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         Początek szkoły Podstawowej w Mokrzeszy sięga roku 1864, tj. roku w którym zniesiono 
pańszczyznę w państwie rosyjskim. Szkoła należała do gminy Wancerzów do Inspektora 
Szkolnego w Radomsku, od dnia 01.07.1919r. została przydzielona do okręgu częstochowskiego. 
Początki były bardzo trudne. Szkoła mieściła się w różnych budynkach wynajętych od miejscowych 
gospodarzy. W klasach oprócz licho zbitych ławek nie było żadnego sprzętu, ani pomocy 
szkolnych. W czasie zaboru rosyjskiego w szkole pracowali panowie: Wilk, Wagształ, Ludziński i 
Dobrowolski. W czasie wojny europejskiej szkołą kierowali: pan  Supady, następnie zaś pan 
Roman Prostacki. Budowę szkoły rozpoczęto w 1912r, a zakończono w 1921r. Szkoła została 
dwuklasową. Obie klasy i mieszkanie nauczyciela mieściły się w nowowybudowanym  budynku 
szkolnym. W roku 1921 kierownikiem szkoły został pan Bronisław Łęski, który wraz z żoną 
tworzył kadrę pedagogiczną. Na mocy dekretu Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z 
dnia 18.08.1926r. kierownikiem szkoły został pan M. Łandjak. Drugim nauczycielem była żona 
kierownika, pani Anna Łandjukowa. Budynek szkolny był w dobrym stanie, nieotynkowany. Gorzej 
przedstawiało się wyposażenie w sprzęt i pomoce szkolne. Brakowało szafy do kancelarii, stołu, 
krzeseł.  Jesienią tegoż roku pan Łandjak jako naczelnik miejscowej straży pożarnej brał udział  w 
dwóch pożarach. W czasie drugiego spaleniu uległy stodoły dworskie. W marcu 1927r została 
zorganizowana  zabawa, której dochód przeznaczono na zakup pierwszych książek stanowiących 
początek biblioteki szkolnej. Inspektor szkolny pan Stanisław Rychter wizytował szkołę 
28.06.1927r. Kierownik pan Łandjak rozpoczął starania o zwiększenie stopnia organizacyjnego 
szkoły, w związku z większą liczbą uczniów. 1 września 1927r uruchomiono oddziały I, II, III, IV, i 
V-ty. Do pierwszego oddziału było zapisanych 55 dzieci, do drugiego –51, do trzeciego 43, do 
czwartego 12, a do piątego – 9. Ogółem do szkoły uczęszczało 170 dzieci. Rok szkolny 1927/28 
zakończyła wspólna uroczystość ze szkołami w Mstowie, Srocku i Kucharach. W zawodach 
gimnastycznych uczniowie naszej szkoły zajęli drugie miejsce.  17. 07.1929r. decyzją Kuratorium 
O. S. Krakowskiego powszechnej szkole w Mokrzeszy przyznano stopień organizacyjny 
szkoły trzyklasowej. Trzecią  siłę pedagogiczną , oprócz pani Anny Łandjakowej stanowiła 
nowozatrudniona, pani Eugenia Sieprawska. W tym roku szkolnym panią Sieprawską zastąpiły 
panie: Jadwiga Piszówna, a następnie Maria Grzybowska. Liczba dzieci zapisanych i 
uczęszczających do szkoły wg stanu z dnia 1.12.1928r. wynosiła 192.  Oddziały I, II, III-ci  uczyły 
się osobno, a IV i V – łącznie. Dodatkowo w prywatnym budynku wynajęto jedną izbę lekcyjną.

Z okazji rocznicy 10-lecia niepodległości Państwa Polskiego 11 listopada urządzono pochód oraz 
święto sadzenia drzewek. W październiku obchodzono „Tydzień Dziecka”. Na szkolnej 
uroczystości 8 października  szkoła gościła p. J. Czaplicką. W tym roku dzięki pomocy rodziców 
zakupiono pierwsze pomoce dydaktyczne, m.in. tablicę królów polskich, kątomierz, cyrkiel, 
kompas, mapy.  W roku szkolnym 1929/30 uczyło się 188 dzieci. Nauka odbywała się na dwie 
zmiany: rano uczyły się oddziały: I, III, IV-V-ty, a po południu oddział II. W okresie świat Bożego 
Narodzenia odegrano przedstawienie p.t. „Jasełka”, którego dochód zasilił bibliotekę szkolną. W 
roku szkolnym1930/31 kierownik pan Łandjak przebywał na płatnym urlopie celem odbycia 
studiów. Obowiązki kierownika szkoły pełniła pani  Anna Łandjak. Szkoła nie uległa zmianom pod 
względem stopnia organizacyjnego, ilości oddziałów i klas. 19 marca obchodzono imieniny 
marszałka Józefa Piłsudskiego, 3 maja – święto Konstytucji. Przy szkole, już drugi rok, działał 
sklepik uczniowski, którego dochód przeznaczono na prenumeratę czasopism dla uczniów 
„Płomyka’ i „Płomyczka”.  Decyzją Kuratorium O. S. Krakowskiego z dnia 24 września 1931r. 
przyznano tutejszej szkole czwarty etat nauczycielski. W skład grona pedagogicznego, oprócz 
państwa M. i A. Łandjuk, weszły panie Janina Widerowa, Maria Stankówna i Helena 
Wojtasikówna. W roku szkolnym 1931/32 uruchomiono sześć oddziałów, z których I, II, III, IV 
uczyły się osobno, a V i VI razem. Oddział II uczył się po południu. Stan dzieci zapisanych i 
uczęszczających do szkoły na dzień 01.12.1931r. wynosił 225, z czego 128 było chłopców a 97 



dziewcząt. 19.10.1931r. szkołę wizytował zastępca Inspektora szkolnego pan Roman Bień. 

