
                                                                                         

 

 

 Przed nami 220 rok systemu edukacji w Kaszczorze. Jednak  początki odnotowano już 

w 1610 r, jak wierzyć  odkrytym znaleziskom, tu zmienia się rocznica. Pragnę podziękować 

paniom mgr Elżbiecie Szydłowskiej i mgr Krystynie Hajduk, za  część II opracowaną                       

z benedyktyńską dokładnością. Wszystkim, którzy pomogli w powstaniu tego dzieła, również 

bardzo dziękuję.  Przywołuję myślą minione lata, które coraz bardziej stają się przeszłością 

uczniów. Szkoła zmienia się z każdym wiekiem, rokiem, jednak wspólnym mianownikiem 

dla wszystkich pokoleń są uczniowie i ich dokonania, sukcesy i życiowe osiągnięcia. Teraz 

szkoła, to nie jest miejsce realizowania obowiązku szkolnego, tylko miejsce rozwoju 

człowieka. Nauczyciel jest nie tylko po to, by przekazać określoną porcję wiedzy, ale ma 

kierować rozwojem, tak intelektualnym jak i fizycznym młodego człowieka. To wielka 

odpowiedzialność. Jestem przekonany, że udaje się to w naszej szkole osiągać. Uczniowie 

szczycą się wysokimi wynikami  w egzaminach zewnętrznych, oraz czołowymi miejscami           

w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach, a także biorą udział w projektach, które 

służą ich rozwojowi ku przyszłości.  

Szanowni Państwo !  

Życzę Wszystkim uczestnikom dzisiejszego Jubileuszu sukcesów, tak w życiu 

osobistym jak i zawodowym. Pragnę jednak zwrócić uwagę na fakt, że  nie tylko historia 

urabia człowieka – człowiek urabia historię, jak pisał Erich Fromm. 

 

 

        

Kaszczor, 14 października 2015 r 

 

                           Szanowni Państwo! 

 

             Drodzy pracownicy, Czcigodne osoby duchowne 

zaproszeni goście, rodzice, absolwenci, drogie dzieci, 

uczniowie, kochana młodzieży i przyjaciele szkoły ! 

mgr Robert Szwed 
Dyrektor Zespołu Szkół        

w Kaszczorze 

 

Musimy przede wszystkim zacząć wymagać od siebie,  

nawet gdyby inni od nas nie wymagali. 
Jan Paweł II 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ku przyszłości …  Turcja 2015 
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Znane nam  w obecnej formule szkoły powstały w początkowej fazie ery industrialnej          

i były dostosowane do ówczesnych uwarunkowań, potrzeb i oczekiwań rządzących.         

Prusy przeprowadzające głębokie reformy potrzebowały nowej kasty urzędniczej, która 

zapewniłaby sprawne funkcjonowanie państwa. Stworzono więc system edukacyjny, który 

miał wychować oddanych państwu i władcy urzędników i poddanych. Choć pierwsze próby 

wprowadzenia obowiązku szkolnego podejmowane były w wielu krajach już w XVII wieku, 

to jednak modelem obowiązującego do dziś  sytemu edukacyjnego jest reforma 

przeprowadzona na początku XIX wieku w Prusach rządzonych przez Fryderyka Wilhelma 

III. W roku 1817 na czele nowo utworzonego ministerstwa do spraw wyznań i oświaty staje 

Karl Freiherr vom Stein zum Altenstein, który tworzy spójny i całościowy system edukacyjny 

z podziałem na szkoły ludowe, średnie i uniwersytety. Swoistą cezurą stało się uzyskanie 

matury, która otwierała drogę nie tylko do służby państwowej, wojskowej, kariery 

urzędniczej, ale również na uniwersytety. Państwo pruskie uchwaliło również powszechny 

obowiązek szkolny i z całą stanowczością go egzekwowało. Reforma wprowadzała                           

po ukończeniu szkoły średniej zasadę, iż warunkiem immatrykulacji na wyższe uczelnie jest 

egzamin maturalny. Zaostrzała też kryteria dla nauczycieli uczących w gimnazjach.                           

To właśnie reformom Altensteina zawdzięczamy tak oczywiste z dzisiejszej perspektywy 

związanie szkół z państwem i podporządkowanie edukacji jego urzędnikom, których 

zadaniem już wtedy było ustalanie programu nauczania, treści, a nawet listy obowiązkowych 

lektur. 

    Wywodzący sie z pruskiego ducha alians państwa i szkoły szybko został przyjęty przez 

inne europejskie kraje, a dzięki niemieckim emigrantom zawędrował również za ocean.       

Jak na tamte czasy reforma Altensteina była bardzo atrakcyjną i postępową ofertą 

wzmacniającą rolę państwa i dającą mu nowe narzędzia kształtowania i wychowywania 

nowych pokoleń.   

 

      Szkoła katolicka  w Kaszczorze, który w okresie niewoli narodowej 1793-1918 znalazł się 

w granicach państwa pruskiego, siłą rzeczy funkcjonowała według praw i reguł zaborcy. 

Korzystając z dostępnych źródeł, udało się odtworzyć listę nauczycieli i ich hierarchię 

począwszy od 1795 roku, co obrazuje poniższa tabela. 

    

 

 

____________ 

S. Salmonowicz, Prusy: dzieje państwa i społeczeństwa, Książka i Wiedza, Warszawa 1987, 

ISBN 8321007147. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8321007147
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Funkcjonowanie systemu szkolnego 

 

Kolejne lata Nauczyciele, klasy, budynki Uczniowie Funkcjonowanie systemu 

szkolnego 

1610 -O szkole w Kaszczorze                    

jest wzmianka w wizycie Happa               

z tegoż roku. „Dla rektora szkoły 

jest dom osobny, ale bez 

wszelkich innych zabudowań”. 

(Pozwala  nam to domniemywać, 

iż szkoła ta musiała istnieć                  

już dużo wcześniej). 

 -Początki zakładania            

przy kościołach 

parafialnych szkół sięgają 

epoki średniowiecza.         

Były one wówczas jednak 

nieliczne i z reguły 

zakładane przy kościołach 

w miastach.                    

Do sporadycznych 

przypadków należały 

szkółki, przy wiejskich 

kościołach parafialnych. 

Gwałtowny wzrost 

fundacji szkół parafialnych 

nastąpił począwszy                

od II połowy XVI wieku. 

1774   -Podstawą działania szkół  

w państwie pruskim było 

powszechne prawo krajowe 

z 5 lutego 1794 r. 

-W okresie zaborów 

szkolnictwo na terenach 

polskich zajętych                 

przez państwo pruskie 

oparte było na zasadzie 

wyznaniowej. 

Funkcjonowały więc: 

szkoły katolickie, 

ewangelickie i żydowskie 

– oczywiście w zależności 

od zamożności konkretnej 

gminy wyznaniowej                  

(u nas tzw. szkoła 

symultanna wspólna                 

dla trzech wyznań).           

Wtedy ukształtowała się 

struktura szkół najniższego 

rzędu, czyli podstawowych 

(zwanych elementarnymi, 

powszechnymi) istniejąca  

i funkcjonująca do końca 

XX w. 
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1795 Jedna klasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Brak obowiązku 

szkolnego. 

-Powszechnym niemal 

zwyczajem było, że nauka 

w szkołach parafialnych 

rozpoczynała się na jesieni 

(od św. Michała - 29.IX) 

do wczesnej wiosny               

(św. Wojciecha - 23.IV).            

Czas nauczania w szkołach 

parafialnych był 

podporządkowany pracom 

polowym, w których 

uczniowie musieli 

pomagać rodzicom. 

1825   -Rozporządzeniem 

królewskim z dnia 14 maja 

1825 roku wprowadzono 

obowiązek uczęszczania       

do szkoły od 6. roku życia. 

1836 Rozporządzeniem rządu 

królewskiego zbudowano nową 

dwuklasową szkołę. 

 

 

 

 

 

 

 

-Około 200 uczniów -Utrzymanie nauczyciela 

zostało zlecone kościołowi, 

natomiast gmina i chłopi 

zostali zobligowani                    

do świadczeń na jego rzecz. 

Nauczyciel był zwalniany 

od podatków i ubezpieczeń, 

prawnie mu przysługiwały 

druga niedzielna składka, 

pobieranie 30 wielkich 

groszy od nowożeńców  

oraz grunt i ogród położony 

przy jego budynku 

mieszkalnym 

1854  

 

 

 

-Przepisy szkolne 

wykonawcze określone 

ustawą jeszcze z XVIII w., 

zakładały wychowanie 

poddanych, „pożytecznych, 

posłusznych, nieco 

oświeconych i wierzących”. 

Tak wychowane dziecko 

wiejskie miało lepiej 

spełniać swoje obowiązki 

obywatelskie, względem 

państwa pruskiego 

oczywiście. Absolutyzm 
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pruski obawiał się 

szkodliwego wpływu 

oświaty na lud, zakładając 

że oświeceni wieśniacy 

będą uciekać ze wsi,  

dlatego starał się ograniczyć 

edukację wiejską                        

do minimum. 

1866 Etat dla drugiego nauczyciela   

1872   -Pomoce naukowe: 

na stopniu najniższym miała 

to być tabliczka łupkowa, 

rysik i gąbka, na stopniach 

wyższych – zeszyty                  

do nauki rachunków               

oraz zeszyty do pisania, 

kaligrafii, na stopniu 

najwyższym – linie                                     

i cyrkiel. 

Siatka godzin obejmowała 

naukę: 

*Na stopniu niższym – 

religię, język niemiecki, 

rachunki oraz elementy 

geografii, historii                           

i przyrody. 

*Na stopniu średnim                       

i wyższym dochodziła 

geometria, rysunki i 

gimnastyka dla chłopców,           

a roboty ręczne                          

dla dziewcząt. 

1876 3 klasy -12 godz. tygodniowo  

1884 Dzieci z Osłonina i Wielenia 

uczęszczają do nowej szkoły              

we Wieleniu 

  

1895 Uczniowie od tego czasu 

podzieleni są na 4 klasy.  

  

1902  -Około 250 uczniów  

1910  -W maju odebrano (przyjęto 

do użytku) a 1 czerwca „ 

zamieszkano” w nowym              

4 klasowym budynku 
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szkolnym 

1911  -Ogólna liczba dzieci wynosi 

225. 

 

1913  -Liczba dzieci szkolnych  

wynosi 226. 

 

1914  -Liczba uczniów wyniesie 237  

1915  -Uczniów 225. 

