
 Szkolnictwo podstawowe w Komornikach liczy sobie kilkaset lat. Jednak z wielu przyczyn nasza 

wiedza na ten temat, zwłaszcza gdy chodzi o czasy dawne, jest skromna. Należy wyjaśnić, że przez wieś 

Komorniki rozumiemy wszystkie kolonie i osady wchodzące w skład administracyjny, zbieżny z terenem 

parafii Komorniki. Są to: Jasna Góra, Jeziorko, Granice, Kolonia, Komorniki, Lipie, Motyl, Orzechowiec, 

Pasternik, Plewina, Poręby, Stanisławów, Wielki Las, Zmyślona. Można tu dodać rzadko używane 

obecnie nazwy: Psiuchy, Miedzka, Sadzawki, Smolnik, Stowek czy Wesoła, znana jako Żelazna, które 

przejdą do historii, ponieważ powoli wychodzą z użycia. 

Pierwsza pisana wzmianka o Komornikach  pochodzi z 14 kwietnia 1386 r. W dokumentach 

z 1412 r. odnajdujemy potwierdzenie istnienia parafii. Przeważnie równocześnie z nią powstawała 

szkółka parafialna. Brakuje jednak danych potwierdzających istnienie takiej szkółki w Komornikach. 

Działalność powstałej w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej doprowadziła do odrodzenia 

szkolnictwa wiejskiego, które upadło na skutek siedemnastowiecznych wojen. 

W roku 1790 przy każdej parafii istniały szkoły. Miały one charakter koedukacyjny.  

W Komornikach do szkoły uczęszczało 11 chłopców i 8 dziewcząt. Dzieci zostały podzielone na dwie 

grupy: pierwszą – określaną jako „czytać umiejącą”, drugą jako „czytać uczącą się”.  

W pierwszej połowie XIX wieku na terenie gminy Mokrsko nie istniała rozwinięta sieć szkół. 

Wyjątek stanowiła szkółka parafialna w Komornikach, dla której (z dóbr Chotowa) przeznaczono fundusz 

wieczysty w wysokości 5000 zł (750 rubli) rocznie, zapisany w testamencie ks. Stanisława Stefana 

Eugeniusza Kłodzianowskiego, proboszcza parafii Komorniki w latach ok. 1833 – 1847. 

Szkoła elementarna w Komornikach powstała w 1872 r. Według danych z 1877 r., działała tu 

szkoła początkowa, najprawdopodobniej jednoklasowa, w której nauka trwała 3 lata. Uczono religii, 

czytania i pisania w języku „rodowitym” oraz zasadniczych działań arytmetycznych. Na podstawie 

ukazu z 1871 r. wprowadzono naukę czytania i pisania po rosyjsku jako przedmiot obowiązkowy. 

W 1886 r. liczba uczniów wynosiła 35 (23 chłopców i 12 dziewcząt). Utrzymanie placówki 

kosztowało 150 rubli. W 1893 r. w szkole uczyła Adamina Stochmiałek, a w  1896 – Józef Komicz. 

W latach 1897-98 stanowisko nauczyciela nie było obsadzone. W 1899 r. nauczycielem był Piotr 

Będziński. W 1901 r. brak nauczającego.  W 1902 r. nauczycielem został Stanisław Wiśniewski. W latach 

1903 – 1904 nauczyciela nie było. W latach 1909 – 1910 uczyła Maria Wiśniewska, a w latach 1912 – 

1914  Leokadia Beker. 

Przez pewien czas po wybuchu pierwszej wojny światowej nauka w nielicznych wówczas szkołach 

została zawieszona. Rozporządzeniem wydanym 24 sierpnia 1915 r. naczelnik powiatu wieluńskiego, 

Christian Timm, nakazał otwarcie wszystkich działających wcześniej szkół publicznych i zobowiązał do 

powrotu poprzednio pracujących nauczycieli. W szkole w Komornikach w dalszym ciągu uczyła Leokadia 

Beker. 

Po odzyskaniu niepodległości w szkole nadal pracowała Leokadia Beker; oprócz niej także 

Stanisława Zaruska. 

 W 1924 r. stanowisko kierownika objął Adam Skrzypecki. (sprawował je do roku 1939). Drugim 

nauczycielem była Anna Biłaniukówna. W końcu 1925 r. do szkoły uczęszczało188 uczniów. Uczyli się 

oni w dwóch izbach, z tym że tylko jedna z nich znajdowała się w budynku własnym. Od 1927 r. była to 

szkoła trzyklasowa. Kształciło się w niej 219 uczniów i pracowało trzech nauczycieli: A. Skrzypecki, 

A. Biłaniukówna i Michał Cieślak. Ze względu na szybki przyrost uczniów zmieniono jej stopień 

organizacyjny na poziom szkoły czteroklasowej. 

 W roku szkolnym 1930/31 w placówce uczyło się już 246 uczniów i pracowało czterech 

nauczycieli (do grona dołączyła Janina Piwowarska). 

 W 1934 roku nauczali: A. Skrzypecki, M. Cieślak, J. Piwowarska, Janina Piotrowska i Jan 

Rakowski. W następnym roku dwoje ostatnich nauczycieli odeszło, a zatrudniono Teodora Kułynycza. 



Przez kilka kolejnych lat skład się nie zmieniał. Dzięki staraniom grona pedagogicznego i osobistemu 

zaangażowaniu T. Kułynycza jesienią 1935 r. powstał 22 – osobowy chór mieszany. Dyrygentem został 

organista p. Mamzer. Wyuczono się 12 pieśni patriotycznych i religijnych, dano 3 występy. Natomiast 

starania M. Cieślaka doprowadziły do powołania w grudniu tegoż roku 33 – osobowego zespołu 

teatralnego. Wystawiono 2 sztuki. Po kilku miesiącach zespół zaprzestał działalności z powodu wyjazdu 

młodzieży na roboty do Niemiec i Francji, a nauczyciel M. Cieślak został sekretarzem w straży pożarnej. 

W czerwcu 1936 r. przestał działać chór. 

 Jesienią roku 1937 rozpoczęto budowę nowej szkoły „w polu”. Do podjęcia tej decyzji przyczyniły 

się bardzo trudne warunki lokalowe. Dotychczas uczono bowiem w kilku domach: u Antoniego Wesołego, 

Władysława Szmigla (na tzw. Rogatce), u Jana Szmigla w Pasterniku, w organistówce (stała 

naprzeciwko obecnej drogi do szkoły koło Sokołów) i w budynku parafialnym koło kościoła, tzw. „domu 

gromadzkim” (tam też mieszkał kierownik szkoły z rodziną). 

