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Przedmowa
Nazywam się Roma Piłatkowska i jestem wielgolasianką. Całe moje dotychczasowe
życie, pominąwszy okres nauki w liceum i na studiach, było związane z Wielgolasem.
Otrzymałam, jak sadzę, staranne wychowanie, gdzie uczciwość, wiara i miłość do
Ojczyzny są gwarantem mojej egzystencji. Mój ojciec, Roman Ptasiński, były żołnierz
AK i rzemieślnik, mój dziadek Stanisław Ptasiński - rzemieślnik, to również rodowici
wielgolasianie, sercem oddani "małej ojczyźnie".
Już jako uczennica Szkoły Podstawowej w Wiegolesie marzyłam o zawodzie
nauczycielki. Od momentu, kiedy lekcje języka polskiego zaczęła prowadzić z moją
klasą p. Melania Borucińska - ówczesna dyrektorka i zarazem nauczycielka języka
ojczystego, wiedziałam, że będę nauczycielką języka polskiego. Potem liceum – profil
humanistyczny, studia i... pierwsza praca, oczywiście w ośmioklasowej Szkole
Podstawowej w Wielgolesie. Młoda, dość energiczna, wypełniona szlachetnymi ideami i
wiedzą rzuciłam się bez reszty w wir pracy. Postanowiłam udowodnić, że przysłowie,
które brzmi jak pogróżka "bodaj byś cudze dzieci uczył" nie spełni się. I rzeczywiście
młodzież była grzeczna i chyba wdzięczna za moje zaangażowanie. To była dla mnie
ogromna satysfakcja i jedyna, bo zarobki żadne, ledwo starczało do pierwszego, przy
bardzo skromnej egzystencji.
Od 1 września 1990r. zostałam dyrektorem placówki, w której dotychczas uczyłam.
Od początku kierowania szkołą starałam się urzeczywistnić swoją wizję. Niezawodnie
wspomagał mnie mój mąż Zbigniew Piłatkowski. Już w tym samym roku powołałam
Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, którego przewodniczącym został Pan Andrzej
Jarzębski. Z sentymentem wspominam tamte lata, ogromny zapał mieszkańców i
pracowników placówki. Wiedziałam, że nie mogę zmarnować tego potencjału.
Ruszyliśmy. Zorganizowaliśmy dwukrotną zbiórkę pieniędzy, poszukiwaliśmy
sponsorów, organizowaliśmy dochodowe imprezy. Za uzyskane pieniądze opłaciliśmy
projekt rozbudowy szkoły, zakupiliśmy wiele materiałów budowlanych. Fakt, że byłam
wówczas radną pomógł mi wprowadzić rozbudowę placówki do budżetu gminy.
Ówczesne kuratorium w Siedlcach wspomogło naszą inicjatywę i w 1997r. oddano do
użytku nową szkołę, jednak bez sali gimnastycznej. Radość była ogromna. Duma
rozpierała wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania nowego skrzydła szkoły,
bo rzeczywiście, sukces to ogromny, imponujący. Duże przestrzenne korytarze, widne
sale, łazienki wewnątrz, nieźle wyposażona kuchnia, wygodna stołówka - to rzeczy, które
do momentu oddania nowej szkoły były dla nas nieosiągalne.
1 września 1999r. reforma oświaty. Powstają gimnazja. Byłam wówczas ich
entuzjastką. Dzisiaj już w znacznie mniejszym stopniu. W naszej gminie dokonuje się
reorganizacja sieci szkół. Powstaje sześcioklasowa szkoła podstawowa, którą kieruje p.
Hanna Zawadka i Gimnazjum w Latowiczu z oddziałami w Wielgolesie, którą ja miałam
przyjemność kierować. Słowo ‘przyjemność’ nie znalazło się tu przypadkowo, bo choć
warunki funkcjonowania placówki były trudne - jedna szkoła - dwa budynki oddalone od
siebie o 5 km, to jednak zapał wszystkich pracowników, doskonały klimat pracy, świetne
relacje z rodzicami, dawały ogromną satysfakcję.
1 września 2003r. kolejna zmiana organizacyjna. W Wielgolesie powstaje Zespół
Szkół, czyli szkoła podstawowa i gimnazjum. Taka organizacja trwa do dzisiaj, a ja
niezmiennie jestem dyrektorem.
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W międzyczasie wydarzyło się bardzo wiele. Wykonano elewację zewnętrzną
szkoły, wymieniono okna, oddano do użytku salę gimnastyczną wymieniono centralne
ogrzewanie w starej szkole, wyremontowano strych.
Szkoła może się poszczycić wieloma osiągnięciami, szczególnie w sporcie, recytacji,
w zmaganiach muzycznych, ortograficznych, filatelistycznych, ekologicznych, realizacją
projektów międzynarodowych, tytułami "Szkoła z klasą”, "Szkoła Ucząca się", i jeszcze
czymś, co do końca nie jest wymierne - doskonałym klimatem i niezwykłe twórczymi i
pracowitymi nauczycielami. To przecież nikt inny, tylko Pan Zdzisław Ćmoch – nasz
historyk – wyszukał informacje, że nasza szkoła powstała 200 lat temu. Autorem
niniejszej książki jest również Pan Zdzisław Ćmoch - nauczyciel niezwykłe oddany
swojej pracy, to, stwierdzam z przekonaniem, tytan pracy. Dzięki niemu tak wiele się
dzieje w szkole, to On jest inicjatorem wielu, wielu ciekawych pomysłów.
Zdzisławie, po prostu Ci dziękuję.
Roma Piłatkowska
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Wstęp
200-letnie dzieje szkoły w Wielgolesie nie zostały dotychczas należycie zbadane i
opisane. Niniejsze opracowanie jest próbą całościowego ujęcia historii szkoły. W sposób
szczególny staram się potraktować okres od początku jej istnienia do zakończenia II
wojny światowej. Powody ku temu są dwa; odległość czasowa i dość skąpe źródła, co dla
historyka stanowi zawsze wyzwanie i zmusza do myślenia, co sprawia, że czasem dojście
do jednego zdania-pewnika jest już sukcesem, po drugie – swego rodzaju „misja”, która
nakazuje ocalić to, co jeszcze się zachowało w ludzkiej pamięci, a czego nawet za rokdwa nie da się odtworzyć. Dobitnie się o tym przekonałem opracowując dzieje szkoły w
Dębem.
Ostanie pięćdziesięciolecie to już tylko swego rodzaju kronika. Praca historyka
sprowadza się tutaj do uporządkowania tego, co w źródłach się zachowało, ewentualnego
uzupełnienia, a przede wszystkim wyboru z bogatych zapisów rzeczy najistotniejszych.
Ten ostatni aspekt jest najtrudniejszy i sprawia, że mimo najszczerszych chęci – zawsze
opracowanie będzie trącić subiektywizmem. Dość silne jeszcze emocje związane z
poprzednim, a upadłym kilkanaście lat temu ustrojem na pewne rzeczy wywierają
niekwestionowany wpływ, nie mówiąc już o wydarzeniach toczących się współcześnie.
O ile mogę dość spokojnie opisywać czasy, których nie doświadczyłem, o tyle trudno bez
emocji i „naleciałości” pisać o tym, czego się doświadczyło. W momencie, kiedy kończy
się obiektywizm, a zaczynają emocje – kończy się historyk i historia, a zaczyna polityka.
Polityka, która tak chętnie zaprzęgała i zaprzęga historię na swoje usługi, i która
wyrządziła jej tyle złego – nie faktom jednak, ale ich interpretacji na bieżące potrzeby.
Dlatego będę chciał przede wszystkim takiego traktowania historii w tej pracy uniknąć.
Nie wiem, na ile mi się to uda, szczególnie w odniesieniu do ostatniego półwiecza.
Tylko czas potrafi naprawdę oddzielić ziarno od plew. Dlatego trzeba poczekać
kolejnych 20-30 lat, żeby wyłuskać to ziarno lat obecnych. Najchętniej pozostawiłbym to
moim uczniom, a myślę (nie bezpodstawnie), że przynajmniej 2-3 moimi śladami
pójdzie. Nie wiem tylko, czy zdołałem ich przekonać, że wielka historia dzieje się tu i
teraz, że sami ją tworzymy, niekoniecznie trzeba jej szukać w wydarzeniach na skalę
narodową czy europejską.
Wielkie wydarzenia mają swój początek nie zawsze (a nawet rzadko) w zaciszu
gabinetów polityków. Metropolitą krakowskim został ten, którego Prymas Wyszyński
akurat nie umieścił na oficjalnej liście „dla władzy”… „Skok przez płot” jednego
robotnika w stoczni i protest suwnicowej przeciwko warunkom pracy (domagała się m.in.
oddzielnych łazienek dla kobiet) zakończył się rozmontowaniem światowego systemu
komunistycznego. I jestem przy polityce… wydawać by się mogło. Nie. Chcę tylko
uświadomić Czytelnikowi, jak wielki wpływ na politykę mogą wywrzeć jednostki i
zdawałoby się – nieistotne fakty, a fakty - to już historia. Niejeden przeskakiwał płot,
niejedna kobieta protestowała – może ktoś rzec – i nic z tego nie wynikło. Tak, bo żeby
zadziało się coś wielkiego, potrzebne są jeszcze inne wymiary – właściwe miejsce i
właściwy czas, a na to już wpływu nie mamy.
Biorąc powyższe pod uwagę będę się starał pisać o ludziach i ich pracy, o tym co
zrobili, nie dezawuować ich dzieła tylko dlatego, że ulegali w mniejszym lub większym
stopniu manipulacji. Możemy mieć do nich pretensję tylko o to, że dali się manipulować,
że brak im było niejednokrotnie szerszego oglądu rzeczywistości, jej trzeźwej oceny. Nie
możemy natomiast winić ich za to, że z zapałem budowali drogi, kościoły i szkoły, bez
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względu na to, jakiemu systemowi akurat służyły. Służyły przede wszystkim im samym,
ich dzieciom, służą i nam. Tak, jak to co my robimy będzie służyć następnym
pokoleniom. Pretensję można mieć tylko wtedy, jeżeli robili coś, co szkodziło innym. Ale
czy my tego dziś jesteśmy w stanie uniknąć? „Mądrale” z przełomu tysiącleci?
Kiedy trzy lata temu ukazała się poprzednia moja dość skromna praca poświęcona
szkole i jej patronowi, spotkałem się niejednokrotnie z krytyką, szczególnie w
odniesieniu do rodziny Wyleżyńskich. Trochę się tego spodziewałem, bo sam byłem
zaskoczony, że „tak to wyszło”, że takie wspaniałe patriotyczne dzieje miał ten ród.
- Niemożliwe! To nie tak! Przecież to byli dziedzice, wyzyskiwacze! – i to mówili
ludzie, którzy ich nie znali, a posiłkowali się tylko opiniami. Na ile były to tylko
„ogólne” opinie tak skrupulatnie utrwalane przez dziesięciolecia „władzy ludowej”?
Prosiłem wobec tego o sprostowania, o fakty – próżno. Wreszcie stawiałem pytanie: Czy pan by posłał pod kule swoje 16-letnie dziecko, wiedząc, że dwoje starszych już
znalazło od nich, i to w męczarniach, śmierć? - Zapadało milczenie.
Niektórzy zapominają, że z f ak ta mi si ę ni e d ys k u t uj e .
Chciałbym, żeby ta praca była zbiorem faktów, a dlaczego zaistniały i jakie były ich
następstwa – można dyskutować.
Chciałbym też, żeby każdy mógł na tych stronach znaleźć coś dla siebie; historycy,
który będą się zajmować dziejami szkół w regionie, mieszkańcy Wielgolasu i okolic,
nauczyciele, absolwenci wielgoleskiej szkoły i jej obecni uczniowie. Niełatwe to zadanie,
ale próbować trzeba.
Na koniec jeszcze dwa zdania o tytule. Dlaczego taki „mickiewiczowski”? Z prostej
przyczyny – początki wielgoleskiej szkoły to czasy dzieciństwa i młodości narodowego
wieszcza, czasy opiewane w jego największej epopei, „panatadeuszowe”. Zdawało się, że
nad Polską rozkwitała wówczas wiosna nadziei, nadziei na wolność, na pełną
niepodległość. W Wielgolesie w tym samym czasie rozkwitała wiosna oświaty. I któżby
pomyślał, że ta wielgoleska okaże się trwalsza, że po dwóch wiekach nadal będzie mieć
się dobrze, będzie się ciągle rozwijać…
Autor
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Źródła
Najważniejszy dla historyka problem: źródła. Czy są? W jakim są stanie? Czego
dotyczą? – to pierwsze pytania. A jeśli już są, to na ile są obiektywne? Czy można im
zaufać? Czyjego są autorstwa? Jak wydobyć te czasem maleńkie ziarenka prawdy z
dziesiątek zdań najzwyklejszego „kadzenia”? – i to jest problem dla historyka. Czy
Bolesław Krzywousty na kartach kroniki Galla Anonima tak pięknie by wyglądał, gdyby
autor nie żył na dworze tegoż księcia?
Ze źródłami do dziejów wielgoleskiej szkoły w pierwszym wieku jej
funkcjonowania problemu obiektywizmu praktycznie nie ma. Jest to okres tak skromnie
udokumentowany, że niezwykle cenną staje się każda wzmianka, każdy zapis. Mamy
bowiem do czynienia prawie wyłącznie z dokumentami urzędowymi: sprawozdaniami,
raportami, pismami do i od gubernatora. Wyjątek stanowi kilka zdań w kronice szkolnej
spisanych na podstawie wspomnień mieszkańców wsi (1930r.) oraz właściciela majątku
Wielgolas.
Źródłem „najbliższym”, traktującym o najstarszych dziejach szkoły, jest spisana
przed wojną Kronika Szkoły Powszechnej w Wielgolesie, w której XIX wieku dotyczy
zaledwie kilka zdań, w dodatku dość ogólnie rzecz traktujących. Trzeba się „podpierać”
źródłami posiłkowymi – księgami parafialnymi z Archiwum Parafialnego w Latowiczu
(APL), nielicznymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej szkoły w zbiorach AGAD
(akta KRSW), wzmiankami w dokumentach „obocznych”, do których to wzmianek może
przypadkowo ktoś kiedyś dotrze, bo nie sposób przecież przejrzeć wszystkich – to praca
na lata.
Milczą też o najstarszych dziejach szkoły akta Archiwum M. St. Warszawy (Oddział
VI w Otwocku). Z tych obficie korzystałem opracowując okres międzywojenny.
Spustoszenia w polskich archiwach dokonała ostatnia wojna. Po Powstaniu
Warszawskim Niemcy spalili Archiwum Oświecenia Publicznego. W AGAD ocalało
zaledwie kilka procent zbiorów, a do dziejów polskiej oświaty w XIX w. – szczątki.
Do dziejów szkół na naszym terenie w XIX wieku jest dostępne w zasadzie tylko
jedno źródło. Opracowane przez K. Poznańskiego i wydane w 1993 r. Walka caratu ze
szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831-1870. Materiały źródłowe. Jest tylko
jeden problem – nakład wyniósł 200 egzemplarzy. Do „poczytania” żadna z nielicznych
posiadających te materiały bibliotek ich nie wypożyczy. (Tu słowa podziękowania dla
mojej b. uczennicy, a obecnie studentki V roku UMCS w Lublinie – Katarzyny
Zawadki).
Zapewne można byłoby znacznie poszerzyć rozdział opisujący dzieje szkoły w XIX
wieku, bo źródła są, tyle że w… Sankt Petersburgu. W Centralnym Państwowym
Archiwum Historycznym, w Zbiorach Oświecenia Publicznego kilka zespołów akt
dotyczy Warszawskiego Okręgu Naukowego (od. 1839r. do wybuchu I wojny
światowej). Znajdują się tam w corocznych sprawozdaniach imienne wykazy nauczycieli,
urzędników, szkół, informacje o funduszach, warunkach nauczania, wynikach itp. W
sumie, jak pisze K. Poznański we wstępie do ww. dzieła, jest to ponad 200 tysięcy stron.
Być może kiedyś staną się dostępne dla nas na mikrofilmach lub w formie elektronicznej.
Obecnie trzeba się zadowolić tym, co zostało udostępnione i zbadane, a to ledwie kilka
tysięcy stron.
Dwie wojny światowe dokonały spustoszenia nie tylko w dużych archiwach.
Archiwa lokalnych urzędów administracji terenowej poszły z dymem podczas akcji ich
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niszczenia przez AK w czasie wojny. Nikt się wówczas nie zastanawiał przecież nad
oddzieleniem list „wywózkowych” czy nakazów kontyngentowych od innych akt „neutralnych”. Z akt gminnych w okolicy ocalały tylko akta kuflewskie i w nich
zachowały się nawet przedwojenne dzienniki lekcyjne.
Ogólny zarys szkolnictwa w regionie został dość szeroko potraktowany przez E.
Redę w opracowaniu dotyczącym dziejów szkoły w Latowiczu (1918-1939). W
znacznym stopniu wykorzystałem także własną pracę Dzieje Szkoły Powszechnej w
Dębem Małym (1906-1944). W obydwu ww. pracach znajdują się nieliczne co prawda,
ale cenne informacje dotyczące szkoły w Wielgolesie.
Do dziejów Wielgolasu i powojennych dziejów szkoły, oprócz dostępnych na
miejscu źródeł (archiwum szkolne), wykorzystałem przede wszystkim dostępne
opracowania, a tych w ostatnim 10-leciu pojawiło się stosunkowo dużo. Są to prace Z. T.
Gajowniczka (ukłon w stronę kolegi): Dzieje Latowicza, (1999), Dzieje Parafii Latowicz
(1998), a także Wielgolas i okolice – szkice historyczne (red. Z.T. Gajowniczek), 1999r.
Wiele informacji zaczerpnąłem z pozostających w maszynopisach opracowaniach
pierwszego wielgoleskiego historyka Zygmunta Piłatkowskiego: Dzieje szkoły w
Wielgolesie, OSP w Wielgolesie. Pomocne są artykuły tegoż i innych autorów
zamieszczane w ubiegłych latach w Roczniku Mińskomazowieckim.
Sporo informacji można znaleźć również w Zeszytach Historycznych Latowicza z lat
1997-2005, w pozycji W służbie wsi i kraju (LSW, 1966r) oraz innych wydawanych
staraniem Koła Sienniczan.
Bogatym źródłem informacji są wydania ZNP z lat 2005 i 2006 „Ocalić od
zapomnienia…” zawierające biogramy kilkuset nauczycieli, w tym także nauczycieli
pracujących w Wielgolesie.
Do źródeł dostępnych „na miejscu”, dotyczących najbliższych nam lat działalności
szkoły, oprócz szkolnych kronik i całego zasobu szkolnego archiwum, zaliczyć należy
szkolny biuletyn Uczymy ciekawie i uczniowską gazetkę Świderek.
Korzystałem także z zasobu akt Archiwum Państwowego w Siedlcach (Akta PGRN
Wielgolas).
Bogaty zespół akt dotyczących dziejów szkoły w ostatnim półwieczu znajduje się w
Mińsku Maz. (akta b. Wydz. Oświaty i Wychowania oraz będące w posiadaniu ZO ZNP),
w archiwum UG Latowicz, w archiwum KOiW (obecnie MKO) w Siedlcach i
Warszawie.
O innych źródłach i opracowaniach, z których korzystałem sporadycznie nie będę tu
wspominał. Istotniejsze są wymienione w przypisach.
Przypisy są w niektórych rozdziałach dość obszerne, ale uznałem je za
odpowiedniejsze dla Czytelnika, niż umieszczanie szerokiej listy wykorzystanych
publikacji w Bibliografii. W niej zamieszczam ogólny spis najważniejszej literatury, a
gdyby ktoś pragnął poszerzyć wiedzę o konkretnych zagadnieniach, zwłaszcza
dotyczących regionu – literaturę znajdzie w przypisach. Nie sposób też pozostawić bez
wyjaśnienia, przynajmniej bardzo ogólnego, niektórych pojęć i zagadnień dla
przeciętnego czytelnika niezrozumiałych. Chcąc oszczędzić czas czytającego; zaglądania
i przerzucania kart słowników i encyklopedii, mając wreszcie na względzie to, iż
monografia przeznaczona jest także dla uczniów – postąpiłem jak niżej, choć starałem się
bardzo przypisy ograniczać.
Wróćmy do źródeł - „osobowe źródła informacji” (cóż za modne ostatnio
sformułowanie) przytaczane są tylko sporadycznie. Są one zawsze naznaczone pewną
dozą subiektywizmu i (nauczony doświadczeniem) podchodzę do nich bardzo ostrożnie,
choć niekiedy potrafią wyjaśnić niejedną historyczną zagadkę, ale raczej niewiele
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istotnego wnoszą. Pomagają zaś w zrozumieniu przyczyn zaistnienia pewnych faktów,
które to przyczyny nie zawsze znalazły odzwierciedlenie w dokumentowych, a jeszcze
rzadziej w kronikarskich zapisach.
Fotografie w większości pochodzą z kronik szkolnych, zarówno przed, jak i
powojennych.
W dalszym ciągu podtrzymuję zawartą we wstępie do poprzedniego opracowania
(„zarysu dziejów szkoły”, 2004r.) myśl, że praca moja ma wskazać pewne ścieżki (teraz
już drogi), którymi należy podążać, a które tutaj tylko nieco poszerzam. Mam tu na
uwadze też i rozsądną liczbę stron, którymi dysponuję bo 200-letnie dzieje szkoły to
materiał na kilka takich tomów.
Istnieje tylko dylemat: czy i kto to przeczyta? Może więc lepiej będzie nie przerażać
przeciętnego czytelnika opasłym tomiskiem, a przecież i drukarnia strony liczy.
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I. Zarys dziejów Wielgolasu i okolic.
1. Od prehistorii do średniowiecza.
Teren Wielgolasu, jak i całej gminy Latowicz, nie został dotychczas gruntownie
zbadany pod względem archeologicznym. Badania powierzchniowe prowadził ostatnio
C. Ostas z SOZ (Sł. Ochrony Zabytków) w Siedlcach. Miały one miejsce jesienią 1999
roku.1 Żadnych spektakularnych odkryć archeologicznych na terenie wsi – jak do tej pory
– nie dokonano.
Możemy być jednak nieomal pewni, że po ostatnim zlodowaceniu pierwszy człowiek
postawił tu swoją stopę w schyłkowym paleolicie (12-9 tys. lat p.n.e.)2. Byli to
podążający na północ łowcy reniferów, których ślady pobytu odkryto na terenie Budzisk.
Z czasów mezolitycznych (8300-5500 lat p.n.e.)3 pochodzą pozostałości obozowiska
w Borówku.
Neolit jest już dość szeroko reprezentowany przez znaleziska na terenie gm.
Latowicz. W Budziskach i Redzyńskim zanotowano ślady kultury pucharów
lejkowatych4. W Waliskach i Wielgolesie odkryto dwa pochówki szkieletowe z
towarzyszącymi im naczyniami i narzędziami wskazującymi na ludność kultury ceramiki
sznurowej5
Najliczniej przez znaleziska archeologiczne reprezentowana jest w okolicy kultura
łużycka6 i następująca po niej „kontynuatorka” , charakterystyczna dla regionu – kultura
1
2

3

4

5

6

Wyniki tych badań są przedstawiane w ZHL vol. 2 (1) 2000r.
Paleolit – starsza epoka kamienia (łupanego), od pocz. dziejów ludzkości do ok. 10 tys. l. p.n.e. Dzieli się na
trzy okresy. Charakterystycznymi wytworami kultur schyłkowopaleolitycznych są groty i noże krzemienne z
trzonkami, a kulturą tego okresu na naszych ziemiach – kultura świderska (od odkrytej osady w Świdrach
Wielkich i Całowaniu).
Mezolit (epipaleolit) 10-5 tys. l. p.n.e. Obecnie raczej nie wyodrębnia się tej pośredniej między paleolitem i
neolitem epoki prehistorycznej. Charakteryzowała się miniaturyzacją narzędzi, większą precyzją obróbki.
Kultura pucharów lejkowatych - 3300-2500 p.n.e. Kultura pucharów lejkowatych (3300-2500 p.n.e).
charakteryzowała się gospodarką hodowlaną oraz żarowo-kopieniaczą uprawą roli. Hodowano owce, kozy,
świnie i bydło, które ludność tej kultury „zaprzęgła” do pracy na roli. Zajmowano się też tkactwem,
produkcją glinianych, wypalanych naczyń. W tym okresie eksploatowane były złoża krzemienia w
Krzemionkach Opatowskich. Rozwijała się wymiana towarowa i produkcja bardziej skomplikowanych
narzędzi jak łuki, siekiery, sierpy. Pochówki z tego okresu są przeważnie szkieletowe, w grobach płaskich
lub podłużnych grobowcach.
Kultura ceramiki sznurowej (2200-1900r. p.n.e.) Kultura schyłkowego neolitu i wczesnej epoki brązu.
Pojawiła się na ziemiach polskich w końcu III tysl. p.n.e. wraz z ludnością koczowniczą, która ceramikę
zdobiła odciskami sznura. Prawdopodobnie ludność ta udomowiła konia. Powoli stała się ludnością rolniczą.
Pochówki najpierw są szkieletowe, potem ciałopalne. Cechą charakterystyczną KCS są znajdowane w
grobach pucharki i amfory oraz specyficzne łódkowate topory kamienne.
kultura łużycka (1200-400 r. p.n.e.) Wytworzyły ją ludy zamieszkujące tereny Saksonii, pn. Czech i
dorzecza Odry i Wisły. Ludność zamieszkiwała otwarte osady, a zmarłych grzebała w urnach na płaskich
cmentarzyskach. Podstawowe narzędzia wykonywano z brązu (surowiec importowano), kości, rogu i
kamienia. Ważną rolę odgrywało garncarstwo i tkactwo. Stałe kontakty z wysoko rozwiniętym Południem
wpłynęły na postęp gospodarczy, a ten na wzrost populacji ludzi. Powstały grody o planowych założeniach
urbanistycznych (Biskupin). Na Kujawach i pod Krakowem powstały pierwsze warzelnie soli. Krusze soli
były poszukiwanym produktem i źródłem bogactwa. Od ‘kruszy’ pochodzi późniejsze kruszec. Ludność
KGK dzieliła się zapewne na niezależne plemiona i rody ze starszyzną rodową na czele, zajmujące określone
regiony. Obuwie wykonywano ze skór, futer i lnu. Ceramika ręcznie lepiona, była niekiedy malowana. Glina
służyła także do wyrobu przęślików do warsztatów tkackich (ciężarki) i form odlewniczych - spotykane są
także formy kamienie. W rybołówstwie używano sieci i narzędzi plecionych z wikliny. Na terenach
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grobów kloszowych.7 Ślady osadnictwa ludności tej kultury najobficiej reprezentowane
są na terenie Transboru (cmentarzysko o pow. ok. 2 ha), Dębego, Walisk, Latowicza.
Ślady pozostawione przez ludność tej i następnych kultur archeologicznych były
znajdowane na terenie niemal wszystkich obecnych miejscowości gminy. Wyjątek
stanowi okres wędrówek ludów (V-VI w.) reprezentowany tylko przez nieliczne
znaleziska z Dębego-Kołaczek.
Do lat 90. z terenu Wielgolasu pochodził tylko materiał zabytkowy (ok. 20
fragmentów naczyń glinianych z epoki brązu, kultury trzcinieckiej,) zebrany na
powierzchni w bliżej nieokreślonym miejscu. Ponadto około 200 m od szosy w kierunku
południowym, na zalesionej wydmie (wg notatki WKZ w Siedlcach) natrafiono na
krzemienne okrzeski i ceramikę z okresu neolitu. Być może są to ślady osady i pracowni
krzemiennej, choć brane jest pod uwagę także cmentarzysko.
Zebrane w 1995 r. (H. Taras) neolityczne wyroby krzemienne i fragm. ceramiki
wskazują na kulturę ceramiki sznurowej (KCS) i epokę brązu – kult. trzciniecką, a
żelazny przedmiot na wczesną epokę żelaza (WEŻ). Całość zaś świadczy o istnieniu
osady. W 1992 roku badania prowadził S. Czopek. Zebrany materiał ceramiczny znajduje
się w PMA w Warszawie i pochodzi z WEŻ - okresu KGK. Również wskazuje na
istnienie na terenie Wielgolasu w okresie prehistorycznym osady.