115 chłopców i 120 

dziewczynek.  183 dzieci 

niemieckich, 36 niemiecko-

polskich i 1 dziecko mówiące 

po polsku. 

 

1916  -Liczba uczniów wynosi 275. 

Mianowicie 229 katolickich, 

44 ewangelickich                             

i 2 żydowskich. 

-Językiem niemieckim mówi 

229 dzieci, 42 niemieckim                 

i polskim i 4 językiem 

polskim. 

 

1919 „Po wskazaniu naczelnych 

polskich władz szkolnych 

przewiduje się powstanie polskiej 

szkoły w Kaszczorze”. 

-53 dzieci mówiących                     

po polsku  ( liczba doszła 

szybko do 70) 

-25 stycznia 1919 roku 

wydano rozporządzenie  

zapewniające dzieciom 

polskim naukę w języku 

polskim, a dzieciom 

niemieckim  naukę                 

języka niemieckiego. 

1921 Dotąd posiada tutejsza szkoła 

katolicka 1 klasę polską i 3 klasy 

niemieckie. 

 

-Do klasy polskiej uczęszczało 

76 dzieci. 

-wg. zmienionej 

nomenklatury klasą 

najniższą stała się klasa 

pierwsza.              

Wprowadzono także 7-letni 

okres nauki od 7. roku 

życia. Dodano klasę VII. 

-Zmienione zostały także 

nazwy szkół na publiczne 

szkoły powszechne 

1923 Dla dzieci polskich zaprowadzono 

3 klasy w dwóch izbach 

szkolnych. 

  

1925/26 Szkoła polska dzieliła się                     

na 4 klasy polskie. 

-Ogółem 165 uczniów, w tem 

chłopców 88, dziewcząt 77,         

z tego dzieci niemieckich  53, 
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Szkoła niemiecka dzieli się                    

na cztery oddziały 

w tem 7 dzieci ewangelickiego 

wyznania. 

1926/27  -172 uczniów klasa niemiecka  

liczy 54 uczniów. 

 

1927/28 Z dniem 01. listopada 1927r. 

zamknięto szkołę w Wieleniu 

Zaobrzańskim. 

-162 dzieci 

-klasa niemiecka 51 dzieci  

 

1932   - Ministerstwo Wyznań 

Religijnych i Oświecenia 

Publicznego przeprowadziło 

reformę szkolną,                       

od nazwiska ministra                  

J. Jędrzejewicza zwaną 

jędrzejewiczowską. Ustawa 

z 11 marca 1932 roku, 

dzieliła szkołę elementarną 

(powszechną) na trzy 

stopnie, a program na trzy 

szczeble nauczania (4+2+1). 

Szkoła średnia została 

skrócona do 6 lat                        

i podzielona na dwa stopnie: 

gimnazjum (4 lata)                       

o jednolitym programie                

i liceum (2 lata) o kilku 

kierunkach kształcenia. 

1936 6 klas   

1937/38  -W dniu 01. stycznia 1938r. 

zlikwidowano na terenie 

tutejszej szkoły oddziały 

niemieckie a dzieci rodziców 

niemieckich włączono do klas 

polskich. 

 

1938/39  -Ilość dzieci wynosi 186                 

z tego przypada na dzieci 

narodowości polskiej 154, 

niemieckiej 32. 

 

1939  -Na skutek działań wojennych 

szkołę w Kaszczorze 

zamknięto. 

-Już w końcu 1939 r,                

z inicjatywy nauczycieli, 

dyrektorów szkół, rodziców 

i młodzieży zaczęto 

organizować tajne 

nauczanie na wszystkich 

szczeblach nauczania. 

1941  -W szkole odbywała się 

normalna nauka, ale tylko             

dla dzieci niemieckich 

 

1943  -Pod koniec roku została 

otwarta szkoła niemiecka      

dla polskich dzieci. Do tej 
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szkoły dzieci polskie były 

przymusowo zapisywane. 

Uczono ich w języku 

niemieckim 

1945 Poziom naukowy całej szkoły,             

to poziom pierwszej i drugiej 

klasy. Na zarządzenie Inspektora 

Szkolnego należy stworzyć I, II, III 

i IV klasę. 

-Od  1 października przy szkole 

powszechnej były prowadzone 

Kursy Oświaty Dorosłych. 

Utworzone zostały dwa kursy: 

niższy (zakres III i IV kl. szk. 

powsz.) średnie (V i VI kl. szk. 

powsz.). Na kursie niższym 

było zapisanych 27,                       

a na średnim 24 uczniów. 

Lekcje na kursach odbywały się 

3 razy tygodniowo po 5 godzin 

dziennie. 

-03.1945 zapisy dzieci Osłonin 

-W dniu 15 maja otwarto           

w Kaszczorze przedszkole. 

Kierowniczką  przedszkola 

został ob. Marta 

Adamczykówna. 

-Dla dzieci spóźnionych,         

rok szkolny trwał do 31 

stycznia 1946 r. 

1946 Po egzaminie młodzież kursów 

O.D. uczęszczała dalej ,aby mogła 

składać egzamin z zakresu 7miu kl. 

szkoły powszechnej. 

 

-Z dniem 1 lutego rozpoczęto 

dalszą pracę. 

Zorganizowanych zostało               

5 klas z programem 

półrocznym.                                                   

-Jako zakończenie kursów 

O.D. (Oświaty Dorosłych), 

odbył się egzamin z zakresu 

klasy  Vtej i VItej szkoły 

powszechnej 

 

1947 W tym roku szkolnym została 

otwarta siódma klasa,                       

a tym samym szkoła stała się 

pełną siedmioklasówką (nie pełna 

zbiorcza). 

-198 uczniów 

-Dnia 6 lipca przystąpiła 

młodzież O.D. do egzaminów 

z zakresu 7mej  klasy szk. 

-Uchylono zakaz dla dzieci 

niemieckich i zaczęły 

uczęszczać do szkoły 

powszechnej. 

-Generalny remont budynku 

szkolnego. Dotąd 2 klasy, 

po remoncie 4 kl.+2 małe 

po 10 ławek i kancelaria 

również jako pokój 

nauczycielski +małe 

zaplecze na pomoce 

naukowe. Były też trzy                      

mieszkania dla nauczycieli. 

1948 Od roku szkolnego 1948/49                

do 1965/66 szkoła podstawowa 

była szkołą 7-letnią, tworząc   

wraz z 4-letnim liceum 

ogólnokształcącym 11-letni cykl 

kształcenia ogólnego, w którym 

kolejne klasy stanowiły jednolity 

ciąg, liczony od klasy pierwszej 

do jedenastej. 

-Od tego czasu Szkoła 

Powszechna posiada 5 sił 

nauczycielskich pierwszy raz 

w dziejach swego istnienia. 

 

 

1966/67 Realizacja reformy z 15 lipca -Nauka w zakresie ośmiu klas -Dowód ukończenia              
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1961 r. polegała na wprowadzeniu 

nowych programów kształcenia  

w klasach V-VII                               

oraz zorganizowaniu w roku 

szkolnym 1966/67 klasy ósmej. 

szkoły podstawowej była 

objęta obowiązkiem 

szkolnym. 

tej szkoły stanowiło 

świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej, które 

umożliwiało kontynuację 

nauki w różnego typu 

szkołach 

ponadpodstawowych. 

1980/81 Pełna szkoła zbiorcza Oddano do użytku nową 

szkołę. 

 

1999/2000 Ostatni absolwenci 8-letniej 

szkoły podstawowej (z rocznika 

1985) opuścili jej mury w roku 

szkolnym 1999/2000. Rok ten jest 

jednocześnie pierwszym rokiem 

wprowadzania w życie 6-letniej 

szkoły podstawowej i 3-letniego 

gimnazjum. 

-Pierwsze trzy lata (pierwszy 

etap edukacyjny – klasy I-III) 

nazywany jest edukacją 

wczesnoszkolną (dawniej: 

kształceniem zintegrowanym 

lub nauczaniem 

początkowym). Zajęcia 

najczęściej prowadzone są 

przez jednego nauczyciela, 

pełniącego jednocześnie 

funkcję wychowawcy. 

-W trakcie kolejnych trzech lat 

(drugi etap edukacyjny – klasy 

IV-VI) zajęcia prowadzą 

nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów                                  

Na zakończenie 6-letniej 

szkoły podstawowej 

(uczniowie w wieku 13 lat) 

zdają  powszechny, 

obowiązkowy sprawdzian 

umiejętności. 

-Po ukończeniu szkoły 

podstawowej uczniowie 

kontynuują naukę w 

gimnazjach. 

 

 

 

 

 

 

-Na zakończenie 6-letniej 

szkoły podstawowej 

(uczniowie w wieku 13 lat) 

powszechny, obowiązkowy 

sprawdzian.  

 

 

 

- Na  zakończenie                     

3- letniego gimnazjum 

(uczniowie w wieku 16 lat) 

zdają powszechny, 

obowiązkowy egzamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1985
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja_wczesnoszkolna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja_wczesnoszkolna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kszta%C5%82cenie_zintegrowane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnazjum
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Najważniejsze wydarzenia w historii szkoły 

 

1610 – pierwsza wzmianka o funkcjonowaniu nauczania w Kaszczorze 

1795 – powstanie systemu szkolnego w Kaszczorze. 

1836 – budowa nowej dwuklasowej szkoły (obecnie budynek mieszkalny – ul. Okrężna 3)                  

i zatrudnienie drugiego nauczyciela. 

1884 – dzieci z Wielenia i Osłonina uczęszczają do nowej szkoły w Wieleniu. 

1894 - 1 października tego roku w domu właściciela ziemskiego pana Markwitza                              

w Kaszczorze wynajęto pomieszczenie, w którym urządzono trzecią klasę.  

16.04.1900 – pierwszy raz w historii szkoły zatrudniono kobietę, pannę Helenę Holtz.  

01.06.1910 – poświęcenie i oddanie do użytku nowej szkoły. 

1931 – zorganizowano nowy plac ćwiczeń dla dzieci (obecne boisko przy ul. Sportowej). 

19.01.1945 (?)– podpalenie szkoły przez uciekające wojsko niemieckie. 

18.02.1945 – ogłoszenie zapisów dzieci do szkoły i rozpoczęcie nauki. 

01.10.1945 – początek zajęć kursów Oświaty Dorosłych. 

sierpień 1946 – remont spalonych klas. 