W kwietniu panowała we wsi epidemia odry, która spowodowała przerwę w zajęciach szkolnych na 
okres dwóch tygodni. Lekarz szkolny przeprowadził badanie stanu zdrowia dzieci. W dniu 3 maja 
odbyła się szkolna wieczornica. Rok szkolny 1932/33 nie wniósł żadnych zmian. Stopień 
organizacyjny pozostał ten sam, szkoła mieściła się w dwóch salach własnych i dwóch wynajętych. 
Personel nauczycielski pozostał ten sam. Przy szkole zaczęło działać koło śpiewacze, którego celem 
było przygotowanie pieśni na uroczystości szkolne. Zorganizowana została dla oddziałów od III do 
VII wycieczka do Złotego Potoka. Na koniec roku szkolnego urządzono wystawkę prac dzieci, 
którą obejrzeli rodzice, właścicielka folwarku Posada - pani Siemieńska i właścicielka majątku 
Mokrzesz - pani J. Czaplicka. Wszyscy wypowiedzieli się zgodnie, że „czegoś takiego jeszcze nie 
widzieli”. W roku szkolnym 1933/34 nastąpiły istotne zmiany. Od półrocza kierownik pan M. 
Łandjak został przeniesiony wraz z żoną do Jędrzejowa. Kierownictwo szkoły objął pan 
Stanisław Kierat, a do kadry pedagogicznej dołączyła pani Julia Kędzierska, która od 1 lutego 
zastąpiona została przez panią Janinę Palatzką. Przy  szkole, dla zainteresowanej młodzieży, 
działała dwa razy w tygodniu świetlica. W dniu 21 marca w tut. Szkole egzamin praktyczny w 
oddz. I i V-tym zdała pani M. Stankówna. W dniu 14 czerwca zakończono klasyfikację oddziałów 
od i do VII-go. Na 209 dzieci promowano 186 (86,7 %), nie promowano 29, nie klasyfikowano 4.

Rok szkolny zakończono 15 czerwca. Pani Maria Stankówna została przeniesiona do Krzepic.

Rok szkolny 1934/35 rozpoczął się reorganizacją. Zmniejszono stopień organizacyjny szkoły 
do II-iego,  zlikwidowano oddział VII oraz wymówiono wynajem sali u gospodarza pana Prymka. 
Nauka rozpoczęła się 20 sierpnia po nabożeństwie w parafialnym kościele w Żurawiu.23 sierpnia 
szkolę wizytował Inspektor szkolny pan dr Langie. Urząd gminy Wancerzów, bez porozumienia z 
kierownictwem, zabrał szkole 20 ławek. Z powodu wyjazdu na studia pana Stanisława Kierata 
kierownictwo szkoły objął pan Jan Siemieniuch, którego od dnia 15 listopada zastąpił pan dr 
Aleksander Freundlich. Pan Jan Siemieniuch został przeniesiony do Sygontki. W dalszym ciągu, 
dwa razy w tygodniu, działała świetlica dla młodzieży pozaszkolnej, a w zimie istniała świetlica dla 
dzieci szkolnych. Na terenie świetlicy urządzono opłatek połączony z tańcami. 13 maja po dotarciu 
wiadomości o śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego uczniowie szkoły modlili się za duszę 
zmarłego w miejscowej kapliczce, a 18 maja – w dzień pogrzebu, wzięli udział w nabożeństwie 
żałobnym. W latach 1935-1939 szkołą kierował pan Tadeusz Rogaliński. Każdy rok szkolny 
rozpoczynano nabożeństwem, 11 listopada obchodzono uroczyście rocznicę niepodległości Polski, 
1 lutego – imieniny Pana Prezydenta Ignacego Mościckiego, 19-marca czczono pamięć Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, 3 Maja świętowano rocznicę uchwalenia Konstytucji, a 3 czerwca uroczystym 
pochodem przypominano o rocznicy objęcia przez prof. I. Mościckiego urzędu prezydenta RP.

Szkołę w w/w latach wizytował Inspektor Szkolny pan dr Langie. 

Nauka szkolna w roku 1939/40 rozpoczęła się 2 października. Opóźnienie wynikało z powodu 
działań wojennych. Do szkoły uczęszczało 180 dzieci. Dnia 15 listopada zabrany został do 
niewoli kierownik szkoły pan Tadeusz Rogaliński.   Został wywieziony do obozu jeńców 
wojennych w Niemczech. Do kraju wrócił wiosną 1945roku. 

