
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie 

– rys historyczny 

 „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich” pod red. 

Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego z 1886 r. podaje, że w Niechłoninie w 

drugiej połowie XIX wieku funkcjonowała szkoła początkowa. Na początku  XX wieku (1907 

r.) na południowym krańcu wsi została wybudowana „stara” szkoła. Mieszkańcy własnym 

kosztem wypalili cegłę i włączyli się aktywnie w prace budowlane. Gmina natomiast pokryła 

koszty fachowców i zakupiła drewno. 

 Podczas II wojny światowej okupanci przybudowali do szkoły swój budynek i 

dokonali rozbiórki pomieszczeń gospodarczych szkoły. Po wojnie niemiecka przybudówka 

stała się punktem spornym, mianowicie działała tam Gminna Spółdzielnia, a szkoła borykała 

się z kłopotami lokalowymi. W 1945 roku powróciły do Niechłonina dawne nauczycielki: 

pani Sakowicz i pani Rudzińska. Przejęły w administrację stary budynek szkoły i nowy 

poniemiecki (sporny). 

 W 1947 roku przyznano fundusze i materiały na rozbudowę szkoły. Przeprowadzono 

badanie fundamentów budynku poniemieckiego. Sprawę jednak zaniedbano i planów 

rozbudowy nie zrealizowano. W 1949 roku przy budynku szkoły urządzono spęd żywca, a 

część pomieszczeń przeznaczono na inne cele niż szkolne. Warunki pracy szkoły uległy 

znacznemu pogorszeniu. 

 O szkołę walczyli mieszkańcy Niechłonina, kierownictwo szkoły i nauczyciele, którzy 

wystosowali do władz pismo w sprawie warunków pracy w miejscowej szkole: „Izby o 

wymiarach ¾, w jednej mniejszej mieszczą się tylko trzy ławki czteroosobowe, w drugiej z 

braku miejsca tablicę należy stawiać na tle jedynego okna.” Szkoła była wówczas 

siedmioklasowa, liczyła 117 uczniów. Zwracano  uwagę na niekorzystne dla szkoły 

bezpośrednie sąsiedztwo magazynu. Boisko stało się składem węgla. Płot szkolny i inne 

elementy mienia społecznego ulegały stopniowemu niszczeniu.  Istniała groźba pracy pod 

gołym niebem. 

 Kolejne losy Szkoły Podstawowej w Niechłoninie zaczęły układać się pomyślnie. W 

1956 r. rozpoczęto starania o wybudowanie nowej szkoły. Wzięto pod uwagę dwie działki: 

1. Starą ziemię szkolną na południowym krańcu wsi. 

2. Nową działkę na północnym skraju wsi - pod Gruszką. 

 Wybrano nową działkę i na niej powstała nowa szkoła – tysiąclatka. Na frontowej 

ścianie budynku znajdowała się pamiątkowa tablica mówiąca o cennej inicjatywie 

mieszkańców Niechłonina dotyczącej budowy szkoły. Podano na niej rok 1962 (wkopanie 

kamienia węgielnego). 

 Nazwa szkoły brzmiała: Zbiorcza Szkoła Podstawowa im. generała Karola 

Świerczewskiego w Niechłoninie. Uczęszczali tu uczniowie z Gruszki, Gnojna i Niechłonina. 

 W dziesiątą rocznicę działalności nowej szkoły założono kronikę – rok szkolny 

1973/1974. 22 maja 1976 roku Szkole Podstawowej w Niechłoninie został wręczony sztandar.  

Założono Złotą Księgę Absolwentów. 



 W 1976 roku Niechłonin przestał być gminą, w związku z czym szkoła znalazła się w 

obrębie gminy Płośnica. 

 01.09.1999 roku Szkoła Podstawowa im. Karola Świerczewskiego została 

przekształcona w szkołę o strukturze organizacyjnej I-VI. 

 W roku szkolnym 2006/2007 rozpoczęto prace nad zmianą imienia szkoły, i wszczęto 

procedurę  wyboru nowego patrona.  15 listopada 2008 roku staraniem  dyrektora szkoły, 

uczniów, nauczycieli, rodziców i władz samorządowych nadano Szkole Podstawowej w 

Niechłoninie imię Henryka Sienkiewicza i przekazano sztandar ufundowany przez licznych 

sponsorów. 

  07.12.2012 roku odbyła się uroczystość otwarcia hali sportowej. Obok szkoły powstał 

plac zabaw dla dzieci. W 2016 roku w sąsiedztwie boiska szkolnego  wybudowano nowe 

boisko z nawierzchnią trawiastą. 

 01.09.2016 roku sześcioletnia szkoła podstawowa została przekształcona w szkołę 

ośmioletnią. W szkole znajduje się oddział przedszkolny i punkt przedszkolny. 

 

Kadra kierownicza szkoły (czasy powojenne, chronologicznie): 

Henryk Jagodziński, Tadeusz Gesek, Teofil Zdunek, Andrzej Tomporowski, Teresa 

Nowakowska, Marzena Monczewska, Zenona Urszula Rosłon (obecnie) 
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