
Szkoła Podstawowa im. Batalionów 
Chłopskich w Woli Wodyńskiej. 
 

W ramach ogólnokrajowego programu:,, 1000 szkół na 
1000 lecie państwa polskiego”- Władysława Gomułki, 
podjęta została decyzja obudowie budynku szkolnego 
w Woli Wodyńskiej. Pierwsza szkoła, w której uczyła się 
młodzież szkolna w okresie po drugiej wojnie światowej 
mieściła się na skraju lasu, w budynku wynajętym od p. 
Dobraczyńskiej( ciotki pisarza Jana Dobraczyńskiego). 
W tej szkole w okresie powojennym uczyło się około 
100 uczniów.  

Po tamtym budynku szkolnym obecnie pozostały tylko 
resztki fundamentów. Z powodu sprzedaży przez 
właścicielkę posesji, przeniesiono nauczanie do 
prywatnego budynku u p. Stanisława położonego w 
centrum wsi ( obecnie nie zamieszkałego). Społeczność 
lokalna niezwykle aktywna w krzewieniu działań 
społecznych, pobudzana dodatkowo przez nauczycieli 
podjęła decyzję budowie nowego budynku Szkoły 
Podstawowej.  

W związku z czym powołano na walnym zebraniu 
mieszkańców wsi Społeczny Komitet Budowy, którego 



przewodniczącym został p. Władysław Kublik- 
nauczyciel tejże szkoły. Na lokalizację nowego obiektu 
szkolnego, swoje pole ofiarował były dziedzic dóbr Woli 
Wodyńskiej- Bolesław Chomiczewski.  

Na działce w niewielkim pałacyku położonym na skraju 
południowym wsi, zamieszkiwała jeszcze wówczas jego 
córka p. Zofia Chrząstowska, dla której w zamian 
wybudowano w latach 60-tych po przeciwnej stronie na 
skraju parku podworskiego odrębny budynek 
mieszkalny, gdzie dożyła sędziwego wieku. 

Budowa nowego jednopiętrowego budynku szkolnego 
wykonywana była wyłącznie w czynie społecznym i 
trwała cztery lata. Cegielnia Kółka Rolniczego 
ofiarowała 10000 sztuk cegły na fundamenty( kronika 
wsi Woli Wodyńskiej 2012r.-wspomnienia działaczy 
miejscowego środowiska lokalnego Woli Wodyńskiej). 
Kamień węgielny wmurowano o obecności 
mieszkańców wsi, wójta gminy i władz powiatowych. 
Uroczyste poświęcenie i oddanie  budynku szkolnego 
do użytku odbyło się w dniu Święta Ludowego w 1961r. 

,,Tak dużego zgromadzenia wieś nasza nie pamięta. 
Były władze gminne i powiatowe, był minister 
Kazimierz Banach. Były występy artystyczne, kiermasz 
książek, orkiestra szkoły zawodowej z Siedlec i zabawa 



ludowa do rana, gdzie w parku była przygotowana 
specjalnie na tę okazję wielka scena. Nasz zespół 
zaprezentował tańce ludowe- tak podniosłych i 
historycznych chwil nie zapomina się nigdy”-wspominał 
Tadeusz Lewandowski, me….. otwarcia tego obiektu 
szkolnego. 

Na frontowej ścianie obiektu szkolnego umieszczono 
tablicę pamiątkową następującej treści:,, W hołdzie 
bohaterskim żołnierzom września i Polski podziemnej 
poległym i zaginionym na terenie gminy Wodynie w 
latach 1939- 1945 w walkach o wolną, sprawiedliwą i 
Niepodległą Polskę dla upamiętnienia ich ofiarnej walki, 
odwagi i gorącej miłości do Ojczyzny- członkowie koła 
ZBOWID”.  

W uroczystym odsłonięciu tej tablicy pamiątkowej wziął 
również udział były Wojewoda Siedlecki płk dr Janusz 
Kowalski w otoczeniu licznie przybyłej społeczności 
lokalnej i młodzieży szkolnej z terenu gminy.  

Niezwykle bogaty był dorobek artystyczny w tej szkole, 
organizowany przez nauczyciela a później dyr. Mgr. 
Andrzeja Boczek, który wykrzesał z młodzieży szkolnej 
ukrywane zdolności artystyczne. Z okazji oddania w 
1994 r. Domu Strażaka w Kamieńcu, zorganizował 
zespół sceniczny ,,Klekota”. Zespół prezentował swój 



repertuar na wielu scenach estradowych w Polsce i za 
granicą, rozsławiając naszą Ziemię Wodyńską. Z okazji 
75 rocznicy Zjednoczenia Ruchu Strażackiego 
prezentowano jego dorobek w Teatrze Wielkim w 
Warszawie.  

Pan Andrzej Boczek zorganizował wydawanie pisemka 
szkolnego, redagowanego przez uczniów i ich rodziny, 
odtwarzając bogatą historię wsi Woli Wodyńskiej 
założonej w XIV i XV w.(kronika OSP Wola Wodyńska 
str.4). 

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat po II wojnie 
światowej, ta szkoła wydała działaczy społecznych, z 
którymi p. Andrzej Boczek nawiązał wiele kontaktów 
wykorzystywanych przy organizowaniu uroczystości 
środowiskowych.  

Malejąca jednak dzieci, młodzieży szkolnej w tym 
rejonie spowodowała likwidację tego okręgu szkolnego 
i włączenie placówki ostatecznie do Szkoły 
Podstawowej w Wodyniach, wraz z jej bogatą 
dokumentacją. 

Wójt Gminy Marian Sekulski dokonał sprzedaży 
budynku szkolnego, wraz z przylegającym, okazałym 
placem osobie prywatnej, która zorganizowała Zakład 



Opieki Zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku,, 
Tęczowe Wzgórze”.  

W pobliskim podwórkowym parku w ramach 
rewitalizacji wybudowano pawilon, w którym 
zainstalowano w specjalnej gablocie tablicę 
pamiątkową. 

H.W. 