 W roku 1938 T. Kułynycz został naczelnikiem straży pożarnej w Komornikach i odszedł, a grono 

zasilili Stefan Frankowski i Jan Pronobis. Wiosną otwarto nową szkołę. Część uczniów zapoznała się 

z nowym budynkiem i do końca roku szkolnego do niego uczęszczała. 

 1 września 1939 r. nie rozpoczęto nauki w nowej szkole. Władze przesunęły termin rozpoczęcia 

roku szkolnego o kilka dni, natomiast niemieckie władze okupacyjne zarządziły powrót wszystkich 

pracujących ludzi, w tym nauczycieli, na swoje stanowiska. 10 listopada szkoły zostały zamknięte, 

a uczący w nich nauczyciele zwolnieni bez prawa do emerytury. Warunkiem pozostania nauczyciela w 

pracy było podpisanie volkslisty, ale żaden nauczyciel  szkoły w Komornikach takowej nie podpisał. Brak 

informacji o fakcie śmierci z rąk okupanta któregoś z nauczycieli. 

 Na terenach włączonych do Rzeszy nie było polskich szkół. W celach germanizacyjnych polskie 

dzieci chodziły do szkół niemieckich. Naukę w wybudowanej z wielkim trudem nowej szkole pobierały 

dzieci z rodzin, które podpisały tzw. volkslistę. Do tych dzieci dołączy dzieci sprowadzonych w miejsce 

wysiedlonej ludności polskiej kolonistów z Wołynia i Besarabii. Dodatkowo w szkole prowadzone były 

kursy nauki języka niemieckiego dla ludności ewangelickiej (traktowanej przez okupanta jako Niemców) 

i wcześniej wspomnianych folksdojczów. Szkoła była także miejscem szkoleń i kursów dla zorganizowanej 

młodzieży niemieckojęzycznej. Placówka posiadała łączność telefoniczną. 

Pracę w nowym budynku szkoły podjęto jeszcze przed wyzwoleniem, w marcu 1945 r. Do klas I – 

IV uczęszczało 226 uczniów z roczników od 1929 do 1938. Placówką kierował Wiktor Smolnik. Oprócz 

niego pracowała tu jego żona, Maria Smolnik. Warunki były bardzo trudne. Brakowało podręczników. 

Dzienniki lekcyjne prowadzono w zeszytach. Rok szkolny 1944/45 zakończono 14 lipca 1945 r. 

 Od roku szkolnego 1945/46 do 1947/48 w szkole istniało 5 oddziałów. Dla starszych klas 

zorganizowano egzaminy. Na ich podstawie niektórzy uczniowie ukończyli dwie klasy w jednym roku 

szkolnym. Do grona pedagogicznego w tych latach dołączyli: Maria Kotarska, Maria Grajnert, Feliks 

Grajnert, Józefa Dominas i Kazimierz Dominas. Ten ostatni w roku szkolnym 1946/47 został 

kierownikiem. Od roku szkolnego 1948/ 49 zaczęła istnieć klasa VI. Dzięki operatywności 

i zaangażowaniu kierownika Dominasa zagospodarowano teren wokół szkoły, posadzono drzewa, 

założono sad. 

 1 września 1949 r. kierownictwo szkoły objął Franciszek Rezler. W skład grona wchodzili (oprócz 

niego): Anna Rezler, Maria Grajnert, Feliks Grajnert i Wacława Kaczor. 

W latach 1949 – 53 w szkole uczyło się co roku ponad 200 uczniów. W roku szkolnym 1952/53 na miejsce 

Wacławy Kaczor przyszła Janina Krzemień. W następnym roku sytuacja nie uległa zmianie. Dzięki 

staraniom kierownika ogrodzono obejście szkoły i wybudowano budynek gospodarczy; dzieci założyły 

nowe trawniki i kwietniki. 



 W roku szkolnym 1954/55 kierownikiem szkoły został Kazimierz Kurowski. Wiosną roku 1955 

placówkę zelektryfikowano. 

 W kolejnych latach zmieniało się i powiększało grono pedagogiczne. Zmiany dotyczyły również 

wyglądu i wyposażenia placówki oraz jej obejścia. Warunki pracy były trudne, ale coraz lepsze. 

Zakupiono nowoczesne pomoce naukowe, w tym radio i adapter z zestawem płyt, w salach lekcyjnych 

zamontowano głośniki, a całą szkołę podłączono do sieci radiofonii przewodowej. Przy szkole posadzono 

żywopłot i założono szkółkę drzew morwowych. Do szkoły uczęszczało od 250 do 290 uczniów. 

 Rok szkolny 1960/61 i następne lata przyniosły duże zmiany w gronie pedagogicznym, 

ale kierownikiem nadal był K. Kurowski. W roku szkolnym 1961/62 placówka wzbogaciła się w telewizor. 

Ponieważ był to jeden z pierwszych odbiorników we wsi, początkowo korzystali z niego nie tylko 

uczniowie, ale także mieszkańcy wsi. 

 W roku szkolnym 1967/68 obowiązki kierownika przejęła Maria Kurowska. Dotychczasowy 

kierownik, K. Kurowski, przeniósł się do Wielunia w roku tym nastąpiły również inne zmiany: 

wybudowano ubikacje i śmietnik, szkoła została otynkowana, wokół niej położono podmurówkę. 

W następnym roku rodzice w czynie społecznym rozebrali starą, drewnianą ubikację – dzięki temu 

powiększył się obszar boiska szkolnego. 

W roku szkolnym 1969/70 M. Kurowska przeniosła się do Wielunia, a stanowisko kierownika 

szkoły objął Zygmunt Polak. Uczęszczało do niej 292 uczniów nauka odbywała się w 11 oddziałach. 

Wiosną 1970 r. założono na podmurówce od zachodniej strony boiska nowy płot siatkowy, wykonano 

niski, drewniany płotek odgradzający ogródek od boiska. Jednocześnie urządzono skwerki kwiatowe 

pomiędzy płotkiem a ogrodzeniem. Przerobiono bramę wjazdową. Intensywnie gromadzono fundusze 

na zmianę nawierzchni podłóg. Dzięki inicjatywie kierownika i dobrowolnemu opodatkowaniu się 

rodziców uczniów w czasie wakacji zlikwidowano pyłochron, zakompostowano i pomalowano lakierem 

podłogi, dolny korytarz wyłożono gumoleum, zakupiono półki na obuwie ochronne. Wszystkie prace 

wykonywali rodzice. 