Rys. 1. Przykładowe plany i profile grobów kloszowych z cmentarzyska w Transborze (rys. A. Ćmoch wg
A. Kietlińskiej: Obrzędy pogrzebowe KGK, Światowit, T.XXI, s.147-160).

Nieopodal szkoły, w kierunku na pd.-wschód od niej, na piaszczystej wydmie zdarza
się natrafić na niewielkie fragmenty ceramiki. Znajdowali je uczniowie, na kilka
natrafiłem osobiście. Sądząc z wyglądu i struktury tworzywa, mogły to być fragmenty
naczyń z okresu kultury grobów kloszowych lub wczesnego średniowiecza. Dopóki nie

7

wschodnich (a więc i nad Świdrem) wykorzystywano nadal krzemień. Narzędzia żelazne sprowadzano, z
miejscowych rud darniowych zaczęto je produkować dopiero ok. V w. p.n.e.
kultura grobów kloszowych (550-200r. p.n.e.). jest formą rozwojową kultury łużyckiej w VI-III w. p.n.e.
Ludność tej kultury występowała głównie we wschodniej części Polski, stąd bardzo dużo znalezisk w
naszym regionie. Nazwa pochodzi od charakterystycznej formy grobu ciałopalnego, w którym popielnica
przykryta była tzw. kloszem – wielkim, odwróconym naczyniem, czasem przykrytym lub obłożonym
dodatkowo kamieniami. Podstawę gospodarki tej ludności stanowiła hodowla zwierząt i uprawa roli.
Zamieszkiwano w niewielkich osadach otwartych. Używano miejscowych rud darniowych o czym świadczą
znaleziska tzw. „ciasta” – półproduktu do wyrobu narzędzi. Centrum tej kultury stanowiły tereny Mazowsza,
z których rozpowszechniła się na Małopolskę, Podlasie i Kujawy. Na Mazowszu znajdują się największe
monokulturowe cmentarzyska KGK – w Transborze, Henrykowie i Sulbinach. Od II w. p.n.e. miejsce tej
kultury zajęła kultura przeworska, potem wielbarska (okres wpływów rzymskich).
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natrafi się na większe znalezisko – trudno jest wyrokować o osadnictwie, choć miejsce
wydaje się odpowiednie ku temu. Nic mi też nie wiadomo o jakichkolwiek większych
znaleziskach, a okazji po temu było w ostatnich latach dużo; wiele wykopów pod
fundamenty (przy niektórych sam byłym obecny), wykopy pod wodociąg i inne prace
ziemne. Wydaje mi się, że Wielgolas ciągle czeka na swoje „archeologiczne pięć minut”
i w tym względzie postaram się dołożyć nieco więcej starań w najbliższym czasie.
Po lewej stronie drogi do Latowicza, za kapliczką natrafiono natomiast na ślady
osady z okresu średniowiecza i nowożytności, ale znaleziska są równie skromne. Miejsce
to wówczas położone było na południowym skraju rozciągającej się od Kiczek po
Starogród puszczy.
Sądząc z ukształtowania terenu i przebiegu obecnej drogi Siennica-LatowiczSeroczyn (bez większych zapewne zmian biegnącej tak, jak onegdaj Trakt Włodawski)
początków współczesnej wsi Wielgolas należałoby szukać w trójkącie szkoła – park –
kapliczka.
W średniowieczu wokół Latowicza (wzmiankowany w I poł. XIII w.) istniały już
zalążki współczesnych wiosek. W 1313 roku w dokumencie wystawionym przez księcia
mazowieckiego Trojdena dla wojewody czerskiego Krystyna wymienione jest Dębe.8
Wielgolas też zapewne założony został w średniowieczu, choć pierwsza wzmianka tyczy
czasów nowożytnych, ale trudno przyjąć, że wieś „wybuchła” raptem w ciągu kilkunastu
lat, zwłaszcza, że wkrótce obok Iwowego i Róży była największą w Starostwie
Latowickim.9
Nie przesuwałbym jednak momentu założenia Wielgolasu zbytnio w przeszłość
(XII-XIII w.), a raczej bym się skłaniał do XIV-XV w. – żeby móc stwierdzić, że wieś
b ył a, a o fakty tu idzie nie o przypuszczenia. Osadnictwo w tej części Mazowsza na
dobre rozkwitło po „uspokojeniu” nieodległej przecież granicy z Litwą. Tereny
przygraniczne narażone były na łupieżcze wypady z północy i wschodu. „Uspokojenie”
nastąpiło po zawarciu unii w Krewie w 1385 roku, a następnie oddalenia zagrożenia
krzyżackiego (1410r.). Jak zbawienny wpływ miała unia z Litwą na nasz region mogą
świadczyć dokonane wkrótce po tym fakcie lokacje miast: Mińsk (1421r.), Latowicz
(1423r.)10, Garwolin (1423r.).

8

Gajowniczek Z.T.: Dzieje Latowicza, 1999, s. 34.
Tamże, s. 71.
10
1423r. - lub wcześniej. Mimo, że S. Pazyra (1959) przyjmuje wersję „omyłkową” kopisty to trudno nie
wierzyć Latowiczanom i dokumentom z pocz. XIX w., że Latowicz otrzymał prawa miejskie przed ww. datą.
Mimo, że spotkałem się z krytyką tezy Z.T. Gajowniczka dotyczącej roku 1420 jako daty nadania praw
miejskich Latowiczowi, to optuję za tym właśnie rokiem. Trojden w dokumencie cały czas mówi o mieście,
które opatrzone poniższymi prawami lepiej i prędzej będzie się rozwijać. Nie ma tam mowy o wsi, czy
osadzie, której nadaje się prawa miejskie, wyznacza obszar, granice etc.
9
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2. Czasy nowożytne.
Pierwszy raz w źródłach Wielgolas wzmiankowany jest w 1519 roku obok innych
wsi wchodzących w skład parafii Latowicz11. Nazwa wsi nie wymaga wyjaśnień.
Zapisywano ją jako Vyelkij Liasz, Wielki Lasz (1565r.), Wielkilas (1576r.), Wielgolas
(1660r.), następnie używane są nazwy Wielkolas i Wielgolasz.
W XVI-XVIII wieku wieś była enklawą pośród otaczających ją zewsząd lasów.
Położona nad kilkoma (4-5) stawami i wypływającym z nich strumykiem o bagnistych
brzegach. Położenie dworu i późniejsze mapy (XVIIIw.) oraz szczątkowe znaleziska
pozwalają na stwierdzenie, że wieś została założona na lewym brzegu strumienia, na
północny wschód od niego. Teren wznosi się tu bardziej niż po stronie południowej, a
gleby są znacznie lepsze niż po prawej stronie strumienia, gdzie przeważają piaski.

Rys. 2. Wielgolas i okolice wg mapy Karola de Pertesa z 1790 r. (rys. autora).

Wielgolas wraz z rozległym, niegrodowym Starostwem Latowickim w XVI wieku
wszedł w posiadanie królowej Bony, która bardzo przyczyniła się do rozwoju naszych
ziem. W kolejnych dziesięcioleciach wzmiankowane starostwo stanowiło uposażenie
żon królów polskich – Anny Jagiellonki żony Stefana Batorego i Konstancji – żony
Zygmunta III Wazy.
Ruch egzekucyjny będący elementem walki średniej szlachty z magnaterią,
usankcjonowany na sejmie piotrkowskim w 1562-1563 roku, poskutkował lustracjami
dóbr. W Starostwie Latowickim lustrację przeprowadzono w 1565 roku i z tego roku
mamy dokładne dane, pierwszy „spis rolny” i ludności. 39 wielgoleskich kmieci (rodzin)
dysponowało 21,5 włókami gruntu12. Daje to ok. 360-380 ha, czyli na rodzinę przypadało
ok. 9-10 ha, a taki obszar gospodarstwa gwarantował już utrzymanie dla kmiecej rodziny.

11
12

Wówczas parafia należała do Archidiakonatu Czerskiego, Diecezji Poznańskiej.
Trudno jest ustalić dzisiejszą miarę gruntów. Włóka (mansus) na Mazowszu w XIV w. liczyła prawie 9 ha. W
XVI w. mogła liczyć od 16 do 27 ha. Na południu Polski używano nazwy łan (laneus). Przyjąć należy, że w
tym przypadku liczyła 16,8 ha (łan chełmiński=30 morgów=90 sznurów=900 prętów). Latowicz miał nadane
prawo miejskie chełmińskie i takimi miarami zapewne się posługiwano. Należy jednak zaznaczyć, że były w
użyciu także łany kmiece (od ok. 4 do 13 ha) i królewskie, wybranieckie (ok. 50 ha). [wg Szymański J.;
Nauki pomocnicze historii, PWN 2002, ss. 166-168]
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We wsi była karczma i młyn, a dochód, jaki dawała wieś w 1569 roku wynosił
prawie 728 florenów.13 Większy dochód w Starostwie Latowickim dawała tylko
Oleksiaka – 730 fl. Dla porównania: Kamionka – 45 fl., Chyżyny 32 fl., Transbór – 60 fl.
Ale też i powierzchnią gruntów Wielgolasowi dorównywała tylko jedna wieś –
Wężyczyn.
Karczmy były także w Kamionce i Transborze, w Chyżynach znajdowało się
wójtostwo.
Dobra włościan wielgoleskich obciążone były pańszczyzną na rzecz dworu
odrabianą w wymiarze 2. dni tygodniowo z łanu, dziesięciną na rzecz biskupa
poznańskiego oraz innymi powinnościami np. utrzymaniem w należytym stanie grobli
młyńskich.
W 1565 roku kmiecie wilgolescy wysiewali 26 korców żyta, 9 pszenicy, 20
jęczmienia, 340 owsa, 7 grochu, 2 prosa, 2 gryki, 2 konopi i 1 korzec lnu.14 Duży obszar
obsiewany owsem i niewiele pszenicy świadczyć może o tym, że dysponowali znacznie
słabszymi glebami niż folwarczne.
Folwark natomiast dysponował „polem trojnym”, czyli dzielonym na 3. części, z
których na przemian jedna była ugorowana (trójpolowy system uprawy). Do obsiania
pola „pod Kiczki” potrzebnych było 236 korców15 zboża, środkowego pola 174 korce, a
leżącego „pod Latowicz” – 180 korców. Na dziesięcinę przeznaczano 458 kop żyta, a
każda kopa dawała 2 korce ziarna.
Do folwarku należały cztery rybne sadzawki „na żywych zdrojach” (piąta należała
do wsi), dwa ogrody, w których uprawiano cebulę, marchew, pasternak i kapustę. Łąki
dawały ponad 10 brogów siana16. Hodowla obejmowała 26 sztuk bydła, 20 świń i 70
sztuk gęsi i kur.
W skład zabudowań folwarcznych (wg lustracji z 1613 r.) wchodziły: piwnica,
lamus17, lodownia, dwuizbowy dom czeladny, browar, ozdownia (suszarnia słodów),
obora, szopy, stajnia, cztery chlewy, dwa spichlerze, stodoła o 6 sąsiekach i stodółka, i
oczywiście – „dom pański”, czyli dwór.
Samemu dworowi poświęcę nieco więcej miejsca, jako że był okazałym budynkiem.
Zamiast opisu (odsyłam do „Wielgolas i okolice…”) można na jego podstawie pokusić
się o odtworzenie rozkładu pomieszczeń i wyglądu zewnętrznego budynku. Opis, mimo
że dość obszerny, jest mało precyzyjny. Autor często posługuje się sformułowaniami „za
izbą”, „z boku izby”, „dalej jest…”. Prawdopodobnie dwór wyglądał jak ten na
poniższym rysunku.
Okazały dwór mieścił na paterze sień, po lewej jej stronie wielką izbę o siedmiu
oknach i podłodze z tarcic (grubych desek), komnatę oraz alkierz. Po prawej stronie była
komnata o 3 oknach i posadzce z cegły, i mała izdebka.
13

14
15

16

17

Floren zwany też złotym, albo dukatem został wprowadzony w 1528r. Z grzywny srebra (197,68 g)
wybijano 1 3/5 złotego (florena) czyli 1 zł miał wartość 123,55 g srebra. 1 fl. (zł) = 5 szóstaków=10
trojaków=30 groszy=90 szelągów=540 denarów. [Szymański J, op. cit., s. 578.]
Gajowniczek Z.T.: Z dawnych dziejów wioski Wielgolas, [w:] Wielgolas i okolice…,1999r., s. 117.
Korzec był podstawową jednostką mierzenia objętości. Równał się 4. ćwiertniom=32 (lub 24) miarom.
Dokładnej objętości korca nie da się ustalić. Wynosiła ona od 52 l w poł. XVI w. do 120 l (1764r.). W 1565
r. było ponad 250 lokalnych wartości korca. Biorąc pod uwagę, że były to korce „miary latowickiej, która
jest wielka” (lustracja z 1565r.) należy przyjąć miarę korca = 80-120 l. W zależności od gatunku zboża daje
to znów różną masę liczoną w kg. Z powyższego wynika, że wysiewano ok. 1,5 q zboża na hektar.
Bróg – jednostka również trudna do określenia. Oznaczała ilość siana, którą mieściła „szopa”, jakich jeszcze
30 lat temu nad Świdrem stało wiele. Dach wsparty na 4. słupach. W lustracji jest mowa o „stodole wielkiej”
co może oznaczać stodołę z klepiskiem mieszczącą dwa brogi.
Rodzaj spichlerza. Przechowywano w nim zboże, zapasy żywności, drobny sprzęt gosp., uprząż itp.
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Na piętrze, na które wiodły schody z owej sieni był ganek, izba i komnata z
kominkiem, za nią druga izba i komora. Po drugiej stronie [?] była sala i komórka –
każda o trzech oknach. Pod schodami i salą (na paterze) były komory. Pod tym
wszystkim piwnica. Drzwi do pomieszczeń miały żelazne zawiasy i sztaby, część okiem
była okratowana. Dachy natomiast w połowie były kryte gontami (drewniane deseczki), a
w połowie słomą i zaopatrzone w rynny.

Rys. 3. Prawdopodobny wygląd dworu w Wielgolesie w XVI/XVII w.
Z lewej strony winny być cztery okna. (rys. M. Wójtowicz, N. Miszczyk 2007)

Rys. 4. Rzut parteru dworu w Wielgolesie w XVI w. Przypuszczalny układ pomieszczeń.
(rys. Z. Ćmoch)

Wieś na początku XVII w. liczyła 50 domów (najwięcej w starostwie) i ok. 200
mieszkańców. W folwarku nadal był browar. Na szerszą skalę zaczęto wykorzystywać
rozległe bory „ściągające się pod Starogród”. Stanowiły one bogactwo dla całego
starostwa, stąd w lustracji zalecano ostrożne gospodarowanie drewnem „ku budowie”.
Znajdowało się w nich kilkanaście barci, więc Wielgolas i okolice zaczęły wówczas
„miodem płynąć”, ale nie na długo.
Potop szwedzki dokonał olbrzymich zniszczeń w całym starostwie. Latowicz został
„zdziesiątkowany”, pozostało w mieście tylko ok. 150 mieszkańców. Kilka wsi zupełnie
znikło – zostały zapewne spalone: Strachomin, Oleksiaka, Iwowe. W Chyżynach
pozostało 15 domów, w Kamionce – 5, w Transborze – 8. Pola w większości leżały
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ugorami. Uprawiana była zaledwie czwarta część, wysiewano wszystkiego ok. 180
korców zboża.
Wielgolas na tle „pobojowiska” wyglądał zupełnie nieźle. W 18. domach
zamieszkiwało 92 osoby18 (1662r.). Obsianych było 1/3 pól. Znamienne jest, że ocalały w
okolicy wszystkie karczmy, tzn. w Wielgolesie, Chyżynach i Transborze. Sytuacja
chłopów była ciężka. Z włóki na rzecz dworu musieli odrobić 4 dni pańszczyzny w
tygodniu. Rozszerzono także inne powinności na rzecz dworu; przędzenie, strzyżenie
owiec. Zmienił się stan folwarku. Niektóre budynki poprawiono, przebudowano
(browar), inne wymagały naprawy (stodoła). Zmienił się też wygląd dworu. Pojawiły się
wejścia „z podwórza” na parter i piętro. Układ pomieszczeń był podobny, jak w XVI w.
Wyposażenie stanowiły ławy i stoły, ale więcej izb wyposażono w piece, a okna były „w
ołów robione”. Ogólnie folwark był w dobrym stanie.
W XVIII wieku Wielgolas wraz ze Starostwem Latowickim wszedł w skład dóbr ks.
Czartoryskich.
Aleksander August Czartoryski, wojewoda ruski, wybudował w
Latowiczu drewniany kościół, który przetrwał do 1918 roku. Kolejni władcy
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, aż po Stanisława Augusta, potwierdzali nadane miastu
prawa (ostatni raz w 1774 roku). Starostwo, największe w Ziemi Czerskiej, obejmowało
27 wsi, wśród nich Wielgolas, Chyżyny, Transbór, Borówek, Ptak i Kamionkę. W 1771
roku dobra latowickie przeszły we władanie ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego,
generała ziem podolskich.
W 1789 roku Wielgolasz posiadał „pryncypalny folwark starostwa”. Wymiar
pańszczyzny odrabianej przez chłopów nie zmienił się. Ponadto z włóki należało oddać
„miarą Warszawską”19 dla dworu dwa korce żyta, osiem owsa, gęś, dwa kapłony, jedną
kurę, trzydzieści jaj. Pozostało strzyżenie, międlenie, tkanie, plewienie, wywożenie „do
Wisły” żyta, uprawa ogrodu, obrywanie chmielu. Dodatkowym obowiązkiem było
stawianie się do reperacji grobli przy wielkim stawie pod Latowiczem i „przeburanie”
Świdra. Dbałość o przepływowość krętej rzeki była niezbędna, gdyż łąki stale narażone
były na podtopienia. Właściwie prowadzona gospodarka pozwalała na zbiór ok. 60
wozów siana.
Dochód z folwarku wynosił prawie 15 700 florenów.
W miejsce starego dworu w Wielgolesie pojawił się pałac, który w l. 1790-1791 był
remontowany (fundamenty, podłogi, dach). W połowie XIX wieku został przebudowany,
ale na ile zachowany do obecnych czasów stan odpowiada ówczesnemu – trudno
określić.
Wieś liczyła pod koniec XVIII wieku 31 chałup czyli ok. 150 mieszkańców (nie
licząc folwarku).
XIX-wieczne dzieje Wielgolasu (szczególnie folwarku) są dostępne w kilku
opracowaniach20, a więc nie będę ich tu szerzej opisywał.
Na początku wieku klucz dóbr wielgoleskich (Wielgolas, Transbór, Borówek,
Chyżyny) wraz ze Starostwem Latowickim był własnością Skarbu Królestwa Polskiego.
Po Powstaniu Listopadowym nabył je generał-lejtnant wojsk rosyjskich Jerzy Fentshave
(1837r.). W 1859 roku część dóbr (z Wielgolasem) odkupił jego syn Jerzy – junior, ale i
18

Sytuacja demograficzna jest przedstawiona w tabeli na końcu rozdziału.
W tym przypadku możliwe jest już dokładne określenie miary. Ustalony w 1764 roku korzec to 120,31 litra. 1
korzec = 32 garnce = 128 kwart = 512 kwaterek. Stąd garniec to ok. 3,76 l, a kwaterka - 0,23 l.
20
Wielgolas i okolice…op. cit., Gajowniczek Z.T: Dzieje Latowicza, 1999, Piłatkowski Z.: Dzieje wsi
Wielgolas, [w:] Rocznik Mińskomazowiecki nr 3 z 1996r.
19
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ten popadł w kłopoty finansowe. W 1862 roku dobra wielgoleskie nabył Jan Ordęga z
Goniwilka. Po zniesieniu pańszczyzny ukazem carskim z 2 marca 1864 roku, część dóbr
licząca ponad 2600 mórg (ok. 680 ha) została przeznaczona na uposażenie wielgoleskich
włościan. Nowego właściciela dosięgły kłopoty finansowe. W 1870r. majątek nabył Leon
Kadow z Malinina (poznańskie). Nękany długami sprzedał wkrótce (1874r.) Chyżyny,
niedawno założone Budy Wielgoleskie, Kamionkę, młyn i karczmę na Wymyślu, młyn
Ptak i karczmę z ogrodem w Transborze. W 1877r. majątek odziedziczył wierzyciel i
przyrodni brat Jan Golcz z Grodna (pow. radziejowski), a po nim jego syn Władysław
Golcz (1888r.) i wnuk Wojciech-Aleksander (1904r.). Żona Władysława – Otylia
zapożyczyła się u Ludwika L. Wyleżyńskiego na niebagatelną sumę 70 tys. rubli. Po
kilkakrotnym przechodzeniu „z rąk do rąk”, co nie służyło dobrze majątkowi – Wielgolas
nabył drogą licytacji 22 marca 1905 roku Bohdan Wyleżyński i przez pół wieku tu
gospodarował (do 1944r.).
Do ważniejszych wydarzeń XIX w. na „ziemi wielgoleskiej” należało niewątpliwie
założenie szkoły w 1807r. (o niej w następnych rozdziałach) i Powstanie Listopadowe. W
Latowiczu stacjonowały wówczas znaczne siły powstańcze pod dowództwem generałów:
I. Prądzyńskiego, W. Chrzanowskiego, L. Bogusławskiego, G. Ramorino i majora J.
Bema. W Wielgolesie (9 kwietnia1831r.) przebywał prezes rządu ks. A. Czartoryski wraz
z główną kwaterą powstańczą.
W 1861 roku doszło w Wielgolesie i Kamionce do buntu chłopów ponad miarę
obciążonych pańszczyzną21. Właściciel majątku, którym był wówczas Jerzy Fentshave junior22 zwrócił się o pomoc do władz rosyjskich. Przybyły z Mińska oddział dragonów
użył broni palnej i szabel. Wielu chłopów bunt przypłaciło życiem. Upamiętnia to
wydarzenie krzyż stojący po prawej stronie drogi do Latowicza.23

Okolice Wielgolasu wg mapy Heldensfelda „West Gallizien 1801-1804r.”

21

22

23

Bunty chłopów w Królestwie były dość liczne gdyż carska reforma uwłaszczeniowa z 19 lutego 1861 r. nie
obejmowała ziem „Kongresówki”.
Z przekazów wynika, że Jerzy – senior był dobrym dziedzicem, cieszył się poważaniem i szanował polskość
i Polaków, utrzymywał szkołę. Wśród mieszkańców przyjęło się nazwisko „Fencz”.
Istnieją przekazy dotyczące traktowania w XIX w. chłopów także w innych majątkach, m.in. w Kiczkach.
Często nieposłuszeństwo kończyło się „obiciem”, kalectwem a nawet śmiercią.
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W XIX w. stan posiadania Wielgolesian nie zmienił się zbytnio. Nadal dysponowali
21 łanami ziemi, w 27 drewnianych domach zamieszkiwało 162 mieszkańców. 23
gospodarstwa rolne miały po 9 mórg.

Wielgolas i okolice wg Mapy Kwatermistrzostwa z 1830r.

