku na własność klasztoru 
wąchockiego, który zamienia w 1462 roku 
Jeżów na wieś Mniszek za Radomiem z 
benedyktynami świętokrzyskimi. Jedno-
cześnie część wsi pozostała w rękach ry-
cerstwa herbu Półkozic, dziedziców m.in. 
Chmielowa i Czyżowa. Z Jeżowa pisał się 
Mikołaj kasztelan sandomierski, a jego syn 
Jan uczestniczył w wyprawach króla Wła-
dysława Warneńczyka. W 1658 opat Sie-
rakowski zrzekł się dziesięcin chłopskich 
za dostarczane braciom kożuchy. W 1782 
dobra przeszły na opata Niegolewskiego, 
ale ten zrzekł się ich na rzecz klasztoru, po 
którego kasacie w 1819, wieś stała się wła-
snością duchowieństwa świeckiego a po-
tem wsią rządową.

Kotarszyn (1347, Kotharschin 1470 -80)
We wczesnym średniowieczu wieś rycer-
ska, która podobnie podobnie jak Piotrów 
dostała się na przełomie XII/XIII w. w 
uposażenie klasztoru w Busku, a król Kazi-
mierz Wielki w roku 1347 zezwolił norber-
tankom na przeniesienie wsi z prawa pol-
skiego na niemieckie.

Kwartalnik: Informator Samorządowy Gminy Waśniów, Wydawca: Samorząd Gminy Waśniów, Redaguje zespół

Szkoły na swoim
Samorząd nie zostawi ich bez pomocy
Radni Rady Gminy podjęli uchwałę o zmianie organizacji dwóch szkół w 
Boleszynie i Nowym Skoszynie, które od nowego roku poprowadzą sa-
modzielnie osoby fizyczne, w obu przypadkach dotychczasowi ich dyrek-
torzy Mirosława Nowicka i Beata Więcek. Organem prowadzącym dla po-
zostałych szkół w Mominie i Waśniowie pozostanie gmina.

Liczb nie da się oszukać
Na prowadzenie szkół samorząd otrzymu-
je dotację, której wysokość zależy od ilości 
uczniów. Na każdego przypada nieco ponad 
7 tys. złotych. Oznacza to, że tylko w szko-
łach, gdzie w klasach jest dużo dzieci, sub-
wencja wystarcza na pokrycie kosztów ich 
działalności. Do szkół, gdzie uczęszcza mało 
dzieci, zazwyczaj trzeba dokładać z budżetu 
samorządu. W realiach naszej gminy dotych-
czas na plusie (subwencja przewyższała wy-
datki) były największe placówki, czyli szko-
ły podstawowe i gimnazja w Mominie oraz 
Waśniowie. Na minusie (do subwencji trzeba 
było dokładać) znajdowały się szkoły pod-
stawowe w Boleszynie i Nowym Skoszynie, 
gdzie obecnie uczęszcza odpowiednio 64 i 
55 dzieci. W Nowym Skoszynie nie ma na-
wet jednej klasy, w której uczyłoby się wię-
cej niż 10 –cioro dzieci. W efekcie z ubiegło-
rocznego budżetu gminy do utrzymania tych 
dwóch placówek trzeba było dopłacić prawie 
pół miliona złotych. Sytuację częściowo ra-
towała nadwyżka z subwencji na utrzymanie 
dużych szkół. –Niestety, idzie niż demogra-
ficzny i tylko w szkole podstawowej w Wa-
śniowie do roku szkolnego 2014/2015 licz-
ba uczniów zmniejszy się o 40 –mówi wójt 
Krzysztof Gajewski. –W waśniowskim gim-
nazjum w tym samym czasie ubędzie 24 
uczniów, a w gimnazjum w Mominie 33, co 
oznacza, że nie będzie już z czego dokładać 
do mniejszych szkół.
Trudne rozmowy o szkołach
Gdyby gmina Waśniów nie wprowadzi-
ła zmian w funkcjonowaniu oświaty, bu-
dżet czekałaby katastrofa. -Musielibyśmy w 
2011 dopłacić do szkół dwa razy więcej niż 
w 2010, czyli 1,4 miliona złotych, co przy 
skali naszych dochodów jest nierealne -mówi 
wójt Krzysztof Gajewski i wylicza dodatko-
we wydatki związane z dopłatą: do klas zero-
wych, dowozu dzieci, utrzymania szkół oraz 
z tytułu wyrównania płac nauczycielom.  -By 
wypłacić wyrównania, gmina wzięła jedno-
razową pożyczkę –wyjaśnia wójt Gajewski 
i przyznaje, że rozmowy w sprawie ratowa-

Na zdjęciu: szkoła w Nowym Skoszynie, która 
w ostatnim czasie została znacząco dofinanso-
wana i poprawiła warunki lokalowe, może li-
czyć na systematyczny wzrost liczby uczniów

Na zdjęciu: szkoła w Boleszynie może li-
czyć na wsparcie rodziców i uczniów, któ-
rzy są mocno związani ze swoją placówką

nia budżetu gminy i reorganizacji sieci szkół 
były bardzo trudne. –W żadnym momencie 
dyskusji, jaką prowadziliśmy w różnych śro-
dowiskach, nie wchodziła w grę likwidacja 
którejkolwiek ze szkół na terenie naszej gmi-
ny –zapewnia.
Różne propozycje
W trakcie szukania najlepszego rozwiąza-
nia rozpatrywano możliwości utworzenia fi-
lii, ograniczania, czy łączenia etatów. Po za-
poznaniu się z różnymi rozwiązaniami osta-
tecznie zdecydowano się na przekazanie pro-
wadzenia placówek w Boleszynie i Nowym 
Skoszynie osobom fizycznym, czyli obec-
nym ich dyrektorom. Obie szkoły zachowa-
ją status placówek publicznych, co pozwo-
li na utrzymanie dotychczasowych, wyso-
kich standardów nauczania i wychowania 
bez konieczności łączenia klas. Gmina wzię-
ła na siebie ciężar obsługi kadrowej i księgo-
wej, a także pracowników obsługi technicz-
nej i palaczy na zimę. Szkoły pozostaną w 
systemie dowozu uczniów do szkół i dotych-
czasowym, wewnętrznym „życiu” sieci szkół 
gminnych. 
Plusy i minusy
Największym plusem jest to, że placówki 
będą nadal funkcjonowały w swoich środo-
wiskach z szansą na ustabilizowanie swej sy-
tuacji finansowej. Najlepsze perspektywy ry-
sują się przed placówką w Nowym Skoszy-
nie, do której za pięć lat będzie uczęszcza-
ło o 21 dzieci więcej aniżeli dziś, co ozna-
cza całkowitą samowystarczalność finanso-
wą. Szkoła w Boleszynie może liczyć najwy-
żej na kilku uczniów więcej, za to dysponu-
je zdecydowanie bardziej nowoczesną bazą. 
Minusem dla pracujących na 7,5 etatach w 
obu ze szkół nauczycieli będzie utrata przy-
wilejów Karty Nauczyciela, co oznacza mię-
dzy innymi większą ilość godzin spędzonych 
w pracy i brak trzynastej pensji. Także ich co-
miesięczne dochody zmniejszą się o ok. 500 
złotych. W sumie na nowym kształcie orga-
nizacyjnym szkół w Boleszynie i Nowym 
Skoszynie samorząd zaoszczędzi nieco po-
nad pół miliona złotych.


