Z DZIEJÓW SZKOŁY
W III RZECZPOSPOLITEJ
1990r. – powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Jesienią
rozpoczęto prace budowlane.
1992r. – rozbudowę szkoły przejęło Kuratorium Oświaty w Siedlcach.
1997r.- oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły (ob. gimnazjum).
1998r. – po raz pierwszy uczennica z Wielgolasu awansowała do
ogólnopolskiego finału konkursu (Anna Krążała) i zdobyła w
finale wyróżnienie (konkurs recytatorski).
[W finałach centralnych konkursów: 2001 – „Kroniki Rodzinne”Przemysław Stosio – I miejsce, 2002 r. – Koło Filatelistyczne –
Srebrny Medal, 2003r. – „Poznajemy Ojcowiznę” – Arkadiusz
Ćmoch – nagr. spec., 2006r. – „Moja Mała Ojczyzna”
(„Parafiada”) grupa uczn. gimnazjum – III m.]
1999r. – reforma oświaty. W Wielgolesie zaczęły funkcjonować
oddziały latowickiego gimnazjum. (3 klasy pierwsze).
2001r. – oddanie do użytku sali gimnastycznej.
2002-2004 – realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych
„Moja mała Ojczyzna” (projekt polsko-litewski i polskoukraiński).
2003r. – powołanie Zespołu Szkół w Wielgolesie.
2004r., kwiecień – nadanie imienia i sztandaru szkole. Szkoła
Podstawowa uzyskała tytuł „Szkoła z klasą”.
2005r. – wykonanie ocieplenia i nowej elewacji.
2006 r. – Gimnazjum uzyskało tytuł „Szkoła ucząca się”.

1807 r. – założenie szkoły elementarnej w Wielgolesie
r. szk. 1839/40
Szkoła ogólna (koedukacyjna) mieściła się w wynajętym
domu.
Dzieci w szkole było 34. (20 chłopców i 14 dziewcząt), 1 dziecko
szlacheckie.
Nauczycielem (ok. 1835-1850) był Karol Foliacki z Warszawy,
Absolwent szkoły cyrkułowej w Warszawie.
Rok 1845.
Nauczyciel 1. Uczniów 23 (15 chłopców i 8 dziewcząt). Wszystkie
pochodzenia wiejskiego, wyznania rzymsko-katolickiego.
Budynek wynajęty.
W l. 1850-1865 nauczycielem był Feliks Dłuski.
Do ok. 1862 roku szkoła utrzymywana była przez dwór, potem
przeniesiona do budynku po leśniczym (zginął w powstaniu
styczniowym).
Rok szk. 1869/70 Uczniów było 122 (w tym 2 mieszczan).
Budynek własny.
W l. 1865-1885? nauczycielem był Wojciech Kaliński z Iwowego.
W 1881 r. szkoła w Wielgolesie była jedyną w ówczesnej gminie
Łukówiec (później Wielgolas i Jeruzal).
Na przełomie XIX i XX w. nauczycielami byli: Józef Zwierz z
Transboru, pp. Pałucki i Juraszys.
Na pocz. XX w. nauczyciele Biedrzycki i I. Wróblewski wspierani
przez B. Wyleżyńskiego prowadzili tajne nauczanie w jeż.
polskim, rozprowadzali polskie książki i literaturę.
W 1905 roku wybuchły strajki szkolne. W Latowiczu przybrały
szczególnie ostrą formę. Interweniowało carskie wojsko
Głównym orędownikiem „sprawy polskiej” był B. Wyleżyński.
W l. 1914-1915 szkoła nie pracowała – trwała I wojna światowa.
W ostatnich latach wojny (okupacja niemiecka) w szkole
nauczycielami byli Józef Piekart i Marcin Łukaszek z
Wielgolasu.

W II RZECZPOSPOLITEJ
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości (1918r.) pierwszym
nauczycielem był Jan Śluzek, a następnie pp.: Terpiłowska, B.
Wzorek, G. Gierszkiewicz, I. Kulińska, W. Dońcow, W.
Zwolińska, Cz. Sasimowski, T. Orłowska.
Prezesem Dozoru Szkolnego w gminie był ks. S. Bakalarczyk, a od
1922 roku – B. Wyleżyński.
Od 1925 roku podniesiono stopień organizacyjny szkoły. Szkoła była
2-klasowa (dwóch nauczycieli).Podjęto decyzję o budowie
szkoły, wypalono cegłę, ale budowa nie została zrealizowana
(brak placu i funduszy).
W okresie międzywojennym szkoła mieściła się w budynku pp.
Ptasińskich.
1933r. – pierwsza wycieczka szkolna do Warszawy.
W 1937 roku szkoła stała się szkołą II stopnia (3-klasową, 3
nauczycieli, VI klas-oddziałów).
W okresie wojny w szkole pracowali pp. Cz. Sasimowski (kierownik,
prowadził też tajne komplety gimnazjum), W. Zwolińska, T.
Orłowska, K. Zwierz.
Podczas II wojny światowej zamordowany został przez hitlerowców
B. Wzorek – b. nauczyciel szkoły w Wielgolesie, jeden z
twórców i żołnierz AK w Latowiczu.