              1 stycznia do szkoły przyszedł z Żurawia pan Kacper Rządkowski, którego od dnia 15 
marca zastąpił pan Czesław Kaczmarski z Sierakowa. Rok szkolny zakończył się 28 czerwca. Na 
138 uczniów (stan z 21 maja 1940r.) - 97   uzyskało promocję do klasy programowo wyższej, a 3 
uczniów ukończyło szkołę. Pan Czesław Kaczmarski  kierował szkołą do 1942r. W skład grona 
pedagogicznego wchodziła pani Kazimiera Kujawska i pani Janina Owczarek, którą w roku 1941 
zastąpił pan Władysław Durski. Nauki religii udzielał ks. Franciszek Kowalski. Z końcem jesieni 
1942r. kierownik szkoły pan Czeslaw Kaczmarski został aresztowany przez Niemców  i 
wywieziony do więzienia w Częstochowie , a później do obozu w Oświęcimiu, gdzie po kilku 
miesiącach zginął. 

W czasie okupacji budynek dworski został zamieniony na więzienie. Życie w szkole w tym czasie 



zamarło. Język polski był tolerowany, zabroniono nauczania historii i geografii. Podręczniki do j. 
polskiego zastąpiło obowiązkowo wprowadzone pisemko pt. „Ster”.  Nauczano w oparciu o 
proniemieckie programy nauczania. Przy tut. szkole założono 2-letnią szkołę rolniczą dla starszej 
młodzieży. Miesięczny zarobek nauczyciela nie przekraczał wartości 1 kg tłuszczu. Mieszkańcy wsi 
wspomagali materialnie  swoich nauczycieli, by w/w mogli przeżyć ten ciężki dla wszystkich okres.

W wioskach często przebywali partyzanci i czasami  dochodziło do utarczek między partyzantami a 
Niemcami. Z początkiem września 1944r. doszło do potyczki, w czasie której zginęło dwóch 
Niemców. Żandarmi niemieccy otoczyli wieś i zabrali na przesłuchanie sołtysa pana Stefaniaka i 
pana Noconia. , których terroryzowali kilka tygodni.  Wojna zakończyła się kapitulacją Niemiec 8 
maja 1945r. Tut. budynek szkolny nie ucierpiał w czasie działań wojennych, ale przepadły prawie 
wszystkie pomoce naukowe. Wieś Mokrzesz poniosła straty. Zginęło 9 osób, spłonęło ok. 10 
budynków mieszkalnych i gospodarczych. Szkołą kierował pan M. Hauser. Wiosną 1945r. weszła w 
życie reforma rolna,, na mocy której rozparcelowano 160ha gruntów dworskich, z czego 1 ha 
przydzielono do użytku szkole razem z budynkiem podworskim. Przekazania dokonał Urząd 
Ziemski  dnia15.08.1946r. Wg informacji mieszkańca Mokrzeszy p. F. Dziurkowskiego dworek 
Czaplickich został wybudowany  ok. 1907r.

W latach od  1.10.1945r. do 26.08.1951r.  szkołą kierował pan Edmund Podhaniuk. 

W skład grona pedagogicznego weszły panie: Z. Podhaniukowa i J. Strzyżewska.W roku szklnym 
1945/46 szkoła była 3-oddziałowa o sześciu klasach i uczęszczało do niej 181 dzieci. Od 
1.09.1946r. w szkole utworzono klasę siódmą. W dniu 19.01.1947r. odbyły się wybory do Sejmu. 
Głosowanie odbyło się w budynku szkolnym w Mokrzeszy. W głosowaniu brały udział 4 gromady, 
a frekwencja wyniosła 90%. Z dniem 1 maja 1947r otwarte zostało przy tut. szkole przedszkole, do 
którego uczęszczało 35 dzieci. Wychowawczynią została pani Genowefa Staniec. W  roku 
szkolnym 1947/48 przy tut. szkole otwarty został kurs Przysposobienia Rolniczego. 

W latach 1951 do 1954 szkołą kierował pan Stanisław Matyszkiewicz. 

W związku z nową strukturą organizacyjną powiatu częstochowskiego z dniem 1.07.1952r. 
powstała w Mokrzeszy gmina. W budynku szkolnym zaadaptowano pomieszczenia dla 
administracji gminnej, a mieszkania dla kierownika i kancelarię utworzono w budynku 
podworskim. Strych wyremontowano i utworzono dodatkową  salę szkolną. 

W latach od 2.08.1954r. do 25.03.1979r. szkołą kierował pan Mieczysław Wawrzyniak.