O czasach Powstania Styczniowego w Wielgolesie i okolicach wiemy znacznie
więcej. Wielu chłopów wzięło w nim czynny udział. Okoliczne lasy były doskonałym
schronieniem dla powstańców. Działały w okolicy oddziały ks. Brzóski, por. P.
Ługowskiego z Latowicza i M. Borelowskiego z Siennicy. Większe potyczki zostały
stoczone 23 lutego 1863 roku pod Wielgolasem (pierwsze w ówczesnym powiecie
stanisławowskim starcie zbrojne z Moskalami), 11 marca tegoż roku pod Kamionką, 10
października w rejonie Walisk.
Na terenie Wielgolasu, w pobliżu obecnej drogi do Budek miało miejsce odbicie z
rąk kompanii strzelców i 100-osobowego oddziału Kozaków (razem ok. 300 ludzi)
aresztowanego i eskortowanego do Mińska ks. Antoniego Stępowskiego, latowickiego
proboszcza współpracującego z powstańcami. Dokonał tego oddział dowodzony przez Z.
Kuczyka24.
W pamięci mieszkańców zachowały się szczątkowe relacje dotyczące udziału
okolicznej ludności w powstaniu, niesienia walczącym pomocy w trudnych chwilach.
Schronienie dawały okoliczne lasy ciągnące się od Kiczek, przez Starogród aż po Osieck.
Duże znaczenie miała rzeka Świder, jej meandry, porośnięta trzciną i rokiciną dolina,
która niejednego powstańca uratowała przed ścigającymi Moskalami.
Błędem byłoby twierdzenie, że wszyscy tak ochoczo podążali w powstańcze szeregi
i wspierali powstańców. „W czasie powstania ludność Wielgolasu ucieka przed
moskalami i kryje się przed powstańcami. Pierwsi biją nahajkami i każą prowadzić na
24

Kronika Szkoły Powszechnej w Wielgolesie (1930-1965) [dalej: KSW 1], s. 2. Na podstawie wspomnień J.
Łukaszka ur. 1858r.[?] tak opisuje te wydarzenia: „Kiedy minęli Wielgolas i zbliżali się do drogi, która
obecnie wiedzie do dworu, usłyszeli strzał. To pikieta powstańców zaalarmowała swoich, którzy biwakowali
we dworze. Tamci słysząc strzał alarmujący, a nie wiedząc co było jego powodem, a obawiając się zasadzki
podobno w panicznym strachu pouciekali do lasu. Tymczasem Rosjanie po naradzie puścili księdza, a sami z
wielką ostrożnością i w wielkim strachu pojechali dalej” .
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powstańców, drudzy chwytają i wcielają w szeregi powstańcze. Sprawa jednych jak i
drugich jest im obcą. Podobno panowie mieli ogłosić prawo, na mocy którego wszyscy
kawalerowie mają być wciągnięci w szeregi powstańcze, zaś żonaci mają iść na
ochotnika, a wówczas rodzina jego jest wolna od pańszczyzny. Na wieść o tem młodzież
na gwałt żeniła się aby tylko pozostać w domu.” 25
Starsi mieszkańcy Bud Wielg. opowiadają o pojawiających się ognikach (powstają
w wyniku rozkładu szczątków organicznych), podczas wydobywania piasku natrafia się
na ludzkie kości, nawet czaszki, a miejscem szczególnym jest wzniesiona w l. 30. XX w.
Kaplica Zjawienia. Wcześniej stały tu trzy krzyże, przy których „od niepamiętnych lat
spotykają się pobożni po ojcach swoich.” 26
Trudno teraz dociec, dlaczego akurat w tym miejscu, pośród lasu, w pewnym
oddaleniu od głównego traktu pojawiły się trzy krzyże. Według ustnej tradycji miała w
tym miejscu stać szubienica, na której Rosjanie tracili zarówno powstańców, jak i
miejscową, pomagającą im ludność. Dodatkowo jest to miejsce zjawienia Matki Bożej i
miejsce źródełka, z którego woda niejednego uzdrowiła - co potwierdzają pisemne
świadectwa. Jednego można być pewnym: obecne Sanktuarium w Wielgolesie jest
„zbiorowym” miejscem pamięci Powstania Styczniowego (i nie tylko).
Od 1857 roku mamy widomości o kuźni w Wielgolesie należącej do Jana Rżysko,
następnie dziedziczonej przez jego synów: Bronisława (do 1930r.), Henryka i
Mieczysława.
Jeszcze nieco o przynależności administracyjnej Wielgolasu i okolic.
Do ostatniego rozbioru Wielgolas leżąc w Starostwie Latowickim przynależał wraz
z nim do Ziemi Czerskiej woj. mazowieckiego. Sytuacja uległa zmianie, kiedy
znaleźliśmy się pod zaborem austriackim. Do 1803 roku znajdowaliśmy się w okręgu
(Kreis) Wiązowna, po tym roku – w cyrkule siedleckim. 14 X 1809 roku cyrkuł siedlecki
włączony został do Ks. Warszawskiego. 24 II 1810 nowo utworzony powiat siennicki (a
więc i Wielgolas) włączono do departamentu warszawskiego. Po utworzeniu Królestwa
Polskiego (tzw. Kongresowego) w 1815 roku powiat siennicki wchodzi w skład obwodu
stanisławowskiego w wojew. mazowieckim. Ukazem z dn. 7 III 1837r. województwa
przemianowano na gubernie.
Powstańczy podział administracyjny (1863) lokował Wielgolas w wojew.
podlaskim. Po Powstaniu Styczniowym Rosjanie zaprowadzili własne „porządki”,
mające zunifikować administrację w Królestwie z rosyjską. 31 XII 1866r. utworzony
został powiat miński (potem przemianowany na nowomiński - 1868) guberni
warszawskiej. Podział ten przetrwał do I wojny światowej.27
W 1869 r. Latowicz i wiele podobnych mu miasteczek (w ramach ukarania Polaków
przez carat za powstanie) utracił prawa miejskie spadając do roli osady.
W 1880 roku obszar wymienionych w poniższej tabeli wsi wynosił: Latowicz 3926
mórg, Borówek – 321 m., Budy W. – 383 m., Chyżyny – 717 m.( plus folwark 180 m.),
Kamionka – 273 m.( plus folwark 596m.), Milucin – 169 m., Transbór – 859 m.,
Władzimirskie – 123 m., Wielgolas 272 m. (plus folwark ok. 1900 mórg).

25

KSW 1, s. 3.
Ks. Antosiewicz S.: Kaplica Wielgoleska, Mińsk Maz. 1934.
27
Dzieje Mińska Maz.1421-1971, Mazowiecki Ośr. Badań Naukowych, Warszawa 19778, s.157-165.
26
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Tab. 1. Liczba domów i mieszkańców w Latowiczu i wioskach ziem „klucza
wielgoleskiego” w XVI-XXI w.28
Miejscowość
Rok

1565
1613
16602
1789
1827
1880
ok.1935*
19706
2006

Latowicz
dm. mk
p

265
2651
18
1663
187
200
300
429
450

1500
1200
208
996
1121
1373
1800
1628
1417

Borówek Budy Wlg.
dm. mk. dm
mk.

?
6
2
1314
?
18
23
18
19

?
35
10
90
?
110
215
95
70

?
56
51
81
97

?
336
510
382
321

Chyżyny
dm. mk

19
?
15k
2631
40
37
52
63
59

110
?
92
170
250
222
320
248
243

Kamionka
dm. mk.

30k
19
5
10
18
42
22
65
72

160
120
35
60
132
250
230
331
282

Transbór
dm. mk.

26k
27
8k
2937
43
744
785
84
88

150
150
35
220
273
450
460
415
388

Wielgolas
dm. mk.

39k
50
18k
31
35
48
80
127
180

220
280
92
180
220
290
500
571
755

kursywa – oznacza dane szacunkowe
k
- karczma
1
w tym +/- 43 domy puste.
2
liczba ludności z 1662r.
3
dla Latowicza dane dotyczą 1777r.
14, 31, 37
- liczba rodzin (jeśli była różna od liczby domów).
4
W II poł. XIX w. założone zostały między Wielgolasem i Transborem kolonie Milucin (Milutin) i
Władimirskie (Władzimeirka) liczące w 1880 r. odpowiednio 27 domów (ok. 150 mk.) i 20 domów
(ok. 100 mk.).
5
z Milucinem (8 domów). Władzimirskie w dokumentach nie występuje.
6
Liczba domów w wierszu dotyczy roku 1988.
*
Mimo, że liczbę mieszkańców ustalałem zliczając zamieszkałych w poszczególnych domach [na
podstawie księgi meldunkowej – APO AGW, sygn 6] to dane należy zaliczyć do szacunkowych ze
względu na dużą migrację; w gospodarstwach przebywali dość często zmieniający miejsce pobytu
parobcy. W Wielgolesie w majątku zamieszkiwało 30 rodzin (ok. 150 osób).

„Wielgolas w 1864 r. liczył 27 domów i 162 mieszkańców oraz 23 gospodarstwa
rolne o pow. 9 mórg”.29
Dane z l. 30. XX w. mogą budzić zdziwienie, tak jak budziły moje kiedy ukazały mi
się liczby mieszkańców niektórych wiosek. Na jeden dom przypadało wówczas średnio
8-10 mieszkańców. Dzietność rodzin była bardzo duża. W dziesięcioleciu 1921-1930
urodziło się w Wielgolesie 210 dzieci (!), w Kamionce 123, w Borówku – 70, w Budach
W. – 210(!), w Chyżynach – 64, w Transborze – 156.30
Do danych z tabeli powrócę w rozdziale o dziejach szkoły w okresie
międzywojennym.

28

Oprac. na podst.: Dzieje Latowicza…op. cit., danych z UG W Latowiczu, ZHL vol. 2(3) 2000r., danych z
Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy (1935r.), Oddział VI w Otwocku [dalej: APO], Akta
Gm Wielgolas [dalej AGW], sygn. 6.
29
Piłatkowski Z.: Historia wsi Wielgolas, w: Rocznik Mińskomazowiecki nr 3 z 1996r., s. 244. Trudno jest
zinterpretować te dane, dlatego w tabeli nie zostały umieszczone. „27 domów (…) oraz 23 gospodarstwa” –
czyli razem 50? Czy 27 dm, a gospodarstw (odrębnych) 23? Nie mam możliwości sprawdzenia skąd te dane
zostały zaczerpnięte. Jeśli przyjąć wersje o dodatkowych 23 gospodarstwach (powstałych wskutek
uwłaszczenia) to liczba ludności Wielgolasu wyniesie ok. 300 i wydaje się to logiczne.
30
Archiwum Parafialne w Latowiczu [ dalej: APL] Księgi Urodz. z l. 1921-30.
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3. Współczesność.
Ku niepodległości.
W wiek XX Wielgolas wkroczył z ok. 50. domami i liczbą mieszkańców ok. 300.
Znacznie lepiej niż w poprzednich latach zaczął prosperować folwark zarządzany przez
nowego właściciela - Bohdana Wyleżyńskiego.31
Z XIX lub początku XX w. pochodzi opowieść o uratowaniu przez dziedzica z
Wielgolasu Latowicza i płonących wokół niego torfowisk. Została wówczas usypana
grobla, którą obecnie wiedzie droga z Dębego. Po przegrodzeniu Świdra (miejsce
wybierania ziemi k. p. Redy jest do dziś dobrze widoczne) wody rzeki zalały łąki i pożar
został opanowany. W zamian za ten pomysł wielgoleski dziedzic miał otrzymać to, czego
wcześniej zażądał – wszystkie okoliczne łąki.32
W 1905 roku na terenie gminy miały miejsce ważkie wydarzenia. Polacy ośmieleni
rewolucją w carskim imperium wystąpili przeciw ciemiężcom. Były to przede wszystkim
wystąpienia w obronie polskości – polskiego języka i szkoły.
Zajścia, które miały miejsce w Latowiczu w listopadzie 1905 roku33 szerzej
potraktowałem w następnych rozdziałach. Tutaj tylko wspomnę, że wśród
najaktywniejszych agitatorów polskości był Bohdan Wyleżyński. Wielgolesianie,
głównie za jego sprawą i nauczycieli: Biedrzyckiego i Wróblewskiego mieli dostęp do
polskich książek i pism.
W roku 1914 wybuchła wojna, którą potem określono jako ‘pierwszą światową’.
Początkowo, poza zwiększonymi obciążeniami i poborem do wojska Polacy żyjący od
czasów Powstania Styczniowego w warunkach stanu wojennego, wielkiej różnicy nie
odczuli. Przeciągające się walki, wyczerpanie zasobów walczących przeciw sobie armii
zaborczych spowodowało, że okupowane tereny stały się miejscem grabieżczej
gospodarki. Z nielicznych zachowanych dokumentów wynika, że z gm. Łukówiec samej
tylko pszenicy zarekwirowano dla potrzeb „Nowogrigoriewskoj twierdzy” 1061 pudów34.
Odpowiedzialni za realizację byli sołtysi. Wielgolas (bez folwarku) dostarczył 40 pudów.
Odpowiedzialnym był Franciszek Nieprzecki.35
Na początku sierpnia 1915 roku nasze tereny zajęły połączone wojska niemieckoaustriackie (Latowicz został zajęty 6 sierpnia 1915r.).
Nowi okupanci czerpali na swoje potrzeby z Królestwa ponad wszelką miarę. Na
potrzeby frontu znikały lasy, rekwirowano żywność, zwierzęta – głównie konie. Z
opowieści wynika, że ludzie wtedy właśnie sami „zaprzęgali się” do lżejszych narzędzi,
31

Folwarkiem już wcześniej zarządzali Wyleżyńscy. Mieszkał w pałacu Ludomir Ludwik Wyleżyński.
(08.09.1846 – 08.02.1914) ur. w m. Konica, s. Wincentego i Albiny z Chorbkowskich. Wincenty ur. w m.
Gruzawicze na Podolu. Grobowiec L. L. Wyleżyńskiego znajduje się na Starym Cmentarzu w Latowiczu.
32
Wielgolas i okolice…, op. cit. Opowieść brzmiącą niemal dokładnie, jak relacja zamieszczona w książce
słyszałem także ok. 20 lat temu od mieszkańców Dębego Małego. Pierwotnie od Dębego do Latowicza
wchodziło się „od strony młyna” (ob. p. Saganowskiego).
33
W służbie wsi i kraju [opr. zb.]. LSW, Warszawa 1966, s. 138 i następne. Także: Dzieje Mińska
Mazowieckiego 1421-1971, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1976, oraz Ćmoch Z.:
Szkoła w Wielgolesie – zarys dziejów…, Wielgolas 2004, s. 36. Wystąpienia na nieodległych
„zaświdrzańskich” terenach (Parysów) opisuje T. Piesio w obszernej Historii ruchu ludowego w powiecie
garwolińskim 1864-1949, Warszawa 2001.
34
Pud (rosyjski) – ok. 16,4 kg. Dzielił się na 40 funtów (0,41 kg). [wg J. Szymański: Nauki pomocnicze historii,
s. 181.
35
APO; Nowomiński Zarząd Powiatowy, sygn. 237/158, k. 56 [? – b. pag.] Transbór 112 pudów – Franciszek
Wójcik, Kamionka 80 pud. – Jan Kowalski, Budy Wielg. 12 pud. – Antoni Skalski, Chyżyny 32 pud. –
Paweł Śluzek, Dębe M. 68 pud. – Franciszek Jarzębski (plus 80 z folwarku A. Stulgińskiego), Gołełąki 64
pud. – Paweł Bontruk, Waliska 64 pud. – Jan Wójcik, Budziska 36 pudów – S. Grabowski
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np. bron. Urządzano wręcz łapanki na ludność. Jedni byli wywożeni do pracy w
Niemczech, inni siłą wcielani do amii. Wraz z niedożywieniem przyszły choroby. W
1915 roku liczba zgonów w latowickiej parafii obejmującej dzisiejszą wielgoleską i
starogrodzką wyniosła 232 i była o ponad 100% wyższa niż w r. 1913. Niemcy zrywali
nawet drewniane podłogi, wyrywali metalowe klamki – wszystko na front, dla armii.
Potrzeba „armatniego mięsa” wymusiła na okupantach pewne ustępstwa. W 1916
roku szkoły powtórnie zaczęły działać (w tym i wielgoleska). Społeczeństwo próbowało
sobie radzić w tych trudnych latach poprzez samoorganizację na najniższym, wiejskogminnym szczeblu. Działały w gm. Łukówiec m.in. Kasa Gminna, Spółka Kredytowa,
Kasy Stelczyka. Organizowano kwesty, które niejednokrotnie kończyły się
nieporozumieniami przy podziale zebranych środków. Rada Opiekuńcza Powiatowa w
Mińsku w sprawozdaniu z Wielkiej Kwesty Ogólnokrajowej zatrzymała sobie połowę
zebranej sumy gdyż jednocześnie przeprowadzano kwestę „Ratujcie dzieci”, która ponoć
była ogłoszona jako pierwsza. W łukowieckiej gminie zebrano wówczas 150 rubli 87
kopiejek i 227 marek 48 fenigów. W niektórych gminach trafiały się i korony.36
12 września 1917 r. reskryptem cesarzy Niemiec i Austro-Wegier powołana została
w Warszawie Rada Regencyjna – namiastka polskiego rządu. W zamyśle akt ten miał
przysporzyć armii niemieckiej polskiego rekruta, ale okazał się nieskuteczny.
Pocieszające było to, że nad Zamkiem Królewskim znów zawisła biało-czerwona flaga.
W grudniu 1917 roku mieszkańcy Wielgolasu inspirowani przez miejscowego
przedsiębiorcę (rodem z Mińska) i społecznika zdecydowali o powołaniu we wsi Straży
Pożarnej37. Głównymi orędownikam jej powołania byli Jan Brauła – sołtys, inż. F.
Wysocki (z Warszawy), P. Malinowski i B. Wyleżyński. Domyślać się można, że tak
naprawdę chodziło o stworzenie możliwości działania kolejnego w okolicy oddziału
Polskiej Organizacji Wojskowej, której działalność została zakonspirowana po
odmówieniu złożenia przysięgi przez J. Piłsudskiego tymczsowym władzom polskim i
ich mocodawcom38. Nastąpiło wówczas aresztowanie Piłsudskiego i innych dowódców na czele organizacji stanął płk. E. Rydz-Śmigły.
Decyzje o powołaniu straży zapadły wcześniej w Transborze (1914r.) i Chyżynach
(1917). Tam też „duszą” był Jan Witalski. Straże były w zasadzie oddziałami POW, bo
tylko pod taką „przykrywką” można było prowadzić szkolenie bojowe i przygotować się
należycie do walki w szeregach przyszłego polskiego wojska. Skuteczność takiego
podejścia udowodnili w 1918 roku peowiacy z Chyżyn i Latowicza, przystępując do
rozbrajania Niemców i stanowiąc pierwsze siły porządkowe na wyzwolonych ziemiach.
Zginął wówczas pod Stoczkiem I. Brauliński – nacz. OSP w Chyżynach
B. Wyleżyński został pierwszym prezesem wielgoleskiej straży i sprawował tę
funkcje do 1944r., a J. Witalski jej komendantem. W skaład zarządu wchodzili: L. Zwierz
– wiceprezes, P. Malinowski – naczelnik, S. Ptasiński – sekretarz, S. Pajda – skarbnik i J.
Brauła – gospodarz.

36

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN) Akta Rady Głównej Opiekuńczej (RGO), sygn. 470, s. 22.
Piłatkowski Z.: OSP w Wielgolesie [w:] Wielgolas i okolice…op. cit., s. 104. Inna data zanotowana w 1930 r.
wymieniona jest w Kronice SP w Wielgolesie. Na str. 10 znajduje się zapis „Od 1915 roku istnieje w
Wielgolesie Ochotnicza Straż Pożarna. Założycielem jej był p. Wysocki Jan – technik melioracyjny.
Fundusze na zakup narzędzi czerpano ze składek nałożonych na gospodarzy z morgi. W 1916 roku powstaje
orkiestra strażacka (narzędzia) instrumenty zakupił p. Witalski Jan, któremu później pieniądze zwrócono z
dochodów rozrywkowych”. Na str. 11 czytamy: „Poprzednio naczelnikami byli: pp. Malinowski Paweł,
Ptasiński Stanisław, Łukaszek Marcin, Witalski Jan, Ptasiński Stefan, Szewczyk Władysław, Piłatkowski St., a
obecnie Łuckiewicz Stanisław”.
38
Roszkowski W. (Albert A.): Najnowsza historia Polski 1914-1993, Wa-wa 1995, s. 37.
37
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Wkrótce zakupiono niezbędny sprzęt i mundury, i 25 sierpnia 1918 r. dokonano
uroczystego poświęcenia straży. Po odzyskaniu niepodległości staraniem komendanta
zorganizowano orkiestrę strażacką, zakupiono przy wydatnym wsparciu B.
Wyleżyńskiego dodatkowy sprzęt (drugą sikawkę), wybudowano murowaną remizę
(1925-1928).
W II Rzeczpospolitej
11 listopada 1918 roku zawitała upragniona niepodległość. Po 123 latach niewoli w
urzędach znów zabrzmiał polski język, w szkołach uczono po polsku, ale jakże różna ta
Polska była. Piętno zaborów zaciążyło bardzo na rozwoju poszczególnych jej ziem.
Biedni, ale zachowujący najwięcej z polskości Małopolanie, nie zawsze dobrze
władający polszczyną, ale bardzo gospodarni Wielkopolanie, (na dodatkek zgotowali
nam jedyne zwycięskie w dziejach Polski powstanie), no i „Królewiacy” – dumni ze
swoich romantycznych zrywów XIX w., ale z wykształceniem było tu najgorzej.
W byłej „Kongresówce” (jak od 1815r. nazywano Królestwo pod zaborem
rosyjskim) o polskości świadczyły często wspominane wcześniej straże pożarne, będące
jednocześnie oddziałami POW – pierwsi „mundurowi” w momencie odzyskiwania
niepodległości i tuż po nim.
W okresie międzywojennym POW działała nadal. Oddział wielgoleski liczył 16
osób, a jego komendantem był porucznik rezerwy i nauczyciel w miejscowej szkole
Bolesław Wzorek.
Od 22 XII 1918 r. komendantem OSP w Wielgolesie był Stanisław Ptasiński, od
stycznia 1923r. Władysław Szewczyk, od lutego 1924r. Stanisław Piłatkowski.
Naczelnikiem w l. 30. (do 1933r.) był Stanisław Łuckiewicz. Pod jego dowództwem
wielgoleska straż święciła pierwsz tryumfy w zawodach pożarniczych. Kolejnym
naczelnikiem został Bronisław Reda. Powyższy skład nie zmienił się do wybuchu wojny.
Komisji Rewizyjnej przewodził S. Mućko.
Straż brała udział w gaszeniu wielu pożarów, w tym tych największych; w
Latowiczu, Transborze, Kozłowie, Żakowie, Kuflewie, Dębem M. i Goździe. Pożary te
trawiły od kilku do nawet kilkudziesięciu budynków.
W 1923 roku nastąpiły zmiany w podziale administracyjnym. Wielgolas i okolice
należały wcześniej do rozległej gminy Łukówiec z siedzibą w Latowiczu. Na mocy
rozporządzenia MSW z 17 lutego 1923 roku gmina łukowiecka uległa podziałowi na
gminy Jeruzal i Wielgolas.
Siedziba gminy do 16 września 1935 roku mieściła się nadal w Latowiczu w lokalu
obecnej apteki.39
W 1925 roku z funduszy B. Wyleżyńskiego należnych gospodarzom za korzystanie z
pól podczas polowań wzniesiona została kapliczka przydrożna (k. pp. Święchów).
W 1928 roku Wielgolas wzbogacił się o następną społeczną instytucję, tym razem
kobiecą. Z inicjatywy Celiny Wyleżyńskiej (żony Bohdana) powołane zostało Koło
Gospodyń Wiejskich (KGW). Inicjatorka została pierwszą przewodniczącą 30.
osobowego koła i funkcję tę pełniła do 1936 roku. Koło wspierane finansowo przez jego
przewodniczącą organizowało kursy gotowania, pieczenia, uprawy roślin, robienia
przetworów. Organizowało zabawy, loterie i wycieczki.
39

APO, Akta Sejmiku, Rady i Wydz. Powiatowego w Mińsku Maz. [dalej: RSiWP], sygn. 7, s .130. (Prot.
RSiWP nr 14 z 28.09.1935r.). Budynek pozostawał własnością wielgoleskiej gminy jeszcze w 1962r. [AP w
Siedlcach, Akta PGRN Wielgolas, sygn. 3, k. 98] Budynek był siedzibą pierwszego na tym terenie,
polskiego urzędu gminy po odzyskaniu niepodległości – mieściła się w nim także komendantura POW.
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Bronisław Rżysko w 1930 r. otworzył we wsi sklep spożywczy, a w roku 1931 drugi
sklep otworzył S. Jaworski. Gmina liczyła wówczas 654 budynki mieszkalne i 4434
mieszkańców.40
J. Adamiec i J. Kępkowicz świadczyli usługi ciesielsko-stolarskie.41
W latach 1932-34 na „Zjawieniu” wzniesiona została kaplica. Powstała z inspiracji
wiernych, pod opieką ks. S. Antosiewicza – proboszcza latowickiego. Gruntu pod
budowę udzielił Bohdan Wyleżyński, budował Stanisław Ptasiński z synem
Władysławem, a gro funduszy pochodziło z ofiar gromadzących się w tym miejscu
niekiedy tysięcy wiernych.42
W marcu 1935 r. wybrany został nowy zarząd OSP. Prezesem pozostał B.
Wyleżyński, naczelnikiem obrano S. Rosę, zastępcą B. Redę, sekretarzem T.
Ptasińskiego. Gospodarzem był B. Święch a skarbnikiem J. Wiechetek.
Postacią godną upamiętnienia był Piotr Łukaszek, druh, pod którego kierunkiem
przygotowywane były i wystawiane sztuki teatralne. Frekwencja była zawsze ogromna, a
i wpływy do kasy strażackiej znaczne. Walne Zebranie OSP dożywotnio nadało mu tytuł
„Honorowego Członka OSP Wielgolas”.
Pisząc o ówczesnej straży nie sposób nie wspomnieć o roli wychowawczej, jaką
pełniła. Możliwość przywdziania munduru była swego rodzaju nobilitacją dla wielu
młodych ludzi. Za to, że: „założył mundur bez uzasadnienia”, „(…) zdawszy mundur, a
potem w obecności Naczelnika Straży i innych mieszkańców Wielgolasu wyrażał się
nieetycznie(…), „będąc w mundurze upił się” 43 w 1936 roku trzej druhowie na mocy
uchwały Zarządu zostali usunięci z szeregów OSP. Nie pomogło, że jeden z nich był
zastępcą naczelnika, drugi synem założyciela straży.44
30.VIII.1936r. ks. Borkowski w asyście naczelnika poczty z Mińska Maz. dokonał
poświęcenia agencji pocztowo-telegraficznej. Obecni byli m.in. przedstawiciel Wydziału
Powiatowego K. Buksowicz45, wójt gminy H. Braliński, sekretarz gm. Wielgolas W.
Zwoliński, miejscowy dziedzic B. Wyleżyński, oraz nauczycielka W. Zwolińska.
W roku 1937 powołano nowe składy wielu gremiów społecznych; i tak w gminie
Wielgolas przewodniczącym Sądu Rozjemczego ds. o wynagrodzenie szkód łowieckich
był Stanisław Małecki ze Starogrodu (czł. Paweł Braliński z Chyżyn i Wiktor Dziugieł z
Górek)46, biegłymi ocenicielami do szacowania zwierząt zabitych i padłych byli w
Wielgolesie Stanisław Nieprzecki i Stanisław Piłatkowski. Wójtem wielgoleskiej gminy
był Henryk Braliński z Chyżyn.47
Przed wojną do folwarku należało 964,1 ha gruntów, a w posiadaniu włościan było
249,07 ha.48

