
220 lat szkoły w Kaszczorze 

       W końcu XVIII wieku istniało na naszych ziemiach niewiele szkół, placówka w 

Kaszczorze była jedną z pierwszych. Dlatego tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej połączono 

z obchodami 220-lecia systemu edukacyjnego w tej miejscowości. 

      Wszystko zaczęło się w budynku przy dzisiejszej ulicy Okrężnej 7, w którym urzędował 

jeden nauczyciel i kantor. Nauczano tam czterech przedmiotów: czytania, pisania, rachowania 

i religii. Początki i rozwój szkoły zostały opisane przez Krystynę Hajduk i dyrektor Elżbietę 

Szydłowską w publikacji ,,Faktów kilka o szkole w Kaszczorze. Część II” wydanej z okazji 

jubileuszu. Zawiera ona również archiwalne zdjęcia, spis kierowników i dyrektorów placówki, 

informacje o losach absolwentów i organizacjach działających w placówce od początku jej 

istnienia. 

      Obchody rocznicy rozpoczęły się przy Pomniku Wolności. Następnie ksiądz proboszcz 

Marian Szymański wraz z absolwentem szkoły, księdzem kanonikiem Zbigniewem 

Stelmachem, odprawili okolicznościową mszę świętą. Złożono kwiaty pod pomnikiem patrona 

szkoły Marcina Rożka. Uroczystość uświetniła obecność przedstawicieli Związku Oficerów 

Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,  płk. Stanisława Tomaszkiewicza  

i ppor. Macieja Myczki oraz pocztu sztandarowego. Wręczono medale za zasługi dla ZOR, 

złoty otrzymał dyrektor Zespołu Szkół w Kaszczorze Robert Szwed, a srebrnym medalem 

został odznaczony dyrektor szkoły w Świętnie Jerzy Luftmann. Historia szkoły ściśle 

odzwierciedla skomplikowane losy naszego narodu, okres zaboru pruskiego, wojen, jednak  

szczególne znaczenie dla społeczności szkolnej i lokalnej ma powstanie wielkopolskie, choćby 

ze względu na udział w nim patrona szkoły, Marcina Rożka. Na obchodach rocznicowych nie 

mogło więc zabraknąć władz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w osobach  

Wawrzyńca Wierzejewskiego oraz Antoniego Fornalskiego. Panowie przekazali dyrektorowi 

szkoły pamiątki związane z tym wydarzeniem, m. in. mapę okolic Kaszczoru z 1918 r. Wójt 

Gminy Przemęt Doroty Gorzelniak nawiązała do chlubnej historii szkoły, ale też podkreśliła 

wysokie noty  dzisiejszych uczniów kaszczorskiej placówki na egzaminach zewnętrznych. W 

spotkaniu wzięli też udział przewodniczący Rady Gminy Przemęt Jerzy Dominiak, 

podinspektor oświaty Joanna Karkowska, przedstawiciel kuratorium oświaty Edward Pawlicki, 

byli dyrektorzy i nauczyciele, proboszcz, sołtysi, działacze okolicznych organizacji, sponsorzy, 

rodzice i sympatycy szkoły.  

      Uroczystość urozmaicały uczniowskie występy, bowiem  w związku z Dniem Edukacji 

Narodowej odbyło się również pasowanie na uczniów dzieci klas I. Ich starsi koledzy  

zaprezentowali program poświęcony  jubileuszowi 220-lecia szkoły oraz patronowi. Sukces, 

jaki odnieśli wśród zgromadzonych widzów dowodzi, że treści patriotyczne w odpowiedniej 

formie mogą być atrakcyjne również dla pokoleń XXI w. Szczególnie w tej szkole, bo jak 

zaakcentował w swoim przemówieniu mgr Antoni Fornalski, Kaszczor nowoczesnym 

patriotyzmem stoi.  
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