1947 – generalny remont budynku szkolnego: cztery klasy duże, dwie małe, kancelaria/pokój 

nauczycielski oraz zaplecze na pomoce naukowe.  

03.09.1947 – otwarcie klasy VII (powstanie szkoły siedmioklasowej). Zmieniono nazwę 

szkoły z powszechnej na podstawową. Uchylenie zakazu uczęszczania dzieci niemieckich                              

do szkoły. 

01.09.1966 – uczniowie z rocznika 1952 jako pierwsi w roku szkolnym 1965/66 uczęszczali 

do klasy VIII. 

 Od 01.09.1967 uczniowie z Wielenia, Osłonina od klasy V kontynuują naukę w szkole                          

w Kaszczorze. 

1968 – powstają plany rozbudowy szkoły. 

Od 01.09.1973 –  Likwidacja klas V-VIII w Górsku. Uczniowie kontynuują naukę w szkole     

w Kaszczorze. 

1975 rok  sierpień  – oddanie do użytku nowego domu nauczyciela dla trzech rodzin                      

(ul. Cysterska). 
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15.11.1977 – rozpoczęcie rozbudowy szkoły. 

Rok szkolny 1978/79 oraz 1979/80 uczniowie uczą się w salach zastępczych na terenie wsi 

(Klub Rolnika, budynek byłego ośrodka zdrowia, salka katechetyczna, dom państwa 

Słomińskich – sala po kinie). 

03.09.1980 – otwarcie rozbudowanej i wyremontowanej szkoły (12 izb lekcyjnych, 

świetlica/stołówka z zapleczem kuchennym, pomieszczenia administracyjne, toalety). 

Rok szkolny 1980/81 – powstaje pełna szkoła zbiorcza. 

20.09.1983 – oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej z zapleczem. 

02.09.1995 – nadanie szkole im. Marcina Rożka. Obchody 200-lecia istnienia szkoły                        

w Kaszczorze. 

01.09.1999 – powstaje Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kaszczorze 

08.10.2005 – odsłonięcie obelisku Jana Pawła II. Obchody 25-lecia oddania do użytku nowej 

szkoły. 

06.02.2006 – przekazanie szkole odnalezionego Sztandaru Powstańców i Wojaków                    

z 1923 roku. 

15.04.2009 – inauguracja działalności  3-oddziałowego przedszkola w budynku szkoły. 

06.11.2011 – udział szkoły w uroczystości odsłonięcia pomnika na Placu Wolności. 

12.04.2014 – uroczystość przekazania ufundowanego szkole sztandaru. 

2015 – remont szkoły – budynek zyskuje nową elewację. 

 



11 

Ze starej kroniki szkolnej (wybrane fragmenty) 

     Według zdobytych wiadomości tutejszy system szkolny istnieje od roku 1795. Przy szkole 

urzędował wówczas nauczyciel i kantor, czyli organista A. Haag (Franz Haack). (…) 

Ponieważ wtedy jeszcze nie było obowiązku szkolnego, każdy ojciec rodziny wysyłał swoje 

dzieci do szkoły według uważania. Podatku szkolnego nie pobierano, jednak każde dziecko, 

które uczyło się tylko czytania, musiało płacić 6 fenygów,  a  te  które uczyło się czytać i pisać 

musiało płacić  1 fenyg Rzeszy.  

    Nauka szkolna w owym czasie ograniczała się w ogóle do czterech przedmiotów: czytanie, 

pisanie, rachowanie, religia. (…) 

 

Pierwszy budynek szkolny (obecnie dom mieszkalny przy ul. Okrężnej 7) 

1878 

    30 września (…) zorganizowano bibliotekę szkolną. W tym celu przekazano szkole            

16 młodzieżowych książek, które z podaniem tytułów zostały zinwentaryzowane pod pozycją 

III jako książki biblioteki szkolnej. 

1894 

    1 października tego roku w domu właściciela ziemskiego pana Markwitza w Kaszczorze 

wynajęto pomieszczenie, w którym urządzono trzecią klasę.  

1901  

     Jesienią 1901r. w tutejszym obejściu szkolnym wykonano różne nowobudowy i rozbudowy. 

Na nowo pobudowano budynki gospodarcze, ustępy i pralnię, której dotąd nie było.                                
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Nad mieszkaniem I nauczyciela wybudowano na strychu jeden pokój i komorę. (…) wykonano 

nowy gnojownik, który można było zamknąć. Dzięki temu urządzeniu możliwe stało się 

używanie podwórka szkolnego do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.  

 

Drugi budynek szkoły (obecnie dom mieszkalny przy ul. Okrężnej 3) 

1902 

    W lipcu 1902r. Królewska Komisja Osiedleńcza kupiła majątek panów Markwitza                           

i Maślaka. Trzeci majątek pana Graute nabyła komisja w 1903r. Ponieważ parcele 

wymienionych majątków mają być obsadzone przez kolonistów katolickich, należy przyjąć,                  

że liczba dzieci szkolnych katolickich dojdzie do 250, co z kolei spowoduje zatrudnienie 

czwartej siły nauczycielskiej. 

1910 

     W maju odebrano (przyjęto do użytku) a 1 czerwca „ zamieszkano” w nowym budynku 

szkolnym. Zrezygnowano ze świeckiego poświęcenia, natomiast radca szkolny Tolle zarządził 

Kościelne poświęcenie, które wywarło na tutejszej gminie znaczne wrażenie i co również 

pozostanie pamiątką.  
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1911 

  Do rozpoczęcia drugiego roku szkolnego (zimowego półrocza) zostaną podłączone do prądu 

urządzenia elektryczne w mieszkaniach i klasach. Z powodu wysokich temperatur tego lata 

lekcje często skracano. 

1914 

    Szkoła dokształcająca jak zwykle rozpoczęła swą naukę z początkiem listopada i kończy ją 

w połowie marca. Liczba uczestników wynosi średnio 12 uczniów. 

1918 

     Polacy uznali prowincję poznańską jako należącą do państwa polskiego i okupując 

wychodzą z założenia, że ich państwo ma być tworzone według stanu 1772r. 

1919  

    7 lutego 1919 roku niemiecka miejscowość Altkloster (Kaszczor) zostaje okupowane                       

przez Polaków, podczas gdy służba okupuje ojczyźniane gminy na zachód stąd. (…) 

(…) po wskazaniu naczelnych polskich władz szkolnych przewiduje się powstanie polskiej 

szkoły w Kaszczorze. W tym celu podjęto negocjacje, ażeby nauczycielowi polskiemu postarać 

się o urzędowe mieszkanie. Jako wynik umowy należy podać, że mieszkanie po wcześniejszym 

II nauczycielu jak również pokój kancelaryjny należy udostępnić nauczycielowi polskiemu   

bez odszkodowania. (…) 

1925 

     Dnia 16. XI.br. odbył się w szkole po południu ,,Wiec rodzicielski” przy licznym 

współudziale rodziców, Rady szkolnej miejscowej, oraz grona nauczycielskiego. Wiec zagaił 

kierownik szkoły i na wstępie w krótkich słowach podniósł potrzebę i znaczenie współżycia 

szkoły, Kościoła i domu rodzicielskiego, jako czynników odgrywających ważną rolę                           



14 

w wychowaniu młodzieży szkolnej. Następnie wytknął kier. szkoły wady zakorzenione wśród 

dziatwy szkolnej, oraz wśród samego rodzicielstwa, a mianowicie: 

1. Brak poszanowania młodzieży względem starszych i nauczycielstwa. 

2. Rozluźnienie obyczajów u dzieci w szkole, w domu i poza szkołą. 

3. Brak pilności u dzieci i brak należytej kontroli w domu, nad uczeniem się dzieci                      

w domu. 

4. Niesłuszne uprzedzenie rodziców do nauczycielstwa i Kościoła. 

     Następnie zachęcił kier. szkoły wszystkich obecnych do żywej dyskusji na temat: jakimi 

środkami i sposobami należałoby te błędy usunąć bez używania kar cielesnych w szkole                        

i domu.  Dyskusja odbyła się nader żywa. Rodzice sami doszli do przekonania, że taki stan 

rzeczy trwać dalej nie może i przyrzekli, że od tego czasu w większej pieczy mieć będą swoją 

dziatwę, oraz postanowiono, że odtąd nauczycielstwo zawiadamiać będzie rodziców                            

o przestępstwach dzieci, a oni sami wpłyną na swoje dzieci, lub że w szkole stosować się 

będzie jako karę, areszt popołudniowy.  

     W końcu powołano do życia Rada Pedagogiczną, w skład której z obowiązku wchodzi 

grono nauczycielskie, dalej burmistrz p. Hertze, Dr. Payrebrune, gospodarz Jung Ignacy           

i Słomiński Gracjan. Na tem ,,Wiec rodzicielski” został zakończony. 

     W miesiącu grudniu sprawiono dla tutejszej szkoły 1 umywalkę, ręcznik i podstawkę                       

do mydła.  Dalej zakupiono 3 obrazy Matki Boskiej, oraz oprawiono 10 obrazów 

historycznych i krajoznawczych, otrzymanych z Inspektoratu szkolnego, oraz zakupiono                     

od wędrownego malarza obraz olejny przedstawiający krajobraz zimowy. Nadto zapuszczono 

oliwą podłogi we wszystkich klasach, wyczyszczono piece szkolne, oraz uporządkowano ławki 

we wszystkich klasach. 

1926 

     Dnia 15.I.26r. utworzyły dzieci szkolne klasy 3-ciej i 4-tej ,,Samorząd Szkolny”. Projekt 

podany przez kier. szkoły przyjęły dzieci z zapałem i po odpowiednim pouczeniu 

przeprowadzili miedzy sobą wybory do samorządu szkolnego, w skład którego weszli 

następujący urzędnicy: 

1. Burmistrz (Naczelnik gminy szkolnej). 

2. Sekretarka. 

3. Dwóch inspektorów zdrowia. 

4. Dwóch inspektorów spokoju. 

5. Sędzia. 

6. Dwóch ławników sądowych. 

    Wybory Samorząd szkolny opracował ,,Przepisy co do zdrowia i spokoju, oraz wskazówki 

dla inspektora zdrowia i spokoju”. Przepisy te i wskazówki wywieszone mają być                              

na korytarzu.(… )  Ponieważ młodzież tutejsza nie dojrzała jeszcze tak, aby mogła sama 

sobą rządzić, wskutek tego utworzony Samorząd szkolny został z dniem 1.III.br  zniesionym i 

rozwiązanym. (…) 
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     Dla szkoły sprawiono – 4 kosze na papier, 3 spluwaczki, jedną umywalkę, ręcznik, 

podstawkę na mydło, wieszadło na ręcznik, przemalowano wszystkie tablice. Do umywalek 

sprawiono nowe cynkowe wiadra, gdyż stare przeciekały. (…) 

    Dnia 31. maja br. odbyła się wycieczka dzieci szkolnych do Wolsztyna. (…) Ze szkoły 

ruszono o godz. 8 mej rano do Nowejwsi, z Nowejwsi koleją do Wolsztyna. Najpierw 

zwiedzono z dziećmi kościół wolsztyński, potem drukarnię p. Wróbla, ochronkę i kapliczkę. 