40

Statystyka Polski, GUS, Seria B, z. 8a, Warszawa 1933, s.16. Dla porównania: w 1921r. było 600 budynków
i 4239 mieszkańców.
41
Piłatkowski Z.: Historia wsi Wielgolas, op. cit. s. 244.
42
Wielgolas i okolice…, op. cit., s. 44 i nast. 23 września 1934 r. podczas poświęcenia kaplicy obecnych było
ponad 10 tys. wiernych. [s. 62]. Także: ks. S. Antosiewicz: Kapilica Wielgoleska, Mińsk Maz., 1934r.
43
Prot. nr 142 zebrania ZS OSP w Wielgolesie, z dn. 7 września 1936 r.
44
Mowa o Janie Witalskim, starszym z synów Jana – współzałożyciela OSP w Wielgolesie. Młodszy z synów,
Stanisław jako lotnik mechanik brał udział w wojnie obronnej 1939r., następnie służył w personelu
naziemnym lotnictwa w Anglii, od 1947 zamieszkiwał we Francji, tam zmarł w 1972r.
45
Konstanty Buksowicz – właściciel majątku Oleksiaka.
46
Kozłów-Górki wchodził wówczas w skład gm. Wielgolas.
47
APO: RSiWP, sygn. 227/7, prot. 40, 41 z 1937r.
48
APO: AGW, sygn. 51. Ewidencja gruntów gm. Wielgolas 1937-41.
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A kiedy przyszli podpalić dom…
II wojna światowa i okupacja dla mieszkańców Wielgolasu na dobre zaczęła się 10
września 1939 r. Niektórych dotknęła bardzo boleśnie. Bomby zniszczyły całkowicie
budynki T. Wiechetka i jeden u S. Piłatkowskiego. Prawdopodobnie Niemcom chodziło o
zniszczenie drogi Mińsk-Latowicz, która już wcześniej była zatłoczona przez
uchodzących na wschód przed Niemcami. Po 17. września kierunek ucieczki zmienił się
na przeciwny i zapanował totalny chaos. Gdzież zresztą było uciekać?
Już jesienią 1939r. zaczęły się tworzyć komórki ruchu oporu. Organizatorami byli
głównie żołnierze WP, którzy powrócili w rodzinne strony po wrześniowej klęsce. W
Latowiczu był to mjr W. Wojtowicz (zamieszkujący w Warszawie), ze Strachomina por.
Bolesław Wzorek49, z Transboru ppor. Stanisław Święch50, z Wielgolasu ppor. Feliks
Nieprzecki, ps. „Karaś”.
Ciemna noc okupacji, zmagania miejscowej ludności z okupantem, z grasującymi w
okolicy bandami przywłaszczającymi sobie często miano „partyzantów” i wreszcie
zbrojna walka z najeźdźcą, została bardzo szeroko opisana w dostępnych w bibliotekach
materiałach. Szczególnie ostatnie lata zaowocowały wieloma artykułami,
wspomnieniami, dyskusjami. Dlatego też zamiast próby „skondensowania” tutaj w kilku
zdaniach tej wiedzy (z racji miejsca, jakim dysponuję) odsyłam do wymienionej w
przypisach literatury.51 Żałować tylko należy, że do tej pory okres wojny i okupacji na
49

por. Bolesław Wzorek PS. „Wicher”, pierwszy komendant III Ośrodka AK Latowicz obejmującego gminy
Latowicz, Jeruzal, Iwowe i Wielgolas. Uczestnik wojny 1920r., nauczyciel. Potem funkcje komendantów
pełnili: T. Drabiński „Ostenda”, W. Suda i Zdzisław Braliński „Błyskawica” – z Chyżyn.
50
Stanisław Święch, ps. „Odwet”, lotnik. We wrześniu 1939r. w eskadrze lotniczej w Dęblinie. Po ucieczce z
niewoli niemieckiej wrócił do Transboru. W listopadzie 1939 r. był współzałożycielem komórki ZWZ .
Następnie przedostał się na Węgry, a od 1942 r. walczył w Egipcie, potem w Anglii w Dyw. Bombowym
„Ziemi Mazowieckiej”. Zginął podczas lotu bojowego w nocy 30/31.08.1943r. nad Holandią.
51
O życiu i walce z okupantem miejscowej ludności podczas II wojny traktują: Wielgolas i okolice…op. cit.,
Gajowniczek Z.T.: Dzieje Latowicza, op. cit., Zeszyty Hist. Latowicza vol. I(3), I(4) 1999r., vol. II(3), II(4)
2000r., vol. III(1) 2001r., vol. IV/2002, vol. VI/2004r., vol. VII/2005r.; Całka S.: Starogród –wieś
mazowiecka, AW ULMAK, Warszawa 2002r.; Ćmoch Z.: Trzy ucieczki Władysława B. w: Srebrne źródła,
(red. J.Z. Piątkowski), AW Pro-Min, 2005r. Ćmoch Z.: Miejsca pamięci na terenie gm. Latowicz, (w
przygotowaniu, ukaże się nakładem TPMM w 2007r.); Gozdawa-Gołębiowski J.: „Kedyw” Białowieży, KiW
Warszawa 1990r.; Napieralski H.: Jak opadłe liście…Gdańsk 2000r.; Gelo S.: Relacja z walk w okresie
okupacji, w: Rocznik Minska Mazowieckiego [dalej: RMM] , z. 1, 1992-93; ks. Sikora J.: Wspomnienia
podchorążego, w: RMM, z. 2, 1994; Maciejewski S., Kubicki M.: Harcerze w Mińsku Maaz. i byłym
powiecie…, w: RMM, z. 2, 1994; Wójcik T. i W.: Tajne nauczanie w Mińsku Maz. i powiecie…, w: RMM, z.
2, 1994; Madrak S.: akcja „Burza” w Obwodzie „Mewa-Kamień” AK., w: RMM, z. 2, 1994; Maciejewski
S.: Nie wszystko zatarło się w pamięci, w: RMM, z. 3, 1995-96; Piłatkowski Z.: Dzieje wsi Wielgolas, w:
RMM, z. 3, 1995-96; Kuligowski S.: ZWZ-AK w powiecie mińskomazowieckim…, w: RMM, z. IV, cz. I
1997-98, Sadowski B. „Bitny”: Wspomnienia z III Ośrodka AK… w: RMM, z. IV, cz. I 1997-98, Wójcik T.,
Wójcik W.: Jest taka miejscowość – Transbór w: RMM, z IV cz. II 1997-98, Gałęzewski E. Z.: Armia
Krajowa obwodu „Mewa-Kamień”…, w: RMM z. 8, 2001r.; RMM z. 10, 2003r. – w całości poświęcony
obwodowi AK „Mewa-Jamnik-Kamień” w l. 1939-1945; Orliński J.: Operacja „Burza” w obwodzie
mińskomazowieckim, RMM z. 11, 2003/2004; Karlikowski A.: Wrzesień 1939r. w powiecie mińskim…,
RMM z. 12, 2004; Jagodzińska P.: Wspomnienia, RMM z. 12, 2004; Madrak S.: Uwagi i refleksja na temat
–wsypa w lutym 1944r…RMM z. 13, 2005r.; Barcikowski K.: Z mazowieckiej wsi…, cz. II, RMM z.13,
2005r.; .; Barcikowski K.: Z mazowieckiej wsi…, cz. IIb, RMM z.14, 2006r.; Popiel P.: Ruch ludowy i
ludowcy w pow. Mińsk Maz., RMM z.14, 2006r, Zwierzyński F.: Spisana tragedia, RMM z.14, 2006r.;
Ćmoch Z.: Wyleżyńscy – ziemianie i obrońcy Rzeczpospolitej, RMM z.14, 2006r.
Ponadto w ZHL, jak i RMM ukazało się wiele biografii bohaterów czasów wojny i okupacji. W tym
względzie (w odniesieniu do nauczycieli) bardzo cenne są pozycje wydane przez miński oddział ZNP i
TPMM: TON i tajne nauczanie na terenie Mińska Maz. i powiatu, 2005; Ocalić od zapomnienia – słownik
biograficzny, (red. M. Górska), z. I, 2005 i z. II, 2006r. Dla uzupełnienia warto przytoczyć opracowania
pozostające w maszynopisach i na nośnikach elektronicznych. Są to: Domańska D.: Minskomazowiecki
obwód AK …, pr. dypl., Siedlce 1996r.; Giziński A.: Rozwój organizacji ruchu oporu w powiecie Mińsk
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naszym terenie nie doczekał się jednego, kompleksowego opracowania, a materiały są
tak rozdrobnione.
Wielgolesianie w trudnych latach okupacji dawali sobie radę, jak mogli. W
Latowiczu stacjonował oddział Mongołów będących w służbie niemieckiej, w
Chyżynach był punkt obserwacyjny „Luftwaffe”, w wielgoleskim dworze stacjonowali
żandarmi, którzy chronili majątek przed napadami band rabunkowych. Napad taki miał
m.in. miejsce w 1941 roku. Liczebność każdego z tych oddziałów wynosiła ok. 20 osób.
Niemcy początkowo na swoją siedzibę zajęli budynek szkolny – podobnie jak w innych
miejscowościach. Mimo to działalność AK w okolicy kwitła. Nastąpił jakby podział
doby; dzień należał do Niemców, natomiast nocą rzadko wystawiali głowy poza
umocnione posterunki.
Budynek w Wielgolesie (pobudowano też dodatkowe dwa baraki) początkowo służył
do przetrzymywania schwytanych w okolicy młodych ludzi przeznaczonych do wywózki
na przymusowe roboty do Rzeszy. Strażacką remizę zwano „Wartownią” – taką właśnie
rolę pełniła podczas okupacji.
We wsi działał od 1941 roku sklep „Społem” zorganizowany przez S. Łuckiewicza,
J. Adamca, S. Nieprzeckiego i B. Święcha.
Na początku wojny w Chyżynach Niemcy zgromadzili w czterech barakach ok. 3
tys. Żydów spędzonych z okolicznych miejscowości (głównie z Parysowa). Byli oni
zatrudnieni przy regulacji Świdra i kopaniu rowów melioracyjnych. Ginęli masowo – po
kilkunastu dziennie. Ci, którzy przeżyli zostali popędzeni do obozu w Treblince.
W Transborze-Chyżynach działało tajne gimnazjum,52 kierowane przez L. i S.
Lajborków. Naukę w nim pobierało 30 uczniów. W Wielgolesie działało nieco mniejsze
– 15 uczniów, a kierownikiem tajnych kompletów był Czesław Sasimowski.
Akowcy z Wielgolasu brali udział w akcjach dywersyjnych na żandarmerię w
Kuflewie i Kołbieli (1943r.), próbie odbicia więźniów w Latowiczu (luty 1944r.), a w
lipcu 1944r. wzięli udział w akcji „Burza”.
We wsi (w majątku) pojawił się pierwszy ciągnik, niemiecki „Lantez Buldog”.
Ciemna noc okupacji niemieckiej skończyła się dla Wielgolasu 27 lipca 1944r. Wieś
miała sporo szczęścia. Niemcy szykowali się do obrony w okolicach wsi, ale ostatecznie
większe walki rozegrały się między Siennicą a Mińskiem – ponad 40 pojazdów
pancernych (głównie radzieckich) pozostało na polu walki.
Na polach tuż za parkiem Rosjanie urządzili lotnisko, a z czworaków wykwaterowali
mieszkańców i zajęli je na kwatery dla wojska. Taki stan trwał niemal do wiosny 1945 r.
Nastały czasy „czyszczenia terenu” przez NKWD. Wielu żołnierzy AK musiało się
ukrywać, wielu z tych, którzy uniknęli niemieckich kul, zginęło zakatowanych w
więzieniach albo z wycieńczenia w sowieckich łagrach. Ci, którym udało się uniknąć
aresztowań – milczeli. Niekiedy aż do lat 90.

Maz., pr. dypl., Siedlce 1996r., Piłatkowski Z.: Ochotnicza Straż Pożarna w Wielgolesie; Dzieje szkoły w
Wielgolesie; Koło Gospodyń Wiejskich w Wielgolesie, [mps]. Dla pełnego obrazu należałoby jeszcze
dołączyć artykuły w lokalnej prasie, głównie w „Co słychać?” i „Tygodniku Siedleckim”.
52
TON i tajne nauczanie na terenie Mińska Maz. i powiatu, O ZNP, Mińk Maz., 2005r. Także: Rocznik MM z l,
1996-2001. (z. 2, 1994r., ss. 164-165).
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Od narodzin po kres PRL
Na mocy dekretu o reformie rolnej z 6 września 1944r. majątek Wyleżyńskich został
rozparcelowany. B. Wyleżyński z rodziną opuścił go w ostatnich dniach lipca 1944r.
Udał się do Warszawy, do swego domu przy ul. Czerwonego Krzyża. Resztka, czyli park
i zabudowania dworskie (do 50 ha byli właściciele mogli sobie pozostawić - teoretycznie)
obejmowały ok. 20 ha, ale i to wkrótce rozprzedano. Budynki gospodarcze zostały
rozebrane. Pałac pozostał. Przeniesiono do niego szkołę, część przeznaczono na
mieszkania dla nauczycieli. Potem mieścił się w nim urząd gminy i mieszkania
pracowników, biblioteka gromadzka, wreszcie ośrodek zdrowia.
Powoli trzeba było przyzwyczajać się do życia w nowych warunkach, nowym
ustroju. Pierwsze trzy lata po okupacji to okres względnej wolności (do 1947 roku).
Nowa władza nie czuła się jeszcze zbyt pewnie, ale pojawili się pierwsi jej zagorzali
zwolennicy i „krzewiciele’ nowej ideologii. Wzbudzali często śmiech, ale też i strach, jak
milicjant z „karabinem na sznurku” pilnujący, żeby w nowe obowiązujące święto (1
maja) kobiety nie wybierały w kopcach kartofli.
W latach 1945-46 została założona Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Prezesem
został Stanisław Łuckiewicz, potem Wacław Kowalski. Sklep z budynku J. Witalskiego
przeniesiono do domu S. Jaworskiego, a następnie mieścił się u Franciszka Kieliszczyka.
Wznowiła statutową działalność OSP. W skład wybranego w maju 1945 r. zarządu
weszli m. in. druhowie: S. Łuckiewicz (Naczelnik Rejonowy OSP), S. Reda – naczelnik,
R. Ptasiński – z-ca, A. Dytnerski – sekretarz, J. Wiechetek – skarbnik. W 1946 r. Zarząd
zmieniono. Prezesem został S. Pajda, komendantem R. Ptasiński. Zarządy działały dość
krótko. Dopiero powołany w 1948 r. przetrwał bez większych zmian do 1965 r. Prezesem
od 1948 r. był J. Śluzek, nacz. – S. Jastrzębski (od 1959r. T. Reda), zastępcą W. Gąska,
sekretarzem T. Reda (od 1959r. Ryszard Ptasiński), skarbnikiem J. Pajda, gospodarzem
H. Święch.
W latach 1946-48 Stanisław Noceń pobudował młyn, ale pracował on dość krótko.
W budynkach dworskich znalazł swą siedzibę Gminny Ośrodek Maszynowy powstały w
l. 1949-1950 i działający do 1960 r., do chwili powołania Kółka Rolniczego. Pierwszym i
jedynym prezesem GOM był Czesław Olczak.
W 1950 roku z majątku w Budziskach53 przeniesiono na plac szkolny drewniany
budynek z przeznaczeniem na sklep GS „SCH” i biura. Budynek został częściowo
obmurowany cegłą. Znalazł w nim miejsce sklep spożywczy i żelazno-przemysłowy. GS
zajął wówczas całą, liczącą 4,88 ha działkę szkolną. W kolejnych latach (do 1965 r.)
wzniesiono na niej buchtę (skup żywca), dwa magazyny i sklep, a plac ogrodzono.
Budynki stoją do dnia dzisiejszego, za wyjątkiem budynku biurowego rozebranego po
pożarze.(2003r.)
W l. 1948-51 do przedwojennej remizy dobudowano garaż na sprzęt strażacki.
Rok 1950 przyniósł dla Wielgolasu jedno z najważniejszych w dziejach wsi
wydarzeń. 15 grudnia Kuria przychyliła się do próśb mieszkańców (wielka w tym
zasługa Bolesława Kłosa) i wydała zgodę na utworzenie parafii. 27 lipca 1952 r. wydany
został akt erekcyjny i parafia pw. Matki Bożej Różańcowej wkroczyła na arenę dziejów
podnosząc tym samym rangę Wielgolasu wśród okolicznych miejscowości. Pierwszym
proboszczem został ks. Andrzej Marczak. W 1953 r. pod kierunkiem miejscowych
murarzy – pp. Ptasińskich wzniesiona została plebania, a w roku następnym budynki
gospodarcze.
53

Folwark w Budziskach należał do rodziny Bralińskich. Przed wojną właścicielami byli Stanisław Braliński z
żoną Julią Natalią z d. Obłoza. W folwarku w l. 30. XX w. zamieszkiwało ok. 40-50 osób.

-27-

W l. 1957-1965 proboszczem był charyzmatyczny duszpasterz ks. Wacław Koryś.
Kaplica, mimo drewnianej „przybudówki” nie była w stanie pomieścić wiernych.
Niewielka, bo licząca ok. 1500 wiernych parafia „porwała się” na budowę okazałej (jak
na nią) świątyni. Nie sposób tutaj opisać wszystkich perturbacji, zabiegów, które
towarzyszyły załatwianiu gruntu, pozwolenia na budowę i pozyskiwania środków
finansowych. Największym jednak bogactwem byli ludzie, którzy nie szczędzili czasu,
pieniędzy, a niekiedy i zdrowia. Wielkie zaangażowanie księdza, parafian i pomoc b.
parafian ks. Korysia z Grójca spowodowały, że w l. 1959-60 świątynia stanęła. Przez
murarzy z Grójca oraz Mariana i Romana Ptasińskich z Wielgolasu wzniesiony został
zrąb. A wszystko to w czynie społecznym i z „wielgoleskiej ziemi”, bo stąd przecież
brano glinę do produkcji cegły, stąd żwir i piasek.
2 lipca 1961 roku ks. Prymas Stefan Wyszyński na oczach ok. 30 tys.
zgromadzonych dokonał konsekracji świątyni54.
Czym jest poparcie społeczeństwa dla wszelkich inicjatyw, może świadczyć to, że
nieco wcześniej (w 1955r.) władze postanowiły o budowie w Wielgolesie Domu
Ludowego. Miał pomieścić sale kinową, bibliotekę z czytelnią (brawo!) i sklep GS … z
alkoholem (bez braw). A w pałacu tymczasem, czyli w szkole, stropy podpierano
stemplami, a grzyb zjadał ściany. Sprawa ruszyła dopiero po zmianie przeznaczenia
niedoszłego Domu Ludowego na budynek szkolny. Społeczeństwo pomogło w budowie
tego, co najpotrzebniejsze i w 1959 roku szkoła przeniosła się do nowej siedziby –
dzisiejszej „starej szkoły”, choć niewiele w niej (poza murami) z tego pierwszego
budynku pozostało.
W l. 1957-1960 przeprowadzono gruntowny remont pałacu. Najgorzej sytuacja
przedstawiała się z przeciekającym dachem, grożącymi zawaleniem stropami i
zagrzybionymi ścianami.
Lata 50. obfitują w „ciekawe” – z dzisiejszego punktu widzenia – akcje, czyny,
zarządzenia itp. W latach 1956, 1957 miały miejsce „lustracje stonkowe”. Mieszkańcy
poszczególnych wsi uprawiający ziemniaki byli zobowiązani „gromadnie” udać się na
poszukiwanie stonki, a niestawienie się było zagrożone wysoką karą pieniężną. Modne
były też wszelkiego rodzaju komisje kontrolne do sprawdzania GOM, GS „SCH”, OSP.
Z reguły „wykrywano” tylko drobne uchybienia. Tak było ze sprzętem żniwnym.
Wszystko było sprawne, aż do momentu… rozpoczęcia żniw. I tak do lat 80. kiedy w
pierwszym dniu zbiorów okazywało się, że z kilku kombajnów naprawdę sprawny jest
jeden.
W 1960 roku na wiejskim zebraniu podjęto decyzję o elektryfikacji wsi. Prace
niefachowe zobowiązali się wykonać mieszkańcy; transport słupów z Mrozów, wykopy
pod słupy, wyżywienie dla robotników. W 1962 roku popłynął prąd. Na koloniach stało
się to w 1969r. Mankamentem w pierwszych latach były częste awarie „prądu”.
Dla odciążenia sklepu „na górce” GS pobudowała niewielki sklep „na dołku”, na
działce R. Ptasińskiego. Miejsce było „trafione” idealnie ze względu na przystanek
autobusowy i pocztę. Wkrótce naprzeciw tegoż sklepu stanął kiosk „Ruchu”.
W styczniu 1960 r. zmienił się podział administracyjny. Zlikwidowano gromadę
Starogród, a trzy wsie ją tworzące weszły w skład gromady Wielgolas, której sekretarzem

54

Szerzej nt. parafii: Obłoza J. i R.: Parafia Wielgolas (w:) Wielgolas i okolice, op. cit.
Także: Piłatkowski Z., Wójcik T.: Z dziejów parafii i sanktuarium Maryjnego w Wielgolesie (w:) RMM, z. 5,
1999r., ss. 146-161.
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był wówczas Stanisław Adamiec.55 W tymże roku do obwodu szkolnego Wielgolas
włączono Kamionkę i część Bud Wielgoleskich. Część należała do Borówka.56
Do 1961 r. zakończono (po zniszczeniach wojennych) budowę mostów na Świdrze
w Dębem M., Transborze i Starogrodzie. Wybudowano szkołę w Wielgolesie, Dom
Ludowy w Chyżynach i zlewnię mleka w Kamionce oraz zlewnię i świetlicę w
Budziskach – wszystko przy wydatnej pomocy mieszkańców (czyny społeczne).57
Praca społeczna była zawsze domeną wszelkiego rodzaju organizacji wiejskich. W
1961 roku w Wielgolesie reaktywowana została po okresie 20-letniego uśpienia druga po
OSP organizacja wiejska – Koło Gospodyń. KGW zostało przywrócone trochę na
„zawołanie” z góry, za sprawą M. Suchockiej - instruktorki powiatowej w dziedzinie
działalności kult. na wsi. Koła w okolicznych wsiach też odrodziły się albo zostały
założone za jej przyczyną i chyba nikt się nie zastanawiał nad tym, że „góra ma w tym
interes”, że władzy chodziło o całkowite podporządkowanie sobie życia społecznego,
kulturalnego, o możliwość kontroli społeczeństwa w każdej dziedzinie. Można było
natomiast nauczyć się szyć, gotować, piec, pozyskać telewizor do wiejskiej świetlicy
(oczywiście był głównie „tubą władzy”), założyć we wsi o jeden telefon więcej,
wyjechać na wycieczkę. Czy było w tym coś złego, że komuś chciało się czegoś nauczyć,
czegoś dowiedzieć, coś zrobić? A że przy okazji trzeba było wziąć udział w obchodach
jakiegoś „słusznego” święta i to organizowanych akurat w niedzielę… Kto wie, z jakich
to „naszych” świąt i działań śmiać się będą przyszłe pokolenia, a kto chciał – zawsze
zdążył się pomodlić i jeszcze coś „obejść”, i wieczorem w remizie wystąpić w teatrzyku,
i pobawić się, i wszystko zrobić na czas – i zachować przy tym rozsądek. Inni nie mieli
nigdy czasu ani chęci tak do jednego, jak drugiego i następnych.
Pierwszą przewodniczącą reaktywowanego KGW była nauczycielka Anna
Zawilińska. Skarbnikiem została Henryka Świątek. Następny zarząd tworzyły Zofia
Ptasińska, Kazimiera Święch i Kazimiera Bartosiak.
W marcu 1964 roku nastąpiło pewne „zamieszanie” we władzach gromady. Ze
stanowiska przewodniczącego zrezygnował Władysław Kędzierski. (Raczej zmuszono go
do tego – wizyta „sekretarzy” z Mińska), a stanowisko objął S. Adamiec.58
Dla Wielgolasu i okolic połowa lat 60. to czas wielu znaczących budów. Zwłaszcza
rok 1965, ogłoszony przez władze rokiem 1000-lecia Polski w celu uprzedzenia i
zdezawuowania obchodów kościelnych Milenium chrztu Polski, był znaczący. Budowane
były drogi Dębe-Chyżyny, Siennica-Starogród, remiza w Starogrodzie. Jednocześnie
coraz większy nacisk wywiera się na „upartyjnienie”. Szczególnemu naciskowi
poddawani są sołtysi, radni, nie mówiąc o urzędnikach.
Sołtysem w Wielgolesie był wówczas Jan Brauła, a jedynym wśród sołtysów
posiadającym pełne podstawowe wykształcenie (7 klas) był sołtys Starogrodu A. Bąk.
Gromada liczyła ok. 3700 mieszkańców. Ciągle nie mogła ruszyć budowa szkoły w
Transborze planowana już w 1961 roku, mimo że w 1963 r. stary, nie odpowiadający
żadnym normom budynek właśnie spłonął, ale to odrębne zagadnienie.

