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Trochę historii 
Już w 1920 r. – co potwierdzają  najstarsi mieszkańcy – w Woli Mieleckiej 

funkcjonowała szkoła powszechna. Ten mały, drewniany budynek zlokalizowany 
był w pobliżu majątku dworskiego Lucjana Rydla, tj. przy skrzyżowaniu dróg 
wiodących na Tarnów i Podleszany. W szkole uczyły się cztery klasy. Zajęcia 
odbywały się w systemie dwuzmianowym. Tu także kwaterowano nauczycieli, 
którym zapewniano skromne, dwupokojowe mieszkanie. Pod koniec lat 20. – dzięki 
staraniom mieszkańców - oddano do użytku nowy, murowany budynek szkolny. 
Wzniesiono go w miejscu, w którym obecnie znajduje się szkoła.  

Wybuch II wojny  światowej przerwał zajęcia lekcyjne. Budynek szkolny zajęli 
żołnierze niemieccy, którzy stacjonowali tu do 1944 r. Był to także rok, w którym 
ruszyła ofensywa wojsk radzieckich. Front stanął w Woli Mieleckiej. Zniszczeniu 
uległo wiele zabudowań, a w tym dwór i szkoła. Mimo to już 26 lutego 1945 r. 
dzieci rozpoczęły naukę. Na szkołę przeznaczono dom pożydowski, znajdujący się 
na końcu wsi (w kierunku Trzciany).  

Rok szkolny 1945/46 rozpoczęto 3 września w baraku, który postawiono tuż 
obok zgliszczy szkoły. W budynku tym mieściły się dwie sale lekcyjne, oraz 
mieszkanie dla kierownika szkoły. W ciągu pierwszego powojennego dziesięcio-
lecia w Woli Mieleckiej nastąpiło wiele pozytywnych zmian. Odbudowano domy, 
wznowiono działalność OSP, szkoła ciągle się rozwijała. Potwierdzeniem tego 
może być fakt, że już w 1958 r. w szkole uczyło się 118 dzieci w klasach od I-VII. 

Barak w którym uczyły się dzieci ulegał systematycznej ruinie i w 1958 r. 
rozpoczęto budowę nowej szkoły. Ustalono, że mury staną na miejscu przedwojen-
nej szkoły. Miejscowa ludność okazała dużo zrozumienia i nie żałowała pomocy. 
W roku szkolnym 1958/59 została wybudowana nowa placówka oświatowa, 
w której mieściło się pięć przestronnych sal lekcyjnych i duży hol. Z roku na rok 
przybywało dzieci i nauczycieli. Zmieniało się oblicze szkoły. W 1967 r. szkoła 
w Woli Mieleckiej obchodziła uroczyście 150- lecie fundacji założonej przez 
rodaka Woli Mieleckiej – Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Dla upamiętnienia 
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tej rocznicy w dowód uznania  ufundowano zacnemu rodakowi okolicznościową 
tablicę, która wmurowano 9 grudnia  1967 r.  

Wkrótce okazało się, że i ta szkoła jest za ciasna – w 1970 r. w szkole uczyło 
się 267 uczniów w 11 oddziałach. W 1973 r. staraniem kierownika szkoły i środo-
wiska rozpoczęto rozbudowę, a 30 maja 1976 r. oddano do użytku rozbudowany 
obiekt szkolny, liczący 11 sal lekcyjnych, bibliotekę, 4 przestronne korytarze 
i sanitariaty.  

Przez wiele lat starano się uzyskać fundusze na realizację jeszcze jednego 
projektu – budowę sali gimnastycznej. W 1996 r. uczniowie szkoły w Woli 
Mieleckiej, dzięki dużemu wysiłkowi gminy Mielec, mogli już odbywać zajęcia 
lekcyjne w nowoczesnej sali z bogatym zapleczem sportowym.  

Ciągła modernizacja bazy szkolnej w Woli Mieleckiej była wyrazem 
przykładnej postawy jej mieszkańców, którzy dbają o warunki nauczania młodych 
pokoleń. W dniu 18 czerwca 2000 r. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej otrzymał imię 
Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. W latach 1920-1999 w szkole zatrudnionych 
było ponad 70 nauczycieli. Funkcję kierownika tej placówki pełnili: Edward 
Hodbod w latach 1920-1931, Leon Sroka w latach 1931-1939, Janina Kras w latach 
1945-1967, Marian Wrażeń w latach 1967-1975, Kazimierz Cygan 1975-1990, 
Kazimiera Kłusek w latach 1990-1992, Daniela Cyganowska w latach 1992-1997. 
od 1 września 1997 r. dyrektorem szkoły jest Kazimierz Ogorzałek.  