Odpoczynek obiadowy zrobiono w Strzelnicy. Następnie zwiedzono jeszcze gazownię miejską  

i udano się na Bielnik, gdzie w tamtejszym ogrodzie bawiono się do godz. 6 tej.  Tamże 

odwiedził nas p. inspektor szkolny Wojciechowski i bawił aż do naszego wymarszu na kolej.  

O godz. 7 mej wiecz. wyjazd z Wolsztyna do Nowejwsi. Tu czekały już umajone wozy 

drabiniaste, na których wśród śpiewu rozochoconej dziatwy dostaliśmy się szczęśliwie                       

do domu. (…) 

      Dnia 24.XI grono Nauczycielskie z Kaszczoru i Okolicy odegrało komedję M. Bałuckiego 

p.t. „Grube Ryby” w 3 aktach, z którego czysty zysk przeznaczono na urządzenie ,,Gwiazdki” 

dla dzieci szkolnych. Nauczycielstwo odegrało komedję świetnie, ku wielkiemu zadowoleniu 

publiczności.  Dochód z próby generalnej i przedstawienia wyniósł:  83zł 19gr 

     Ponieważ suma ta jest jeszcze niewystarczająca na urządzenie ,,Gwiazdki” dla 175 dzieci, 

przeto postanowiono zwołać zebranie rodziców, celem uzyskania zgody na urządzenie 

dobrowolnej składki na ten cel. 

     Dnia 24.XII odbył się w szkole ,,Uroczysty obchód Gwiazdkowy”, w którym wzięły udział 

wszystkie dzieci, wiele rodziców i przedstawiciele R.Sz.M. oraz nauczycielstwo.(…)  

Następnie przy pięknie ozdobionej i oświetlonej choince, odśpiewały dzieci szkolne szereg 

kolęd 3 – 4 głosowych. Śpiewy przeplatano deklamacjami.  

     Pod koniec uroczystości, wszedł na salę św. Mikołaj w towarzystwie dwóch aniołów, 

niosących kosze z podarkami i ku niezmiernej uciesze dzieci odbyło się rozdanie podarunków 

gwiazdkowych. Obdarzone zostały wszystkie dzieci, a owe dary składały się prócz pierników, 

jabłek i cukierków z następujących rzeczy: 

1) 36 fartuchów dla dziewcząt 

2) 18 koszul       „         „ 

3) 13 wstążek      „        „ 

4)  1 sukienki       „        „ 

5) 1 spódniczki    „        „ 

6) 1 czapki           „        „ 

7) 30 krawatek dla chłopców 

8) 2 czapki        „         „ 

9) 2 ubrania komp. „       „ 

10) 1 koszuli        „          „ 

11) 1 pary pończoch 

12) 120 chusteczek do nosa 

13) 7 książek 

14) 1 tabliczka 

15) 2 albumy na kartki 
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16) 10 fotografji szkolnych z ramkami oszklonemi 

17) 12 różnych gier i zabaw 

18) 1 piórnik  

 

 

 

1930 

    W zamiarze podniesienia ducha patrjotycznego w Kaszczorze i okolicy urządziła w 100. 

Rocznicę Powst. Listopad. Publiczna Szkoła Powszechna uroczystość w dniu 29. listopada 

1930r. na sali p. Wieczorka. W łączności z powstaniem listopadowem (urządziliśmy) 

uczciliśmy wielką i doniosłą chwilę zwycięstwa ostatnich wyborów.. 

1936 

      W niedzielę dnia 24. maja 1936 roku urządził samorząd uczniowski oddziałów IV-V-VI 

skromną, ale do głębi wzruszającą uroczystość ku czci matek. Dobrane deklamacje i śpiewy,  

a przede wszystkim uczuciowe przemówienia dziatwy szkolnej jak i podarki – wiązki kwiatów 

– wzruszyły licznie obecnych do łez. O całości wyrażano się z serdeczną wdzięcznością. 

Wycieczka 

      W drugiej połowie czerwca urządziliśmy z dziećmi wycieczkę na wyspę Konwaljową. 

Udział brały dzieci z klas wyższych i średnich. O godz. 7-mej wyruszyliśmy na umajonych 

wozach w kierunku wyspy. Gdyśmy dotarli do lasu, niebo się zachmurzyło i rozpoczęło padać. 
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Dzieci o powrocie absolutnie nie chciały słyszeć i ze śpiewem „Choć burza huczy wkoło nas” 

jechaliśmy dalej. Niebo się jednak wypogodziło. Czas pobytu szybko minął. Dzieci zbierały 

konwalje, inne jeździły łódką, albo grały w siatkówkę, którą zabraliśmy ze sobą. 

1937 

Uroczystość „Dnia Szkoły Polskiej” w Kaszczorze 

      Dnia 20. czerwca 1937r. odbyła się w Kaszczorze uroczystość „Dnia Szkoły”. 

Punktualnie o godzinie 14. przybyły wszystkie szkoły tutejszego regionu szkolnego i mimo 

niepogody, wyruszyły pochodem na czele z orkiestrą głównymi drogami wioski.(…)                   

Dawno już Kaszczor nie widział takiej manifestacji polskości jak opisywana. (…) 

1945 

     Po 51/2 letniej ciężkiej niewoli znów załopotały sztandary polskie. Odżyła polska szkoła.   

18 lutego ogłoszono wpisy dzieci. Tu i tam słychać było rozmowy ,,czy to nie za rychło?”. 

Walki trwały jeszcze, odgłosy ich dochodziły do nas. 

     Naukę rozpoczęto uroczystym nabożeństwem, gdzie po raz pierwszy znów zaśpiewano: 

Boże coś Polskę. Rodzice towarzyszyli dzieciom w nabożeństwie. Twarze skupione, poważne,  

ale pogodne świadczyły o zrozumieniu ważności chwili. Widziało się łzy. Były to łzy radości. 

Kierownictwo szkoły objęła ob. Rabska Janina. Spalone wnętrza szkoły, brak zeszytów, 

książek – wszystko to były trudności, które stawały na przeszkodzie nauki.(…) 

      Dnia 20 października dzieci klasy IV założyły kramik szkolny jako spółdzielnia 

uczniowska. Prezesem spółdzielni została wybrana uczennica Wiłkowska Halina,  

skarbnikiem Grandkówna Urszula, członkami komisji rewizyjnej Markwitz Alfons i Pulik Jan. 

Opiekunem kramiku został kier. szk. Franczak Jan.  

1946 

     Z ramienia Inspektoratu Szkolnego zorganizowane zostało kino objazdowe z filmami                  

dla dzieci. Kinooperator  przyjeżdżał do szkoły co dwa tygodnie. 

1947 

    Ażeby uzyskać fundusze na zakup książek do biblioteki uczniowskiej kier. szkoły przeznaczył 

jeden dzień na pracę, w którym dzieci klas wyższych, wydobywały cegłę ze starych 

fundamentów. W dniu tym wydobyto i oczyszczono około 1000 sztuk cegły, a przypuszczalną 

kwotę uzyskaną ze sprzedaży tych cegieł około 4000 zł przeznaczono na zakup książek.  

1949 

    W dniu 17 lipca z okazji czynu 22 lipca jako ,,Święto Zwycięstwa” odbyła się w Wolsztynie 

uroczystość wręczenia aparatu radiowego szkole powszechnej  w Kaszczorze  przez Społeczny 

Komitet Radiofonizacji Kraju. 
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1952 

    (…)  W roku 1952 opuściło szkołę 23 absolwentów z tej liczby do Lic. Ogólnokształcącego 

poszło 2 uczniów, Lic. Pedagogicznego i Wych. Przedszkoli 3 uczniów, Szkoły Zasadniczej               

5ro uczniów, a w domu pozostało 13 uczniów. 

1953 

     Dnia … odbyły się w Wolsztynie powiatowe eliminacje szkolnych zespołów artystycznych. 

W eliminacjach wzięła udział dziatwa tutejszej szkoły jako zespół chóralny i taneczny. (…) 

Chórem i zespołem tanecznym kierował i ćwiczył Franczak Jan , kier. szkoły. Dnia …  zespół 

chóralny wyjechał na eliminacje wojewódzkie do Poznania.  

1954 

     W grudniu została przeprowadzona radiofonizacja całej wsi na bardzo dogodnych 

warunkach. Do tej akcji przystąpiła również szkoła, która zaprowadziła głośniki                                

we wszystkich klasach. Od tego czasu wszystkie audycje radiowe były w pełni wykorzystywane 

do realizacji programu szkolnego w poszczególnych klasach.  

1957 

    20 listopada 1957 roku został wprowadzony pierwszy raz w historii naszego związku 

„Dzień Nauczyciela”, który za przykładem innych dni (Górnika, Kolejarza) miał być 

obchodzony w sposób uroczysty. Skończyło się na tym, że nauczyciele pracowali w szkole jak 

we wszystkie inne dni. Może kiedyś będzie inaczej. 

 

Z kroniki rozbudowy szkoły 

 

      Budynek szkolny (III) posiadał cztery izby lekcyjne , a na poddaszu mieszkanie                             

dla nauczyciela. Do roku 1966 szkoła miała siedem oddziałów. W 1968 r. zwrócono się                     

do Zespołu Architektów w Poznaniu o sporządzenie projektu szkoły posiadającej 12 izb 

lekcyjnych. Aby ów projekt mógł być zrealizowany, kierownik szkoły Jan Franczak                       

oraz ówczesny przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej – Edmund Rzyski czynili 

starania związane z wykupem przylegających gruntów. Powołano Komitet Przebudowy                      

i Rozbudowy Szkoły, który przystąpił do gromadzenia funduszy i materiałów budowlanych. 

Jednak przeprowadzana w tym czasie reforma administracyjna spowodowała przełożenie 

tejże na czas późniejszy. 