Rok później wykonano kolejne prace: zajęto się niwelacją boiska, usunięto stare drzewa, wykonano 

ławeczki przy szkole, urządzono boisko do koszykówki, pokryto papą budynek gospodarczy, 

wyremontowano wyloty kominów i poczyniono przygotowania mające na celu doprowadzenie wody 

do budynku szkolnego. 

Rok szkolny 1971/72 również obfitował w liczne prace na rzecz szkoły: doprowadzono wodę 

do mieszkań służbowych, wykonano odpływ, urządzono boisko do piłki ręcznej i siatkowej, wybetonowano 

dwie komórki na składowanie węgla, zelektryfikowano budynek gospodarczy, położono chodnik, 

łącząc szkołę z ubikacjami i bramą, przystosowano sale lekcyjne do nauki poszczególnych przedmiotów, 

ukwiecono wnętrze. Ogromny wkład w te prace mieli rodzice oraz uczniowie. 

W roku szkolnym 1972/73 zaszły kolejne zmiany personalne. Jedną z nich była zmiana dyrektora. 

Po odejściu Z. Polaka dyrektorem placówki został Stefan Gawlak. Liczba uczniów wynosiła 245. Uczyli 

się oni w 10 oddziałach (w tym był jeden oddział klasy VI specjalnej). W następnym roku w szkole 

urządzono pracownię do zajęć praktyczno – technicznych, a jeszcze rok później na korytarzu 

zainstalowano umywalki oraz zakupiono stoły i krzesła fotelowe do pokoju nauczycielskiego. 

W roku szkolnym 1976/77 stanowisko dyrektora szkoły objął Janusz Sławniewicz. Rok później 

nastąpił gruntowny remont placówki. Na parterze wygospodarowano pomieszczenia na świetlicę 

i przedszkole, dokonano naprawy dachów, instalacji elektrycznej, w części budynku zainstalowano 

oświetlenie jarzeniowe, zrobiono odpływ ścieków i osadniki. W lutym do budynku wprowadziło się 

przedszkole. Uczniowie rozsławiali imię szkoły - zostali zakwalifikowani do reprezentacji województwa 

sieradzkiego na centralne zawody Narodowych Biegów Przełajowych w Toruniu oraz do finału 



wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Obywatelskiej. Pod koniec lat siedemdziesiątych poprawiły się znacznie 

warunki prowadzonych lekcji wychowania fizycznego, gdyż urządzono zastępczą salę gimnastyczną. 

Jak dotąd, co roku, tak i w latach następnych uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania 

i aktywność w organizacjach działających na terenie szkoły: Związek Harcerstwa Polskiego (harcerze 

i zuchy), Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża, Szkolna Kasa Oszczędności, Spółdzielnia 

Uczniowska, Liga Ochrony Przyrody, Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno – 

Krajoznawczego, Szkolne Koło Sportowe, Samorząd Uczniowski. Brali też udział w pracach społecznych 

na rzecz szkoły i środowiska lokalnego: porządkowali teren wokół budynku, uczestniczyli w wykopkach 

oraz zbiórkach materiałów wtórnych, sadzili las, systematycznie porządkowali cmentarz i przystanki 

autobusowe. Tradycją stały się też coroczne wycieczki autokarowe w różne miejsca Polski oraz rajdy 

rowerowe do Byczyny i Bolesławca. Sprawy bieżące i porządkowe omawiano na apelach, które odbywały 

się co poniedziałek. Ponadto w dalszym ciągu przeprowadzano egzaminy eksternistyczne dla dorosłych 

z programem szkoły podstawowej; powiadamiano o nich mieszkańców wsi. 

W roku szkolnym 1980/81 do szkoły zakupiono sprzęt audiowizualny i taśmy magnetofonowe. 

W ramach prac społecznych uczniowie sadzili drzewka na drodze Komorniki – Mokrsko. W następnych 

latach pracowali przy niwelowaniu placu pod budowę Domu Ludowo – Strażackiego w Komornikach, 

a później także przy budowie, naprawiali drogę do szkoły, włączali się w prace na rzecz budowy boiska 

przy Domu Dziecka, organizowali Dzień Seniora. Rozsławiali imię szkoły, biorąc również udział 

w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach na różnych szczeblach. 

W latach 70 - ych i 80 - ych znacznej pomocy materialnej mogły i chciały udzielać szkole zakłady 

pracy, szczególnie spółdzielnie, które w swoich statutach zawarły taką formę działalności. Przez wiele lat 

szkoła w Komornikach korzystała z takiej pomocy ze strony: Spółki Wodnej w Tychach, Spółdzielni Kółek 

Rolniczych w Mokrsku, Spółdzielni „Romabud” w Wieluniu. Dzięki wsparciu finansowemu, 

materiałowemu i usługowemu w/ w zakładów opiekuńczych w szkole zainstalowano centralne 

ogrzewanie, założono boazerię, pobudowano parkan, wymieniono podłogi, zainstalowano oświetlenie 

jarzeniowe, przeniesiono na parter pokój nauczycielski, a w jego dotychczasowym miejscu urządzono 

bibliotekę. Pomoc zakładów opiekuńczych szczególnie przydatna była w czasie głębokiego kryzysu. 

Do późnych lat 80 – ych zakłady w/ w, a także: Spółdzielnia Mleczarska i ZUGiL w Wieluniu 

oraz POLMO w Praszce wspierały organizację letniego wypoczynku  w Ostrowie k. Pucka. Dzieci 

i młodzież z Komornik dość powszechnie uczestniczyły w tej formie letniego wypoczynku. Nieoceniona 

była też praca rodziców, którzy finansowo wspierali działania szkoły oraz wykonywali na jej rzecz 

większość prac. 

W roku szkolnym 1990 – 91 do szkół wchodzi religia i etyka. Do grona pedagogicznego dołącza 

więc ksiądz Eugeniusz Lubiszewski. 

W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora, J. Sławniewicza, jego 

obowiązki od roku szkolnego 1991/92 przejęła Czesława Panek. Od tego roku przestały działać niektóre 

organizacje młodzieżowe, m. in. Szkolna Kasa Oszczędności i Spółdzielnia Uczniowska, a Rada 

Samorządu Uczniowskiego zaczęła wybierać swojego opiekuna spośród nauczycieli. W tymże roku 

przedszkole wyprowadziło się do mieszkań służbowych. Dzięki temu rok później w pomieszczeniu po nim 

urządzono pracownię techniczną, a inną klasę przystosowano do wymogów małej sali gimnastycznej; 

ponadto przeniesiono ubikacje do budynku szkolnego. Oprócz tego wykonano inne prace: generalny 

remont dachu – przykrycie budynku blachą, poprawa schodów wejściowych i drzwi frontowych, 

wykonanie zadaszenia nad wejściem. W roku szkolnym 1996/97 wykarczowano sad i przygotowano teren 

pod duże boisko. 

