
Opis 

wydarzeń i przebieg budowy szkoły w Wandalinie, oraz czasu starań o tę budowę.  

   Piszę o tych wydarzeniach na wniosek grona pedagogicznego szkoły. Podobno opis tych 

wydarzeń zamieszczony na stronie internetowej jest nieścisły i wymaga uzupełnień. 

Zgodziłem się na tą propozycję, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie wszystko dobrze 

zapamiętałem. Opisuję fakty, które może jeszcze ktoś uzupełnić. 

  Starania o budowę szkoły, jak również cały przebieg budowy był ściśle związany z działalnością 

kółka rolniczego we wsi, co wyjaśnię w dalszym opisie. Ja natomiast znałem fakty dotyczące z 

istnieniem tegoż kółka oraz stan jego działania, gdyż w latach 1970-1977 byłem pracownikiem 

etatowym. Gdy w r. 1977 decyzją polityczną wcielono K.R. Wandalin do spółdzielni Kółek 

Rolniczych w Skokowie oznaczało to, że majątek K.R. Wandalin został zabrany bez zgody 

mieszkańców. Na skład tego majątku składał się Fundusz Rozwoju Rolnictwa, który był płacony 

przez ludność wiejską przy podatku gruntowym, z przeznaczeniem na unowocześnienie wsi. 

Odbywało się to w skali ogólnokrajowej. Finansowano z tego funduszu mechanizację rolnictwa i 

inne inwestycje we wsiach, np. w latach 1959-1963 sfinansowano budowę wodociągu 

wiejskiego w Wandalinie, do którego mieszkańcy dołożyli składkę z 1ha przeliczeniowego 

ustaloną dobrowolnie, oraz prace niefachowe przy wykopach. 

 Niedługo potem okazało się, że SKRS Skoków źle się gospodarzy i grozi jej bankructwo. Po tej 

wiadomości na zebraniu wiejskim w Wandalinie w r. 1977 postanowiono, że majątek kółka 

trzeba ze spółdzielni wycofać i sprzedać a otrzymane środki pieniężne przeznaczyć na jakiś cel 

społeczny. Najbardziej w tym czasie potrzebna była szkoła, gdyż dzieci uczyły się w Remizie 

Strażackiej i na zapleczu kaplicy. W tym miejscu trzeba dodać, że były tam warunki lokalowe. Po 

wiadomości o tym, że SKR Skoków zbankrutuje na zebraniu wiejskim w Wandalinie podjęto 

uchwałę, że majątek kółka trzeba ze spółdzielni wycofać, sprzedać a otrzymane środki 

przeznaczyć na budowę szkoły. 



Problem polegał na tym, że nie było decyzji o budowie szkoły ze strony Gminy ani pewności, że 

majątek z SKR odzyskamy. Gdy w r. 1978 Burmistrz Gminy Fijołek Eugeniusz wydał zezwolenie na 

budowę szkoły, funkcję radnego gminnego z Wandalina sprawował Stochmal Piotr. Decyzja o 

budowie szkoły była martwa, gdyż Gmina jako inwestor szkoły nic nie robiła w kierunku 

rozpoczęcia budowy. Radny Stochmal Piotr na własną rękę próbował rozpocząć budowę. Ze 

składek zebranych na wsi, zakupiono dwa samochody, cegły, wykończono podkłady geodezyjne i 

inne różne czynności. 

 W pracach tych radnemu pomagał Solis Stefan. Obydwaj wyjeżdżali do Kuratorium Oświaty w 

Lublinie w sprawach budowy.  

Potem okazało się z punktu widzenia władz gminnych, że decyzja o budowie była błędna i 

wszystkie starania zaniechano. Pieniądze wydane na różne czynności zostały zmarnowane. Cegłę 

zabrano do szkoły w Kluczkowicach na remont, nikt za to nie zapłacił  Komitetowi z Wandalina.  

Od tego czasu nastąpiło ponowne staranie ze strony wsi o budowę szkoły. 

Przełomowym punktem tych starań było zajęcie majątku Kółka Rolniczego Wandalin z SKR 

Skoków, gdyż była nadzieja, że uzyskamy konieczne fundusze na budowę szkoły. 