    Do myśli rozbudowy szkoły powrócono w roku 1975 w rozmowach dyrektora szkoły 

Kazimierza Swiniarka z aktywistami wsi:  Edmundem Rzyskim, Sylwestrem Jańczakiem, 

Kazimierzem Metzlerem, Wacławem Rzyskim, Janem Franczakiem i innymi. Po wielu 

zabiegach u władz wojewódzkich uzyskano zgodę na rozbudowę szkoły wg poprzednio 
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przygotowanej dokumentacji. Cały trud budowy wziął na swe barki Naczelnik Gminy 

Przemęt Władysław Leśniczak.  

    15 XI 1977 r. był dniem historycznym  dla wszystkich. Tego dnia o godz. 8.00 koparka 

zaczęła wybierać ziemię pod fundamenty nowej szkoły. Pracom tym towarzyszyło wielkie 

zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców Kaszczoru, którzy wydatnie pomagali swą 

pracą oraz służyli posiadanym sprzętem. Wiele setek metrów sześciennych ziemi zostało 

wywiezionej z wykopu przez miejscowych rolników posiadających własne ciągniki. 

Ogromny wkład miała również młodzież szkolna, także ich rodzice, dzięki którym budowa               

w szybkim tempie posuwała się naprzód. Dlatego też po kilku dniach na budowę weszli 

murarze i przystąpili do zalewania ław betonowych. Również i wtedy pomagała młodzież, 

wrzucając uprzednio zgromadzone kamienie do fundamentu. 

 

 

 

Zamiast lekcji wychowania fizycznego uczniowie pomagają przy budowie szkoły. 



20 

      Podczas wmurowania aktu erekcyjnego obecni byli przedstawiciele władz oświatowych, 

oraz członkowie Komitetu Rozbudowy Szkoły: dyrektor Kazimierz Swiniarek, emerytowany 

dyrektor szkoły Jan Franczak, Edmund Rzyski, sołtys Sylwester Jańczak, Wacław Rzyski, 

Kazimierz Piętka i  Kazimierz Metzler.  

 

    Radość zapanowała po słowach kuratora Edwarda Szymańskiego zapowiadającego,                       

że wmurowanie aktu erekcyjnego to pierwszy etap budowy rozpoczętej budynkiem szkolnym, 

później sali gimnastycznej i Domu Nauczyciela. 

 

 

Jan Franczak wmurowuje akt erekcyjny 

   Bardzo duży wkład pracy miały również przedsiębiorstwa na terenie Kaszczoru,                           

np. Zakłady Koszykarsko-Wikliniarskie „Las”, Zakład Kruszyw. Kierownictwa tych 

zakładów chętnie delegowały swych pracowników na budowę, dostarczano sprzęt i pojazdy. 
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   1 IX 1980 r. rozbudowa szkoły została zakończona uroczystym otwarciem.  Po pasowaniu 

pierwszoklasistów  dyrektor zaprosił wszystkich obecnych do zwiedzania budynku szkolnego. 

 

 

 

    W rok po oddaniu szkoły przystąpiono do realizacji drugiego punktu planu – budowy sali 

gimnastycznej.  20 IX 1983 r. nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu. 
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KIEROWNICY I NAUCZYCIELE SZKOŁY W KASZCZORZE 

 

Od początku istnienia (wg kroniki szkolnej) 

Kierownik- I –szy nauczyciel  II nauczyciel III i IV nauczyciel 

1795 – 1825 A. Haag (Franz 

Haack)nauczyciel i kantor czyli organista 

  

05.04.1826- 01.01.1875- Laurentius 

Mucha 

Adam Bartoszewicz od 06.10.1866  

01. 01. 1875-22.11.1875 Adam 

Bartoszewicz jako II n-l 

  

22.11.1875 Clemens Kollatz z Behle 

(Biała k. Trzcianki) do grudnia 1875 

Adam Bartoszewicz  

01.12.1875 wakat do 03.04.1875 Adam Bartoszewicz  

03.04 1875- 09.07.1877 Adam 

Bartoszewicz jako II n-l 

  

Lipiec 1877 August Hiindrborg  

kandydat na nauczyciela w zast. 

zastępca I nauczyciela G.A. Miinchberg 

do 29.05.1877 

Adam Bartoszewicz 

 

04.04.1878 - Adam Bartoszewicz jako   

II n-l 

26.03.1879 do 01.12.1882 Józef 

Hannisch II n-l 

 

01.09 1878 - Adam Bartoszewicz jako    

I n-l do 01.10.1882 

  

01.11.1882 do pocz roku szkol. 1884 

Hansch z Altendortu (Stara Wieś) 

01.12.1882 Pohl z Bloten,  II n-l  

Wakat od pocz. roku szkol. w 1884                   

do 17.04 1885 

  

17.04.1885 do 01.06.1888 Bolesław 

Kurpisz z Dąbrowy w zastępstwie jako         

I n-l.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

01.06.1888 do 01.02 1911  Pohl jako      

I n-l 

*II n-l Giithoff od 16.07.1888 do1891 

*Wakat na stanowisku II nauczyciela 

trwał do 01 .01 1892 

*II n-l  01.01.1892 do 01.04.1895 Rauer 

z Wielichowa. 

*II n-l 01.04.1895 do 01.07 1901 

*16.10.1894 Schwarzer 

 

*Sznabel 01.07.1895 

do 29.05.1899 
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Schwarzer 

*01.07 1901 miejsce II n-la dzielą 

między siebie Pohl i Helena Holtz 

*1902 do 15.08.1903 Richardt z Klein 

Sautersleben II n-l 

*15.08.1903 do 01.08.1905 Brett 

Schneiderz (Brettschneider) z Tylndorf 

Tylewice) II n-l 

*01.08.1905 do 15.02.1907 Hoeffe                   

z Krumm-Wohlan ze Śląska II n-l 

*15.02.1907 do 15.05.1911 Beher z Tłok 

k. Wolsztyna II n-l 

*01.06.1910 do 01.01. 1918 pani Athe 

Roschowsky z Leszna 

*15.06.1910 do 01.04 1919 pani Martha 

Czmok z Leszna 

*16.04.1900 do 01.04. 

1903 panna Helena 

Holtz  

 

1919 od połowy maja Alojzy 

Apolinarski z Błotnicy 

 

nauczali w klasie polskiej p.p.  

*Rauer Alojzy,  

*Apolinarski z Perkowa 

*Skibińska z Wolsztyna 

 

15.06.1921 do 31.8. 1925 Bronisław 

Iwicki z Siekówka.  

Dotąd posiada tutejsza szkoła kat.                      

1 klasę polską i 3 klasy niemieckie.  

 

*1921 Antoni Zieleziński z Wroniaw,   

do 1.IV.1926  

*01.05.1924 do 01.07. 1926 p. Janina 

Własna z Siedlca 

1921 p. Kiełpińska 

Antonina z Gołembic 

IV nauczyciel 

01.08.1923                              

do 01.04.1924  Andrzej 

Rżanny z Karczewa 

01.10.1925 Lach Kazimierz  z Zakrzewa 

 

*01.04.1926 Nikielówna z Leszna  

*03.07. 1926  p. Drzewiński Józef                           

z Kębłowa. 

 

Drzewiński na rok 1927/1928 zastępstwo Od pocz roku szkolnego 1927 Ludwika 

Stefaniakówna z Zaniemyśla 

 

16.09. 1929  Henryk Roeske do 1939 

 

*03.09.1929Antoni Wolnik z Widzimia   

*16.10. 1930 Józef Poczyński 

*01.09. 1932  Zofia Rekowska 

*18.06 1936 Roman Wolski 
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1939 „Rohlauer który miał za zadanie                 

w krótkim czasie polskie dzieci nauczyć 

języka niemieckiego”. 

„W listopadzie 1939 roku zjawił się były 

kier. Roeske Henryk, któremu 

powierzono nauczenie polskich dzieci 

języka niemieckiego do 01.12. 1939 roku. 

Na to się nie zgodził i wyjechał                           

z Kaszczoru i więcej nie powrócił”. 

  

 

W roku 1940  wiosną  Józef Schuman   

1943 Pod koniec roku została otwarta 

szkoła niemiecka dla polskich dzieci.             

Do tej szkoły dzieci polskie były 

przymusowo zapisywane. Uczono ich                

w języku niemieckim 

  

1945                                                        

18 lutego ogłoszono wpisy dzieci 

  

 

Okres po II wojnie światowej 

Kierownicy – dyrektorzy szkoły 

Janina Rabska   18.02.1945 – 31.08.1945 

Jan Franczak   01.09.1945 – 31.08.1975 

Kazimierz Swiniarek   01.09.1975 – 31.08.1998 

Maria Wojtaszek   01.09.1998 – 31.12.2000 

Elżbieta Szydłowska   01.01.2001 – 30.06.2007 

Robert Szwed   01.09.2007 – nadal  

 

Nauczyciele pracujący w szkole w Kaszczorze 

Imię i nazwisko Okres zatrudnienia Główne nauczane 

przedmioty 

Uwagi 

Janina Rabska/Kramarek   18.02.1945 – 31.08.1953 (urlop) 

01.09.1956 – 31.08.1972 
nauczanie początkowe, 

język polski 

kierownik szkoły 

Łucjan Rabski   18.02.1945 – 31.08.1945 przedmioty 

matematyczno-

przyrodnicze 

 

Elżbieta Remplewicz   15.03.1945 – 15.05.1945   
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Czesław Juszczak  15.05.1945 – 31.08.1945   

Jan Franczak  01.09.1945 – 31.08.1975 

(emerytura) –  21.06.1985 

 przedmioty 

matematyczno-

przyrodnicze, historia, 

muzyka,  

kierownik szkoły  

Od 1975/76 - część 

etatu 

Zdzisława Franczak   01.09.1945 – 31.08.1975 

(emerytura) – 23.06.1977                    

oraz    01.09.1981 – 20.06.1982   

nauczanie początkowe  Od 1975/76 – część 

etatu 

Zofia Sikora  01.09.1946 – 31.08.1948   

Irena Bogdanowicz   05.02.1949 – 31.07.1951  język rosyjski  

Maria Konopkówna   05.02.1949 – 01.02.1951 religia  

Barbara Rądlewska    31.07.1951 – 31.08.1977  biologia, geografia, 

prace ręczne 

 