W skład kadry nauczycielskiej weszli nauczyciele:Maria Wawrzyniak, Maria Warwaszyńska, 
Krystyna Zamora, Władysława Kowalczyk. Szkołę wizytowali Inspektorzy: pan Bolesław Stępień, 
Roman Pakuła, Zbigniew Błaszczyk, Józef Pełka.  W roku 1958 podniesiono stopień organizacyjny 
szkoły i przydzielono dodatkową nauczycielkę – panią Wandę Skibińską. W tut. szkole odbyła się 
rejonowa konferencja kierowników szkół. W 1959r. utworzono na terenie szkoły drużynę harcerską, 
którą prowadziła pani Zenona Bednarek. W czasie wakacji 16 dzieci brało udział w obozie 
harcerskim w Złotym Potoku. W szkole działały także organizacje: samorząd uczniowski, PCK, 
SKO. Dzieci i nauczyciele brali udział w wycieczkach, np. do Łuszczyna, Dąbku, Złotego Potoku, 
Olsztyna..  Organizowano szkolne imprezy, jak Święto Pieśni i Tańca, dzień Dziecka. W 1961r. 
uczniowie kl.VII brali udział w zawodach sportowych  w lekkiej atletyce i zajęli trzecie miejsce w 
eliminacjach powiatowych. Również w tym roku szkolnym po zakupieniu ośmiu mandolin 
powstało kółko mandolinistów. Do szkoły uczęszczało 213 dzieci, promocję otrzymało 206 
uczniów. W następnym roku szkolnym liczba dzieci zwiększyła się do 223. Do studiowania na 
zaocznym Studium nauczycielskim przystąpili pani Władysława Żak i kierownik pan Mieczysław 
Wawrzyniak. Uczniowie przygotowywani w kółku dramatycznym wystawili sztukę pt. „O 
straszliwym smoku, dzielnym szewczyk i królu goździku”. Uzyskany dochód zasilił finanse 
Komitetu Rodzicielskiego. W 1963 roku rozpoczął się remont kapitalny budynku szkolnego 
(dworskiego). Remont obejmował wymianę stropów drewnianych na betonowe, podłóg, piecy, 
klatek schodowych, okien i drzwi oraz remont pokrycia dachu. Po zakończeniu we wrześniu 



remontu kapitalnego zwiększył się standard szkoły w zakresie estetyki i bezpieczeństwa.

 Szkoła zajęła III miejsce w powiatowym konkursie czystości, a w 1964r. –drugie miejsce. W 1966r. 
przedłużono o jeden rok obowiązek szkolny, do nowopowstałej  klasy ósmej uczęszczało 32 
uczniów. Na terenie szkoły działała spółdzielnia uczniowska „Mikrus”. Pod kierunkiem nauczyciela 
wychowania fizycznego pana Ignacego Goliszewskiego uczniowie rozwijali zainteresowania 
sportowe. W czwórboju I miejsce zajął uczeń klasy ósmej Andrzej Kosmala, a zespołowo drużyna z 
Mokrzeszy. Z końcem lutego 1967r. wichura zerwała dach z budynku głównego. W marcu dach 
pokryto papą.  W lutym 1969r. powstał zespół akordeonistów liczący 18 muzyków. W lutym 1970r. 
uczniowie szkoły: Eugeniusz Niesmaczny, Mieczysław Nocoń i Marian Nowak,  wywalczyli 
srebrny medal w powiatowej Spartakiadzie Narciarskiej. Eugeniusz Niesmaczny zdobył vice 
mistrzostwo powiatu. W roku szkolnym 1970/71 drużyna dziewcząt w piłce ręcznej zdobyła 
mistrzostwo powiatu oraz puchar, a chłopcy zajęli II miejsce w piłce nożnej. Rok następny 
upamiętnił się budową boiska do piłki ręcznej o wymiarach 20x40m. Boisko zostało wybudowane 
dzięki społecznej pracy uczniów i mieszkańców. W pracy wyróżnili się: Jerzy Nowak, Bonifacy 
Nowak, Zbigniew Wawrzyniak, Karol Lewacki, Antoni Burzyński, Walenty Błachowicz, Jan Bajor.