Był to 23 sierpnia 1991r. mieszkańcy wsi pod przewodnictwem sołtysa Górskiego Kazimierza, 

zebrali się na szosie przy kółku rolniczym. Po dyskusji postanowiono zerwać plony z bram i 

przystąpić do przygotowania kombajnów i pras do słomy do akcji żniwnej. Działalność SKR-u 

Skoków w tym czasie w Wandalinie polegała na wyprowadzeniu poszczególnych maszyn i ich 

sprzedawaniu.  

Przy wyprowadzaniu kombajnu zbożowego, w bramie stanął Kalinowski Czesław i zezwolił na 

jego sprzedaż. Po zajęciu majątku spisaliśmy wszystko w najmniejszych szczegółach i 

zabezpieczyliśmy.  

W niedługim czasie kombajny i prasy poszły do żniw. 



Komisja inwentaryzacyjna działa w następującym składzie: 

1. Górski Kazimierz 

       2. Kalinowski Czesław 

3. Ciseł Henryk 

4. Najko Zbigniew 

5. Marcinkowski Józef 

6. Wójcicki Jan 

Na tym samym zebraniu wybrano zarząd Kółka Rolniczego Wandalin, który potem został 

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Lublinie. 

 

W skład zarządu weszły następujące osoby: 

1. Kalinowski Czesław- prezes 

2. Ciseł Henryk- skarbnik 

3. Wójcicki Jan- członek zarządu 

  Od tego czasu zaczęły się najtrudniejsze czasy dla wybranego zarządu, trzeba było prowadzić 

bieżącą działalność gospodarczą kółka, oraz jednocześnie odpierać oskarżenia ze strony SKR 

Skoków, o kradzież ich majątku w Wandalinie. Odbywały się ciągłe przesłuchania na Policji i w 

Prokuraturze w Opolu Lubelskim. Oznajmiono, że jako zarządowi kółka grozi nam po 5 lat 

więzienia za zajęcie społecznego majątku. Broniliśmy się na różne sposoby. Radnym Gminy z 

Wandalina został wybrany Dudziak Henryk. Zorganizował On spotkanie, na którym byli obecni 

przedstawiciele Ministra Rolnictwa- Janowskiego Gabriela i władze wojewódzkie. Całe 

wydarzenie było nagłośnione w telewizji.  



Pisaliśmy różne pisma do Marszałka Sejmu, Prokuratury, władz wojewódzkich i gminnych. 

Wszędzie przyznawano nam rację, że szkoła jest potrzebna a majątek kółka obroniliśmy słusznie, 

ale śledztwo przeciw nam wciąż prowadzono. Punktem przełomowym stało się spotkanie w 

Zespole Adwokackim w Lublinie na ulicy Okopowej, zorganizowane przez Księdza Pokrywkę Jana.  

W spotkaniu uczestniczyli: sołtys Górski Kazimierz, Klinowski Czesław jako prezes K.R. oraz 

Wójcicki Jan- członek zarządu K.R. Adwokaci po zapoznaniu się z dokumentami i naszą 

argumentacją, uznali, że śledztwo przeciw nam jest prowadzone niesłusznie oraz przyrzekli 

pomoc. Od tego czasu śledztwo ustało, ale nadal nie mieliśmy swobody w prowadzeniu 

działalności w kierunku spieniężenia majątku kółka, gdyż prawnym właścicielem był SKR Skoków. 

W tym czasie była masowa wyprzedaż-prywatyzacja majątków państwowych i samorządowych. 

Wtedy można było uzyskać największą kwotę po sprzedaży wszystkiego, lecz nie było zgody SKR 

Skoków na zwrot majątku. Nie było również decyzji o budowie szkoły i pieniędzy społecznych nie 

można było trzymać w przysłowiowej pończosze. W tej sytuacji po uzyskaniu osobowości 

prawnej w Sądzie Gospodarczym w Lublinie, postanowiliśmy wydzierżawić majątek. Pierwszym 

dzierżawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ew-Pol z Lublina. Następnym dzierżawcą 

od r. 1995 do czasu sprzedaży była firma Agrotrans s.e w Łaziskach. 