Ludwik Szczepaniak    31.07.1951 – 15.11.1952 

(wojsko) 15.11.1955 – 

31.08.1962,                             

01.09.1967 – 31.08.1969  

historia  

Stefan Lewandowski  01.09.1952 – 30.07.1953   

Waleria Kruk  01.02.1953 – 31.08.1958   

Czesław Piguła    01.09.1953 – 15.11.1953    

Czesław Poźniak   01.01.1954 – 31.08.1955    

Stefania Skorupińska  01.02.1957 – 31.08.1978 religia, nauczanie 

początkowe, plastyka 

 

Salomea 

Jurgawka/Waśkowiak 

02.09.1958 – 31.08.1963 

 

  

Ireneusz Wojciechowski    01.09.1963 – 31.08.1964 matematyka   

Tomasz Hiibner    01.09.1964 – 31.08.1972 historia, język rosyjski  

Łucja Piętka   01.09.1969 – 31.08.1991 nauczanie początkowe, 

biologia 

 

Henryk Skorupski   

 

01.09.1969 -15.11.1969 

(wojsko) 

  

Iwona 

Dratwińska/Wasielewska   

15.08.1970 – 31.08.2001 fizyka, matematyka  

Maria Lempach    15.08.1970 – 31.08.1971 język polski  
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Kazimiera Matysiak  

 

15.08.1971 – 31.08.1999 

(emerytura) – 30.06.2000 

matematyka Od 1999/00 - część 

etatu 

Halina Szaferska    21.08.1973 – 31.08.1984  język polski i rosyjski  

Barbara Swiniarek    01.09.1975 – 31.08.1998  nauczanie początkowe  

Kazimierz Swiniarek    01.09.1975 – 31.08.1998  chemia  dyrektor szkoły 

Maria Wojtaszek  01.09.1977 – 31.12.2000 geografia, język polski, 

muzyka  

dyrektor szkoły 

Elżbieta Szantyka  01.09.1079 – 31.08.2006 nauczanie początkowe  

Stanisław Wojtaszek 01.09.1980 – 22.02.1981 wychowanie fizyczne, 

muzyka 

 

Elżbieta Szydłowska     01.09.1981 – 30.06.2007 język polski, plastyka dyrektor szkoły 

Zbigniew Pietrusewicz     01.09.1982 – 18.10.2001  wychowanie fizyczne  

Łucja Płaczek  01.09.1982 – 31.08.1996  matematyka, fizyka  

Maria Skorupska  01.09.1982 – 31.08.1983 język polski, biologia  

Rafał Kotomski 01.09.1982 – 31.08.1983 język polski  

Małgorzata Krall   01.09.1983 – 31.08.2008 

(emerytura) do 31.08.2009 

nauczanie początkowe, 

religia 

 

Halina Kosińska   01.09.1983 – 31.08.2001 matematyka, język 

angielski 

 

Roman Formanowski   01.11.1983 – nadal język polski, historia  

Krystyna Klecha/Hajduk    01.09.1984 – 30.06.2007 technika, język polski, 

biologia 

 

Wanda Wojciechowska   01.09.1984 – nadal język rosyjski i 

niemiecki 

 

Sławomir Klamka   01.09.1988 – 31.08.1989 

(wojsko) 01.09.1990 – nadal  

geografia, informatyka od 2007/08 - część 

etatu 

Wiesława Krycka    01.09.1989 – nadal  nauczanie początkowe, 

matematyka 

 

ks. Władysław 

Płóciennik 

01.09.1989 – 31.08.2006 religia część etatu 

Małgorzata Adamczak-

Mindak    

01.09.1990 – 31.08.1996 wychowanie fizyczne  

Adam Nowak  10.09.1990 – nadal religia, historia, 

muzyka 
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Tadeusz Krystians   01.09.1991 – 30.06.1992 matematyka zastępstwo – część 

etatu 

Lidia Spławska   01.09.1992 – 31.08.1994 język polski  

Dorota Jakubowska   01.09.1996 – 31.08.1998 wychowanie fizyczne  

Jolanta Bryl   01.09.1997 – nadal  nauczanie początkowe  

Bożena Chmielowicz   01.09.1998 – 31.08.2003 logopeda część etatu 

Zbigniew Bauta 01.09.1999 – nadal  wychowanie fizyczne  

Zdzisława Ślusareńka  15.02.2000 – 26.06.2015 wychowanie do życia 

w rodzinie 

część etatu 

Anna Napierała  01.02.2001 – nadal  matematyka  

Arkadiusz Siwy  01.09.2001 – nadal  wychowanie fizyczne  

Dagmara Nowak  01.09.2001 – nadal  nauczanie początkowe, 

plastyka 

wicedyrektor 

szkoły od 

01.09.2009 

Ewa Siwek  01.09.2001 – 31.08.2006 język angielski  

Wioletta Kasperska-

Kosicka   

01.09.2001 – 31.08.2005 chemia część etatu 

Daniel Maciejewicz  01.09.2003 – 31.08.2012 logopeda część etatu 

Małgorzata Tajchert    01.09.2005 – 30.06.2006 matematyka zastępstwo - część 

etatu 

Teresa Wilczak  01.09.2005 – 30.06.2006 chemia  część etatu 

Joanna Stanek-Sosińska 01.09.2006 – 31.08.2007                 

oraz 01.09.2011 – 31.08.2012 

język angielski część etatu 

Piotr Kamiński 01.09.2006 – nadal  religia, przyroda  

Monika Kaczmarek   01.09.2006 – 31.08.2015  chemia część etatu 

Marta Kwaczyńska-

Plenzler   

01.09.2006 – nadal  biologia część etatu 

Robert Szwed   01.09.2007 – nadal informatyka dyrektor szkoły 

Katarzyna Kalitka/Bura  01.09.2007 – nadal  język polski  

Karina Umławska   01.09.2007 – 31.08.2009    

Wiesław Ślusareńka 01.09.2007 – 30.06.2008 oraz 

01.09.2011 – 26.06.2015 

fizyka część etatu 

Magdalena Bąk    01.09.2008 – 31.08.2009 język angielski zast. - część etatu 
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Milena Hanusek 01.09.2008 – 31.08.2009 język angielski zastępstwo – część 

etatu 

Henryka Moczała  01.09.2009 – 31.08.2011 nauczanie początkowe  

Kinga Lewczuk/Gertych 01.09.2009 – nadal  język angielski  

Małgorzata Józefowska 01.09.2010 – 30.06.2011                   

oraz 01.09.2013 – 30.06.2014 

biologia zastępstwo - część 

etatu 

Elżbieta Zalisz 01.09.2011 – nadal pedagog  

Małgorzata Kapituła 15.05. 2011 – 30.06.2011 język angielski zastępstwo – część 

etatu 

Dominika Konieczek 01.09.2011 – 30.06.2012 matematyka  

Joanna Janowicz 01.09.2012 – nadal  logopeda, język polski  

Natalia Zygmanowska 01.09.2012 – 31.08.2014 język polski zastępstwo 

Natalia Frąckowiak 01.09.2013 – nadal nauczanie początkowe  

Aleksandra Szydłowska 01.09.2013 – 30.06.2014 język angielski zastępstwo 

 

Od 01.09.1980 w budynku szkoły funkcjonował oddział przedszkolny sześciolatków,                         

a od 15.04.2009 przedszkole.  

 

Nauczyciele przedszkola 

 

Imię i nazwisko Okres zatrudnienia Uwagi 

Irena Szmyt    01.09.1980 – 31.08.2005  

Wiesława Borowicz    01.09.1981 – 31.08.1982 zastępstwo 

Genowefa Zielnica 01.09.2006 – 30.06.2007 zastępstwo 

Ewa Nowakowska 01.09.2009 - nadal  

Paulina Łuczak 01.09.2009 - nadal  

Monika Miśko 01.09.2009 - nadal  

Sylwia Małczak  01.09.2012 – 31.08.2015 zastępstwo 
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Uczniowie i absolwenci w liczbach 

Zestawienie uczniów wg księgi ewidencji dzieci 

Rocznik Rok 

szkolny         

klasa I 

Ilość 

uczniów 

Ukończyli naukę w klasie Przekazany 

do innej 

szkoły 

Kontynuacja 

nauki w szkole 

uzawodowionej 

lub specjalnej 

Inne 

IV V VI VII VIII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1944 1951/52 13  1 5 7     

1945 1952/53 12 2 1 3 6     

1946 1953/54 25  1 2 22     

1947 1954/55 27 1 1 3 21  1   

1948 1955/56 31  5  23  3   

1949 1956/57 29  1 2 25  1   

1950 1957/58 36    31  5   

1951 1958/59 23   1 21  1   

1952 1959/60 34   2 6 22 4   

1953 1960/61 25     24 1   

1954 1961/62 28     24 3  1 wyjechał do RFN 

1955 1962/63 24   1 3 17 3   

1956 1963/64 38  1 1 2 33 1   

1957 1964/65 30     28 1  1 zmarł 

1958 1965/66 27  1  1 23 2   

1959 1966/67 35    1 30 4   

1960 1967/68 34    1 30 3   

1961 1968/69 32   1  24 7 3  

1962 1969/70 29     25 4   

1963 1970/71 31     28  3  

1964 1971/72 32     24 1 7  
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Uwaga: Ilość uczniów w rubryce nr 2 nie jest równoznaczna z ilością uczniów w klasie I.  

Zestawienie uczniów na podstawie zapisów w starej kronice szkolnej 

Rok szkolny Klasy Ilość 

uczniów 

Promowanych Ukończyli naukę Absolwenci 

1945/46 (pół roku) I – IV  132 ? ? - 

1946/47 (pół roku) I – V  129 106 6 - 

1946/47 (od 4 IX ) I – VI  162 135 13 (kl. II-VI) - 

1947/48  I – VII   194 170 3 (kl. III,V,VI) 11 

1948/49 I – VII  186 167 2 (kl. V) 10 

 

Losy absolwentów szkoły w latach 1952 –  1955 

Rok 

ukończenia 

szkoły 

Ilość 

absolwentów 

Kontynuacja nauki  

Pozostali 

w domu 

Liceum 

ogólnokszt. 

Liceum 

pedagogiczne 

 

Technikum 

Zasadnicza 

szkoła 

zawodowa 

1952 23 2 3 - 5 13 

1953 28 3 2 3 5 15 

1954 23 2 1 1 5 14 

1955 16 2 1 3 - 10 

Uwaga: Powyższa tabela obrazuje trudny okres lat 50-tych, gdy wielu uczniów nie mogło kontynuować nauki. 