55

Archiwum Państwowe w Siedlcach, Akta PGRN Wielgolas, sygn. 1 [dalej APS, PGRN], Prot. PGRN z
1960r.
56
Tamże, prot. III/60, k. 12.
57
APS PGRN Wielgolas, sygn. 2, Prot. II/61, k. 14 (i następne).
58
APS PGRN Wielgolas, sygn. 2, Prot. II/64, k. 146. Stanowiska przewodniczących PGRN proponowano
Henrykowi Saganowskiemu z Dębego, Bernardowi Zawadce z Transboru oraz Zygmuntowi Piłatkowskiemu
z Wielgolasu. Wszyscy zrezygnowali. Można mniemać, że był to przejaw solidarności wobec Kędzierskiego
i sprzeciw wobec interwencji „wyższej instancji”.
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Od lutego 1965 roku proboszczem wielgoleskim był ks. Ludwik Konieczny.
Organizował wiele pielgrzymek, poprawił dach na kościele. Prymas S. Wyszyński, który
dość często Wielgolas odwiedzał, słał dodatkowo na ręce proboszcza listy z
pozdrowieniami dla parafian .
We wsi ciągle coś się budowało. Wybrany w styczniu nowy Zarząd OSP: J. Śluzek –
prezes, T. Reda – naczelnik, W. Gąska – z-ca nacz., Z. Piłatkowski – sekr., J. Wijas –
skarbnik, R. Ptasiński – gospodarz oraz członkowie – H. Święch i J. Pajda podjął decyzję
o budowie remizy. Fundamenty do „stanu zerowego” wykonane zostały w czynie
społecznym przez strażaków, gospodynie z KGW i społeczeństwo wioski. W 1969 r.
dokonano odbioru technicznego budynku. Staraniem Z. Piłatkowskigo (był obok H.
Mućko pierwszym kierowcą) straż otrzymała samochód..
W l. 1966/1967 roku na placu należącym do OSP pobudowano zlewnię mleka. Wieś
zmieniała swoje oblicze. Spośród wszystkich wsi ówczesnej gminy Wielgolas59 był
najbardziej „uprzemysłowiony”. W końcu lat 60. do pracy w Mińsku i Warszawie
dojeżdżało ok. 200 osób, a tyle samo dodatkowo pracowało poza rolnictwem60. W
większości byli to mieszkańcy Wielgolasu – inne wioski nie miały komunikacji
autobusowej. Uzyskały ją dopiero w l. 70. w „epoce Gierka”, o czym niżej.
Warto też zaznaczyć, że w czasach PRL jednym z wielu problemów był alkoholizm
(kiedyż on u nas nie był problemem?). W tym zakresie wprowadzano na terenie gromady
dni „prohibicji”. Pierwszy raz w 1960 r. zakazano sprzedaży alkoholu w niedziele i dni
targowe, potem w 1961r. zakazano sprzedaży alkoholu w czwartki – dni „skupu” w
Wielgolesie. Budziło to sprzeciw nawet niektórych radnych, ale zawsze w sukurs takim
zakazom przychodzili nauczyciele.61
W latach następnych (1966-69) trwały rozpoczęte wcześniej budowy. Niektóre
przeciągały się bardzo. Most w Starogrodzie trzeba było remontować, poprawiano drogę
z Borówka do Transboru, trwały prace na drodze Dębe-Chyżyny (betonowanie, asfalt w
1970r.), Chyżyny-Transbór (asfalt w 1971r.), przy moście w Transborze, moście w
Budziskach i na brukowanej drodze Wielgolas-Chyżyny.
Od 1967 roku (wybory 1.XII) sołtysem w Wielgolesie był Jan Kępkowicz. Myślę, że
warto nadmienić, iż sołtysi z okolic Wielgolasu: z Borówka (Stanisław Jarzębski), Bud
Wielg. (Tadeusz Zieliński), Dzielnika (Paweł Adamiec) i samego Wielgolasu byli
bezpartyjni (spośród 12.). Nie przeszkadzało to ww. dobrze sprawować swych urzędów
(a może pomagało), bo w rok później to sołtysi Wielgolasu i Kamionki otrzymali
najwyższe w gromadzie nagrody.
Żeby nie było do końca poważnie i „ciężko” od dat i wydarzeń, to przytaczam krótki
fragment referatu wygłoszonego w Wielgolesie przez jednego z „towarzyszy”, którzy
objeżdżali przed V zjazdem PZPR (ileż to czynów wówczas podjęto!) miasta i wsie:
„Niepodległość zapoczątkowała Wielka Rewolucja Październikowa, a mianowicie
wystrzał krążnika z aurory. Krążnik aurora jest symbolem historycznym”.62 [pis.
oryginalna, podkr. aut.]
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Wielgolas stał się siedzibą dość dużej gminy w r. 1962 po przyłączeniu doń b. miejscowości gromady Dębe
Małe (Dębe M., Gołełąki i Budziska).
60
Szczegółowe dane statystyczne oprac. przez Z. T. Gajowniczka, a dotyczące struktury zatrudnienia,
„umaszynowienia” rolnictwa, struktury upraw, pogłowia zwierząt itp. w gm Latowicz zostały zamieszczone
w ZHL vol. 2(3)2000 i vol. 3(1) 2001r.
61
APS PGRN Wielgolas, sygn. 2, Prot. III/62. Walkę z alkoholizmem wymuszała ustawa o jego zwalczaniu z
10 grudnia 1959r. (Dz. U. nr 69, poz. 434).
62
APS PGRN Wielgolas, sygn. 40, Prot. 8/68 ( z 12 XI 1968r.), k. 166.
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W 1968 roku na terenie Wielgolasu i gromady odbywały się kursy rowerowe. Istniał
obowiązek rejestracji rowerów. Utrapieniem dla mieszkańców (i uczniów) a także
sołtysów była zbiórka surowców wtórnych. Sama w sobie akcja bardzo pożyteczna, ale
zmorą były „plany”, problem z ich wykonaniem. Np. na dzień 21.10.1968 r. gromada
Wielgolas skupiła… 0 kg złomu, a rok zbliżał się ku końcowi.63 Za taki stan rzeczy
„obrywał” sekretarz GRN, którym wówczas był Z. Piłatkowski.
To, co końcówkę lat 60. charakteryzowało, to coraz większe niezadowolenie
społeczeństwa z rządów Gomułki. Wydarzenia marcowe 1968 r. mimo, że była to
głównie „sprawa” studentów i inteligencji to tchnęły w ludzi odwagę. Któż by się
wcześniej odważył z sali obrad wołać, (…)”że już wielki czas, żeby obowiązkowe
dostawy były skasowane, bo jest 25 lat po wojnie”.64 Jesienią 1968 r. tacy odważni byli.
W trzy lata później ekipa E. Gierka dostawy obowiązkowe zniosła.
Do humorystycznych (albo absurdalnych) należy słynna PRL – owska „frekwencja
wyborcza”. W Wielgolesie było mniej więcej tak, jak wszędzie. W 1969 r. swoje
nazwiska na listach sprawdziło… 100% wyborców, a głosowało 99,7% uprawnionych.
Ale w następnych latach bywało jeszcze śmieszniej. Iluż to wówczas Polaków (w świetle
dokumentów) oddało głos… i zmarło. A byli pewnie i tacy, którzy głosowali nawet z
„tamtego świata”.
Ponadto tradycyjnie występowały trudności z realizacją obowiązkowych dostaw. W
grudniu 1970 roku wzrosły znacznie ceny żywności i niektórych artykułów. (16.
kartkowy zeszyt zdrożał z 0,80 zł do 1 zł.) doszło do „wydarzeń grudniowych” na
Wybrzeżu i zmiany ekipy rządzącej. U steru W. Gomułkę zastąpił E. Gierek.
W 1970 roku w Kamionce położonych zostało 100 mb bruku. W czynie społecznym
mieszkańcy podejmują się okopać rowami 2 km drogi i wykarczować na poboczach
drzewa. Rok idealny do takich prac. Prawie przez cały lipiec i sierpień nie padało. W dwa
lata później między Wielgolasem i Kamionką było już 700 mb „betonówki” i 1,2 km.
żwirówki. Natomiast 200 m niedawno wybudowanej szosy Transbór-Chyżyny trzeba
było „poprawiać”.
W czerwcu 1972 r. w Wielgolesie, po wielu staraniach mieszkańców (prym wiedli
nauczyciele) zaczęli przyjmować lekarze: p. W. Słomski i p. H. Wardzyńska
(stomatolog). Wielgolas liczył wówczas 127 domów i 571 mieszkańców.65
31 grudnia 1972 roku to kolejny ważny w historii Wielgolasu dzień. Na pewno
zaważył na rozwoju wsi – tym razem ujemnie. Została wówczas zlikwidowana
miejscowa Gromadzka Rada Narodowa i włączona do gminy Latowicz.66 Pałac w całości
został przeznaczony na Wiejski Ośrodek Zdrowia. Nauczyciele, którzy tak zabiegali o
lekarza i dentystę – zostali teraz z pałacu wykwaterowani (!).
W l. 1972/73 ze środków Funduszu Rozwoju Rolnictwa nieopodal pałacu
wybudowana została agronomówka. Oddano ją do użytku 26 października 1973 r.
(obecnie ośrodek zdrowia). Wielgolas miał więc na miejscu służbę rolną.
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Tamże, prot. 7/68, k. 157.
APS PGRN Wielgolas, sygn. 45, k. 25.
Inną liczbę mieszkańców (423) podaje Z. Piłatkowski: Historia wsi Wielgolas… op. cit, s. 248. Właściwe
wydają się dane przytoczone przez Z.T. Gajowniczka: Dane statystyczne dotyczące gm. Latowicz, ZHL, vol.
2(3) 2000, s.26, opracowane na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Latowicz z 1999r. Wg tych danych w 1970 r. Dębe M. liczyło 485 mk, Transbór –
415, Waliska – 380, Budy W. – 382. Wielgolas w 1978 r. liczył 586 mk (musiałoby więc w ciągu 8 lat
przybyć ponad 160 mk), w 1988r. – 656, w 1996r. – 700, w 2006 r. – 755 mk (zameldowanych)
66
Nie wszystkie miejscowości GRN Wielgolas weszły do Latowickiej gminy; Dzielnik, Starogród, Wola St. i
Ptaki weszły w skład gm. Siennica.
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65
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Rolnikom „ulżono” po raz kolejny w 1974 roku, kiedy to w szkołach po raz pierwszy
wprowadzono 3-4 dniowe „ferie wykopkowe” dla uczniów szkół wiejskich.67
W tym czasie (l.1972-1975) proboszczem był ks. Stanisław Wilkowski, a
najważniejszymi pracami wykonanymi wówczas przy świątyni była wymiana dachu.
Przyszli mężczyźni, odpracowali „po dniu” i pod kier. J. Kaczorowskiego i W. Kłosa z
Transboru położono blachę.
W 1975 roku ruszyła budowa drogi asfaltowej z Kamionki do Wielgolasu. W tymże
samym roku władze dokonały nowego podziału administracyjnego. Powstało - w miejsce
17 starych - 49 nowych województw. Zlikwidowano powiaty.
W sierpniu 1977 roku do Kamionki zajechał pierwszy, pasażerski „Jelcz” mińskiego
PKS. Przecięcia wstęgi dokonał dr Krasnodębski, a w części artystycznej wystąpił zespół
taneczny z SKR w Latowiczu (były takie zespoły!). Wielgoleska straż ogrodziła plac
wokół remizy i „ostro grała” na zakupionych przed rokiem (dzięki dobrowolnym
składkom mieszkańców Wielgolasu i okolic) instrumentach. W roku następnym (1978)
założona przy OSP 15-osobowa orkiestra dęta swoim występem uświetniła obchody 60lecia straży.
Lata 1977 i 1978 charakteryzowały się dużymi opadami deszczu. Szczególnie
jesienią. Zboże rosło w kopach, wykopki ziemniaków przeciągnęły się na październik,
nawet listopad. W ruch poszły motyki. Niżej położone pola zamieniły się w bagno – buty
zostawały w błocie. Wystąpiły duże straty w rolnictwie mimo ogromnego nakładu pracy.
Zima 1979 roku – ta to dopiero sypnęła. Nie dawał rady na drogach żaden sprzęt. Zaspy
sięgały nawet 2-3 metrów. Większość odcinków dróg była odkopywana przez
mieszkańców łopatami. Wówczas to w Wielgolesie lądował helikopter, żeby zabrać do
szpitala rodzącą kobietę. Wiosną woda podmyła drogi i komunikacja PKS do niektórych
miejscowości (np. do Dębego) wznowiona została dopiero w maju, do Kamionki – 18
marca.
Jednocześnie lata 70. to intensywny rozwój wsi. Powoli znikały słomiane strzechy, i
drewniane domy.68 Korzystne kredyty pozwalały także na mechanizację gospodarstw.
Pojawiało się coraz więcej ciągników i maszyn i były to często nowe maszyny, nie
pochodzące z demobilu, z SKR-ów. Wcześniej na zakup zdezelowanych często maszyn z
SKR trzeba było mieć specjalne zezwolenia – przepisy nakazywały ich zniszczenie, ale
jeszcze w l. 70. należało spełnić wiele kryteriów, żeby dokonać zakupu używanych
maszyn (o nowych nie było mowy). M. in. rolnik musiał się wykazać odpowiednią ilością
sprzedanych państwu zbóż i żywca. W kolejnych latach można już było zakupić nowe
maszyny, ale decyzję umożliwiającą (uzasadniającą) zakup wydawał naczelnik gminy.
Od maja 1975 r. do kwietnia 1983r. wspólnotą parafialną w Wielgolesie kierował
energiczny ks. Jan Kuśmierczyk69. Potrafił sobie zaskarbić zaufanie młodzieży.
Organizował nie tylko życie religijne, ale także wycieczki, zabawy, imprezy np. nad
Świdrem, uwielbiał konie, pszczoły (a może miód tylko) siał „zamęt”, ale w dobrym tego
słowa znaczeniu. Młodzież zresztą wówczas była jakaś „inna” (w porównaniu z
dzisiejszą). Sama zabiegała o to, żeby we wsiach były koła Związku Młodzieży
Wiejskiej, Ludowe Zespoły Sportowe, drużyny piłkarskie. Tak było i w Wielgolesie.
Własnym sumptem urządzone boisko (za bazą GS.), za własne uciułane pieniądze
67
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Pamiętam te „ferie” ze szkoły średniej. Trzeba było zbierać ziemniaki, ale nie w domu, (i tak już było po
wykopkach) tylko w PGR w Mieni.
Do 1970 r. w Wielgolesie zaledwie 13. gospodarzy miało domy mieszkalne kryte eternitem lub blachą.
(Piłatkowski Z.: Historia wsi Wielgolas, op. cit., s. 248.)
Szerzej o ks. Kuśmierczyku pisze ks. H. Zieliński: Celestynów pożegnał proboszcza, „Niedziela
(Warszawska)” nr 27(88) z 06.08.1997r., s. III.
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kupowane sportowe stroje, piłki, sprzęt. Z własnej kieszeni finansowane wyjazdy – do
bliższych miejscowości (w promieniu ok. 10 km.) wystarczały rowery. Na dalsze trzeba
było zarobić, np. organizując dyskoteki, zabawy bo gmina nie zawsze pomogła.
Trudno było zresztą na nią liczyć, bo tylko wokół Wielgolasu „w którejś tam lidze”
grały: Transbór, Chyżyny, Dębe i Kamionka – tu chyba tradycje LZS-owskie najdłużej
przetrwały, bo do l. 90. A dziś? Sale gimnastyczne, sprzęt o jakim kiedyś nawet się nie
śniło, świetlice, boiska i… oczekiwanie, że „cud się stanie”, że „ktoś coś zrobi” w
opustoszałym i opuszczonym czasem budynku remizy, że ktoś doprowadzi boisko do
stanu używalności, a w ogóle to najlepiej, żeby zapłacił za każdą godzinę gry w piłkę, a
jeszcze lepiej - za każde jej kopnięcie i przebiegnięcie metra po murawie albo bieżni. Na
szczęście jest jeszcze trochę takich, którzy wiedzą, co to znaczy wszechstronny rozwój i
nadal pragną normalnie się rozwijać tj. poprzez naukę, pracę, działanie,
samowychowanie, ale też i rośnie armia frustratów, którzy niewiele będą potrafili dać z
siebie, ale za to jakie będą mieć oczekiwania, jakie wymagania od życia, jak cudownie
będą na wszystko wybrzydzać… A jak sobie pościelisz…
W 1980 roku zabezpieczono pień starej sosny, na którym onegdaj wisiał obraz Matki
Bożej. Z funduszy parafian, a przy dużej pomocy OSP z Wielgolasu i Transboru
pobudowana została kaplica i ołtarz polowy. Służył najczęściej podczas mszy
dożynkowych, a bywała to w Wielgolesie uroczystość nie byle jaka, nie tylko w
wymiarze religijnym…
Intensywnie pracowało KGW. Lata 70. to czas wielu konkursów (czytelniczych,
higieny mieszkań, „Piękno wsi…” itp.), imprez dochodowych i wyjazdów na wycieczki
za zarobione pieniądze; Warszawa, Żelazowa Wola, Licheń, Częstochowa. Od 1977 roku
Koło pracowało pod kierownictwem Haliny Samulik (przew.), Teresy Proczka (z-ca) i
Anny Zawilińskiej (skarbnik). Kobiety z funduszów Koła finansowały upominki dla
szkolnej dziatwy z okazji dorocznych choinek i dnia dziecka. Organizowały imprezy
karnawałowe i dzień kobiet, współpracowały z wszystkimi instytucjami w wiosce i
gminie, wspierały szkołę, OSP (choćby podczas budowy remizy).
Tak było niemal do końca lat 80. Kołem kierowały wówczas (od 1983 roku) panie:
Teresa Proczka (przew.), Anna Zawilińska (sekr.), Teresa Sobocińska (skarbnik).
Rok 1979 przyniósł likwidację szkoły w Budach Wielg. i początek przemierzania
drogi z tej wsi do Wielgolasu przez osławioną „bonanzę”, czyli traktor z autobusową
przyczepą. Wprowadzone zostały wolne soboty, początkowo po jednej w miesiącu. W
następnym roku jest pamiętny „Sierpień’80” i „Solidarność”, a na polach jesienią bajoro
takie, że jedynym niezawodnym sprzętem staje się jeden z pierwszych wynalazków
osiadłej ludzkości – motyka – aczkolwiek żelazna i o trzech, a nie jednym zębie. W
styczniu 1981 roku gen. W. Jaruzelski objął prezesurę Rady Ministrów. Strajki - i trzy
soboty w miesiącu wolne. W roku następnym najdłuższe ferie zimowe uczącej się
młodzieży – od 13 grudnia (ze względu na pamiętny „stan”) do 3 stycznia - i kolejne
podwyżki sięgające niekiedy 200. i więcej procent. 11 listopada 1982 odchodzi „ostoja
ustroju sprawiedliwości społecznej” L. Breżniew. Zima jest za to, po kilku lekkich, iście
wschodnia (następna jeszcze bardziej) i ciągle stamtąd wiały wiatry. Z okazji X zjazdu
PZPR podejmowane były kolejne „czyny”, ale gdzież im tam do tych wcześniejszych,
sprzed 10 czy 15 lat…
Za to w 1988 roku radni gminy, uczniowie, harcerze, druhowie OSP, przedstawiciele
zakładów pracy z terenu gminy Latowicz po raz pierwszy od przedwojennych czasów
wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości. Przypomniano sobie, że jednak
odzyskaliśmy ją 11 listopada. Był przemarsz uliczkami Latowicza, była uroczysta sesja w
remizie OSP.
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W latach 1983-1986 proboszczem w Wielgolesie był ks. Hieronim Serzysko. W
latach następnych napisał tysiące strof wierszy i poematów. Dwa z nich poświęcił
Wielgolasowi, do którego często powraca do dziś (2007r.) Jeden tom opiewa parafie
Wielgolas, drugi poświęcony jest tym, którzy spoczęli na parafialnym cmentarzu.
Za probostwa następcy ks. Hieronima – ks. Jana Gąsiorowskiego (1986-1991r)
wymieniona została blacha na kościele na miedzianą - dar dla parafii od ks. W. Korysia
(Sulejówek).
Niepewność, zniechęcenie, wręcz marazm dotknął społeczeństwo w l. 80.
Załamanie, „zdołowanie” społeczeństwa, zabicie w nim ducha czynu, radości życia przez
wydarzenia z początku lat 80. (stan wojenny) przeciągnęło się aż na lata 90. Tysiące
rzucało partyjne legitymacje (w różnych miejscach), ale partia nadal dokonywała
weryfikacji kadr. Ludzie zaczęli bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkiego rodzaju
aktywności, działalności w organizacjach, stowarzyszeniach, często w obawie, że kiedyś
może się okazać, iż wspierali to, co akurat zaczyna się wyśmiewać. Papieskie wizyty
podnosiły nas nieco na duchu, ale zauważalne było zamykanie się ludzi w sobie, a co za
tym idzie, zamykanie się w domach – czemu zaczęła sprzyjać technika. Niektóre
organizacje (nie mówię tu o partiach) przestały działać, bądź działały w bardzo
ograniczonej formie. Mam tu na myśli Koła Gospodyń Wiejskich, o organizacjach
młodzieżowych już wspominałem. Kryzys dotknął straże pożarne – brak młodych. W
Wielgolesie OSP liczyła zaledwie 13 druhów.
Prezesami byli: Jan Śluzek (1958-1976)70, Z. Piłatkowski (1976-1991), Jan Pajda (od
1991r.).
Funkcje komendantów (naczelników) w tym czasie pełnili: H. Mućko (1976-1989),
Adam Święch (1989-1991) – tu, „na przełomie” powiało młodością, T. Nieprzecki – od.
1991r.
W 1989 roku dzięki staraniom ówczesnego prezesa, druha Z. Piłatkowskiego OSP
otrzymała z jednostki wojskowej Dopiewo-Stęszew (Śląski OW) samochód pożarniczy
„Star”.
Coraz mniej słychać o działalności Koła Gospodyń. Jeszcze w 1986 roku panie
szumnie obchodziły 55-lecie swojej działalności. W remizie spotkały się członkinie
wszystkich kół z gminy Latowicz, a koło było niemal w każdej wsi. W okolicy prężnie
działały koła w Transborze (długoletnią przewodniczącą i „dobrym duchem” była Maria
Lajborek), w Borówku, w Budach Wielgoleskich, Kamionce, Chyżynach. W następnych
latach robiło się jakby ciszej, ciszej… Na zebraniach, szkoleniach, konkursach gminnych
jest mniej gospodyń, niż kiedyś zbierało się w jednej wiosce. Tym większe uznanie dla
tych, które jeszcze się zbierają, no i współczucie dla tych, które jakoś „pozbierać się nie
mogą”…
Budujemy nowy dom…
W kraju rok 1989 to rok przełomu. Zaczyna się w lutym „okrągłym stołem”, 4
czerwca 1989r. pierwsze „trochę wolne” wybory do Sejmu, wolne do Senatu, prezydent,
rząd Cz. Kiszczaka, potem „fikołek” PSL (ZSL), co spowodowało utratę w Sejmie
większości przez PZPR i umożliwiło powstanie pierwszego po wojnie
niekomunistycznego rządu T. Mazowieckiego.
Nawet zima tego roku (1989/90) była „zachodnia” - 10-15 stopni ciepła w styczniu.
Orzeł przywdział koronę, „ludowa” odeszła w przeszłość.
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W l. 1951-58 funkcja prezesa została zniesiona decyzją MSW.
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Przepraszam Czytelnika za tę mała dawkę wielkiej historii, ale nie sposób tego
pominąć. Iluż z nas, którzy pamiętają te czasy, docenia to, co się wydarzyło? Posłużę się
słowami piosenki:
„Ja to mam szczęście / że w tym momencie
żyć mi przyszło / w kraju nad Wisłą (…)”
I choć staram się unikać w tej książce „osobistych wycieczek”, to tu muszę przyznać,
że mam to szczęście. Młodzieńcze marzenia z l. 70 ziściły się. To, że przyszło
bezrobocie, że powiększył się obszar biedy, pojawiły się wcześniej nieznane problemy –
to fakt. Ale na nic rarytasy, kiedy wokół powietrze, którym nie da się oddychać. Jednak
zapach wolności jest przyjemny tylko dla tych, którzy wiedzą na czym ona polega i
potrafią z niej korzystać.
Lata 90., zmiany ustrojowe i systemowe spowodowały, że jedynym kryterium
zakupu czegokolwiek stały się posiadane środki finansowe. Można było też skorzystać z
kredytów bankowych, ale już bez szczególnych preferencji. Te pojawiły się po wejściu
Polski do UE.
Z początkiem lat 90. samorzutnie zaczęła następować zmiana pokoleniowa w
różnego rodzaju gremiach, na różnych stanowiskach. Odchodzili różnego rodzaju
„aktywiści” byłego ustroju, odchodzili też ludzie, którzy z przekonania i szczerego serca
po prostu uczciwie pracowali, bo tak ich wychowano, tak ich nauczono, a teraz okazało
się, że nie była to „słuszna” praca. Czasem nie było komu nawet im podziękować, a
ofiarowali kawał swego życia, pracy i serca nie partii, nie PRL–owi. Nie dla premii,
przydziałów, orderów i awansów. Oddali to, co w człowieku najlepsze drugiemu
człowiekowi, sąsiadowi, wiosce, gminie - Polsce, bez względu na przymiotniki, jakimi Ją
określano.
Odchodzili wreszcie ludzie, którzy w nowych, bardzo szybko zmieniających się
warunkach spowodowanych gwałtownym rozwojem techniki, czuli się zagubieni, nie
byli w stanie sprostać nowym wyzwaniom, nie mogli się odnaleźć w nowej
rzeczywistości.
Z 1991 rokiem przestał istnieć ZSRR.
A tymczasem w Wielgolesie i okolicach toczyło się normalne, czyli ciężkie, pełne
utrapień, życie.
W gminach przywrócona została funkcja wójta. „Naczalnik” odszedł. Po długoletnim
władaniu gminą przez Edwarda Ośko, ostatnim naczelnikiem gminy (bardzo dobrze
zresztą wspominanym do dziś) był Antoni J. Tarczyński – nauczyciel z Mińska, potem
wójt gminy Mińsk, poseł na Sejm RP, a obecnie miński starosta.
Od kiedy wybór wójta należeć zaczął do Rady Gminy, a potem do jej mieszkańców,
„wójtostwo” pochodzą stąd, czyli z naszej gminy. Pierwszym Wójtem, a w zasadzie
Panią Wójt – damą na tym urzędzie, była Barbara Maślankiewicz rodem z Redzyńskiego,
mgr inż., młoda absolwentka SGGW. Po niej „Wójtem na Latowiczu” został absolwent
Wydz. Prawa na UW, równie młody Bogdan Świątek (-Górski) z Kamionki i właśnie po
raz trzeci ogromną większością głosów na urząd został wybrany. Wielu pracowników
(większość) UG w Latowiczu pochodzi lub jest w jakiś sposób związana z Wielgolasem i
okolicami. Od lat z powodzeniem funkcję sekretarza pełni p. Barbara Zgódka (z d.
Pajda). Przez Wielgolas obsadzony jest „resort rolnictwa”, a po trosze i sprawy cywilne, i
budowlane, i oświatowe, ale przecież nie to jest istotne, kto skąd przychodzi, ważne,
jakim jest obywatelem, pracownikiem, człowiekiem.
Cóż ważnego dzieje się w Wielgolesie w okresie III RP? Żeby wybrać rzeczy ważne,
czyli takie, które w sposób znaczący odbiją się w przyszłości (byle nie czkawką), trzeba
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jeszcze zaczekać. Na gorąco trudno tego dokonać, dlatego wiele wydarzeń z ostatnich lat
pozostawiam następnym, którzy o Wielgolesie będą pisać.
Nie sposób jednak już teraz pewnych działań nie docenić i śmiem twierdzić, że
„numerem 1.” pierwszego dziesięciolecia (i trochę dłużej) dla Wielgolasu jest szkoła.
Dobrze, dobrze…nie będę się spierał, jeśli ktoś ma inne zdanie, ale swojego nie zmienię.
Wiem, rozumiem; telefonizacja, wodociąg, w niedalekiej przyszłości zapewne droga,
chodniki (od dawna jestem mocno „za!”), kanalizacja. Jednak tutaj rok, dwa, nawet kilka
nie gra większej roli. Szkoła natomiast „wstrzeliła się”, a może „wystrzeliła” w
odpowiednim czasie. Należy tutaj pamiętać, że za każdym takim „wystrzałem” stoją
konkretni ludzie, konkretne nazwiska, działania, praca, trud i nierzadko łzy, bo przecież
nie wszyscy muszą sprzyjać. Nie będę tutaj nikogo wymieniał – zrobię to wtedy, gdy o
szkole będę pisał. W każdym razie początek lat 90. w szkole to poważna „zmiana warty”,
tak na stanowisku dyrektora, jak i w całej kadrze. Zaczęła się rozbudowa szkoły i
praktycznie… trwa ona do dziś. Po dobudowaniu „ogromnego” (w stosunku do tego, co
było) skrzydła powstaje w kolejnych latach sala gimnastyczna, następują przebudowy
wymuszone zmianą przeznaczenia pomieszczeń, strych zamienia się w piękną świetlicę,
świetlica w izbę regionalną, a w momencie, kiedy to piszę kolejne pomieszczenie
zaczyna przybierać wygląd przyszłej siłowni.
Dlaczego szkoła a wraz z nią Wielgolas „wstrzeliły” się, weszły mocno do III RP, w
nową rzeczywistość? W 1999 roku utworzono gimnazja. Gdyby nie ukończona budowa –
nie byłoby oddziałów gimnazjum w Wielgolesie. A gdyby nie te oddziały to w 2003 roku
nie powstałby Zespół Szkół. Trzeba było kilkanaście lat poczekać, żeby się przekonać, że
była to nie tylko dobra, ale naprawdę wystrzałowa inwestycja w Wielgolesie. A potem
już tylko nadanie imienia, sztandaru (2004), no i 200 lat od „poczęcia” szkoły
elementarnej, a takim okresem prawie nieprzerwanej działalności lokalnej „Alma Mater”
niewiele miejscowości może się pochwalić. Chylimy oczywiście czoła przed sąsiednim
Latowiczem…
Ale wróćmy do początku tych lat, przecież nie samą wiedzą człowiek żyje…
Początek III RP w Wielgolesie to osłabienie (jak prawie we wszystkich
miejscowościach) działalności OSP. Po wszystkich budowach i rozbudowach w l. 80
(rozbudowa remizy, zmiana dachu), które na dodatek przestał wspierać ówczesny
naczelnik gminy E. Ośko, a wręcz rzucać strażakom „kłody pod no nogi”- jak to wynika
z kroniki – nastał czas zastoju.
Zaczęło się dziać nie najlepiej, co było powodem złożenia rezygnacji druha Z.
Piłatkowskiego z funkcji prezesa. W 1992 roku odbyła się uroczystość 75-lecia OSP, ale
bez udziału co najmniej kilku osób, które bez względu na prywatne urazy – powinny się
tam znaleźć. Coraz mniej jest takich, którym chce się pracować „pro publico bono’, a już
na pewno nie za darmo.
W 1997 roku została założona brakująca od lat część rynien. Niedawno w remizie
odbyło się kilka dyskotek…
W 1991r. probostwo objął ks. Wojciech Wierzbicki. Znał nieco te strony, bo 20 lat
wcześniej był wikariuszem w Latowiczu. Przebywał w Wielgolesie dość krótko, bo 3
lata, ale „wyniósł” stąd rzecz, którą na pewno do końca życia zapamięta – kulę w piersi.
Szczęśliwie żadnego narządu poważnie nie uszkodziła. Na plebanię dokonano nocnego
napadu… zdarzył się kolejny cud w Wielgolesie…? Ks. Wierzbicki z 1994r. został
proboszczem w Okuniewie. Po rocznej bytności w Wielgolesie (1994-1995) ks.
Władysław Szymański został proboszczem w Kałuszynie. W l. 1995-99 proboszczem był
ks. Marek Kasprzak – został proboszczem w Mrozach. W parafii zostały wówczas
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kupione i zamontowane pięknie grające dzwony. Grały pięknie, dopóki w instalację nie
strzelił piorun – i już tak głośno i ładnie nie grają.
W 1999 roku „na parafię” przybył ks. Kazimierz Zoch-Chrabołowski. Toż dopiero
zaczęło się dziać… Zaczął w większym stopniu niż poprzednicy „dawać ludziom do
myślenia” – i niektórzy do dziś nie mogą się przyzwyczaić. Cóż, myślenie to naprawdę
ogromny wysiłek, a niekiedy jeszcze boli… Dające się zaś ogarnąć okiem efekty pracy
obecnego proboszcza będą podziwiać następne pokolenia, a któż to wie, czego jeszcze w
Wielgolesie dokona. Kto chce – zawsze na tym świecie ma coś do zrobienia.
Wielgolas dnia dzisiejszego
Wielgolas położony jest na Nizinie Mazowieckiej, na południowym krańcu
Obniżenia Węgrowskiego. Od strony wschodniej jest Wysoczyzna Siedlecka, od
południowej Równina Garwolińska. Wysokość bezwzględna zawiera się między 144,4 m
n.p.m. (na granicy z Chyżynami) a 165,5 m n.p.m. (Nowiny). Centrum wsi leży na
wysokości ok. 150 m. n.p.m. (szkoła – 155m n.p.m.). Teren w większości płaski,
miejscami lekko falisty, wznoszący się w kierunku północnym i pn.-wsch. a opadający w
kierunku Doliny Świdra.
Nazwy wielu okolicznych miejscowości świadczą o rozległych lasach, które w
przeszłości pokrywały teren. Wspomina o nich Jan Długosz w swoich kronikach, a w I
poł. XVII w. Jędrzej Święcicki w Topografii, czyli opisie Mazowsza. Świder płynął
wówczas przez ogromną puszczę rozciągającą się aż do granic Mazowsza. Dębe,
Dąbrówka, Gózd, Iwowe, Drożdżówka (d. Drozdówka), Borówek, Transbór, Wielgolas
(!) i być może Waliska – to wszystko „odleśne” nazwy.71
Warto też przytoczyć nazwy Wielgoleskich „dzielnic”: Bogdanówka=Bokówka,
Stara wieś, Nowiny I i II, Borowie, Nowa Wieś, Głodna Wólka, Cegielnia, Dworskie72.
Obszar Wielgolasu jest dość ubogi w wody powierzchniowe – wyjątek stanowi
niewielka struga i powstałe nad nią stawy, które w przeszłości były jednym z czynników
decydujących (o ile nie głównym czynnikiem) założenia w tym miejscu osady. Na terenie
wsi występują wydmy, ozy i moreny kryjące pod piaskami i żwirami gliny zwałowe
niekiedy uwidaczniające się na powierzchni. Głębiej zalegają osady zlodowacenia
południowopolskiego i środkowopolskiego, pod nimi mezozoiczne i paleozoiczne osady
morskie usadowione na skalistym podłożu.
Średnia roczna temperatura wynosi ok. 8ºC. Łagodząco na klimat zwłaszcza w
odniesieniu do centrum wsi wpływają rozciągające się od zachodu lasy. Lasy ograniczają
nieco siłę wiejących przeważnie z zachodu wiatrów (śr. prędkość ok. 12 km/h).
W ciągu roku w rejonie występuje ok. 120 dni z przymrozkami, 50 mroźnych, 25
bardzo mroźnych, 35 gorących. Okres wegetacyjny trwa ok. 200 dni. Średni roczny opad
atmosferyczny wynosi ok. 550 mm.73
Ogólna pow. gruntów wynosi 1125,37 ha. We wsi jest ok. 200 domów (numerów), a
na dzień 31 grudnia 2006 r. wieś zamieszkiwało 755 osób74, co stanowi 13,5%
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Więcej o nazwach miejscowych: Wielgolas i okolice…, Dzieje Latowicza…[op. cit.], Chudziński T.: Dolina
Świdra, PTTK „Kraj”, Warszawa, 1982r. – tu także o roślinności i zwierzętach oraz folklorze.
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Wielgolas i okolice…, op. cit., s. 11.
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Tamże, s. 9. Biorąc pod uwagę ostatnie lata należałoby dokonać weryfikacji przytoczonych danych, dlatego
nie widzę większego sensu w podawaniu informacji dotyczących dni z opadami i bez, z podziałem na opady
deszczu, śniegu i grubością pokrywy śnieżnej.
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Informacja z Urzędu Gminy w Latowiczu. Podana wielkość dotyczy liczby osób zameldowanych w
Wielgolesie na dzień 31 grudnia 2006r.
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mieszkańców latowickiej gminy. Sytuacja demograficzna jest więc wyjątkowo dla
Wielgolasu korzystna. Przy dynamice wzrostu osiągniętej w ostatnich latach (rocznie
przybywa przeciętnie 20 osób) ok. 2015 roku Wielgolas powinien osiągnąć liczbę 1000
mieszkańców. Ma na to spore szanse, zważywszy, że prawie 30% mieszkańców to dzieci
i młodzież poniżej 18 roku życia.
Z najstarszych rodzin, które już w XVIII wieku odnotowano w Wielgolesie i
okolicach występują do dziś nazwiska Adamiec, Anusz (=Janusz), Brauliński, Brauła75,
Brzozowski, Chrust, Duczek, Gajowniczek, Gąska, Gielo, Górski, Grzenda, Jarzębski,
Jaworski, Kępkowicz, Komorek, Kowalski, Krakowiak, Lajborek, Laskowski,
Łuckiewicz, Łukaszek, Mazek, Myka, Nieprzecki, Olko, Pielasa, Prus, Ptasiński,
Reda, Rybak, Sabak, Sadowski, Sankowski, Szczepańczyk, Szajkowski, Sikora, Śluzek,
Świątek, Święch, Tkaczyk, Wojcik (=Wójcik), Zawiliński, Zwierz.
Czynnikiem, który wpływał i wpływa na rozwój Wielgolasu jest niewątpliwie jego
usytuowanie przy ważnym, historycznym Trakcie Włodawskim, łączącym dawniej
Czersk z Włodawą n. Bugiem i biegnącym dalej do Lwowa i nad Morze Czarne, a
obecnie drogą łączącą Mińsk z Łukowem. Budowa nowej nawierzchni i chodników przy
drodze (bardzo potrzebnych ze względu na bezpieczeństwo, jak i estetykę miejscowości)
będzie nowym atutem na rzecz osiedlania się w tej może jeszcze nie pięknej, ale na
pewno ładnej miejscowości.
Telefonizacja nie odgrywa w tej chwili już tak ważkiej roli, jak kilkanaście lat temu,
ale wodociągowanie i kanalizacja – owszem. Na tę drugą pewnie przyjdzie jeszcze trochę
poczekać, ale najbliższe lata zapewne zmienią Wielgolas – oczywiście na korzyść.
Inne walory przyciągające do Wielgolasu to rozwijająca się infrastruktura handlowousługowa, ośrodek zdrowia, dogodne połączenia autobusowe (przez Wielgolas w dni
robocze przejeżdża ok. 150 autobusów), miejscowa parafia i czyste lasy, których w
okolicy jeszcze jest dużo – miejsce grzybobrania, spacerów i wypoczynku szczególnie
dla tych, którzy pola oglądają już tylko z okien domów lub samochodów, a tacy
zaczynają w Wielgolesie przeważać.
Ostatnim (wymienionym, ale nie pod względem ważności) czynnikiem, zasadniczo
wpływającym na przyciąganie młodych do wsi, jest szkoła. Dynamiczny rozwój
placówki w ostatnich latach pod względem lokalowym i organizacyjnym (utworzenie
gimnazjum, powołanie Zespołu Szkół), nowoczesna baza dydaktyczna, powoduje, że
młodzi rozglądają się za działkami pod budowę. A ceny nie są tu tak wygórowane, jak w
miejscowościach podmińskich. Łatwiej ponadto gdzieś dojechać stąd, niż z obrzeży
Mińska. Droga lepsza niż niejedna z ulic, co kilkanaście minut autobus „pod nosem”.
Jeszcze przez kilka lat nie powinno być w Wielgolesie problemu ze znalezieniem miejsca
pod budowę, z którego odległość do każdego z ww. miejsc będzie wynosić do 1 km.
Niebagatelną rzeczą w najbliższych latach dla rozwoju regionu i Wielgolasu będzie
wybudowanie cywilnego portu lotniczego w Janowie, a szanse na to, że tak się stanie są
duże. Będzie nas dzielić wtedy 3-4 godziny od najdalszych zakątków Polski. Obiad we
Wrocławiu, kolacja w Gdańsku, a lulu w domu. Ależ bajer…
A żeby było już całkiem poważnie i gościom wszędzie trafić łatwo, to należy
uporządkować numerację domów (działek), nadać nazwy ulicom (A co? Skoro Pogorzel
może…), a potem już tylko rondo na Budkach, „na dołku” i na Ozimkówce, koniecznie z
kładką nad jezdnią… To żart – rzecz jasna – ale nie z kładką.
W takiej scenerii (może jeszcze z parkiem wodnym) i z 1000 mieszkańców
Wielgolas może w 2019 roku obchodzić 500-lecie zaistnienia na kartach historii.
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Pogrubiona czcionka oznacza nazwiska „wielgoleskie”.
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II. Z dziejów szkolnictwa w regionie
1. Początki szkolnictwa w Polsce
Początki szkolnictwa w Polsce wiążą się ściśle z dziejami Kościoła w naszym
państwie i z duchowieństwem. Przez ponad dwieście lat po przyjęciu chrztu przez
Mieszka I dominowało duchowieństwo obce wabione możliwością zrobienia kariery
urzędniczej i majątkowej. Przypuszczenia o istnieniu szkół przy katedrach w Gnieźnie,
Poznaniu, Krakowie czy Wrocławiu w X/XI w. należą do „pięknych legend”.76
(...)
Pierwsza wzmianka o istnieniu w Polsce szkoły przykatedralnej pochodzi z kroniki
Galla Anonima i dotyczy II poł. XI w.77 Z 1110 roku pochodzi spis księgozbioru
dotyczący zapewne przykatedralnej szkoły na Wawelu. 53 woluminy dotyczyły liturgii,
gramatyki, dialektyki i prawa kościelnego. Z pewnością szkoła krakowska należała do
znaczących w XII w.
Wiadomości o szkole katedralnej w Gnieźnie sięgają końca XI w. Biskup bamberski,
Otton (św.) nauczał tam dzieci w szkole, a „rycerze i możni na wyścigi oddawali swoich
synów na naukę”.78 Podobna szkoła istniała w XII wieku w Poznaniu, a w XIII wieku
źródła mówią o wielu szkołach powstałych przy katedrach biskupich. W Krakowie
pojawili się wówczas nauczyciele z tytułem professor iuris. Nauczyciel kierujący szkołą
nosił tytuł magister i przeważnie posiadał jednego pomocnika zwanego submagister.
(...)
Pierwsze wzmianki o szkołach parafialnych na ziemiach polskich pochodzą z
przełomu XIII/XIV w. i dotyczą Śląska. Władzą zwierzchnią dla tych szkół powstających
najczęściej w miastach, były rady miejskie, ale Kościół już w XIV w. przejął nad
większością z nich kontrolę, zagwarantowawszy sobie wpływ na obsadę nauczycieli. W
murach jednej z takich szkół, krakowskiej szkoły mariackiej, Kazimierz Wielki umieścił
wydział sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Grono było wynagradzane przez
uczniów.79
Warto w tym miejscu wspomnieć nieco o żakowskich obyczajach. Nowego studenta
zwano beanus (żółtodziób albo wręcz ‘baran’) lub bestia equalis asino – zwierzę równe
osłu.80 Żeby zrzucić z siebie „nieokrzesanie” trzeba było poddać się otrzęsinom. Zwyczaj
do Polski trafił z Zachodu i najdłużej utrzymywał się w odniesieniu do wyzwolenia
uczniów na czeladników. Dość, że w 1511 roku rektor krakowskiej uczelni uznając
zwyczaj za niegodny żaka, zakazał otrzęsin, ale organizowano je potajemnie poza
uczelnią, aż zupełnie wygasły. W rzemiośle zwyczaj ten przetrwał niemal do końca
XVIII w. zanim został zniesiony przez władze.
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Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, I. cz. 5 [red. prof. F. Kiryk], PP KAW; Akant Ltd., Wa-wa 2002, s.188.
Gall Anonim: Kronika polska, (przeł. R. Grodecki), Ossolineum. DeAgostini, Wrocław 2003, s. 65-66.
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78
Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, op. cit., s. 194
79
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W szkołach parafialnych skupiano się głównie na nauce ministrantury i języka
łacińskiego, którego znajomość umożliwiała dalsze kształcenie. Ponadto uczono śpiewu
kościelnego, zrębów arytmetyki, a do ćwiczeń w pisaniu używano tabliczek
napuszczonych woskiem. Umiejętność pisania była nader rzadką i nawet dziekani nie
zawsze ją posiadali.
Nauczyciela szkoły parafialnej zwano rektorem, rzadziej magistrem. Często był to
organista lub pisarz rady miejskiej. Bp Jakub Świnka pod koniec XIII wieku zakazał
zatrudniania w szkołach parafialnych nauczycieli nieznających języka polskiego, co
oznaczało, że ciągle wśród nich znaczą grupę stanowili obcokrajowcy.
W II połowie XIV wieku szkoły parafialne coraz częściej zaczęły się pojawiać w
parafiach wiejskich.81
W Polsce na przełomie XV i XVI wieku szkoły takie istniały przy każdym niemal
kościele parafialnym.82