Od 1 września 1997 r. dyrektorem szkoły została Barbara Michalak. Z zapałem kontynuowała ona 

dzieło swoich poprzedników. 



Rok szkolny 1999/2000 przynosi reformę oświatową.  Zaczyna funkcjonować gimnazjum, dlatego 

uczniowie uczą się w klasach I – VI i po raz ostatni w klasie VIII. W klasach I – III zaczynają 

funkcjonować oceny opisowe. W tym roku połączono bibliotekę szkolną i bibliotekę gminną – powstała 

Biblioteka Publiczno – Szkolna w Komornikach i na swoją działalność zajęła jedną z klas na piętrze. 

Pracuje w niej Jadwiga Zawadzka. Ukończono także boisko szkolne; większość prac wykonali rodzice: 

Z. Zawadzki, R. Krawczyński, J. Chłodny. Uczniowie po raz drugi włączyli się do ogólnopolskiej akcji 

„Sprzątanie świata – Polska”. Udział w niej stał się odtąd tradycją szkoły. 

Rok później naukę w szkole rozpoczęło 101 uczniów. Uczyli się po raz pierwszy w klasach I – VI. 

W klasie IV i V wprowadzono język angielski. Kontynuowano prace na rzecz szkoły: oznakowano 

i dopasowano ławki, pomalowano dolny korytarz i budynek na zewnątrz, zamontowano poręcz na klatce 

schodowej (wcześniej położono na niej i na dolnym korytarzu terakotę), ułożono część chodnika 

przed szkołą i przy boisku, opracowano plany budowy drugiego, mniejszego boiska, w czasie wakacji 

wymieniono okna i drzwi. 

Rok szkolny 2001/02 też przynosi nowości. Najważniejsza – w kwietniu 2002 r. uczniowie 

najstarszej klasy po raz pierwszy piszą zewnętrzny sprawdzian kompetencji ucznia kończącego VI klasę 

szkoły podstawowej (sprawdzian próbny odbył się w październiku r. 2001). W klasach młodszych 

nauczyciele wprowadzają oznaczenia literowe w ocenianiu cząstkowym: N, D, C, B, A, S. Język angielski 

obowiązuje już w klasach IV – VI. W remizie szkoła przygotowała imprezę środowiskową pod hasłem: 

„Koncert dla najbliższych”. Dzięki Radzie Rodziców wzbogaciła się w magnetofon, sprzęt sportowy, 

mapy geograficzne i książki do biblioteki. 

W następnym roku szkolnym szkoła otrzymała dofinansowanie z funduszu Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Samorządu Terytorialnego na zakup komputerów – 

dzięki temu powstała pracownia komputerowa. W lutym i marcu 2003 r. odbyło się szkolenie 

dla miejscowych rolników i osób bezrobotnych (podstawy obsługi komputera, rachunkowość rolna). 

Nauczyciele i uczniowie przygotowali imprezę dla mieszkańców pod hasłem: „Naszym najbliższym”. 

Poprawiły się też warunki pracy: od października 2003 r. zaczęło działać ogrzewanie ekologiczne, 

do umywalek doprowadzono ciepłą wodę. 

W roku szkolnym 2003/04 wprowadzono  obowiązek przedszkolny, tzw. „zerówkę”. Rok ten 

obfitował w sukcesy uczniów, którzy godnie reprezentowali szkołę w licznych konkursach, m. in.: 

Igor Dąbrowski – I m. w województwie i III w kraju w kat. klas IV w ogólnopolskim konkursie „Alfik 

humanistyczny 2004”, Małgorzata Sokół, Maciej Szkudlarek, Rafał Baranowski – I  m. drużynowo w VI 

Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Maciej Zgondek, Maciej 

Szkudlarek – wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach realizacji 

treści edukacji europejskiej szkoła przygotowała dla lokalnej społeczności imprezę pod hasłem: „Europa da 

się lubić”. W czasie wakacji wykonano wiele prac, które poprawiły warunki lokalowe i upiększyły szkołę: 

w pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora położono podłogi z paneli oraz pomalowano 

te pomieszczenia, zdjęto boazerię i po uzupełnieniu ubytków pomalowano lamperie, zabudowano drzwi 

z czytelni na korytarz, na górnym korytarzu położono terakotę, zamieniono pracownię biologiczną z klasą 

nauczania zintegrowanego, pomalowano elewację budynku. Kolejne prace wykonano rok później: 

położono panele w czytelni i w klasie na parterze oraz odnowiono te pomieszczenia, pomalowano kolejne 

klasy, podzielono  sanitariaty – na część dla dziewcząt i dla chłopców, położono w nich płytki 

i zamontowano umywalki, pomalowano i zakonserwowano dach budynku. Dzięki dużemu wsparciu 

finansowemu ze strony Rady Rodziców oraz sponsorów placówka wzbogaciła się w nowe magnetofony, 

sprzęt nagłaśniający i audiowizualny, książki do biblioteki, sprzęt do ćwiczeń korekcyjnych, kuchnię 

gazową i pralkę automatyczną. 



Następne lata przynoszą kolejne sukcesy uczniów. W roku szkolnym 2005/06  Igor Dąbrowski 

zajął III m. w Zimowym Turnieju Tenisa Stołowego na szczeblu powiatowym. W kwietniu 2006 r. 

uczniowie klasy VI wspaniale napisali zewnętrzny sprawdzian kompetencji – średnia szkoły była wyższa 

niż średnia gminy, powiatu, województwa i kraju. Po raz pierwszy i, jak dotąd, jedyny osoba zdająca 

uzyskała maksymalną liczbę punktów (40) – była to Monika Gielniak. Społeczność szkolna przygotowała 

w grudniu jasełka dla społeczności Komornik i Grupy Wsparcia AA „Szansa” z Mokrska oraz w czerwcu 

imprezę środowiskową pod hasłem: „Piękna nasza Polska cała”. 