1965 1972/73 35     29 4 2  

1966 1973/74 28     18 2 8  

1967 1974/75 32     26  6  

1968 1975/76 36     25 1 10  

1969 1976/77 36     27 3 6  

1970 1977/78 38     33 3 2  

1971 1978/79 35     25 7 3  

1972 1979/80 38     29 5 4  
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Uczniowie szkoły podstawowej zapisani w księdze uczniów                                        

(w latach 1945 – 2015) - 1912 osób  

Absolwenci szkoły podstawowej, którzy ukończyli klasę VII i VIII – 1079 osób 

w tym:  

Kaszczor – 685, Wieleń – 78, Osłonin – 153, Olejnica – 5, Górsko – 104, Miastko – 52, 

Mochy – 1, Głogów – 1 

Od roku szkolnego 1998/99 absolwentami szkoły podstawowej są uczniowie,                     

którzy ukończyli klasę VI – 373 osoby 

w tym:  

Kaszczor – 205, Wieleń – 45, Osłonin – 84, Olejnica – 1, Górsko – 35, Łupice – 1,   

Radomierz – 1, Wijewo 1  

Uczniowie gimnazjum zapisani w księdze uczniów                                                    

(w latach 1999 – 2015)  – 378 osób 

Absolwenci – 324 osoby 

w tym:  

Kaszczor – 165, Wieleń – 31, Osłonin – 68, Olejnica – 2, Górsko – 28, Radomierz – 21, 

Błotnica – 2, Łupice – 1, Ciosaniec – 1, Wijewo – 1. 

 

Organizacje i koła zainteresowań 

W szkole działały i nadal działają różne organizacje: 

Biblioteka  uczniowska/szkolna (1878- nadal)                                                       

Samorząd Uczniowski (15.01.1926, z przerwami – nadal)                                                                                        

Drużyna Związku Harcerstwa Polskiego (1945 z przerwami do 1988)                                                      

Spółdzielnia Uczniowska (1946, reaktywacja w 1985 do 31.08.2015 r.)                     

Drużyna Zuchowa (1975 – 1996)                                                                                                                                                                                                  

Szkolna Kasa Oszczędności (1975 – 2006)                                                                               

Polski Czerwony Krzyż (1975 – 2002)                                                                   

Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (1975 – 1990)                                                                     

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne (1977 – 2002)                                                                         

Szkolne Koło Sportowe / Uczniowski Klub Sportowy (1980 – nadal)              

Liga Ochrony Przyrody (1982 – 2004)                                                                                  
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Klub Wolontariusza (2003 -2005)                                                                                                

Szkolny Klub Europejski (2001 – 2006)  

Koła zainteresowań: 

polonistyczne (1977/78, 1987 -1991, 1009/93, 2002/03 )                                                        

ortograficzne (2007/08)                                                                                                      

języka rosyjskiego (1975/76, 1978 – 1980), 1987/88, 1989/90, 2003 – 2007)                         

języka angielskiego (1990 – 1993, (2003 -2010)                                                               

języka niemieckiego (2000 – 2010)                                                                       

matematyczne (1975 – 1993, 2001- nadal)                                                                   

informatyczne (2001 – 2007)                                                                                                   

fizyczne (1978/79, 1988/89)                                                                                                

chemiczne (2007 – 2010)                                                                                                             

biologiczne (1978 – 1980)                                                                                                           

geograficzne (1978/79, 1980/81, 1988/89)                                                                             

historyczne (1983 – 1986)                                                                                                   

artystyczne (1976 – 1978)                                                                                                          

fotograficzne (198/81, 1988/89, 1990/91)                                                                         

dziennikarskie (2004/05)                                                                                    

wokalno-teatralne (1995 – nadal)                                                                          

plastyczne (1976/77, 1983 – 1985, 1987 – 1990, 1097 – 2008)                                            

muzyczne (1980/81, 1983 – 1985, 1987/88)                                                                    

modelarskie (1984/85)                                                                                                   

instrumentalne (1985 – 1989)                                                                                         

rękodzielnicze (1988/89)                                                                                                         

koło misyjne (2009 – nadal)                                                                                                        

koło uczniów zdolnych (2007/08) 

 

Uwaga: powyższe dane zebrano na podstawie protokołów Rad Pedagogicznych 

z lat 1975-2015 i kronik szkolnych. 
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Kilka wspomnień 

Wspomnienia o 40-leciu 04.04.1985 (Rada Pedagogiczna) 

      W 1945 r. kl. I-V pracowało trzech nauczycieli. W 1947 zezwolono  na uczęszczanie       

do szkoły Niemcom. Wtedy było bardzo duże obciążenie nauczycieli pracami społecznymi,              

ale inny był stosunek dziecka do nauczycieli, a przyczyną tego był inny stosunek rodziców                 

do nauczycieli. 

                                                                                                                  Jan Franczak 

List po 50-ciu latach od wyzwolenia                                                 

    Była sama a dzieci i młodzieży sporo – ponad 200.  Nie chciałem być nauczycielem. Siostra 

w 1939 r. ukończyła w Poznaniu Pedagogium – polonistykę, a ja miałem wówczas ukończone 

trzy klasy gimnazjalne i trochę nauki w domu przez pięć lat okupacji. Z zapałem jednak,                  

bez odgórnego nakazu, zabraliśmy się do pracy.(…) 

      Dzięki heroicznym wysiłkom Straży Pożarnej,  a więc Waszych Dziadków, wbrew woli 

okupantów, którzy wycofując się, usiłowali spalić szkołę, pożar został ugaszony. Ocalały                    

w dużej mierze dwie parterowe klasy. Mogliśmy rozpocząć nauczanie! Spalone schody, 

podłogi i okna na pierwszym i drugim piętrze społecznie odnowili rzemieślnicy i mieszkańcy 

Kaszczoru. Starsza młodzież odgruzowała budynek. Farby, szyby i kit chłopcy 

„zorganizowali” w Sławie Śląskiej. Kilkanaście stukilowych beczek farb olejnych starczyło 

nie tylko na odnowienie szkoły, ale również kościoła w Kaszczorze, a później w Wieleniu. 

Deski i belki ofiarował szkole pan E. Metzler  właściciel tartaku, ojciec pana Kazimierza. 

      W szkole nie było ani jednego podręcznika, zeszytu, ołówka, pióra. Po jakimś czasie                      

za 20 litrów spirytusu (z gorzelni w Wieleniu) zdobyliśmy cały wóz – 2,5 tony przyborów 

szkolnych w Brennie od żołnierza radzieckiego, z magazynu poniemieckiego znajdującego się 

w kościele. Część tej zdobyczy zostawiliśmy w szkole, a resztę oddaliśmy do dyspozycji 

organizowaniu tej imprezy, a ponadto i w inscenizacji „Legenda o Wyspie Konwalii” dla 3,5 

tys. uczestników. Tam też nasza drużyna wykazała się wspaniałymi charakterami w czasie 

ratowania ludzi przy zatopionym promie. Później uczestniczyła w wystawieniu „Ślubów 

Panieńskich” Aleksandra Fredry w Kaszczorze, a dochód z tej imprezy przeznaczyła na 

biedne dzieci. Wspaniała była to młodzież. (…) 

    Niełatwe to były czasy, a jednak entuzjazm młodzieży sprawiał, że jako pierwsi w powiecie, 

już 4. lutego otwarliśmy szkołę, że ta młodzież, nie czekając na dotacje i odgórne instrukcje, 

sama zabrała się do odbudowy szkoły. Jej to wiele zawdzięczam! 

inspektorowi szkolnemu w Wolsztynie panu Bombickiemu. Ze składanych przez mieszkańców 

Kaszczoru, Wielenia i Osłonina książek, założyliśmy bibliotekę. Otwarliśmy „Dom Kultury”, 

świetlicę, przedszkole, powstała orkiestra. Zorganizowaliśmy harcerstwo – 70 osób. 

Dziewczęta wyhaftowały sztandary. Na każdą uroczystość w Wolsztynie drużyna harcerska                   

z Kaszczoru zapraszana była jako reprezentacyjna. W czasie wojewódzkiej uroczystości 

„Zielona eskapada”20. maja 1945 r. na Wyspie Konwalii w Przemęcie, nasi harcerze brali 

aktywny udział w  

.                                                                                   Łucjan Rabski, 4 lutego 1995                                                                                                                     
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Trudne lata sześćdziesiąte 

     Na początku lat sześćdziesiątych nie dowożono dzieci do szkoły autobusem, wszyscy 

przychodzili pieszo, nawet z najbardziej odległych zakątków Kaszczoru i Wielenia. Bywało 

nieraz tak, że dzieci dotarły do szkoły przemoczone do suchej nitki. Pani Franczakowa 

przynosiła wtedy z domu jakieś ciuszki po swoich dzieciach, przebierała zmokniętych 

uczniów, a ich mokra odzież suszyła się w klasie przy kaflowym piecu. Pamiętam też nasze 

popołudniowe spotkania, gdzie Nasza Pani (tak ją nazywaliśmy) czytała nam lektury szkolne, 

bo w bibliotece szkolnej był np. tylko jeden egzemplarz danej książki. Czasem również my     

na zmianę głośno czytaliśmy urywki lektur. I chyba wtedy „połknęłam bakcyla” czytania 

książek.  

                                                                                                 Lucyna Mitura (Grasza)       

Nasze wspólne sukcesy 

    „W ramach działalności TPPR dużo czasu poświęcałam na przygotowanie uczniów                        

do Olimpiad Języka Rosyjskiego. Wszystkie pierwsze miejsca na szczeblu gminnym zajmowały 

moje uczennice. W pierwszej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w Lesznie w 1975 r. Beata Kruk 

zajęła I miejsce, a w następnych latach w czołówce były Dorota Adamek, Dorota Szydłowska, 

Renata Nędza, Grażyna Tarnowska, Katarzyna Konopka. Kasia, będąc uczennicą siódmej 

klasy, zajęła III miejsce na szczeblu wojewódzkim. Musiała zatem nadrobić materiał z klasy 

VIII. 

     Teraz różnie można oceniać sens tych olimpiad i konkursów, ale jeżeli choć jednej 

uczennicy to pomogło w realizacji swoich marzeń, w łatwiejszym starcie w dorosłe życie, 

uważam, że miało to sens”.                                                                                                                                                                  

     Katarzyna Konopka, jako uczennica liceum została laureatką Centralnej Olimpiady Języka 

Rosyjskiego w 1987 r., zajęła V miejsce w Polsce i otrzymała indeks (wolny wstęp)                            

na filologię polską lub słowiańską.  Została również zwolniona  z egzaminu z języka 

rosyjskiego na maturze (a był to wówczas egzamin obowiązkowy) oraz na innych kierunkach 

studiów. 