2. Jak bakałarz chłopców uczył…
Po tym krótkim wstępie wracamy na własne podwórko – na początku do Latowicza.
Wiemy na pewno, że w XVII wieku w Latowiczu była szkoła parafialna, ale z
przytoczonych wcześniej danych wynika, że początków szkoły parafialnej w Latowiczu
należy szukać właśnie w XIV wieku. Była to wówczas ogromna parafia (od Cegłowa po
Stoczek i Miastków). W Archidiecezji Gnieźnieńskiej pod koniec XV wieku szkoły
parafialne istniały przy każdym niemal kościele wiejskim. Za pewnik można więc
przyjąć, że istniała też szkoła w Latowiczu (Archidiecezja Poznańska), który od
kilkudziesięciu lat był miastem. W związku z tym początki szkoły możemy przesunąć na
pocz. XV w.
W 1400r. księżna Anna Konradowa wybudowała w Latowiczu nowy, ogromny jak
na tamte lata kościół. Biorąc powyższe pod uwagę – zarówno wielkość parafii, fundacje
kościołów, ówczesne znaczenie Latowicza dla regionu jako jednego z 3-4 największych
ośrodków cywilizacyjnych w tej części Mazowsza, można pokusić się o stwierdzenie, że
pierwsza „szkółka” w naszej okolicy zaistniała przy latowickiej parafii najwcześniej w
XIV wieku, w II jego połowie.
(...)
W XVI w. nauczyciel był obowiązany śpiewać w kościele, pełnić funkcję
organisty, a więc był zależny od proboszcza. Utrzymywał się z dziesięcin lub opłat
pieniężnych. Wynagrodzenie było dość skromne i nie zawsze wystarczało na przyzwoitą
egzystencję.83
W XVII wieku zaznaczył się nawet pewien regres w szkolnictwie. Na tym tle
Latowicz wypadał dość dobrze. Wizytacja parafii przeprowadzona w 1603 roku obrazuje
dobry stan szkoły. Prężnie rozwijające się jeszcze wówczas i duże miasto (o liczbie
ludności porównywalnej z obecną) będące „oprawą” kolejnych polskich królowych stać
było na utrzymanie w dobrym stanie domu szkolnego i zatrudnianie „uczonego
bakałarza”84 otrzymującego dziesięciny ze Starogrodu, Wężyczyna, wójtostwa w
81
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Chyżynach i folwarku w Radochowie [Radachówce].85 W miejskich szkołach uczono
gramatyki, czytania, łaciny, nawet języka greckiego, ale w dalszym ciągu dominującymi
były: ministrantura, śpiew kościelny i znajomość katechizmu oraz umiejętność obliczania
kalendarza kościelnego. Do stałych obowiązków ówczesnych uczniów należało służenie
do mszy i śpiew w chórze.86
Im dalej – tym było gorzej. W XVIII wieku liczba szkół spadła o połowę.
Katolicyzm już nie czuł się zagrożony od wyznań protestanckich, które stawiały bardzo
mocno na rozwój oświaty. Nauczycielem był organista, a uczył przede wszystkim śpiewu
i służenia do mszy.
Pamiętać należy, że szkolnictwo, o którym dotychczas mowa, dotyczyło wyłącznie
chłopców. Dziewcząt w szkolnych ławach próżno by wówczas szukać.
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Nowacki J.: Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, W-wa, 1964, s. 541.
Kurdybacha Ł.: Dzieje oświaty kościelnej do końca XVIII w., Warszawa1949, s. 159.
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3. Komisja Edukacji Narodowej
– początki nowoczesnego szkolnictwa w Polsce
W II. poł. XVIII wieku, kiedy o wielkości Rzeczpospolitej świadczył już tylko
zajmowany w Europie obszar pojawiły się próby ratowania kraju przed katastrofą. O
odbudowie potęgi militarnej trudno było marzyć w ówczesnym (wręcz absurdalnym w
stosunku do naszych sąsiadów) ustroju państwa. Wypaczona demokracja doprowadziła
do całkowitego uzależnienia kraju od woli Rosji i jej sojuszników. Nie miejsce tu na
kolejne podkreślanie zasług osób gloryfikowanych w podręcznikach ani potępianie
dawno okrzykniętych zdrajcami. Nie mam zamiaru roztrząsać, w kim było więcej
zdrajcy, a kto tylko myślał naiwnie, kto naprawdę był gotów umrzeć za wiarę, a kto tylko
za pełną kiesę. Sejm 1759r. – zerwany, 1760r. – zerwany, 1761r. – bardzo ważny, bo
dotyczący zalewania Polski fałszywą monetą przez Fryderyka II – zerwany przez…
Familię, czyli Czartoryskich87, 1762r. – zerwany…
O jedno tylko stwierdzenie się pokuszę: w dużej mierze winnym tego, co działo się
w Rzeczpospolitej, i co wreszcie stało się z Rzeczpospolitą w XVIII wieku, jest stan
szkolnictwa i oświaty w poprzednich dziesięcioleciach, sięgając aż po wiek XVII.
Część znaczących w Polsce XVIII w. ludzi zrozumiała, w czym rzecz. Może
wiedziona jakimś instynktem przewidywała, że Polskę można ocalić tylko poprzez
świadomość narodu, już nie tylko szlacheckiego, że trzeba ją zbudować w umysłach,
żeby kiedyś wykiełkowała i zakwitła. I wydaje się, że rozumiał to też król – Stanisław
August. Oświata, nauka, kultura - to było praktycznie jedyne pole, na którym mógł
niezależnie działać, „realizować Rzeczpospolitą” – i wywiązał się z tego zadania
wyśmienicie. Ale też i wspierali go ludzie nie byle jacy, bo najświatlejsze umysły tamtej
epoki – i nie mam tu na myśli polityków, ale właśnie ludzi szeroko pojętej oświaty.
(...)
Konfederacja targowicka (1792r.) oceniana jest jednoznacznie, natomiast
konfederacja barska (1768-72) jawi się jako konserwatywny zryw patriotyczny. Zabrakło
chyba światłych umysłów obok „gąb pełnych patriotyzmu” i skończyło się tak, jak
można było przewidzieć (...) – I. rozbiorem w 1772r. Awantura w domu, który miał
robaczywe ściany skończyła się upadkiem powały na głowy walczących.
W następnym roku błysnęło światełko, a właściwie światło potężne, ale rozbiory nie
pozwoliły mu w pełni zajaśnieć. Powołana została Komisja Edukacji Narodowej –
pierwsze w Europie nowoczesne „ministerstwo” szkolnictwa i oświaty. Szkolnictwo
zostało unarodowione, a pomógł w tym potężny majątek po rozwiązanym przez papieża
zakonie jezuitów. (...)
Wielką uwagę przywiązywano do szkolnictwa elementarnego – podstawowego. W
1775 r. powołane zostało Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które opracowało nowe
programy, 27 podręczników i Elementarz dla szkół parafialnych. Odtąd oprócz nauki
chrześcijańskiej do obowiązkowych przedmiotów należały: nauka moralna, język polski,
łacina, historia z geografią, arytmetyka, algebra, geometria, mechanika, fizyka, historia
naturalna (przyroda), nauka o człowieku (anatomia i higiena), retoryka i logika, nauka o
kunsztach i rzemiosłach.88
Działania KEN i Towarzystwa budziły podziw uczonych w całej Europie. Jeden z
nich w liście do G. Piramowicza pisał: „kraj, w którym wychowanie było dotychczas
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Mackiewicz S.: Stanisław August, PDW, Warszawa 1991r., s. 60.
Lubieniecka J.: Reforma programu szkolnego KEN. Wybór tekstów, PZWS, Warszawa 1962, s. 12.
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najbardziej wadliwe stanie się wkrótce wzorem dla narodów, najbardziej dotąd
oświeconych”.89
Projekt nowej ustawy szkolnej był gotowy w 1781r. W 1789 roku wprowadzono
ustawę nakazującą zatrudnianie przy każdej parafii bakałarza (pojęcie to wówczas
oznaczało tyle co ‘nauczyciel’), który miał się zająć nauczaniem dzieci. Coraz więcej
pojawiało się świeckich nauczycieli przygotowywanych do zawodu przez powołane do
ich kształcenia seminaria.90
Reforma oświaty nie przebiegała „bezboleśnie”, miała wielu przeciwników.
Duchowieństwo zarzucało szkołom świeckim, że będą demoralizująco wpływać na
wychowanie dzieci.
Tymczasem w Elementarzu dla szkół parafialnych narodowych pisano: „Nauczysz
się czytać, zatem więcej będziesz miał sposobności i pomocy do nabożeństwa i chwały
bożej, będziesz czytał książki dające ci oświecenie o cnocie, o powinnościach twoich, o
gospodarstwie, o rzemiośle, o handlu. W kontraktach, kartach, suplikach nikt cię nie
oszuka pismem swoim, nikt cię nie uwiedzie, żebyś podpisywał sam nie wiedząc co. (…) w
czytaniu książek pożytecznych znajdziesz radę w wątpliwościach, pociechę w smutku,
rozrywkę bardzo miłą, która ci więcej smakować będzie niż bałamutne i nierozumne
obcowanie z ludźmi w prostactwie i ciemności zostającymi” 91
W Przypisach do historii powszechnej Kajetan Skrzetuski pisał:
„Do historii należy wysławiać i przypominać jego [człowieka – p.a.] dzieje. (…)
człowiek (…), który panuje nad ziemią, chociaż jej tylko szczyptą jest, który jednym
umysłu swego poruszeniem albo się niżej kładzie od zwierząt, albo się wdziera do
przybytku nieśmiertelności. (…)
Historia (…) malując czyny człowieka, to ma w chwalebnym zamierzeniu, aby go
lepszym i szczęśliwszym uczyniła. A jako obywatela powinnością jest służyć Ojczyźnie,
tak jest człowieka obowiązkiem przykładać się do uszczęśliwienia całego narodu
ludzkiego”. 92
Grzegorz Piramowicz, sekretarz KEN, pedagog i pisarz w Powinnościach
nauczyciela (1787) zalecał:
„(…) Niechaj dzieci po wsiach i miasteczkach jak najwięcej bawią na otwartym a
żywym powietrzu. Niech będą w ruchu i biegu. (…) Niechaj jeżdżą na koniach najwięcej
oklep, ucząc się wskakiwać bez strzemion. (…) Niech na przykład wstępują żywo i śmiało
na drabiny, na dachy do kominów(…)
Kiedy się stanie we wsi lub w mieście gwałt jaki, zajmie się ogień, nauczyciel z
uczniami najprędzej przybywać powinien, skazywać śmielszym, co pierwsi czynić mają,
użyć sposobu ratowania podług okoliczności.”93
Ostatni fragment sporo daje do myślenia w obecnych czasach. Czy np. za wzrost
agresji po części nie jest odpowiedzialne stłoczenie i zamknięcie uczniów na kilka godzin
w szkolnych murach miast stworzyć im niezbędne warunki do wyładowania fizycznej
aktywności „na otwartym, a żywym powietrzu”, i to od małego dziecka?
W 1789 roku powołane zostały Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe, do zadań
których należało m.in. szerzenie oświaty. Komisja Ziemi Czerskiej w 1790 roku zażądała
od księży dowodów na to, że zostały założone szkoły parafialne. Lustracja jednak nie
89
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odbyła się. Dnia 14 maja 1792 roku powołana została druga Komisja dla Ziemi Czerskiej
w Siennicy. Na posiedzeniu komisji uznano potrzebę zakładania szkół parafialnych,
wyznaczono osoby odpowiedzialne za załatwienie tej sprawy. Dokumenty dotyczące
wykonania zarządzeń nie zachowały się.94
Działanie KEN i Towarzystwa zostało przerwane przez konfederację targowicką i II
rozbiór Polski. Potem był już tylko trzeci…
Zajrzyjmy jednak na „nasze podwórko”. Skoro w 1792 roku w Siennicy wyznaczono
osoby odpowiedzialne za zakładanie szkół parafialnych w Ziemi Czerskiej, to być może
efektem ich działalności jest założenie szkół elementarnych w Okuniewie, Kamieńczyku
i Latowiczu w 1798 r. (powiat stanisławowski).
Od zakończenia działalności KEN minęło wówczas zaledwie 4 lata, a w dodatku
dwa ostatnie rozbiory mogły wiele umysłów „otrzeźwić”, nawet wśród przeciwników
reform.
A potem był Wielgolas…
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III. Narodziny i stan szkoły w Wielgolesie w okresie
zaborów
1. Szkolnictwo w okresie rusyfikacji
Po trzecim rozbiorze Polski, w 1795 roku, Starostwo Latowickie znalazło się w
zaborze austriackim. Nie na długo. Napoleoński podbój Europy spowodował zmianę
układu sił i granic.
W 1807 roku na mocy traktatu w Tylży z ziem II i III zaboru pruskiego utworzone
zostało Księstwo Warszawskie.
(...)
Po kongresie wiedeńskim 1815 r. nazwa Królestwo Polskie wróciła. Zafundowano
nam jednak króla w osobie cara Rosji. Ten pierwszy „carski” król, Aleksander – był
zupełnie znośny. Zarzucano mu wręcz polonofilstwo95. To przecież na jego cześć
napisano hymn „Boże, coś Polskę”. Nieformalną stolicą kraju stały się wówczas Puławy
– siedziba Czartoryskich. Później już było tylko gorzej. (...)
Car Mikołaj I obarczał odpowiedzialnością za „skłonność młodzieży do byłego
buntu”96 - „złą edukację”. Głównym projektodawcą przepisów mających „uzdrowić”
szkolnictwo był gen. J. Rautenstrauch kierujący Wydziałem Spraw Duchownych i
Oświecenia Publicznego, a od kwietnia 1832 r. gen. A. Strogonow dyrektor nowo
utworzonej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia
Publicznego. Był to początek prawdziwej walki ze szkołą polską. Służyły temu zmiany
programowe i polityka kadrowa.
W roku szk. 1849/50 (po Wiośnie Ludów) postanowiono przyhamować - zdaniem
władz – zbyt szybki rozwój oświaty.[!] M. in. ograniczono liczbę stypendiów, uwolniono
wieś od obowiązku wnoszenia składki szkolnej.
Tuż przed wybuchem Powstania Styczniowego, w 1862 roku, wydano ustawę
regulującą sprawy nauczania w szkołach elementarnych. Nauczaniem miały być objęte
dzieci od siódmego roku życia i uczęszczać do szkoły przez 4-5 lat. Program był dość
prosty i praktyczny. Obejmował:
- naukę pacierza, katechizmu i śpiewu kościelnego,
- niezbędne ukształtowanie ‘umysłu i serca” – (to w sprawach wychowawczych),
- czytanie i pisanie w jęz. polskim,
- rachunki (cztery podstawowe działania arytmetyczne),
- poznanie miar, wag i pieniędzy używanych w kraju.
Nauka miała odbywać się od 1 września do 31 lipca [!] w wymiarze 5. godzin
dziennie z 2-4. godzinną przerwą między zajęciami w zależności od pory roku.97 Liczba
dzieci w klasie była ograniczona do 60.
Po upadku Powstania Styczniowego na dobre ruszyła machina rusyfikacyjna.
Zlikwidowano reformę szkolną Wielopolskiego z 1862r. Zniesiono dawny podział
administracyjny (1865r.). Powołano na wzór rosyjski gubernie. Wprowadzono podział na
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gminy wiejskie. Szkoły elementarne nazwano początkowymi (naczalnoje ucziliszczie)
podzielono je na gminne (obejmujące jedną lub kilka gmin) i wiejskie - obejmujące jedną
wieś. Fundusze na utrzymanie szkół miały pochodzić ze składek mieszkańców albo
dotacji państwowych. Językiem nauczania miał być język większości narodowej (na
razie), co na naszych terenach oznaczało jęz. polski.
W ciągu tygodnia uczniowie byli obowiązani spędzać w szkole 33 godziny
przeznaczając na naukę:
- religii – 6 godzin tygodniowo,
- jęz. rosyjskiego – 8 godzin [!]
- jęz. ojczystego (polskiego) – 3 godz. [!]
- rachunków – 5 godz.,
- śpiewu – 3 godz.,
- kaligrafii – 2 godz.,
- przedmiotów praktycznych – 6 godz.98
Przy realizacji programu nie dbano kompletnie o poziom nauczania, wykształcenia
nauczycieli, a i do przestrzegania obowiązku uczęszczania do szkoły podchodzono
bardzo swobodnie – i tak pozostało aż do pierwszych lat II Rzeczpospolitej. Gdy ktoś do
szkoły miał ponad trzy kilometry, nie musiał „zdzierać butów”, jeśli z własnej woli nie
chciał tego robić.
„Język większości” bardzo krótko był wykładowym. Już w 1867 roku zaczęto
wprowadzać język rosyjski99, ale przeciągnęło się to na wiele lat100. W szkołach
brakowało nauczycieli, którzy język rosyjski dobrze znali, i którzy byliby odpowiednio
prorosyjsko nastawieni. W tym celu zaczęto powoływać kursy mające wykształcić
nauczycieli-rusyfikatorów. Właściwym po temu polem wydawała się wieś; u nas –
Siennica.
W 1866 roku w budynkach poklasztornych po usunięciu z nich oo. reformatów
zorganizowano kursy pedagogiczne, na które miała być przyjmowana przede wszystkim
„młodzież stanu włościańskiego”. Szkoła, jedna z trzech na terenie Królestwa Polskiego,
miała za zadanie przygotowywać odpowiednie kadry dla szkolnictwa elementarnego.
Spodziewano się, i nie bez racji, że w zamian za umożliwienie społecznego awansu jej
absolwenci staną się gorliwymi rusyfikatorami, Tak też i w większości było. Na szczęście
nie wszyscy dali się omamić i z siennickiej szkoły wyszło wielu światłych nauczycieli,
którzy zapisali się złotymi literami w gronie obrońców języka polskiego i ojczyzny101.
W 1872 roku przekształcono siennicką szkołę w Seminarium Nauczycielskie.
Działające w okolicy szkoły przez ponad wiek były obsadzane jej absolwentami,
wielgoleska również.
W obliczu takiej sytuacji rozwijało się na pół legalne szkolnictwo, które można
określić jako prywatne. Przy dworach w okresie zimy guwernerzy uczyli, oprócz dzieci
ziemiańskich, także dzieci dworskiej służby.102
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Michalski S.: Dzieje szkolnictwa i oświaty..., op. cit., T.1, s. 171.
Szkolnictwo średnie zrusyfikowano już w 1869 roku, elementarne dopiero w 1885 [Buszko J.: Historia
Polski 1864-1948, PWN, Warszawa 1986, s.179] Zapewne po tym roku „rusza”, po kilkuletniej przerwie,
szkoła w Wielgolesie mająca być w pełni narzędziem rusyfikacji.
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Ciekawa jest kwestia podręczników. Na jednej stronie umieszczano tekst rosyjski, na drugiej ten sam w
języku polskim. Kuriozum były podręczniki (np. do religii), w których polski tekst zapisywano… rosyjskimi
literami.
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Szerzej o historii siennickich szkół traktuje praca W służbie wsi i kraju. [opr. zb.], LSW, Warszawa 1964.
Wiele materiałów można też znaleźć w publikacjach wydawanych przez Koło Sienniczan z okazji kolejnych
zjazdów absolwentów, Siennica i okolice (przewodnik-folder), 2002.
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Dzieje Mińska Mazowieckiego 1471-1971, op. cit., s. 408.
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W niektórych wsiach sami mieszkańcy opłacali nauczyciela, który w zimowe
miesiące uczył „po domach” chłopskie dzieci. (...) Wiemy na pewno, że takie nauczanie
miało miejsce w k. XIX w. w Transborze i Borówku.103 Wykształceni chłopscy synowie,
przebywając okresowo na wsi – uczyli następnych.