 
Widok szkoły w dniu 1 września 2004 r. 
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Szansą dla szkoły była reforma systemu edukacji. Doniosłym krokiem organu 
prowadzącego – Rady Gminy Mielec, było utworzenie z dniem 1 września 1999 r.  
Zespołu Szkół  w Woli Mieleckiej z gimnazjum obejmującym zasięgiem   6 sołectw 
lewobrzeżnej Wisłoki 

Szkołę dzisiaj tworzy podstawówka i gimnazjum. Do tych szkół uczęszcza 435 
dzieci i młodzieży. Atutem  jest baza oświatowa. Szkoła położona jest na ponad  
2-hektarowej działce. Budynek szkolny mieści 14 sal lekcyjnych, salę gimnastycz-
ną, kuchnię z jadalnią,  bibliotekę, klub uczniowski, 3 pomieszczenia biurowe 
i 4 szatnie. Dodatkowo pozyskano dwie sale lekcyjne w wyremontowanym domu 
nauczyciela. Ponadto na działce szkolnej znajduje się wieloboiskowy stadion 
sportowy z trybunami i oświetleniem. Aktualnie trwa rozbudowa budynku dla 
szkoły podstawowej. W 2000 r. powołano przy szkole Gospodarstwo Pomocnicze 
STOŁBUS, które zajmuje się żywieniem uczniów i dowozem gimnazjalistów. 
Gospodarstwo dysponuje 5 autobusami i  realizuje dowozy uczniów na terenie całej 
gminy Mielec. 

 
Na zdjęciu kierowcy i opiekunowie GP Stołbus – maj 2004 r. 

W Zespole Szkól w Woli Mieleckiej pracuje 33 nauczycieli Są to specjaliści 
przedmiotowi o wysokich kwalifikacjach: 14 nauczycieli ma kwalifikacje do 
nauczania drugiego przedmiotu, 7 nauczycieli jest egzaminatorami OKE, 3 nauczy-
cieli jest ekspertami ds. stopni awansu zawodowego a 2 jest edukatorami. Spośród 
zatrudnionej kadry czterech nauczycieli to byli doradcy metodyczni. Efektem pracy  
kadry są wysokie wyniki nauczania uzyskane podczas egzaminów państwowych. 
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Kadra pedagogiczna podjęła trud przemian w szkole jeszcze przed wprowa-
dzeniem reformy oświaty. Z rocznym wyprzedzeniem w stosunku do reformy 
oświaty wprowadzono w klasach I-III nauczanie zintegrowane oraz autorski 
program wychowawczy. W ramach tego programu szkoła promuje zdrowie, tak 
w zakresie popularyzacji zdrowej żywności, jak i zdrowego trybu życia. Od 1999 
roku posiada certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”. W ramach programu 
wychowawczego szkoła uczy przedsiębiorczości. Uczniowie w znacznej części 
działają na rynku walutowym jako akcjonariusze Uczniowskiej Spółki Akcyjnej. 

 
Inauguracja roku szkolnego w gimnazjum /2004/ 

Środowisko szkolne jest wolne od jakichkolwiek patologii społecznych. Co 
roku przyjmowani są uczniowie z innych obwodów celem resocjalizacji.  

W systemie wychowania od roku znalazło miejsce harcerstwo i drużyna 
zuchowa. Ambitnym zamierzeniem tutejszego gimnazjum jest nauczanie metodami 
głównie aktywnymi. Powołano nawet spośród nauczycieli lidera aktywnych metod 
i treści ponadprzedmiotowych, który swoimi kompetencjami pomaga w pracy 
szczególnie młodym nauczycielom. W gimnazjum uczniowie uczą się dwóch 
języków zachodnio-europejskich; j. angielskiego i francuskiego. Stałą formą 
popularyzacji języków obcych są popisy językowe uczniów podczas ważnych 
wydarzeń i podniosłych spotkań. Uczniowie zdolni w gimnazjum rozwijają swoje 
zainteresowania jako asystenci nauczyciela na lekcjach oraz jako prelegenci  
podczas przedmiotowych sesji popularno – naukowych. Największe sukcesy 
dydaktyczne odnoszą matematycy gimnazjum, którzy co roku są laureatami 
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Powiatowego Konkursu Matematycznego klas drugich. Pomimo braku środków 
finansowych szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne. Nauczyciele prowadzą kółka: 
matematyczne, językowe, filatelistyczne, sportowe oraz zajęcia drużyny zuchowej 
i harcerskiej. 