                                                                                                        Halina Szaferska 

Jak i gdzie odbywały się lekcje w trakcie budowy nowej szkoły 

    Starą szkołę opuszczono drugiego listopada 1978 roku. Uczono wówczas w kilku miejscach 

we wsi. Dwie klasy znajdowały się w budynku szkolnym , nauczycielskim (ul. Okrężna) na 

pierwszym piętrze. Tam lekcje miały klasy I-III, które nie przemieszczały się. Mieścił się tam 

również pokój nauczycielski. Na parterze znajdowały się mieszkania nauczycielskie. Mieszkali 

tam pp. Franczakowie i pp. Piętkowie. Jedna klasa mieściła się w klubokawiarni (obecnie 

szeregowy budynek czterorodzinny przy ulicy Cysterskiej). Od rana w tej sali odbywały się 

lekcje, a wieczorem  funkcjonował Klub Rolnika.  Kolejna klasa znajdowała się w budynku 

byłego ośrodka zdrowia, gdzie na korytarzu codziennie wydawano również gorącą kawę 

zbożową z mlekiem dla wszystkich uczniów. Następna sala lekcyjna mieściła się w domu pp. 

Słomińskich, która pełniła również funkcję sali wiejskiej.  

Lekcje wychowania fizycznego odbywały się na dworze, natomiast gdy padał deszcz, 

nauczyciel prowadził dzieci na korytarz ośrodka zdrowia, gdzie dzieci wykonywały ćwiczenia  
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w zupełnej ciszy, gdyż za drzwiami  obok odbywała się normalna lekcja, a lekarz w swoim 

gabinecie przyjmował pacjentów.      

                                                                                                           Maria Wojtaszek                    

Harcerstwo wiele mnie nauczyło 

    Będąc zuchem nie mogłam się doczekać kiedy zostanę harcerzem. Kiedy wreszcie                                

w czwartej klasie mogłam złożyć przyrzeczenie harcerskie i otrzymać krzyż harcerski,                        

nie miałam jeszcze munduru. Mama sama mi go uszyła, choć wiem gdzie zdobyła materiał. 

Moim pierwszym zastępem był zastęp "Muszkieterowie" mieliśmy swoją kronikę, a zastępową 

była Kasia Konopka. To już były czasy, kiedy w nowo wybudowanej szkole w piwnicy została 

urządzona przez druhnę drużynową Elżbietę Szydłowską piękna harcówka. Wszystkie drużyny 

z okolicznych szkół nam zazdrościły, między innymi tego, że mieliśmy w niej z prawdziwy 

kominek, który dawał niesamowity nastrój. 

    Życie harcerza polegało wtedy na zdobywaniu stopni i sprawności. Z zabaw najbardziej 

lubiłam podchody z zaliczaniem punktów kontrolnych - dziś to się nazywa gra terenowa. 

Sprawdzaliśmy wtedy swoją wiedzę na temat harcerstwa , topografii, orientacji w terenie, 

historii i udzielaniu pierwszej pomocy. Na koniec takich manewrów było ognisko, piosenki 

harcerskie przy dźwiękach gitary, pląsy, zabawy i śmiech do późnych godzin w nocy. 

Często wspominam swoim dzieciom, ile to ja się musiałam "nagimnastykować"                             

przed rodzicami, aby puścili mnie na podchody z ogniskiem. Mama niechętnie pozwalała mi 

na takie zabawy. Musiałam prosić, błagać i najpierw szybko wykonać swoje domowe 

obowiązki a dopiero potem mogłam iść. Harcerstwo wiele mnie nauczyło, między innymi 

odwagi i wiary w swoje możliwości.  

     Na zakończenie szkoły podstawowej w 1987 roku wyjechałam na międzynarodowy obóz 

"Pionierrepublik Wilhelm Pieck" do Niemiec, wtedy NRD niedaleko Berlina. Tam spotykałam 

się z młodzieżą z 60 państw świata od Afryki, Azji, Europy po Amerykę. To była 

najwspanialsza przygoda mojego życia. 

                                                                                        Justyna Stachowiak (Rzyska) 

    

 

                  30 listopada 1983 r. 
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Z prywatnych archiwów 

 

 

   Uczniowie Szkoły Powszechnej – kwiecień 1933 r. 

 

 

   Przedstawienie „Błogosławiona Imelda” – Kaszczor 12.04.1936 
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   Uczniowie Szkoły Powszechnej w Kaszczorze – czerwiec 1945 r. 

 

 Czerwiec 1951 – absolwenci szkoły wraz z kierownikiem Janem Franczakiem                                             

i wychowawczynią Ireną Bogdanowicz 
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 1951 – nauczycielka p. Bogdanowicz z klasą w szkolnym ogrodzie 

 

 

 

21 czerwca 1958 r. 
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24 czerwca 1965 r. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      01 października 1977-dyr.Kazimierz 

                                                                                      Swiniarek pasuje pierwszoklasistów 
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      Luty 1978 – jedna z zastępczych klas 

 

 

        Luty 1978 – w autobusie szkolnym 
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08 marca 1978 – zespół akordeonistów 

 

 

10 czerwca 1978 r. – zespół „Wiolinki” z opiekunką p. Kazimierą Matysiak 



42 

 

10 czerwca 1978 r. 

 

 

14 października 1983 – wręczenie p. Zdzisławie Franczak „Szkarłatnej Róży” – najwyższego 

wyróżnienia dla nauczyciela z rekomendacji uczniów. 
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Kwiecień 1984 – nieużytki zamieniają się w rabaty 

 

 

 

14 czerwca 1985 r. 
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21 marca 1993 r. – powitanie wiosny 

 

 

07 kwietnia 1995 r. – wizyta uczniów u Lucjana Rabskiego – aktora, rzeźbiarza i malarza 
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21 czerwca 1995 r. 

 

 

29 sierpnia 1995 r. – nauczyciele podczas tapetowania pokoju nauczycielskiego 
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2 września 1995 r. – spotkanie pokoleniowe pedagogów z okazji 200-lecia szkoły                                      

w Kaszczorze 

 

04 września 1995 r. – spotkanie pedagogów, pracowników administracji i obsługi z okazji   

30-lecia pracy dyrektora Kazimierza Swiniarka. 
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16 czerwca 1999 – grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Kaszczorze 

 

 

16 października 2002 r. – spotkanie z aktorką Krystyną Feldmann 
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    24 czerwca 2005 r. 

 

 

    22 grudnia 2006 r. – tradycyjne jasełka 
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   12 kwietnia 2014 r. – wręczenie szkole sztandaru 

 

 

25 czerwca 2015 – grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, emeryci szkoły  

w Kaszczorze 
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            Ciekawostki 

 

 „O szkole w Kaszczorze jest taka wzmianka w wizycie Happa z roku 1610.                          

Dla rektora szkoły jest dom osobny, ale bez wszelkich innych zabudowań”. […] „                                     

W czasie wizyty Gnińskiego w 1685 miał rektor prócz pensyi od plebana, jeszcze 

ogród nad rzeką Obrą”. 

 Informacja z WBC z”Kuriera Poznańskiego” nr231 z dnia 9-10-1877r., na str.3: 

„W Kaszczorze pod Wolsztynem obchodził dnia 4 bm. emerytowany nauczyciel                    

p. Mucha z żoną swą rzadką uroczystość złotego wesela. Uroczystość kościelną 

odprawił ks. proboszcz Kluck w świetnie przystrojonym kościele parafialnym.” 

 Dnia 20.I 1926 zakupiono dla szkoły zegar wiszący i dzwonek mosiężny                                

do wydzwaniania przerw, który wisi do dziś w szkole. 

 Nazwy przedmiotów nauczanych przed II wojną światową: sprawowanie, religia, 

język polski, kaligrafja,  arytmetyka z geometrją, przyroda, geografja, historia polski, 

rysunek, robótki, śpiew, ćwiczenia cielesne 

 Zarządzeniem Cesarskiej Naczelnej Dyrekcji Poczty w Poznaniu został ustanowiony 

w Kaszczorze telegraf z ograniczoną ilością godzin urzędowania. 

 W roku szkolnym 1948/49 – w klasie VI nauczano języka francuskiego – 2 godziny 

tygodniowo. 

 W rocznikach 1944-1985 czworo uczniów podjęło naukę w wieku 6 lat 

 24 kwietnia 1985 Samorząd Uczniowski i Komitet Rodzicielski jednogłośnie 

opowiedzieli się za 5-dniowym tygodniem pracy szkoły. 

 1988 – nauczyciel zgłosił dyrektorowi szkoły zaginięcie taśmy mierniczej i 3 palantów 

 Sześciostopniowa skala ocen obowiązuje od roku szkolnego 1999/91 

 

Rzadkie i ciekawe imiona naszych absolwentów                                                      

(wg księgi uczniów do 1980 r.) 

 

Alfreda, Alfred, Aldona, Alina, Alodia, Alojzy, Anastazja, Aniela, Antonina, Augustyn, 

Arnold, Aurelia, Barnaba, Bernadeta, Bernardyn, Błażej, Bogna, Bogumiła, Bogusława, 

Cecylia, Cyprian, Edwin, Eligiusz, Elwira, Emilian, Eryk, Estera, Eugeniusz, Felicja, Florian, 

Gabriel, Gertruda, Hieronim, Ignacy, January, Jarlina, Jeremiasz, Karina, Klaudiusz, 

Klemens, Konstanty, Leokadia, Leon, Leonard, Leontyna, Lilia, Longin, Lubomira, Lucjan, 

Lukrecja, Łucja, Mieczysława, Natasza, Norbert, Olgierd, Oriana, Regina,  Romuald Róża, 

Rufin, Ryta (Rita), Sabina, Seweryna, Stefania, Sylwester, Wacław, Walenty, Waleria, 

Wawrzyniec, Włodzimierz, Zenon.   
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8. Salmonowicz Stanisław, Prusy: dzieje państwa i społeczeństwa, Książka i Wiedza, 

Warszawa 1987, ISBN 8321007147. 

9. WBC ”Kurier Poznański” nr231 z dnia 9-10-1877r., str.3. 

10. Wspomnienia nauczycieli i absolwentów 

11. Zdjęcia archiwalne: Krystyna Hajduk, Grzegorz Klamka, Joanna Machoy, Jadwiga        
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