2. Początki szkoły – czas zaborów
Wieś Wielgolas, [szkoła] ogólna; rok założenia 1807, dom szkolny N [wynajęty],
wysokość czynszu rocznie – 60 złp, liczba nauczycieli -1, uczniów razem -34, w tym
20 chłopców i 14 dziewcząt, stan szlachecki -1, wiejski – 33.104 (w roku szk.
1839/1840).
Wieś Wielgolas; nauczyciel -1, rok założenia 1807, fundusz szkoły – 105,22 rs.
[rubli srebrnych], dom szkolny wynajęty, uczniów 23, w tym: chłopców - 15,
dziewcząt – 8, chłopskich -23, wyznania rzymsko-katolickiego -23.105 (rok 1845).
„Szkoła Wielgolewska istnieje już od czasów niepamiętnych, jak twierdzą najstarsi
ojcowie w gminie Wielgolas, ma pamiętać jeszcze czasy Polski niepodległej. Za czasów
rosyjskich istniała tylko jedna szkoła na całą gminę Wielgolas, a dawną Łukówiecką,
początkowo ona stała na jednym z placów obecnie szkolnych i co się z nią stało nikt nie
pamięta.”106
„Początki szkoły w Wielgolesie giną w mrokach lat minionych. Czasu jej założenia
nie można ściśle określić, gdyż jak twierdzą najstarsi ludzie w Wielgolesie istnieje od
bardzo dawnych czasów. Najprawdopodobniej została ona założona w początkach XIX
wieku”.107
Tyle źródła. Pierwsze są „wyciągiem” dokonanym przez K. Poznańskiego ze
zbiorów archiwum w Petersburgu. Następne - fragmentami pierwszej szkolnej kroniki.
Uzupełnienia do niej nanosił B. Wyleżyński, a najdawniejsze dzieje szkoły i
miejscowości odtworzono na podstawie relacji 75-letniego gospodarza – Jana Łukaszka
liczącego wówczas (1930r.) 75 lat.
Gdyby oprzeć się tylko na zapisie w kronice – można byłoby mieć wątpliwości, bo
pamięć ludzka zawodną jest. Tutaj okazała się wręcz wyśmienitą, zwłaszcza, że relacja J.
Łukaszka musiała się opierać na wcześniejszych opowieściach ojca, a może i dziadka
lub innych starszych mieszkańców wsi. Już w tym miejscu należy pochylić czoło przed
ówczesnymi mieszkańcami Wielgolasu za poszanowanie dziejów, zachowanie w pamięci
szkoły i jej początków.
Czasy „Polski niepodległej” mogły oznaczać okres przedrozbiorowy albo krótki czas
Księstwa Warszawskiego. W świetle dokumentów ta druga możliwość jest prawdziwa.
Być może w świadomości ludzkiej krótki okres zaboru austriackiego nie został
zapamiętany. Zwłaszcza po ponad wiekowej okupacji rosyjskiej ta pierwsza, austriacka,
była zgoła chwilą i do dziś niewiele osób o tym wie, nawet uczniowie bardzo szybko o
tym austriackim epizodzie w dziejach naszej ziemi zapominają. Oczywiście, rok 1807
103