2006/07 – od tego roku uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą korzystać z pomocy szkolnego 

pedagoga. Jest nim Elżbieta Kałużna. W tym roku przychodzą następne sukcesy:  Elżbieta Kowalik – I m. 

w powiecie i X w województwie w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Małgorzata Porażka – I m., a Iga 

Dąbrowska II w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem: „Zero tolerancji”, dwie finalistki: 

Magdalena Zawadzka i Patrycja Czyż, w Turnieju Młodych Biologów, organizowanym przez MDK 

w Wieluniu. Szkoła ponownie w grudniu przygotowała jasełka dla społeczności lokalnej i Grupy 

Wsparcia AA „Szansa” z Mokrska, natomiast w maju uroczystość o charakterze patriotycznym związaną 

z ważnymi dla Polski wydarzeniami historycznymi. W czasie wakacji w pokoju nauczycielskim 

wymieniono meble i w klasie nauczania zintegrowanego na piętrze położono nową wykładzinę. 

W następnym roku MEN wprowadziło program „Bezpieczna szkoła”. W ramach tego programu 

nakazano uczniom nosić mundurki. Powołano też koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole; została nim 

Katarzyna Janicka. Z końcem grudnia 2007 roku na emeryturę chciała odejść dyrektor B. Michalak. 

Pozostała jednak jeszcze na miesiąc, ale w tym czasie jej obowiązki przejęła Anna Skrzypecka. 

Od 4 lutego do 4 sierpnia 2008 r. obowiązki dyrektora szkoły pełniła Ewa Dąbrowska. W roku szkolnym 

2007/08 rozdzielono bibliotekę na szkolną i publiczną, lecz pozostały one w tym samym pomieszczeniu. 

W placówce zaszły kolejne pozytywne zmiany: przebudowano wejście do szkoły, wyłożono je kostką 

brukową, ustawiono stojaki na rowery, pobudowano też chodnik prowadzący do szkoły i przedszkola 

oraz parking przed budynkiem, zainstalowano barierki, słupki i łańcuchy zabezpieczające przed wyjściem 

uczniów bezpośredni na drogę (pozyskano je dzięki pomocy Fundacji „Bezpieczna Droga”), ze środków 

Gminnej Komisji Rozpatrywania Problemów Alkoholowych w Mokrsku rozpoczęto budowę boiska 

do koszykówki i siatkówki oraz zgromadzono niezbędny sprzęt sportowy, do pracowni komputerowej 

zakupiono nowe szafy, pomalowano pracownię przyrodniczą i komputerową oraz wymieniono w nich 

wykładziny, zamontowano tablice korkowe na korytarzu dolnym, w klasach i pokoju nauczycielskim. 

Szkoła przygotowała program artystyczny na gminne obchody Święta Niepodległości. Uczennica 

I. Dąbrowska zajęła V m. w kat. klas III w województwie w ogólnopolskim konkursie „Alfik 

humanistyczny 2008”. Dzięki pomocy Rady Rodziców doposażono placówkę w nowe programy 

komputerowe, książki, pomoce dydaktyczne, tablice i mapy, zakupiono sprzęt sportowy i kamizelki oraz 

nowoczesny telewizor, DVD, kino domowe i mikrofony bezprzewodowe. 

Od 5 sierpnia 2008 r. dyrektorem szkoły jest Aneta Słowik. Od roku szkolnego 2008/09 język 

angielski obowiązuje we wszystkich klasach. Szkoła wystąpiła do GKRPA w Mokrsku z projektem i w ten 

sposób pozyskała fundusze na imprezę środowiskową pod hasłem: „T jak trzeźwość, A jak abstynencja” 

i towarzyszące jej inne działania. Uczennica I. Dąbrowska zdobyła nagrodę za zajęcie II m. w kat. klas IV 

w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Panda 2009” z języka polskiego. Jak co 

roku uczniowie brali udział w różnych akcjach charytatywnych, np.: Góra Grosza, Gorączka złota. 

W czerwcu cała społeczność lokalna bawiła się na przygotowanym przez nauczycieli i uczniów, 

przy dużym zaangażowaniu rodziców, festynie rodzinnym pod hasłem: „Najlepiej razem”. Placówka 

wzbogaciła się o nowe biurka do wszystkich klas, ławeczki na korytarz i sprzęt sportowy. W czasie 

wakacji oddano do użytku małe boisko, odnowiono następne sale lekcyjne i korytarze, a w części 

sanitarnej zamontowano dozowniki na mydło i suszarkę elektryczną do rąk. Ponadto wyrównano 



i zagospodarowano teren wokół budynku. W sierpniu szkoła włączyła się w uroczyste obchody gminnych 

dożynek, które miały miejsce w Komornikach – dzieci i młodzież szkolna zaprezentowały piękny program 

artystyczny. 

W roku szkolnym 2009/10 weszła w życie nowa podstawa programowa. Zmiany objęły tylko 

sześciu - i siedmiolatków. Ponadto, zgodnie z zaleceniami MEN, nauczyciele musieli w każdym tygodniu 

dodatkowo, w ramach swojego czasu pracy, przeprowadzić jedną godzinę zajęć pozalekcyjnych 

z uczniami, a od następnego roku szkolnego – 2 godziny.  Aby podnieść poziom nauczania, 

przy jednoczesnym tworzeniu atmosfery sprzyjającej uczniom, od września 2009 r. szkoła wzięła udział 

w projekcie „Szkoła z perspektywą”, finansowanym w całości ze środków Unii Europejskiej – dzięki temu 

na ciekawych zajęciach pozalekcyjnych wszyscy chętni uczniowie mogli zdobywać nowe wiadomości 

i umiejętności oraz rozwijać je (na zajęciach informatycznych, przyrodniczych, artystycznych) 

lub wyrównywać wszelkie braki będące skutkiem  różnych dysfunkcji (na zajęciach korekcyjno – 

kompensacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych), a szkoła zyskała dodatkowe, cenne wyposażenie. 

W roku szkolnym 2010/1011 połączono szkołę i przedszkole – utworzono Zespół Szkoły 

i Przedszkola w Komornikach.  

 

Cdn. 

 

Publiczną Szkołą Podstawową w Komornikach 

w kolejnych latach kierowali: 

 

1924 – 39              –   kierownik Adam Skrzypecki 

1933 (IX)              –   kierownik Michał Cieślak 

1945 (III)              –   kierownik Wiktor Smolnik 

1946 – 1949          –   kierownik Kazimierz Dominas 

1949 – 1954          –   kierownik Franciszek Rezler 

1954 – 1968          –   kierownik Kazimierz Kurowski 

1968 – 1969          –   p. o. kierownika Maria Kurowska 

1969 – 1972          –   kierownik/ dyrektor Zygmunt Polak 

1972 – 1976          –   dyrektor Stefan Gawlak 

1976 – 1991          –   dyrektor Janusz Sławniewicz 

1991 – 1997          –   dyrektor Czesława Panek 

1997 – 2007 (XII) –  dyrektor Barbara Michalak 

2008 (I)                 –   p. o. dyrektora Anna Skrzypecka 

2008 (II – 4 VIII) –   p. o. dyrektora Ewa Dąbrowska 



od 5 VIII 2008      –   dyrektor Aneta Słowik 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Komornikach 

w kolejnych latach uczyli: 

 

Wiosna 1945 r.   –   kierownik: Wiktor Smolnik. 