Również w tym roku  dziewczęta zdobyły mistrzostwo powiatu w piłce ręcznej, które powtórzono 
w roku 1973, tym sukcesem zdobywając puchar przechodni na stałe. Drugi puchar w skali powiatu 
z okazji Święta Sportu zdobyto na wiosnę w tym samym roku. Rok później za swoją działalność 
nagrodzona została spółdzielnia uczniowska „Mikrus”, zajmując trzecie miejsce w powiecie.   W 
szkole zaczęła rozwijać się lekkoatletyka. W roku 1975 uczniowie zdobyli I miejsce w zawodach 
gminnych.  W roku 1976 szkoła Podstawowa w Mokrzeszy stała się szkołą zbiorczą, z punktem 
filialnym w Krasicach. Do klas VII i VII zaczęły uczęszczać dzieci z Krasic i Zawady. W roku 1978 
do klas VII i VIII  doszły dzieci z Woli Mokrzeskiej. W roku tym wspólnie z rodzicami 
wybudowano „Zieloną salę gimnastyczną”. W pracach społecznych wyróżnili się panowie: Turski, 
Sztoner, Grzesiak, Strojec, Włodarski, Chmielarz, Rak. Weżgowiec, Nowak oraz  panie 
nauczycielki: Maria Wawrzyniak, Zofia Kolmas, Elżbieta Kmiecik.
Dnia 25 lutego 1979 roku umiera dyrektor Mieczysław Wawrzniak, obowiązek kierowania 
szkołą przejmuje pani Maria Wawrzyniak.   Od 1 września 1979r. dyrektorem szkoły została 
Pani Irena Kokoszka.  W szkole kontynuowano pracę nad podniesieniem wyników nauczania i 
wychowania. Działało  wiele organizacji szkolnych, kół przedmiotowych i kół zainteresowań. 
Harcerze stanowili 90% wszystkich uczniów. Organizacja działała prężnie, odbywały się rajdy, 
zloty PTSM, harcerze zdobywali sprawności, organizowali imprezy na terenie szkoły. Drużyną 
opiekowała się pani Teresa Socha. Odbywały się wycieczki turystyczno-krajoznawcze, m.in.: do 
Wieliczki, Jędrzejowa, Zakopanego, w Pieniny, Góry Stołowe, na Jurę Krakowsko-Częstochowską. 
Uczniowie szkoły wyjeżdżają do teatru, kina, muzeum, odnoszą sukcesy w olimpiadach z chemii. 
W 1982r. H. Dudek, przygotowana pod kierunkiem pani B. Gruczki, przeszła do etapu rejonowego, 
a w 1987r. M. Bajor, uczennica pani E. Michalskiej-Grabiec ,brała udział w etapie wojewódzkim. 
Uczniowie szkoły zajmowali czołowe miejsca w różnych konkursach: m.in.: I miejsce w Gminnych 
biegach przełajowych, III miejsce w Turnieju Tenisowym, II miejsce w turnieju piłki nożnej o 
Puchar naczelnika Gminy, II miejsce w konkursie Wiedzy Pożarniczej, II miejsce w Konkursie 
Wiedzy o LWP. Działał szkolny chórek muzyczny pod kierunkiem Pani Marioli Szulc. 
Przeprowadzano zbiórki pieniędzy m.in.:na Pomnik Matki Polki. Szkołę wizytował Gminny 
Dyrektor Szkół pan Henryk Musiałek.
 Rodzice włączali się czynnie w życie szkoły. Pomalowali społecznie sale lekcyjne, podłogi.
W roku 1981 uczy się w ośmiu oddziałach  121 uczniów. Szkoła pracowała w trudnych warunkach 
lokalowych. Dyrektor szkoły pani Irena Kokoszka zaczęła gromadzić dokumentację dotyczącą 
modernizacji i rozbudowy szkoły. W roku 1987 powołany został Społeczny Komitet Rozbudowy 
Szkoły w Mokrzeszy. W starym budynku szkoły przeprowadzono remont części dachu i 
pomalowano sale lekcyjne.  Prace remontowe drugiego budynku szkoły, wykonane społecznie i 
sfinansowane przez rodziców przeprowadzono  powtórnie w 1990 roku. 
W 1991 roku odbył się po raz pierwszy konkurs na dyrektora szkoły. Do konkursu stanął pan 