Dzierżawcy chcieli okazję wykorzystać dla siebie ale nam majątku nie przymnażali. Były różne 

trudne sytuacje podczas tych dzierżaw, ale taka była konieczność aby utrzymać to jako własność 

wsi a potem spieniężyć i wpłacić jako wkład na budowę szkoły. Z czynszu dzierżawczego, Kółko 

Rolnicze finansowało różne wiejskie przedsięwzięcia.  Była wtedy budowana remiza OSP. 

Wandalin. Sfinansowaliśmy tam drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, bramę do garażu, część 

wyposażenia kuchni w remizie, ufundowany został sztandar dla OSP. Oprócz pomocy dla straży, 

zapłaciliśmy zatwardzenie drogi wzdłuż boiska szkolnego, żeby spływająca woda z pola nie 

unosiła błota pod szkołą. Dopłaciliśmy 1500 zł na wiatę przystankową koło szkoły.  W 

późniejszym czasie przekazaliśmy 5000 zł dla Komitetu Rodzicielskiego Szkoły w Wandalinie, oraz 

została przeznaczona kwota około 13 000 zł na wymianę okien w remizie strażackiej na górnym 

piętrze.  



Po uzyskaniu tytułu własności majątku kółka rolniczego, został wybrany nowy zarząd oraz 

Społeczny Komitet Budowy Szkoły. W skład zarządu K. Rolniczego weszli: 

1. Skrzypek Kazimierz- prezes 

2. Pietroń Stanisław- skarbnik 

3. Jakubowski Dariusz- członek zarządu 

4.Adaszewski Lucjan -\\-  -\\- 

5. Górski Antonii- sekretarz  

6.Towka Mieczysław- członek zarządu  

7. Wójcicki Jan -\\-  -\\- 

Społeczny Komitet Budowy Szkoły był następujący: 

1. Dudziak Henryk- przewodniczący  

2. Górski Kazimierz- członek Komitetu 

3. Adaszewski Lucjan -\\-  -\\- 

4. Skrzypek Kazimierz -\\-  -\\- 

W styczniu 1996r. w drodze przetargu został sprzedany majątek K. Rolniczego, a zezwolenia na 

budowę szkoły nadal nie było.  W tym czasie starania o budowę szkoły rozpoczęła wieś Puszno. 

Ówczesny Dyrektor szkoły w Pusznie pełnił zarazem funkcję przewodniczącego Rady Gminnej. 

Złożył on propozycję uchwały, ażeby Puszno i Wandalin złożyły układy społeczne na budowę 

szkoły po 15% wartości budowy szkoły, a dopiero wtedy zostaną podjęte dalsze decyzje w 

Gminie co do budowy tych szkół. Uchwałę podjęto. Obliczone to było na fiasko. Sądzono, że 

żadna ze wsi nie zgromadzi wyznaczonej kwoty. Puszno tych warunków nie spełniło.  

  



Wieś Wandalin warunki wypełniła z dużą nadwyżką. Wpłaciliśmy gotówkę za sprzedany majątek 

kółka. Wykupiliśmy jako wieś, projekt budowy szkoły oraz mieszkańcy wsi rozebrali starą szkołę i 

zniwelowali plac pod budową nowej. Jeżeli chodzi o powyższą uchwałę w sprawie 15% wkładu, 

można było ją podwyższyć i uznać za nieważną, gdyż w polskiej Konstytucji jest zapisane, że 

koszty związane ze szkolnictwem podstawowym, zobowiązany jest ponosić budżet państwa. My 

też uchwały nie zaskarżyliśmy, gdyż zrozumieliśmy, że jeśli nie wzniesiemy społecznego wkładu, 

szkoły w Wandalinie nie będzie. Rozpoczęły się następnie przygotowania do budowy. 