Uczą: Wiktor Smolnik, Maria Smolnik. 
 

1945/1946   –   kierownik: Wiktor Smolnik. 

Uczą: Wiktor Smolnik, Maria Smolnik, Maria Kotarska, Maria Grajnert, Feliks Grajnert, 

Józefa Dominas,  Kazimierz Dominas. 
 

1946/1947  –  kierownik: Kazimierz Dominas. 

Odeszli: W. i M. Smolnikowie, M. Kotarska. 

Uczą: Kazimierz Dominas, Józefa Dominas, Maria Grajnert, Feliks Grajnert. 
 

1947/1948  –  j.w. 
 

1948/1949  –  j.w. 
 

1949/1950   –   kierownik: Franciszek Rezler. 

Odeszli: Józefa i Kazimierz Dominasowie (do Państwowego Domu Dziecka w Komornikach). 

Uczą: Franciszek Rezler, Anna Rezler , Feliks Grajnert, , Maria Grajnert, Wacława Kaczor. 
 

1950/1951  –  j.w. 
 

1951/1952  –  j.w. 
 

1952/1953   –   kierownik: Franciszek Rezler. 

Na miejsce Wacławy Kaczor przychodzi Janina Krzemień (Wróbel). 

J. rosyjskiego uczy Kazimierz Dominas – kierownik PDD. 
 

1953/1954  –  jw. 
 

1954/1955   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Odeszli: A. i Fr. Rezlerowie, Maria i Feliks Grajnertowie. 

Uczą: Kazimierz Kurowski, Maria Kurowska, Janina Krzemień (Wróbel), Kazimiera Mrugała (Dziuba), 

Eugeniusz Stępień, Helena Dobras, Cecylia Majchrowska (Dera, Dudaczyk), Jan Sztuka – 

zastępstwo za E. Stępnia, który został powołany do wojska. 
 

1955/1956   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Uczą: Kazimierz Kurowski,  Maria Kurowska, Janina Krzemień (Wróbel), Cecylia Majchrowska (Dera, 

Dudaczyk), Kazimiera Duda, Jan Sztuka, Helena Dobras, Henryka Cłapa (Pałczyńska), Eugeniusz 

Cieślak – na miejsce Henryki Cłapa, która odeszła w ciągu roku. Odeszła też Kazimiera Mrugała 

(Dziuba). 
 

1956/1957   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Uczą: Kazimierz Kurowski,  Maria Kurowska, Kazimiera Duda, Janina Krzemień (Wróbel), Cecylia Dera 

(Dudaczyk), Jan Sztuka, Helena Dobras, Eugeniusz Cieślak. 

W ciągu roku odchodzą: Cecylia Dera (Dudaczyk), Helena Dobras, Eugeniusz Cieślak, a na ich miejsce 

przybywają: Eugeniusz Stępień i Helena Bednarek. 
 

1957/1958   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 



Odszedł Eugeniusz Stępień. 

Uczą: Kazimierz Kurowski, Maria Kurowska, Kazimiera Duda, Janina Krzemień (Wróbel), Jan Sztuka, 

Helena Bednarek, Genowefa Dobras (Gortat), Hieronim Kowalski. 
 

1958/1959   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Przybywa Wiesław Biliński, a pod koniec roku szkolnego – Jan Wojewoda. 

 

1959/1960   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Odszedł Hieronim Kowalski. 

Przybyli: Anna Zawadzka (Tobiś), Jerzy Cichosz (na zastępstwo). 
  

1960/1961   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Odeszli: Kazimiera Duda, Janina Wróbel, Jerzy Cichosz, Jan Sztuka. 

Uczą: Kazimierz Kurowski, Maria Kurowska, Helena Bednarek, Genowefa Gortat, Wiesław Biliński, 

Anna Tobiś, Ryszard Wójcik, Regina Pielucha (Preś), Maria Pinkosz (Szyszka). 
 

1961/1962   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Odeszła  Maria Pinkosz (Szyszka). 

Przybyły: Bożena Śliwińska (Sławniewicz),  Maria Szmigiel. 

 

 1962/1963   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Odeszły: Genowefa Gortat, Anna Tobiś. 

Przybyła Krystyna Ciupa.  
 

1963/1964   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Odszedł Wiesław Biliński. 
 

1964/1965   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Odeszli: Regina Preś i Ryszard Wójcik. 

Nadal uczą: Kazimierz Kurowski, Maria Kurowska, Helena Bednarek, Maria Szmigiel, Bożena Śliwińska 

(Sławniewicz). 

Przychodzą: Eulalia Łyniewska (Trawińska), Magdalena Kuśmirek, Teresa Gędek (Zadworna). 
 

1965/1966   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Odeszła Magdalena Kuśmirek. 

Przybył Józef Łągiewka. 
  

 

1966/1967   –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Przybyła Maria Chłód (Derkowska). 

Odeszła Bożena Sławniewicz. 
 

 

 

1967/1968  –   kierownik: Kazimierz Kurowski 

Odeszły: Krystyna Kucia, Eulalia Łyniewska (Trawińska). 

Przybywają: Anna Kucia (Kotala), Teresa Gmur (Straszak), Bogusława Król (Łągiewka). 
 

 

1968/1969 –  obowiązki  kierownika pełni Maria Kurowska; kierownik K. Kurowski odchodzi. 

Przybyły: Czesława Rozwandowicz (Panek), Barbara Skibińska. 
 

 

 

1969/1970  –   kierownik/ dyrektor: Zygmunt Polak 

Odeszły: Maria Kurowska, Barbara Skibińska. 



Uczą: Zygmunt Polak, Danuta Polak, Helena Bednarek, Maria Szmigiel, Maria Derkowska, Józef 

Łągiewka, Teresa Zadworna, Teresa Straszak, Anna Kucia (Kotala), Bogusława Król (Łągiewka), 

Czesława Rozwandowicz (Panek). W ciągu roku przybywa Emilia Papierkowska (Młynarczyk) 

na zastępstwo za Teresę Straszak, która przebywa na urlopie wychowawczym. 
 