Zbigniew Wawrzyniak, który otrzymał akceptację członków Komisji. Dotychczasowy dyrektor 
pani Irena Uss została dyrektorem w Szkole podstawowej Nr 25 w Częstochowie.  Dyrektor pan 
Zbigniew Wawrzyniak rozpoczął pracę od starań  nad pozyskaniem środków finansowych na 
przeprowadzenie remontu kapitalnego. Kuratorium Oświaty w Częstochowie wyraziło zgodę na 
remont. Dodatkowe środki finansowe dyrektor szkoły pozyskał od Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej. W czasie wakacji w 1992r. dyrektor szkoły wspólnie z rodzicami uczniów, 
panami: M. Piaszczykiem, B. Stefaniakiem, Z. Rak, J. Chmielarzem, Z. Tyrasem postawili nowy 
ganek, w którym umieszczono szatnię dla uczniów i sanitariaty. Pustaki na budowę przekazało Koło 
Łowieckie „Dzik”. Szkołę opuściły panie: M. Niemczyk, D. Tajchman, M. Szulc, przechodząc do 
Szkoły Podstawowej nr25 w Częstochowie. Zostały zatrudnione nowe nauczycielki – panie: I. 
Markowska, B. Rak, M. Sikora. Stan uczniów na dzień 20 września 1992r. wynosił 98,  uczących 
się w oddziałach I-VIII oraz 14 dzieci sześcioletnich  w oddziale przedszkolnym.
Szkoła pracowała w trudnych warunkach, ponieważ 10 października 1992r. rozpoczął się remont 
kapitalny budynku. Podczas rocznego remontu założono centralne ogrzewanie, wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową, wyremontowano dach. W roku szkolnym 1993/94 położono nową 
elewacje budynku. Remontu podjął się zakład „Instalatorswto Sanitarne i CO Tadeusz Małek” z 
Mstowa. Dzięki staraniom dyrektora szkoły  prace remontowe dofinansował Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej” „Conterpart Fund” z Warszawy.
 Pomimo trwających prac remontowych, szkoła pracowała zgodnie z planem pracy dydaktyczno-
wychowawczym. Po raz pierwszy, pod opieką pani E. Brożyńskiej, została wydana gazetka 
uczniowska „Mojak”, łącząca  dzieci z Mokrzeszy, Jaźwin i Kuśmierek. Pani B. Gruczka 
zorganizowała loterię fantową, z której dochód w całości przeznaczono dla dzieci niewidomych z 
Lasek. Nastąpiło ożywienie życia sportowego i kulturalnego. Z inicjatywy pana dyrektora 
Zbigniewa Wawrzyniaka rozegrano mecze w piłkę nożną z Lusławicami i Krasicami. W Gminnym 
Konkursie 5 Milionów nasze dziewczęta zajęły III miejsce, a chłopcy  - IV , rok później dziewczęta 
były drugie, a chłopcy zajęli trzecie miejsce. W Gminnych Biegach Przełajowych uczeń kl. VIII – 
P. Zalas zajął I miejsce, II miejsca zajęli uczniowie: J. Borowicz, P. Walaszczyk i K. Gąsior. W 
trójboju lekkoatletycznym na szczeblu gminy dziewczęta z klasy IV i V zajęły III miejsce. 
Młodzież szkoły brała udział w obchodach 800-lecia Mstowa. W turnieju szachowym M. 
Kwiatkowski, uczeń kl. III zajął III miejsce. Uczennica pani B. Gruczki, W. Walaszczyk przeszła do 
etapu rejonowego z chemii.  Talentem recytatorskim wykazał się uczeń kl.VIII – R. Bekus, który 
zajął II miejsce w Przeglądzie Recytatorskim w Blachowni oraz reprezentował naszą gminę w 
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w Częstochowie. Do konkursów recytatorskich R. Bekusa 
przygotowywała p. M. Marszałek.Odbywały się wycieczki krajoznawczo-turystyczne, m.in. w 
Beskidy, do Krakowa, Chorzowa.  W szkole częstym gościem była st. wizytator Kuratorium 
Oświaty w Częstochowie pani mgr E. Jabłońska. W ślubowaniu uczniów klasy pierwszej dnia 21 
września 1994r. wzięły udział Wójt Gminy Mstów pani B. Jura i dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Mstowie pani U. Całusińska. Dnia 3 kwietnia 1995r. goszczono w szkole panią metodyk H. 
Marciniak i zespół nauczycieli nauczania początkowego w ramach konferencji metodycznej. 
Zajęcia pokazowe w kl.III wg autorskiego, nowatorskiego  projektu prowadziła pani B. Gruczka. 
Dnia 22 września 1995r.  naszą szkołę odwiedził mistrz olimpijski pan Arkadiusz Szkrzypaszek. W 
szkole odbywały się uroczystości  imprezy szkolne, takie jak: Dzień Nauczyciela, rocznica 
Odzyskania Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Choinka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Samorządności, Dzień Dziecka.
Dnia 10 listopada 1995r  pan mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak objął stanowisko Wójta Gminy 
Mstów. Po przeprowadzonym konkursie, na dyrektora  Szkoły  Podstawowej w Mokrzeszy z 
dniem 10 grudnia 1995r. została  powołana  pani mgr Bożena Gruczka. 
W roku szkolnym 1996/97 pracowała kadra pedagogiczna w składzie: B. Gruczka, E. Kmiecik, E. 
Michalska-Grabiec, D. szeląg, M. Marszałek, T. Łukasiewicz, B. Celmerowska, E. Kowalik, A. 
Adamusińska, E. Dyk, M. Knysak. Z dniem 2 września naukę podjęło 98 uczniów, uczących się w 7 
oddziałach (klasa II i III była łączona).  
Ponieważ szkoła nie posiadała sali gimnastycznej adaptowano na ten cel budynek remizy 