Ogłoszono przetarg na wykonanie budowy, którego z początku nie można było przeprowadzić 

gdyż zgłosiła się tylko jedna firma ,,Piecobudowa” z Lublina, żeby przetarg mógł się odbyć 

musiały być co najmniej dwie firmy. Staraniem Dudziaka Józefa z Lublina, dzięki pomocy 

wojewody Lubelskiego, skierowano w dzień przetargu drugiego uczestnika, następnie tego 

samego dnia przystąpiło do przetargu trzecie przedsiębiorstwo z Białej Podlaskiej. Przetarg 

wygrała Piecobudowa z Lublina. 

Obowiązki w sprawie budowy w tym czasie powinna przejąć gmina z Opola Lubelskiego jako 

inwestor, lecz nadal radny Dudziak Henryk załatwiał sprawy związane z budową. Był on 

wspierany w tych pracach przez Komitet Budowy szkoły,  zarząd Kółka Rolniczego i inne osoby z 

Wandalina. Były różne wyjazdy, w których użyczali swoich samochodów- Zarzycki Bonifacy, 

Lankamer Adam, Pietroń Stanisław, Skrzypek Dariusz. Z powodu upływu czasu trudno wszystkich 

wymienić. Budowy doglądał często Kalinowski Czesław, Włoda Józef. Były sprawdzane różne 

przesunięcia budowlane np. Kalinowski Czesław zauważył, że cegła dostarczona na sutereny jest 

całkowicie nie nadająca się do budowy. Cegłę zabrano i dostarczono inną. Ogólnie nie starano 

się ze strony inwestorów czyli Gminy o staranność w budowie, w wyniku czego w późniejszym 

czasie wynikło dużo usterek i napraw w etapie  wykańczania. Kiedy już został wybudowany stan 

surowy szkoły zbliżała się zima. Jako mieszkańcy wsi na sesji Gminnej Rady monitowaliśmy, żeby 

na zimę szkołę przykryć wtedy jeden z radnych postawił wniosek „już dosyć kłopotów ze szkołą 

w Wandalinie, trzeba spychaczem rozwalić te mury i będzie spokój”. Dla nas, obecnych 

mieszkańców Wandalina był to moment upokarzający. 



W sprawie tego dachu pojechaliśmy do Wojewody Lubelskiego- Hunka Edwarda w składzie: 

Skrzypek Kazimierz, Adaszewski Lucjan, Pietroń Stanisław, Wójcicki Jan. Spotkanie zorganizował 

Dudziak Józef mieszkający w Lublinie. Wojewoda oświadczył, że nie jest zobowiązany finansować 

budowę szkoły w Wandalinie, gdyż nie jest jej inwestorem. Potem po pewnych rozmowach 

Wojewody z Kuratorem Oświaty, oświadczono nam, że zostały pozbierane niewykorzystane 

końcówki finansowe z różnych budów w województwie Lubelskim i po ich skompensowaniu  

wystarczyło na nasz dach. Był to koniec roku kalendarzowego. 

 

 

  Radny Dudziak Henryk zgłosił się do Gminy w  Opolu Lubelskim po wniosek na tę dotację, aby 

złożyć do Wojewody, dopiero po awanturach wydano wniosek, a przecież była to tylko 

formalność. Potem po objęciu urzędu w Gminie przez nowe kierownictwo, prace przy budowie i 

kontakty odbywały się w lepszych warunkach. Burmistrzem został Skorek Lechosław a jego 

zastępcą Wróbel Dariusz. Budowa się jednak dalej dłużyła z powodu braku pieniędzy. Wykonanie 

szkoły trwało 7 lat, a materiały i robocizna wciąż drożały. Dopiero w roku 2004 Gmina otrzymała 

dotację celową z Ministerstwa Oświaty i budowę dokończono. W 2006r. Szkołę uroczyście 

otwarto.  

Na budynku szkoły zawisła tablica informacyjna, skąd płynęły pieniądze na budowę szkoły oraz 

jakie kwoty. Skromnymi słowami zapisano, że w budowie miało współudział społeczeństwo wsi. 

