Gimnazjum w Koniuszowej - A lower secondary school in Koniuszowa
Reforma systemu oświaty wprowadzona 1 września 1999 roku zmieniła strukturę
kształcenia w Polsce1. Wprowadzono nowe typy szkół2:
1. sześcioletnią szkołę podstawową podzieloną na dwa etapy (I etap – klasy 1-3, tzw.
kształcenie zintegrowane oraz II etap – klasy 4–6 tzw. kształcenie blokowe)
2. trzyletnie gimnazjum
3. trzyletnie liceum profilowane
4. dwuletnią szkołę zawodową
5. dwuletnie liceum uzupełniające po szkole zawodowej
6. szkoły policealne
W taki sposób nasza szkoła uległa przekształceniu z ośmioletniej szkoły podstawowej w
sześcioletnią – ten typ rozwiązania organizacyjnego spotkał się z przychylnością ze strony
rodziców, uczniów i nauczycieli.
Całkowicie odmienne reakcje budziło od samego początku reformy strukturalnej
polskiego systemu oświaty tworzenie gimnazjów. Największe obawy budziło nagromadzenie
w jednej placówce duŜego skupiska młodzieŜy znajdującej się w trudnym okresie
rozwojowym.
W gminie Korzenna utworzono wówczas cztery takie placówki: w Korzennej, Mogilnie,
Lipnicy Wielkiej i Siedlcach. Dla uczniów z naszej wsi obwodowym gimnazjum było
Gimnazjum w Mogilnie. Chodzili więc cierpliwie nasi uczniowie nie patrząc na deszcz, śnieg
i mróz. Niektórzy mieli daleko – zwłaszcza ci, którzy mieszkali przy granicy z Piątkową lub
Łęką (prawie 4 kilometry w jedną stronę). Uczniowie z Ŝalem mijali nową i przestronną
siedzibę, by dalej wędrować na mogilskie wzgórze.
Jak powiedziano wyŜej, nowy budynek szkoły w Koniuszowej oddano w 2002r.
Wówczas rodzice uczniów wzięli sprawę w swoje ręce i zaczęli starania o utworzenie w
naszej szkole tzw. oddziałów zamiejscowych Gimnazjum w Mogilnie, aby nasza młodzieŜ
mogła się uczyć w Koniuszowej. Najwięcej wysiłku włoŜyła w te działania ElŜbieta Ruchała,
którą mieszkańcy wsi wybrali na radną do Rady Gminy w Korzennej. Wraz z niewielką grupą
wspierających ją rodziców – zwłaszcza Tadeusza Gajewskiego - odwiedzali wszelkie
instytucje i osoby, które mogłyby wesprzeć ich działania.
Dzięki Ŝyczliwości Rady Gminy i Wójta Gminy Jana Budnika3 w roku szkolnym
2002/2003 zaczął w naszej szkole działać jeden oddział zamiejscowy (obejmujący klasę
pierwszą gimnazjum). Uczniowie z klasy drugiej i trzeciej w dalszym ciągu kontynuowali
naukę w Gimnazjum w Mogilnie. W następnym roku szkolnym funkcjonowały juŜ dwa
oddziały zamiejscowe, a w trzecim roku prawie wszyscy uczniowie4 z Koniuszowej uczyli się
juŜ w „swojej” szkole. Niestety atmosfera nie była sprzyjająca, poniewaŜ uczniowie i rodzice
mieli ciągłą świadomość, Ŝe w następnym roku szkolnym nauka w gimnazjum moŜe się
przestać odbywać w Koniuszowej.
Największe nasilenie niepokoju nastąpiło w roku 2005, w którym okazało się, Ŝe jest to
ostatni rok, w którym ustawa o systemie oświaty dopuszczała funkcjonowanie takiego
rozwiązania organizacyjnego, jakim były oddziały zamiejscowe. W myśl przepisów
prawnych od następnego roku szkolnego oddziały zamiejscowe miały albo zostać ostatecznie
zlikwidowane, albo przekształcone w samodzielne gimnazja. Działania rodziców, a przede
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wszystkim ElŜbiety Ruchały, uległy takiemu nasileniu, Ŝe 30 czerwca 2005 roku Rada Gminy
w Korzennej podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Koniuszowej5.
W taki oto sposób od dnia 1 września 2005 roku nasza placówka funkcjonuje jako Zespół
Szkół w Koniuszowej, w skład którego wchodzą: oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i
gimnazjum.
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