strażackiej i jednocześnie podjęto starania o budowę sali.  W maju 1996r. odbył się I Szkolny 
Festyn Mokrzesz’96,  z którego zebrany fundusz w wysokości 28 mln zł w całości wpłacono na 
konto S.K.R.S.P. w Mokrzeszy.  Dnia 11 września 1996r. szkołę wizytowali  Kurator Oświaty pan 
dr K. Tabaka i Wójt Gminy Mstów pan mgr inż. Z. Wawrzyniak. Dzięki decyzji władz gminy – 
Pana Wójta i radnych Gminy Mstów,  dnia 3 listopada1997r.  rozpoczęto budowę sali 
gimnastycznej. Przetarg na budowę wygrała firma Z.R.B.i K.Z. „Cieślak”. Kierownikiem budowy 
został pan inż. M. Łęski, a mistrzem – pan S. Mitko. Dnia 4 października odbyło się uroczyste 
oddanie sali gimnastycznej. W uroczystości wzięli udział posłowie: panowie M. Kasprzyk i J. 
Zając, Kurator Oświaty w Częstochowie pan J. Betnarski, Wójt Gminy Mstów pan Z. Wawrzyniak, 
radni Gminy Mstów z przewodniczącym RG – panem Eugeniuszem Boralem, dyrektorzy szkół, 
pracownicy Urzędu Gminy, ks. Sł. Kaczmarek, nauczyciele, rodzice uczniów, okoliczni 
mieszkańcy. Wyrazem podziękowania i ogromnej wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczynili 
się do wybudowania sali gimnastycznej było wspaniale zaprezentowane przedstawienie teatralne pt. 
„Cztery pory roku” w wykonaniu wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Mokrzeszy.
Dnia 25 marca 1998r. przy szkole powstał Uczniowski Klub Sportowy „Mojak” , którego Prezesem 
została pani Aneta Janik  a od  2000r. pan Jarosław Krawczyk  Sekretarzem Klubu została pani B. 
Gruczka, która również sprawowała nad nim opiekę. Dzięki pismom do sponsorów Klub otrzymał 
sprzęt do lekkiej atletyki i gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie mogli wziąć udział w obozach 
sportowych we Włodawie, Krajence czy Jarosławiu k. Piły. Pani Dyrektor i Prezes  Klubu 
rozpoczęli starania o odrestaurowanie boisk szkolnych zniszczonych przy budowie sali 
gimnastycznej. W maju 2002r zorganizowano II Szkolny Festyn, z którego uzyskane pieniądze 
zasiliły konto Klubu. Jednocześnie czyniono starania o wpłatę pieniędzy na konto klubu od 
sponsorów, m.in. uzyskano 2 ty. zł od Firmy „Brembo” z Częstochowy, po tysiąc zł przekazały 
firma „TRW” i „Granulat” z Częstochowy. Głównym sponsorem budowy boisk został PZU S.A.  w 
Warszawie, który przekazał na konto Klubu 5 tys. zł. Projekt boisk wykonał bezpłatnie pan J. Koza 
z Zawady. Budowę boiska do piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach 12x24 oraz bieżnię  4x64 
zrealizowano w dniach od 11  do 21 sierpnia 2003r. Budowy, która kosztowała 11 tys. zł,  podjęła 
się firma Pana inż. J. Wilka -Zakład w Zakresie  Obsługi Rolnictwa „Wielgomłyny” z Konar. 
Atestowany sprzęt w cenie 5 tys. zł zakupiono od firmy PP-H „Uni-Arcz” Pana A. Czerwińskiego z 
Warszawy. Honorowy patronat nad budową objął Wójt Gminy Mstów pan mgr inż. Z. Wawrzyniak. 
Artykuł nt. budowy boisk opublikowała w DZ  Pani  redaktor  G. Folaron.
III Szkolny Festyn odbył się w maju 2004r., a zebrane fundusze przeznaczono na zakup urządzenia 
nagłaśniającego. 
   Rodzice aktywnie włączali się  w życie szkoły zakładając płyty laminowane w miejsce lamperii, 
malując sale lekcyjne, kładąc kostkę brukową, służyli transportem i wykonywali drobne prace 
naprawcze. Państwo A. i P. Kwiatkowscy ofiarowali szkole kserokopiarkę, dofinansowali tysiąc zł 
do urządzenia odgromowego w sali komputerowej, wpłacili na budowę sali gimnastycznej 2 mln st. 
zł. Państwao I. i Z. Weżgowiec dofinansowali do sali komputerowej 400 zł.  Pani A. Włodarczyk 
podarowała aparat fotograficzny, który służy szkole do dzisiejszego dnia. Matki piekły ciasta na 
uroczystości klasowe i szkolne, przygotowywały poczęstunki w czasie imprez szkolnych i 
festynów. 
W czasie wakacji 1996r położono płytki w sanitariatach  oraz wytynkowano kotłownię. W 
następnych latach m.in.; malowano sale lekcyjne i korytarze, założono rolety, położono w salach 
wykładzinę, zakupiono nowe ławki, krzesła, szafy, wokół szkoły położono chodnik, w ramach akcji 
„Silesia” zakrzewiono i zadrzewiono tren. Dnia 13 grudnia 2002r.  Urząd  Gminy w Mstowie 
przekazał szkole pięć komputerów, a następnych latach jeszcze dwa. Począwszy od tej pory w 
szkole mogły odbywać się  praktyczne zajęcia informatyki  i Koła Informatycznego.

Promowano szkołę i osiągnięcia  uczniów. Nasi uczniowie uczestniczyli z programem artystycznym 
na festynach w Mstowie, Siedlcu. Wystawiali Jasełka nie tylko w szkole, lecz również w kościele 
tut. parafii i w GOK –u  dla dzieci niepełnosprawnych. 
Uczniowie I i II etapu edukacyjnego brali udział w różnego rodzaju konkursach zdobywając 