Od 1997 r. szkoła realizuje program komputeryzacji. Rozpoczęto od składek 
rodziców, wpływów od sponsorów i działalności gospodarczej szkoły. Zakupiono 
w ten sposób 5 pierwszych multimedialnych komputerów. W 1999 r. program 
komputeryzacji wsparł MEN przekazując szkole pracownię internetową. Dzisiaj 
szkoła dysponuje 56 komputerami w dwóch pracowniach informatycznych i w sali 
multimedialnej Na jeden komputer przypada 7,7 ucznia. Już drugi rok uczniowie 
klas 0, I – III realizują program nauczania zintegrowanego na komputerach 
w ramach szkolnego programu Wspomagania Dydaktyki  Komputerem W szkole 
pracuje 5 nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do nauczania informatyki. 
Wszystkie komputery pracują w sieci i są podłączone do intenetu łączem 
szerokopasmowym. 

 
Sala multimedialna z 28 stanowiskami 

Szkoła staje się usamorządowiona. Tradycją są spotkania nauczycieli, rodziców 
i samorządu wiejskiego w ramach corocznego FORUM dyskusyjnego na temat 
strategii rozwoju szkoły. W październiku br. odbędzie się już VIII Forum. Doniosłą 
tradycją  jest coroczne święto szkoły pod nazwą OSSOLINIADA w rocznicę 
ustanowienia Ossolineum i nadania szkole imienia. Obchody są organizowane pod 
patronatem Wydawnictwa OSSOLINEUM. Oprócz tego szkoła popularyzuje 
naszego rodaka Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, wielce zasłużonego dla kultu-
ry Polski i Europy, stałymi formami pracy wychowawczej: lekcje multimedialne 
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o patronie, sesje popularnonaukowe, konkursy wiedzy o problematyce Ossolińkiej 
i powitanie wiosny na sportowo w ramach Józefiady. 

Silną stroną jest sport szkolny. Bardzo dobra baza sportowa i dodatkowe 
kwalifikacje trenerskie nauczycieli wychowania fizycznego dają efekt w postaci 
licznych sukcesów w sporcie szkolnym. W roku bieżącym największym sukcesem 
było zdobycie  I i II miejsca w Powiatowej Lidze La przez zespół odpowiednio 
chłopców i dziewcząt. W  zakresie piłki nożnej szkoła jest zapleczem szkolenio-
wym LKS Start Wola Mielecka. Uczniowie gimnazjum występują na stałe w lidze 
juniorów klasy okręgowej. 

 
W trakcie zajęć z wychowania fizycznego 

W okresie ferii letnich szkoła we współpracy z KH ZHP w Mielcu organizuje 
wypoczynek wakacyjny nad morzem dla ponad 240 dzieci. 
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Uczestnicy I turnusu obozu pod namiotami w Błotach Karwieńskich. Sierpień 2004 

Obiektywnym kryterium rozwoju szkoły jest pomyślna demografia. Sołectwo 
Wola Mielecka staje się zapleczem osiedlowym Mielca. Wzrasta ilość mieszkań-
ców, wzrasta też ilość dzieci w wieku szkolnym. W tym roku po raz pierwszy 
utworzono czwarty oddział klasy pierwszej gimnazjum. Ilość uczniów gimnazjum 
wzrosła o 10. Taka tendencja wg liczby urodzeń dzieci w zachodniej części Gminy 
Mielec utrzyma się do 2012 roku. Spadku jednak liczby dzieci w tej szkole nie 
będzie. W wyniku gwałtownego rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Woli 
Mieleckiej dzieci w wieku szkolnym przybywa rocznie od kilku do kilkunastu. Tak 
więc decyzja Wójta Gminy o dobudowie czterech sal lekcyjnych jest 
bezdyskusyjna. Od 16 br. sierpnia ruszyła długo oczekiwana przez środowisko 
szkolne rozbudowa. W wyniku pozyskania czterech dodatkowych sal lekcyjnych 
wyeliminuje się dwuzmianowość i klasy 0, I, II, III, IV  uczyć się będą w odrębnym 
budynku.  

Dyrekcja szkoły już roztacza wizję, aby ta prężnie rozwijająca się szkoła stała 
się w przyszłości również placówką kształcenia dorosłych. 
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