Społecznego wkładu nie wyceniono. Łącznie starania o budowę i  sama budowa szkoły w 

Wandalinie trwały 26 lat. Nauczanie dzieci w tych czasach odbywało się w trudnych warunkach 

lokalowych, jak wspomniałem na wstępie. Dzieci w klasach było znacznie więcej niż obecnie, 

wtedy była potrzebna duża szkoła. Jest to czas stracony pod względem lokalowym dla dzieci 

uczęszczających wtedy do szkoły, jak również dla nauczycieli. Pisząc o tym wszystkim przychodzą 

mi na myśl różne wspomnienia np. Rozpoczynając proces odzyskiwania majątku społecznego z 

myślą o przeznaczeniu go na cel szczytny jakim jest szkoła, byliśmy prawie pewni, że uczynimy to 



bez większych kłopotów. Prawo też było po naszej stronie. Zainteresowanie społeczeństwa wsi 

tą sprawą było bardzo duże, to dodawało nam społecznie działającym w tej sprawie, dużo siły i 

odwagi. Po pewnym czasie wszyscy się poczuli zmęczeni i emocje opadły a takie poparcie 

przysłowiowego „społeczeństwa zaangażowanego” w sprawę w tamtych czasach było bardzo 

ważne. Wszyscy społecznicy często zostawali sami w działaniu zarówno z Komitetu Społecznego 

budowy szkoły jak również Zarządu Kółka Rolniczego, który był narażony na największe szykany 

urzędnicze. Najdłużej w tej atmosferze, społecznie pracowali Kalinowski Czesław, Ciseł Henryk i 

Wójcicki Jan. Był to czas gdy polityka liczyła się bardziej niż prawo i prawda. Przez długi czas tego 

działania społecznego, grożono nam wyrokami skazującymi jako winnych „zaboru” majątku 

Spółdzielni Kółek. Nieraz przychodziły nam myśli, że już nie damy rady, ale przeświadczenie iż 

ten majątek to nasza praca i naszych poprzedników, którego nie można zmarnować, dodawało 

nam siły w działaniach i nie pozwalało na cofnięcie się. Nadzieja na lepsze jutro wciąż była. Wieś 

Wandalin we wspomnieniach ludzi z tamtych czasów była zapisywana jako wieś nadzwyczajna. 

Ta nadzwyczajność polegała na tym, że wieś tworzona była w latach zaboru carskiego. Prawie 70 

osadników z różnych terenów jednocześnie, po  zawarciu umowy w 1856r. z dziedzicem 

Dolińskim spadkobiercą dziedzica Niesiołowskiego przystąpiło jednocześnie do karczowania lasu 

i rekultywacji nieużytków i tworzenia nowego 

lokalnego społeczeństwa. 

 

 

 

 

 

 



 

 Dotychczas wsie powstawały głównie przy traktach drogowych i w okolicach dworców. W 

okolicznościach osadnicy z Wandalina byli zdani na własną samorządność bez żadnej pomocy z 

zewnątrz np. Dziedzica. W takiej sytuacji wyznaczono drogi, organizowano różne przedsięwzięcia 

związane z bytowaniem. Wśród tych przedsięwzięć nie zapomniano o nauczaniu dzieci pomimo 

prześladowań władz carskich. W okresie między wojennym wieś się rozrastała i zmieniała ale o 

nauczaniu nie zapomniano, ciągle się odbywało bez względu na sytuację w kraju jak np. W 

późniejszym czasie podczas niemieckiej okupacji.                                                                                                                                                                                                                                                                            

W tym wspomnianym okresie międzywojennym, wieś się zorganizowała i pobudowała szkołę. Po 

okupacji, staraniu społeczeństwa i kierownictwu ówczesnego dyrektora szkoły Gawryszka 

Stanisława, szkołę rozbudowano o jedną klasę lekcyjną.  

W latach siedemdziesiątych XX wieku szkołę zamknięto ze względu na bezpieczeństwo dzieci. 

Streszczenie tych wydarzeń tłumaczy dlaczego społeczeństwo Wandalina z taką determinacją 

dążyło do pobudowania szkoły. Było to rzeczą jakby naturalną od dawnych czasów, że ludzie 

sami w przeważającej większości organizowali życie we wsi. 

Są to moje prywatne spostrzeżenia.  

 

Wójcicki Jan 

 

 

 

 

 