miejsca na szczeblu gminy, rejonu czy województwa.  W 1997r. E. Wawrzyniak, uczennica p. T. 
Łukasiewicza, została finalistką Olimpiady z języka polskiego, a w  2000r. R. Bekus, uczeń p. M. 
Marszałek zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. W  2000r.  nasza szkoła zajęła I miejsce w 
Gminnym Konkursie Ekologicznym „My się śmieci nie boimy”. W Gminnym Konkursie 
recytatorskim corocznie I miejsce zdobywała M. Majchrzak reprezentując gminę Mstów na 
szczeblu powiatowym. W gminnych konkursach plastycznych „Na kartę świąteczną”, Marzannę, 
Palmę Wielkanocną uczniowie naszej szkoły zawsze  zajmują  czołowe miejsca. W konkursach 
matematycznych „Kangurze”, „Mat”, „Ekomatematyku”  najlepszymi uczniami okazali się:M. 
Turska i M. Kowalczyk. Uczeń kl.VIII B. Wawrzyniak reprezentował naszą szkołę w Mykanowie 
na Konkursie Ortograficznym. Uczniowie biorą udział w Konkursie Interdyscyplinarnym, 
czytelniczym, grafiki komputerowej, sportowych. Najlepsi zawodnicy w Biegach Przełajowych o 
Puchar Wójta gminy Mstów to uczniowie: K. Knapik i M. Grodecki. Nasza szkoła była dwukrotnie 
organizatorem Rozgrywek Piłki Nożnej Halowej w 2002r i 2004r., a we współpracy ze Szkołą 
Podstawową  i GOK w Mstowie, a w 2003r. zorganizowano I Gminny Festiwal piosenki 
Angielskiej. 
Z dniem 1 września 1999r. do szkoły uczęszczało 83 uczniów uczących się w 5 oddziałach (zostały 
połączone klasy II z III i oraz V z VI). Dnia 1 września 1999r. wdrożono do życia  reformę oświaty. 
Powszechną ośmioklasową szkolę podstawową zastąpiła szkoła sześcioklasowa, podzielona na dwa 
etapy edukacyjne: I etap – nauczanie zintegrowane i II etap – nauczanie blokowe. W b.r. szkolnym 
po raz ostatni uczy się młodzież w oddziale VIII, nie ma oddziału VII. Obowiązek nauki 
przedłużono do 18 roku życia. Obowiązkowy stał się Sprawdzian po szkole podstawowej. Do 
nauczania weszły nowe treści (podstawa programowa i programy wychowawcze), jak i nowe 
formy. Zmienił się status zawodowy nauczyciela. Pedagodzy odbywają staże zakończone oceną. 
Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne przyznają stopnie zawodowe. Szkoła staje się otwarta 
na potrzeby każdego dziecka. Uczy metodami aktywnymi.
Nauczyciele dokształcali się kończąc Studia Podyplomowe, m.in.:p. dyrektor – SP z informatyki, p. 
M. Siwek – SP nauczanie blokowe j. polski z historią, p. D. Szeląg – SP z przyrody, kursy 
kwalifikacyjne, szkolenia.  Zdobywali stopnie zawodowe, m.in.: p. dyrektor – nauczyciela 
dyplomowanego, p. M. Siwek – nauczyciela mianowanego, p. J. Stępień, p. A. Gawron – 
nauczyciela kontraktowego.  
Szkoła promuje zdrowy tryb i aktywny życia. Uczy szacunku do przyrody a miłości do ludzi i 
ojczyzny. Corocznie uczniowie szkoły biorą udział w akcjach zdrowotnych m.in.:„Biały ząbek”, 
„Świat pełen szczęśliwych uśmiechów”, „Blend-a –med.”, „Czas przemian”., akcjach 
ekologicznych, takich jak: „Posadź swoje drzewko”, „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”. Szkoła 
uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych, m.in.: „Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Pomocy 
Świątecznej”, „Dzieło Bożego Miłosierdzia”. Pomagaliśmy powodzianom, dzieciom z Lasek, a 
ostatnio dzieciom z Biesłanu w Północnej Oseti. Rozwijamy zainteresowania turystyczne uczniów 
uczestnicząc w rajdach po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wycieczkach do Mstowa, Kniei, 
Częstochowy, Krakowa, Chorzowa, Wrocławia, Wisły. Organizowane są obozy wędrowne i 
stacjonarne, m.in. w Bukowinie Tatrzańskiej, Jarosławcu, Świnoujściu, Puławach.
Szkoła rozwija uzdolnienia uczniów proponując im udział w kołach zainteresowań, pomaga 
uczniom rozwiązywać sytuacje problemowe i trudności w nauce.  
Bardzo uroczyście obchodzi się w szkole święta państwowe, takie jak: rocznica Odzyskania 
Niepodległości,  rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z okazji DEN zapraszamy byłych 
nauczycieli. Spotykamy się z seniorami naszych uczniów i ludźmi zasłużonymi. W listopadzie  nasi 
uczniowie odwiedzają i porządkują groby żołnierskie. Corocznie odbywają się uroczystości 
szkolne: Pasowanie ucznia klasy pierwsze, Andrzejki, Spotkanie Wigilijne, Choinka, Dzień Babci i 
Dziadka, Walentynki, Dzień Samorządności, Misterium Wielkanocne, Dzień matki, Dzień Dziecka, 
dzień Sportu. W w/w uroczystościach biorą udział władze gminne, oświatowe, sołeckie, rodzice 
uczniów.



Zgodnie ze słowami p. dr N. W. Skinder Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy  „Uczy szacunku dla 
przyrody ,a miłości do ludzi i ojczyzny”

                                                 Na podstawie kroniki szkolnej opracowała:
 Bożena Gruczka