Kierownicy/dyrektorzy Szkoły Podstawowej po 1944r.
- Kazimierz Zwierz (1944-1954),
- Roman Gryz (1954-1955),
- Irena Gryz (1955-1956),
- Wiktor Kulma (1956-1968),
- Melania Borucińska (1968-1990),
- Roma Piłatkowska (1990-1999), od 2003r. Dyrektor Zesp. Szkół.
- Hanna Zawadka (1999-2003).

W OKRESIE PRL
1944-1959 – szkoła mieściła się w pałacu. Była szkołą VII –
klasową.
Rok szk. 1948/49 – do szkoły uczęszczało 311 uczniów! (7 klas).
1959r. – otwarcie nowego budynku szkoły (obecne „stare
skrzydło”). W ciągu następnych 3-4 lat trwały prace przy
ogrodzeniu, urządzaniu obiektów sportowych i otoczenia
szkoły.
1959r. – pierwsza dłuższa wycieczka szkolna (2-dniowa w góry).
1960 r. – pierwszy wyjazd nad morze.
1966 r. – wprowadzona została klasa VIII.
1970r. – uporządkowanie terenu wokół szkoły, urządzenie
klombów, działki szkolnej, boiska, ogrodzenie, wykończenie
budynków sanitarno-gospodarczych.
1971r. – w szkole wprowadzono „dożywianie” uczniów – urządzono
kuchnię i stołówkę (1975r.)
31 XII 1972 r. – likwidacja gminy Wielgolas, włączenie do gm.
Latowicz.
1973 r. – do szkoły wprowadzone zostało „ognisko przedszkolne”
(od 1978 r. - „oddział zerowy”). Szkoła miała filię w Budach
Wielg. Kapitalny remont szkoły.
1977 r. – początek funkcjonowania w szkole świetlicy.
1978/79r. – Reforma szkolnictwa. Pierwszy rok funkcjonowania
tzw. „dziesięciolatki”. (Po kilku latach z reformy
zrezygnowano).
1979r., jesień – w szkole założono instalację wod.-kan. i centralne
ogrzewanie.
1980/81r. – wprowadzono 5-dniowy tydzień pracy i nauki. Między
Wielgolasem i Budkami zaczęła kursować „bonanza” (ciągnik
z autobusową przyczepą).
1983r. – kapitalny remont budynku szkoły.
1987 r. – epidemia grypy i ospy. W klasach było po 2-6 uczniów
(10-20% frekwencja).
Zima 1988/89 – czterokrotne „odkopywanie szkoły” z zasp
sięgających ponad 2 m.

- w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę i rzetelna pracę
nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności,
- dbać o honor szkoły oraz współtworzyć jej autorytet,
- okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd mojej szkoły,
- dbać o piękno mowy ojczystej,
- szanować poglądy i przekonania innych,
- przeciwstawiać się wszelkim przejawom złego zachowania,
wulgarności i brutalności.
Ślubowanie pocztu sztandarowego
Obejmując pieczę nad sztandarem szkolnym ślubuję:
- zawsze i wszędzie należycie chronić i szanować sztandar oraz
symbole szkolne, które mi powierzono,
- otaczać sztandar należytą czcią,
- nigdy nie splamić honoru szkoły, jej sztandaru i imienia,
- godnie i z honorem wypełniać powierzoną mi funkcję,
- traktować ją jako dowód najwyższego uznania i zaufania całej
społeczności szkolnej.
Ślubowanie uczniów kl. I Szk. Podstawowej
Będę starać się być dobrym i uczciwym.
Będę szanować rodziców, nauczycieli i kolegów.
Będę się uczyć tego co dobre i mądre.
Będę kochać i czcić moją Ojczyznę.
Chcę wyrosnąć na dobrego obywatela naszej Ojczyzny
Ślubowanie uczniów kl. I Gimnazjum
Jako pełnoprawni uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół im.
Rodziny Wyleżyńskich uroczyście ślubujemy:
- godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji i miejscu,