 

 

1970/1971  –   kierownik/ dyrektor: Zygmunt Polak 

Odeszła Anna Kucia (Kotala), a Teresa Straszak przebywa na urlopie wychowawczym. 
 

 

1971/1972  –   kierownik/ dyrektor: Zygmunt Polak 

Przybywa Zofia Chłodna (Gajda) na zastępstwo za Helenę Bednarek, która jest na urlopie zdrowotnym. 

Teresa Straszak nadal przebywa na urlopie wychowawczym. 
 

 

1972/1973  –   dyrektor: Zygmunt Polak, 

                                     od 20.10.1972 r. Stefan Gawlak 

Uczą: Zygmunt Polak, Helena Bednarek, Maria Derkowska, Krystyna Gawlak, Czesława Panek (urlop 

macierzyński), Teresa Straszak, Maria Szmigiel, Teresa Zadworna (urlop macierzyński). 

Odchodzą: Zofia Chłodna (Gajda), Bogusława i Józef Łągiewkowie; Danuta i Zygmunt Polakowie w 

październiku odchodzą do pracy w PDD - na ich miejsce przybywają pracownicy tej placówki: 

Henryk Spychała i Barbara Łuczak. 
 

1973/1974  –   dyrektor: Stefan Gawlak 

Odeszli: Henryk Spychała, Barbara Łuczak. 

Krystyna Gawlak przebywa na urlopie macierzyńskim i do pracy skierowane zostają: Zofia Parzyjagła i 

Danuta Polak (na ½ etatu). 
 

1974/1975  –  dyrektor: Stefan Gawlak 

Uczą: Stefan Gawlak, Helena Bednarek, Maria Derkowska, Krystyna Gawlak, Czesława Panek, Teresa 

Straszak, Maria Szmigiel, Teresa Zadworna (urlop macierzyński), Zofia Parzyjagła, Zofia Chłodna 

(Gajda) i Matylda Połowinczak. W ciągu roku Zofia Parzyjagła i Zofia Gajda odchodzą na urlop 

macierzyński. 
 

1975/1976  –  dyrektor: Stefan Gawlak 

Do szkoły wraca Danuta Polak. 

Zofia Parzyjagła odchodzi na roczny urlop wychowawczy, a Maria Derkowska w kwietniu na urlop 

macierzyński. 
 

1976/1977  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Odchodzą K. i S. Gawlakowie, a na ich miejsce przybywają: Janusz Sławniewicz, Bożena Sławniewicz, 

Emilia Szczepańska. Z urlopu macierzyńskiego wraca Maria Derkowska. Na część etatu uczy Zygmunt 

Polak. 
 

1977/1978  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Odchodzą: Danuta Polak, Matylda Połowińczak, Emilia Szczepańska. 
 

1978/1979  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Bez zmian. 
 

1979/1980  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Bez zmian. 
 

1980/1981  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 



Bez zmian. 
 

1981/1982  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Pracę rozpoczęła Maria Urbanowicz – na zastępstwie za Z. Gajda. 
 

1982/1983  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Do grona dołącza Magdalena Czaja. 
 

1983/1984  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Pracę w szkole rozpoczyna Anna Skrzypecka. 
 

1984/1985  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Na emeryturę odchodzi Helena Bednarek. Grono zasila Ewa Bednarek. 
 

1985/1986  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Szkołę opuszcza Magdalena Czaja, a na jej miejsce przybywa Józef Tokarek. 
 

1986/1987  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Bez zmian. 
 

1987/1988  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Na emeryturę odchodzi Maria Szmigiel. Do grona dołącza Elżbieta Kostrzewa. 
 

1988/1989  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Bez zmian. 
 

1989/1990  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Bez zmian. 
 

1990/1991  –  dyrektor: Janusz Sławniewicz 

Odchodzi Elżbieta Kostrzewa. 

Do grona dołączają: Teresa Szmigiel, ks. Eugeniusz Lubiszewski. 
 

 

1991/1992  –  dyrektor: Czesława Panek 

Na emeryturę odchodzą B. i J. Sławniewiczowie. Do innej placówki przenosi się Ewa Bednarek. 

Uczą: Maria Derkowska, Zofia Gajda, Czesława Panek, Anna Skrzypecka, Teresa Szmigiel, Teresa 

Straszak, Teresa Zadworna, Józef Tokarek. 

Pracę w szkole rozpoczynają: Ewa Sławniewicz, Ewa Dąbrowska. 
 

1992/1993  –  dyrektor: Czesława Panek 

Bez zmian. 
 

1993/1994  –  dyrektor: Czesława Panek 

Przybywa Kamil Sławniewicz. 

Ewa Dąbrowska jest na urlopie macierzyńskim i zastępuje ją emerytowana nauczycielka Bożena 

Sławniewicz. 
 

1994/1995  –  dyrektor: Czesława Panek 

Uczą: Ewa  Dąbrowska, Maria Derkowska, Zofia Gajda, Czesława Panek, Anna Skrzypecka, Ewa  

Sławniewicz - Gajek, Kamil Sławniewicz, Teresa Straszak, Teresa Szmigiel, Józef Tokarek, Teresa 

Zadworna. 
 

 

1995/1996   –  dyrektor: Czesława Panek 

Do grona dołącza ks. Sławomir Sambor. 
 



1996/1997  –  dyrektor: Czesława Panek 

Na emeryturę odchodzą Józef Tokarek i Teresa Zadworna. 

Przybyły: Elżbieta Kałużna i Krystyna Musiał (Biskup) oraz Danuta Kozica (na zastępstwo za Zofię 

Gajda, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, a następnie urlopie macierzyńskim). 

 W drugim semestrze odchodzi Kamil Sławniewicz. 
 

1997/1998  –  dyrektor: Barbara Michalak 

Uczą: Krystyna Biskup, Ewa  Dąbrowska, Maria Derkowska, Elżbieta Kałużna,  Danuta Kozica, Barbara 

Michalak, Czesława Panek,  Anna Skrzypecka, Ewa  Sławniewicz - Gajek, Teresa Szmigiel. 

W II semestrze na zastępstwo za Ewę Dąbrowską, , która jest na zwolnieniu lekarskim, przychodzi 

Bożena Sławniewicz. 

Zofia Gajda przebywa na urlopie wychowawczym, a Teresa Straszak na zwolnieniu lekarskim. 
 

 

1998/1999  –  dyrektor: Barbara Michalak 

Uczą: Krystyna Biskup, Maria Derkowska, Małgorzata Hojka (w zastępstwie za Ewę Dąbrowską, która 

do stycznia przebywa na urlopie macierzyńskim), Elżbieta Kałużna, Danuta Kozica, Barbara 

Michalak, Anna Skrzypecka, Ewa Sławniewicz - Gajek, Teresa Szmigiel, ks. Sławomir Sambor. 

Zofia Gajda przebywa na urlopie zdrowotnym. 

W październiku 1998 r. na emeryturę odchodzi Teresa Straszak (przychodzi za nią Aneta Bujak). 

Agnieszka Pietrzak zastępuje Krystynę Biskup, która do listopada przebywa na urlopie macierzyńskim. 

W II semestrze przybywa Jolanta Gaik (Wilk). 
 

 

1999/2000  –  dyrektor: Barbara Michalak 

Ewa Sławniewicz - Gajek odchodzi do innej placówki. 

Po urlopie zdrowotnym wraca Zofia Gajda. 
 

2000/2001  –  dyrektor: Barbara Michalak 

Odeszły na emeryturę Zofia Gajda (we wrześniu 2000) oraz Czesława Panek i Maria Derkowska (obie w 

lutym 2001). Do innej placówki przeniosła się katechetka Jolanta Wilk, a zatrudniono Agatę Gniła. 

Do grona dołącza Agnieszka Rzepka (Dzięcioł) – na zastępstwo za E. Kałużną, i Wioletta Demir. 
 

 

2001/2002  –  dyrektor: Barbara Michalak 

Elżbieta Kałużna do marca 2002 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Zastępuje ją nadal Agnieszka 

Rzepka. Za W. Demir przybywa Oksana Ihnatenko (Wilkołazki). 
 

 

2002/2003  –  dyrektor: Barbara Michalak 

Oksanę Wilkołazki zastępuje Maria Góra. Etat w szkole uzupełnia Aldona Biduła, nauczycielka PSP w 

Chotowie. 
 

 

2003/2004  –  dyrektor: Barbara Michalak 

Grono opuściła katechetka Agata Gniła. Zastąpił ją Leopold Bałdys. Pracę zakończyła Maria Góra i 

zastąpiła ją Małgorzata Felisiak. 
 

 

2004/2005  –  dyrektor: Barbara Michalak  

Bez zmian. 
 

 

2005/2006  –  dyrektor: Barbara Michalak 

Bez zmian. 
 

 



2006/2007  –  dyrektor: Barbara Michalak 

Teresa Szmigiel odchodzi na emeryturę. Pracę rozpoczyna Katarzyna Głąb (Janicka) oraz Jadwiga 

Struzik. Za przebywającą  do czerwca 2007 r. na urlopie macierzyńskim Krystynę Biskup pracują: 

Monika Zadworna, Małgorzata Głąb, Anna Korczewska. 
 

2007/2008  –  dyrektor: Barbara Michalak 

p. o. dyrektora: Anna Skrzypecka, następnie Ewa Dąbrowska 

Do innej placówki odchodzi Małgorzata Felisiak, a jej godziny otrzymuje Jadwiga Struzik. Za 

przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia Krystynę Biskup pracują: Monika Zadworna, Anna 

Korczewska. 

Barbara Michalak podejmuje decyzję o przejściu na emeryturę w grudniu 2007r., dlatego w styczniu 

obowiązki dyrektora przejmuje Anna Skrzypecka, a od 04.02.2008 r. – Ewa Dąbrowska. 

Do pracy przyjęta zostaje Marzena Kusiak, która pracuje do końca czerwca. 

Ks. Sławomir Sambor rezygnuje z nauki religii. 
 

 

2008/2009  –  dyrektor: Aneta Słowik (od 05.08.2008 r.) 

Odchodzi katecheta Leopold Bałdys, a zatrudniony zostaje ks. Jarosław Zając. 

Krystyna Biskup przebywa na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim, a jej obowiązki przejmują 

Katarzyna Mielczarek i Anna Korczewska. 

Od listopada na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim przebywa Katarzyna 

Janicka - zastępuje ją Iwona Olek. Obie wróciły pod koniec kwietnia 2009 r. 
 

 

2009/2010  –  dyrektor: Aneta Słowik 

Uczą: Krystyna Biskup, Aneta Bujak, Ewa Dąbrowska, Katarzyna Janicka, Elżbieta Kałużna (we 

wrześniu przebywa na zwolnieniu lekarskim, a później na urlopie dla poratowania zdrowia; zastępuje ją 

Jolanta Ladra, a obowiązki pedagoga przejmuje Karolina Świątek), 

Danuta Kozica, Anna Skrzypecka, Aneta Słowik, Jadwiga Struzik, ks. Jarosław Zając 

We wrześniu Elżbieta Kałużna przebywa na zwolnieniu lekarskim, a później na urlopie dla poratowania 

zdrowia. Zastępuje ją Jolanta Ladra, a obowiązki pedagoga przejmuje Karolina Świątek. 

 

2010/2011- dyrektor: Aneta Słowik; wicedyrektor: Honorata Goclik (wcześniej dyrektor przedszkola)  

Uczą: Krystyna Biskup, Aneta Bujak, Ewa Dąbrowska, Katarzyna Janicka, Elżbieta Kałużna, Danuta 

Kozica, Anna Skrzypecka, Aneta Słowik, Jadwiga Struzik, ks. Jarosław Zając. 

 

2011/2012 - dyrektor: Aneta Słowik 

Uczą: Krystyna Biskup, Aneta Bujak, Ewa Dąbrowska, Katarzyna Janicka, Elżbieta Kałużna, Danuta 

Kozica, Anna Skrzypecka, Aneta Słowik, Jadwiga Struzik, ks. Jarosław Zając, Joanna Komorowska – 

psycholog. 

 

2012/2013 - jw. 

 

 

0d wznowienia nauki w szkole po II wojnie światowej w obsłudze pracowali: 

Leokadia Zadworna, Matylda Szmigiel, Danuta Sikora, Maria Cichosz , Daniel Urbanek, Stanisław 

Lewiński , Bolesław Kryś. 

Na zastępstwie panie - Krystyna Kryś  i  Anna Krawczyńska. 

 



Obecni pracownicy obsługi to : 

Agnieszka Kubiak (woźna), Rafał Soforek (palacz – konserwator), Joanna Wiśniewska (kucharka)  

 

Opracowały: Krystyna Biskup, Ewa Dąbrowska - na podstawie „Monografii gminy Mokrsko” 

i udostępnionej dokumentacji szkolnej oraz informacji pozyskanych od pana Andrzeja Musiała z Motyla 

i  mieszkańców Komornik. 

 

 

 

 

 