Zasadnym jest twierdzenie, że Borówek należał wówczas do najbardziej światłych wiosek w okolicy. Wiele
osób zdobyło wyższe wykształcenie. Z samej tylko rodziny „Wojtysiów”, tj. Zwierzów, potomków
Wojciecha – powstańca styczniowego trzech synów zdobyło wyższe wykształcenie; lekarz, adwokat i ksiądz.
O tajnym nauczaniu po Powstaniu Styczniowym w Transborze opowiadał przed laty 90. letni wówczas Jan
Górski przytaczając wspomnienia swego dziadka – również Jana (ur. 1830)
104
Poznański K.: Walka caratu ze szkołą polską…, op. cit., s. 362.
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Tamże, s. 412.
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KSW 1, k. 2.
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Tamże, s. 1-2.
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jeszcze rokiem wolności dla naszego regionu nie był, ale tak jak wspomniałem wcześniej
– dzieliło nas od tej niepodległości naprawdę niewiele.
Dokumenty (patrz: przypis 104) wymieniają także inne szkoły w b. powiecie
stanisławowskim. Dane z roku 1839/1840 obrazujące ówczesny stan szkolnictwa w
regionie obejmują dwie szkoły starsze od wielgoleskiej, założone w 1798 roku – w
Latowiczu i Okuniewie. Dane z roku 1845 także początki szkoły w Kamieńczyku
umieszczają w 1798 roku, choć źródła o 5 lat wcześniejsze wskazują rok 1816.
Nie oznacza to oczywiście, że nie było w tym czasie innych szkół w powiecie.
Zapewne były to szkoły prywatne lub szkółki „dworskie”, albo „niedzielne”, parafialne,
przyklasztorne (jak w Siennicy).
W roku szk. 1839/40 szkoła w Wielgolesie była jedną z 21. szkół elementarnych w
obwodzie stanisławowskim, jedną z ośmiu wiejskich. Ponadto były dwie szkoły
„rzemieślniczo-niedzielne” (Cegłów i Kałuszyn). Liczba dzieci pobierających naukę w
Wielgolesie (34) sytuowała szkołę w „środku stawki”. Najwięcej uczniów było w
Latowiczu – 77 i Kałuszynie – 71.108 Tylko siedem szkół miało własne domy, natomiast
fundusze, którymi dysponowała wielgoleska (60 złp) należały do najniższych.
W roku 1845 szkół było 22., ale jedna nie funkcjonowała z powodu braku
pomieszczenia. Fundusze (122,5 rs) pozostawały na podobnym poziomie jak przed 5.
laty. Dziewięć szkół w powiecie miało już wówczas własne domy, pojawiła się pierwsza
szkoła o dwóch nauczycielach – w Radzyminie.
Szkoła w Wielgolesie funkcjonowała najprawdopodobniej do 1812/1813 roku, ale
jest to tylko przypuszczenie. W tym miejscu rzetelność źródeł okazuje się wątpliwa. Otóż
na liście zakładów naukowych Okręgu Szkolnego Warszawskiego w roku szk. 1869/70,
wśród 14 szkół powiatu nowomińskiego (w tym 6. wiejskich) tylko Stanisławów i
Karczew figurują jako założone przed 1815 rokiem. Nawet przy Latowiczu stoi data
1816r. W innych powiatach też próżno by szukać szkół założonych w okresie wolnej
Polski.
Wielgoleska, wedle dokumentów rosyjskich z 1870 r., założona została w roku 1820.
Jeśli przerwa w funkcjonowaniu szkoły wystąpiła, to była ona krótka.
Najprawdopodobniej jednak w 1820 roku po ustabilizowaniu się sytuacji urządzono
szkołę na nowo. Stąd w roku 1870 przyjęto rok 1820 jako datę założenia szkoły, ale
„rosyjskiej” szkoły.109 Nie jest też dziwnym, że Rosjanom z trudem przychodziło
zaakceptowanie czegoś, co w jakiejś mierze przypominało Polakom o wolności, o dawnej
świetności. Czyż nie lepiej było przesunąć daty powstania szkół na okres swoich rządów
i uchodzić tym samym za tych, którzy przynieśli nam „kaganek (w tym przypadku raczej
‘kaganiec’) oświaty”?
Lata 20. XIX w. były ostatnimi latami rządów cara (i króla Polski) Aleksandra, który
coraz częściej łamał nadaną Królestwu przez siebie konstytucję. Sytuacja zmieniła się po
jego śmierci w 1825 roku, a jeszcze bardziej po upadku Powstania Listopadowego –
rzecz jasna – na gorsze.
W 1870 roku tylko szkoły w Kuflewie i Cegłowie nie posiadały własnych budynków
szkolnych.110
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W Kałuszynie było dwie szkoły; „niedzielna” i ogólna. W dokumentach figurują też szkoły w Kiczkach (zał.
w 1840r.) Iwowem (? Iwów, - w 1845 r. zapisano Iłowo- zał. 1836r.)
Uwagę zwraca tu jeden fakt. Zarówno data 1807 jak i 1820 obejmuje okres, kiedy ks. J.A. Czartoryski był
kuratorem Wileńskiego Okręgu Naukowego (od 1803 do 1823) obejmującego zachodnie gubernie dawnej
Rzeczpospolitej, a Starostwo Latowickie należało wówczas do dóbr Czartoryskich. Być może miało to jakiś
związek z powołaniem tak wcześnie szkoły w dobrach wielgoleskich.
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W roku 1881 szkoła w Wielgolesie była jedyną szkoła elementarną w rozległej
gminie Łukówiec powstałej z połączenia łukówieckiej i wielgoleskiej.111
Nauczyciele
Od momentu założenia szkoły nauczyciel przez cały XIX wiek był jeden – ale nie
ten sam oczywiście. O pierwszym (pierwszych) nauczycielach nic nie wiadomo.
Pierwszym znanym z nazwiska i pracującym w roku szk. 1839/40 nauczycielem był
Karol Foliacki,112 liczący sobie 46 lat, żonaty i katolik. Jego staż pracy wynosił 4
lata. Ukończył szkołę cyrkułową w Warszawie, a jego pensja wynosiła 560 złp
rocznie.113
Jeśli K. Foliacki miał 4 lata stażu to znaczy, że w Wielgolesie pracował najwyżej od
1835 roku. Jego pensję można określić jako przeciętną. W zależności od wykształcenia i
stażu pracy, nauczyciele w obwodzie stanisławowskim zarabiali od 350 do 800 złp.
Cóż jeszcze wiemy o pierwszym znanym nauczycielu wielgoleskiej szkoły?
Według danych z Ksiąg Urodzin parafii Latowicz urodził się ok. 1790 roku, (wg
danych przytoczonych w pracy K. Poznańskiego ur. ok. 1794r.) Pochodził z Warszawy,
żonaty był z Katarzyną ze Szczygielskich ur. ok. 1805 roku.114
03 lutego 1841 r. małżonkom Foliackim urodziła się córka Aleksandra Marianna. W
1843 r. (29 kwietnia) przyszła na świat druga córka Antonina Palemona, a 19 kwietnia
1849 roku trzecia – Agnieszka Franciszka. Na tej podstawie możemy przyjąć, że Karol
Foliacki był nauczycielem w Wielgolesie przynajmniej do roku szkolnego 1848/49.
W cytowanej kronice szkolnej znajdujemy niewielkie uzupełnienie dotyczące okresu
międzypowstaniowego. „Na kilkanaście lat przed powstaniem styczniowem [szkoła –
p.a.] była utrzymywana przez dwór. Mieściła się w czworakach dworskich. Uczono po
polsku: nauczycielem przed powstaniem był p. Folejacki. Nauczyciel w owych czasach
był utrzymywany przez dwór, to też szkoła była pod władzą dziedzica. Otrzymywał
ordynację, pastwisko dla krowy i prawdopodobnie niewielką pensję. Do szkoły
uczęszczały dzieci, których rodzice należeli do służby dworskiej. Ze wsi Wielgolas do
szkoły uczęszczało zaledwie kilkoro dzieci”.115
Dalsze informacje w kronice dotyczące wzmiankowanego czasu są wymieszane. Jest
tylko jedna poparta datą; w 1863 roku Jerzy Fentshave junior „uciekł” z Wielgolasu.
Wiemy natomiast na pewno, że sprzedał majątek już w 1862 roku Janowi Ordędze, a
wieś liczyła 23 osady (wg kroniki, s. 2). Źródła mówią, iż powstańców w 1863r. w
Wielgolesie gościł J. Ordęga116, czyli Fentshave musiał opuścić Wielgolas najpóźniej
wiosną 1863r.
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APO, Akta Sejmiku, Rady i Wydziału Powiatowego w Mińsku Maz., sygn. 92, k.66; raport wójta gm.
Łukówiec z dn. 28 czerwca 1881r.
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APL, Księgi Urodz. z lat 1841-1849 wymieniają Pawła-Karola Foliackiego ur. ok. 1788 roku. (w 1841 r.
miał 53 lata) Nazwisko nauczyciela zdaje się wskazywać na „zachodnie” pochodzenie przodków. W kronice
szkolnej jest Folejacki.
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Poznański K.: Walka caratu ze szkołą polską…, op. cit. s. 338. Dla porównania; F. Gi[g]ziński, nauczyciel z
podobnym stażem pracujący w Latowiczu, ale będący absolwentem Gimnazjum w Krzemieńcu otrzymywał
700 złp. W Okuniewie uczył Szymon Nitkowski – absolwent szk. element. XX Kapucynów w Siennicy.
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Prawdopodobnie była to część oddziału „Dzieci Warszawskich” dowodzona przez płk. L. Żychlińskiego,
która po bitwie pod Żelazną (25.08.1863r. – został w niej ranny pod Wolą starogrodzką A. Głowacki/ B.
Prus) przemieszczała się w kierunku Stoczka Ł. Oddział kwaterował w Wielgolesie u Jana Mordęgi i w
Dębem M. w majątku pp. Karskich [Całka S.: Starogród – wieś mazowiecka, Warszawa 2002, s. 42].
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Wracając do K. Foliackiego; przyszło mu pracować w trudnym okresie „nocy
paskiewiczowskiej”,117 w okresie zaostrzania działań caratu wobec Polaków i polskości.
Od wspominanych wcześniej uregulowań dotyczących oświaty z 1832 roku po
„przyhamowanie” jakoby nadmiernie rozwiniętego szkolnictwa w l. 1849-1850.
Od roku szkolnego 1849/50 lub 1850/51 nauczycielem w Wielgolesie był Feliks
Dłuski. Nazwisko jego pojawia się w kronice [s. 4-5]. Przytoczmy ten fragment.
„Ukaz marcowy z 1864 roku uwłaszczający włościan prowadza do Wielgolasu duże
zmiany. Nauczyciel Dłuski, następca Folejackiego przenosi szkołę na wieś do domu po
leśniczym, który zginął w powstaniu. Dom ten znajdował się na placu między domami
obecnie Łukaszka i Święcha, był zniszczony i został odnowiony przez dwór. Szkoła
mieściła się tam około 20 lat. Wynagrodzenie nauczyciela wynosiło 8 rubli miesięcznie.
Pieniądze te otrzymywał z gminy, która opodatkowała włościan po 2 złote z dymu. Prócz
tego nauczyciel otrzymywał pół sążnia drzewa opałowego, na ogrodzenie ziemi szkolonej
jak również mógł utrzymywać krowę na dworskim pastwisku. W szkole były trzy oddziały,
uczono po polsku czytać metodą sylabizowania, rachunków i religii. Szkoła stała na dość
wysokim poziomie. Po kilkuletniej pracy p. Dłuskiego, który opuścił szkołę ze względu na
złe warunku materialne, nauczycielem został p. Kaliński z Iwowego”
Fragment powyższy wymaga kilku wyjaśnień, gdyż zawiera wiele nieścisłości. Jeśli
F. Dłuski pracował kilka lat, to licząc od 1850 r. odszedł by ze szkoły przed rokiem 1860,
a tymczasem po roku 1864 „przenosi szkołę na wieś do domu po leśniczym, który zginął
w powstaniu”.
W wyjaśnieniu tego zagadnienia mogły pomóc tylko zapisy w księgach parafialnych
w Latowiczu - i pomogły.
Feliks Dłuski, ur. w 1829 roku (+/-1 rok) żonaty był z Franciszką z Polkoskich
(Pólkowskich, Polkowskich?) ur. ok. 1831 roku. Obejmując posadę nauczycielską w
Wielgolesie, miał więc najwyżej 22 lata. 21 marca 1851 r. pp. Dłuskim urodziła się córka
Waleria Ludwika. W trzy lata później przyszedł na świat syn Józef Antoni (14 marca
1854r.)
W tym samym roku (albo w następnym) rodzinę dotknęła tragedia. Zmarła
Franciszka - żona Feliksa. Może po narodzinach syna, a może była ofiarą epidemii118, ale
to domniemania. Faktem jest, że matką następnego dziecka – Jana ur. 27 stycznia 1858 r.
była Teofila z Pleszczyńskich (ur. w 1832 roku). 3 czerwca 1862 roku przyszła na świat
córka Feliksa i Teofili – Józefa, a 13 lutego 1865 roku druga córka – Waleria Ludwika.
Z powyższego wynika niezbicie, że Feliks Dłuski był nauczycielem w Wielgolesie
ok. 15 lat, czyli zapis w kronice mówiący o przeniesieniu przez niego szkoły do budynku
po poległym w powstaniu leśniczym jest jak najbardziej wiarygodny. Dłuski „opuścił
szkołę ze względu na złe warunki materialne”119 w 1865-1866 roku. Jeśli mowa o
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Paskiewicz Iwan (1782-1856) feldmarszałek ros., zdławił powstanie listopadowe, namiestnik Królestwa od
1832r., „Polakożerca” - zwolennik twardego kursu wobec Polaków i dążeń niepodległościowych innych
narodów. W 1849 r. stłumił powstanie na Węgrzech.
118
W latach 1854 -56 ogromne żniwo zebrała epidemia cholery. W Księgach Zgonów parafii Latowicz w roku
1854 odnotowano 414 zgonów, a w roku następnym 286 przy średniej w innych latach oscylującej wokół
150-170. Zmarłych grzebano nawet poza cmentarzami, na uboczu wsi; „Plac Trzech Krzyży” w
Starogrodzie. [Całka S.: Starogród …, op. cit., s.35.]
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KSW 1, s. 5. Zapis w kronice informuje, że F. Dłuski otrzymywał 8 rubli miesięcznie, a p. Kaliński – 8 zł.
Podawane raz w walucie rublowej, raz w złotowej kwoty wprowadzają pewien bałagan i nastręczają
trudności porównawcze. 1zł = 15 kopiejek (srebrnych, 2,7 g Ag) = 30 groszy (1,8 g Ag). Monetę 15 kop.
zwano „złotówką”, ale ich wartość rzeczywista nie były identyczna, jak nominalna. Monety polskie były w
obiegu do 1888r. [Cywiński H.: Dziesięć wieków pieniądza…, LSW Warszawa 1987, s.169-173.]
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generale „Fenczu” (kronika s. 2), który utrzymywał szkołę, to chodzi o Jerzego
Fentshave seniora. Junior już nie był tak przyjaźnie do chłopów nastawiony.
Następnym nauczycielem był Kaliński z Iwowego.
Kronika szkolna: „Po kilkuletniej pracy p. Dłuskiego, (…) nauczycielem został p.
Kaliński z Iwowego, samouk, z zawodu trochę stolarz, trochę ogrodnik. Podobno poziom
nauki upada, gdyż sam nauczyciel o szczupłym zasobie wiedzy, z rachunków uczy tylko
dodawania i odejmowania zaś dalszych działań nie rusza, bo sam w nich nie jest pewny.
Uczy w Wielgolesie przeszło 10 lat. Jako nauczyciel bierze małe pobory – 8 złotych
miesięcznie, resztę na utrzymanie zarabia jako rzemieślnik. Po 5 latach pracy Kaliński
zostaje powołany do Siennicy na kurs roczny dla nauczycieli czynnych, zorganizowany
przez Rosjan. Po powrocie z kursu Kaliński wprowadza do nauki język rosyjski”.120
Dodatkowych informacji o nauczycielu i dokładniejszym określeniu lat pracy w
Wielgolesie dostarczają wzmiankowane wcześniej księgi parafialne.
Wojciech Kaliński (w 1864r. nazwisko występuje w Oleksiance, w 1865r. w
Iwowem) ur. w 1839r. pracę nauczycielską w Wielgolesie rozpoczął w roku 1865 lub
1866. Córka Wojciecha i Katarzyny ze Skorupów (ur. w 1845r.) Marianna przyszła na
świat w Wielgolesie 15.01.1867 r. Tutaj też urodził się syn Julian (11.04.1869r.),
natomiast następne dzieci; Jan, Szczepan, Feliks, Franciszka (ur. 1880) urodziły się już w
Iwowem.
Praca W. Kalińskiego zbiegła się z utworzeniem kursów pedagogicznych w
Siennicy, w których uczestniczył ok. r. 1870. Co do okresu pracy w Wielgolesie musimy
zdać się na informację zawartą w kronice, bo niepodobna, żeby trwała ona (praca) tylko 4
lata, choć wcześniejsze informacje „czasowe” okazały się chybione. Tutaj mamy jednak
do czynienia z czasami mniej odległymi dla spisujących dzieje i główny informator, p. J.
Łukaszek sam zapewne wówczas do szkoły uczęszczał. Ponadto W. Kaliński zdążył
jeszcze po kursach wprowadzić język rosyjski do szkoły, a więc było to ok. 1871-72r. Za
kroniką przyjmujemy, że pracował rzeczywiście 10 lat, czyli do roku 1875.
„Po zwolnieniu Kalińskiego przez Rosjan rok rocznie zmieniali się nauczyciele, gdyż
ze względu na złe warunki materjalne żaden nie mógł długo pracować. Byli to przeważnie
młodzi absolwenci seminariów rosyjskich, którzy więcej uczyli po rosyjsku, niż po
polsku.” [KSW, s. 6].
„W okresie rusyfikacji do szkoły jako urzędowy zostaje wprowadzony język rosyjski,
zaś polski jest jeden raz w tygodniu. Nauczycielami do 1914 roku są: p.p. Zwierz,
Pałucki, Juraszys, Wróblewski, Biedrzycki, Brzeziński, Rafalewski, Wiśniewski,
Wojtuszewski i Frelek. W większości są to ludzie, którzy wykonują ściśle obowiązki na
nich włożone i jedynie naucz. Biedrzycki i Wróblewski w okresie przed i po 1905 roku
zajmują się potajemnie pracą poza szkolną. Naucz. Biedrzycki urządza u siebie tajne
zebrania, rozdawane są pisma polskie wydania krakowskiego, których dostarcza p.
Wyleżyński Bohdan – obecny właściciel majątku Wielgolas. W czasie strajków szkolnych
zapewne i tutaj dotarły echa walk młodzieży o szkołę polską, bo dzieci palą książki
rosyjskie, a nawet wykłuwają oczy carowi na portrecie.[KSW, s .7-8]
Tu mamy sprawę trudniejszą. Kronika nie podaje ani w których latach pracowali
ww. nauczyciele, ani jak długo, a i kolejność może być przypadkowa. Ponadto skoro
zmieniali się „rok rocznie”, lista może nie być pełna.
Wiemy na pewno tylko tyle, że był to okres od ok. 1875 r. do 1914, a więc 40 lat.
Pracowało w tym czasie 10 nauczycieli. „Biedrzycki i Wróblewski w okresie przed i po
1905 roku (…)”. B. Wyleżyński nabył dobra wielgoleskie w 1905 roku i dostarczał
120
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polskie pisma Biedrzyckiemu, więc ten jeszcze w 1905 roku pracował. W 1906 roku w
ks. parafialnych pojawia się w Wielgolesie nazwisko Wróblewski. Jest to 26-letni Ignacy
Wróblewski (a więc ur. w r. 1880), żonaty z młodszą o 4 lata Katarzyną Zawada.
Małżeństwu Wróblewskim urodził się 3 lipca 1906 r. syn Antoni. Wcześniej ww.
nazwisk nie tylko w Wielgolesie, ale i w parafii nie ma. Później zresztą też. Kronika
natomiast nie pozwala na pewność, czy najpierw w szkole uczył p. Biedrzycki, czy
Wróblewski. Osobiście skłaniam się do tezy o następstwie po Wróblewskim (ok. 1906r.)
Biedrzyckiego, który „urządza u siebie tajne zebrania” i rozdaje pisma polskie, „których
dostarcza p. Wyleżyński Bohdan”.
P. Frelek natomiast uczył w Wielgolesie tuż przed wojną, w l. 1913-1914.
Następnie, po ponownym otwarciu szkół po spowodowanej wojną przerwie, w 1916 roku
ubiegał się o pracę w szkole w Dębem M, ale tam nauczyciel „nie oddał mu szkoły”121.
Obydwu pogodziła wojna – zostali powołani do wojska. Można domniemywać, że był to
Bernard Frelek, późniejszy z-ca kierownika szk. w Parysowie, gdyż Franciszek Frelek,
oficer WP, uczestnik II wojny światowej, najprawdopodobniej zamordowany w Katyniu,
ur. się w 1901 roku, więc oczywistym jest, że nie mógł być nauczycielem w 1913r.122
Bernard Frelek w l. 1907-1910 był uczniem seminarium Nauczycielskiego w Siennicy,
uczestnikiem strajku szkolnego w Parysowie 13 listopada 1905 r.123
W parafii latowickiej w k. XIX w. były rodziny Wiśniewskich (Starogród, Latowicz,
Budki),a Zwierzów mamy całe „zatrzęsienie”. Tu na podstawie różnych przesłanek ślady
prowadzą w kierunku Borówka i Transboru, a po „zasięgnięciu języka” – już dokładnie
do Transboru, do rodziny Zwierzów „z gór”124. Najprawdopodobniej nauczycielem, który
nas interesuje był Józef Zwierz, ale nie podejmuję się na podstawie ksiąg urodzin
stwierdzić, o którego Józefa chodziło, gdyż było to nader popularne imię w familii
Zwierzów. Gdyby była gwarancja, że nauczyciele w kronice zostali wymienieni w
kolejności pracy – być może więcej dałoby się ustalić.
Józef Zwierz jest wymieniany jako pierwszy nauczyciel szkoły w Transborze, ale
nie ma informacji, ani kiedy uczył, ani jak długo, ani nawet kiedy ta szkoła powstała. Na
pewno przed 1914 rokiem i uczono „po domach”125.
Poza wymienionymi nauczycielami (Frelek, Zwierz) pozostali pochodzili z dalszych
stron. Nie ma też o żadnym z nich wzmianek w publikacjach mińskiego OZNP „Ocalić
od zapomnienia”, mimo że zawierają one biografie ponad 400 nauczycieli, ale głównie z
lat międzywojennych i powojennych.
Spróbujmy zebrać to, co dało się ustalić w krótszą, przejrzystą formę.

Lp.
1
2

Tab. 2. Lata pracy n-li szkoły w Wielgolesie od jej początków do I wojny światowej.
Nazwisko i imię
Data urodz. Lata pracy
Uwagi
??
??
1807-35
2-4 nauczycieli
Foliacki Karol
Ok.
?1835-1850

121

Kronika Szk. Powsz. w Dębem Małym [dalej: KSDM], s. 2.
ks. Sikora J.: Pamiętniki… (w:) ZHL, vol.5/2004, s. 4; Bernard Frelek był w l. 30. XX w. nauczycielem
Parysowie, zastępcą kierownika. Franciszek Frelek, również nauczyciel tejże szkoły, porucznik WP,
więziony w Starobielsku, zginął prawdopodobnie w Katyniu [Lista katyńska, Gryf Publications Ltd.,
London. Wyd. polskie: Warszawa 1989, s. 276]. Syn Franciszka Ryszard był w l. 70. członkiem Biura
Politycznego KC PZPR, ambasadorem PRL w USA. Zajmował się też pisarstwem.
123
Piesio T.: Historia ruchu ludowego…, op. cit., s. 35, 45. Niestety, swego czasu nie umożliwiono mi dostępu
do archiwum parafialnego w Parysowie, a i w tamtejszej szkole zbyt wielu informacji też nie uzyskałem.
124
Relacja ustna p. Henryka Zwierza z Transboru, 2006r.
125
Kronika Szk. Podst. w Transborze (dalej: KST), s. 5.
122
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3
4

5
6
7
8
9

10

11

Dłuski Feliks

1790r./1796r.
1829 r.
1850 -1865

Przeniósł szkołę do
budynku po leśniczym
Kaliński Wojciech
1839r.
1865/6-1875
Stolarz, ogrodnik, ok.
1870r.- kursy w
Siennicy.
1876r -1880 [?] szkoła przez kilka lat jest nieczynna „z braku kandydatów”*
Zwierz Józef
?
l.80-90.XIX w.
Z Transboru
pp. Pałucki,
?
XIX/XX w.
Juraszys,
Wróblewski Ignacy 1880r.
1903?-1906
Zaangażowani w walce
o polską szkołę.
p. Biedrzycki
1906-1908?
Kolejność może być
odwrotna.
pp. Brzeziński,
1908-1913
Rafalewski,
Kolejność nazwisk wg kroniki szkolnej.
Wiśniewski,
Każdy z nich rzeczywiście pracowałby rok
Wojtuszewski
– dwa.
p. Frelek Bernard
Przed
1913-1914
Z Parysowa, późn. z-ca
1886r.
kier. szkoły w Parysowie.
Absolwent SN w
Siennicy

* KSW, s. 7. W r. 1881 szkoła pracowała, o czym informował wójt gm. Łukówiec w piśmie do naczelnika
powiatu nowomińskiego z dn. 28 czerwca 1881r. [APO, sygn. 237/92, k. 64]

Byli więc wielgolescy nauczyciele absolwentami siennickiego seminarium. Żeby
więcej wiadomości o nich zdobyć, należałoby ustalić imiona, (archiwum siennickiej
szkoły, Archiwum M. St. Warszawy, akta Departamentu (później Ministerstwa) Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, a w dalszej kolejności wyprawić się w rodzinne
strony nauczycieli bądź „ich śladem” i tam poszukiwać informacji.
Do I wojny światowej uczyło więc w wielgoleskiej szkole minimum 13-15
nauczycieli (w l. 1835-1914).
Nieco o warunkach bytowych nauczycieli.
W pierwszym okresie funkcjonowania szkoły nauczyciel zapewne zamieszkiwał we
dworze, pełniąc przy okazji funkcję guwernera dla dzieci szlacheckich. Być może gmina
w jakiś sposób rekompensowała właścicielowi majątku wynajem mieszkania.
Jeśli chodzi o pobory nauczyciela, to mamy dość dokładne informacje z 1840 roku.
K. Foliacki zarabiał wówczas 560 złp. Z lat następnych brak jest danych dotyczących
pensji nauczyciela. Wiemy tylko, że oprócz pensji otrzymywał ordynację126 i pastwisko
dla krowy, czyli był po trosze i rolnikiem-ogrodnikiem, bo jakąś niewielką działkę też
zapewne uprawiał. W kronice jest też wzmianka, że otrzymywał „pół sążnia drzewa
opałowego”.127

126
127

Część zarobków wypłacana w naturze.
Miara długości równa rozpiętości ramion. S. nowopolski ok. 1,7m, s. rosyjski nieco ponad 2m. W tekście
kroniki sążnia użyto jako miary objętości. Prawdopodobnie pół sążnia dawało ok. 4 m3 drewna.
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Pobory nauczycieli były skromne, skoro stały się przyczyną odejścia z Wielgolasu
F. Dłuskiego. 8 rubli miesięcznie to faktycznie było bardzo niskie wynagrodzenie,
zwłaszcza dla nauczyciela z odpowiednim wykształceniem. W. Kaliński przez jakiś czas
zadowalał się pensją w wysokości 8 złp miesięcznie, co było kwotą jeszcze niższą, ale
był „samoukiem”, czyli nie miał nawet ukończonej szkoły elementarnej. Ponadto praca
nauczycielska była dla niego tylko dodatkowym źródłem dochodów.
Powodem tak niskiej pensji była stosunkowo niewielka liczba dzieci
uczęszczających do szkoły. To z kolei wynikało z ubożenia społeczeństwa obciążanego
coraz bardziej na rzecz zaborcy. Podatek wynoszący 2 złp „z dymu” (a tych Wielgolas
liczył ok. 30 – tab. 1; wg. kroniki szk. – tylko 23) dawał niewielką sumę, a do szkoły
uczęszczało niewiele ponad 20. dzieci, czyli przeciętnie po jednym z domu i to nie
każdego. Pozostałych nawet na przeznaczenie takiej sumy na kształcenie nie było stać, a
byli i tacy, którzy zapewne nie widzieli potrzeby kształcenia.
Sytuacja na wsi zmieniła się po uwłaszczeniu. W 1870 roku do szkoły uczęszczało
już 122 uczniów. Nie zmieniły się jednak w sposób znaczący warunki pracy nauczycieli
(przez kilka lat szkoła była zamknięta z braku chętnych do objęcia posady, a kiedy
siennickie seminarium zaczęły kończyć kolejne roczniki – w Wielgolesie zmieniali się
nauczyciele niemal co rok. Powodem nadal były niskie zarobki.
Przed wybuchem I wojny światowej pensja nauczyciela wypłacana przez wójtów
wynosiła 20-30 rubli.128 Niektórzy mieli więcej szczęścia; np. nauczyciel w Dębem M.,
Pieśko w 1908 roku otrzymywał 50 rubli, ale zawdzięczał to po części właścicielom
majątku pp. Stulgińskim.
Uczniowie
Pod względem liczby uczniów od początku swego istnienia wielgoleska szkoła
należała do szkół średniej wielkości. W 1807 roku naukę pobierało 34 uczniów, w tym 14
dziewcząt. Stanowiły one 41%, co jak na ówczesne czasy było wysokim wskaźnikiem.
Tylko w 5-6 szkołach obwodu stanisławowskiego udział dziewcząt w uczniowskiej
społeczności był wyższy. Do klasy z dziećmi chłopskimi uczęszczało jedno dziecko
szlacheckie. Był to syn Jerzego Fentshave – Jerzy lub dziecko innej osoby pochodzenia
szlacheckiego zamieszkującej we dworze, gdyż sam nauczyciel był z pochodzenia
mieszczaninem.
W roku szk. 1840/45 do szkoły uczęszczało tylko 23 dzieci, spadł też odsetek
dziewcząt do 35%. Wszystkie dzieci były pochodzenia chłopskiego, wyznania rzymskokatolickiego. To w tym czasie (przed powstaniem styczniowym) gro szkolnej dziatwy
stanowiły dzieci służby dworskiej, a ze wsi „zaledwie kilkoro”.
Liczba dzieci znacznie wzrosła w szkole pod koniec l. 60 XIX w., a powodem było
uwłaszczenie chłopów, o czym już wspominałem. W 1870 roku w szkole pobierało naukę
122 dzieci129, w tym 120 chłopskich i 2 mieszczan.
W latach późniejszych, kiedy składkę szkolną podniesiono do 5 zł „z dymu”
(widocznie społeczeństwo wsi było już na to stać) do szkoły uczęszczało ok. 200
dzieci.130 Nawet jeśli przytoczona liczba jest nieco przesadzona, to i tak dzieci musiały
uczyć się systemem zmianowym. Były przecież trzy oddziały w „pełnej obsadzie” tzn. po
około 60 dzieci, nauczyciel zaś tylko jeden. Nie było możliwe łączne nauczanie oddz. II i
128

Konarski K.: Dzieje szkolnictwa w byłym Królestwie Kongresowym 1915-1918, Kraków 1923, s. 72.
W ówczesnym powiecie nowomińskim większą liczbę uczniów (144) miała szkoła w Stanisławowie. W
Latowiczu i Kałuszynie było po 102 uczniów, w Kuflewie – 85. (Poznański K., op. cit., s. 488.)
130
KSW, s. 7.
129
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III, co zapewne miało miejsce wcześniej, przy łącznej liczbie uczniów w tych oddziałach
ok. 20. W dodatku uczniowie powinni spędzać w szkole tygodniowo 33 godziny.
Nauczyciel musiałby więc pracować po… 15 godzin dziennie, co nie jest rzeczą
możliwą. Nauka odbywała się w okresie jesienno-zimowym, od listopada do marca, a
światła elektrycznego nie było. Praktycznie do dyspozycji pozostawało 8 godzin, czyli
„na upartego” 10 lekcji dziennie. Powinna też być zapewniona godzinna przerwa
obiadowa. Jedynym wyjściem było więc zmniejszenie liczby godzin na oddział do ok. 20
tygodniowo. W kronice jest mowa o wykorzystaniu dodatkowej komórki przy sali
lekcyjnej, a więc mogło być prowadzone nauczanie równoległe; dwie klasy i biegający
od izby do komórki nauczyciel. Nic dziwnego, że w takich warunkach nie było chętnych
do pracy.
Pod koniec XIX w. liczba uczniów była podobna do wcześniej wymienionej.
Nastąpił wówczas szybki przyrost ludności nie tylko w Wielgolesie, ale i okolicznych
miejscowościach. Liczba ludności we wsiach „klucza wielgoleskiego” dochodziła do
1900 (obecnie 1550). W okolicy nie było szkół (powstały dopiero na pocz. XX w.) więc
spora grupa dzieci w wieku szkolnym pobierała naukę w Wielgolesie.
Na przełomie XIX i XX w. w gminach wiejskich Królestwa do szkół uczęszczało
17% dzieci (w Galicji 90%). W latach 1894-98 Rosjanie zlikwidowali ponad 200 szkół,
natomiast szkolnictwo cerkiewno-parafialne upatrywane nie tylko jako szerzące rosyjski
język, ale także i wiarę prawosławną zyskało w ciągu dwóch lat; z 25 do 209 szkół.
W guberni warszawskiej, w warstwie chłopskiej, która stanowiła ponad 86%
ludności guberni wykształcenie początkowe miało 34,5% mężczyzn i 28,6% kobiet.131
Nie wiemy, jaka część wielgoleskich dzieci do szkoły uczęszczała, ale wobec innych
wiosek Wielgolas pod tym względem był z całą pewnością miejscowością „jaśniejącą”.
Wystarczy tylko dodać, że w pobliskim Dębem Małym zanim pojawiła się we dworze
szkoła „wszyscy podpisywali się krzyżykami”.
Infrastruktura
Do czasu po Powstaniu Styczniowym szkoła w Wielgolesie nie dysponowała
własnym budynkiem szkolnym. W 1840 roku tylko osiem szkół elementarnych obwodu
stanisławowskiego takimi budynkami dysponowało. W pięć lat później dziesiątka, czyli
prawie połowa. W Siennicy, Kiczkach, Latowiczu i Wielgolesie nadal nauka odbywała
się w domach wynajętych. Pewnie były to większe izby w domach chłopskich lub
budynkach folwarcznych. Wysokość czynszu, jaki płacono za wynajem budynku w
Wielgolesie, wynosiła 60 złp. W 1845 r. budżet szkolny wynosił 105,22 rubli srebrnych.
Szkoła „Na kilkanaście lat przed powstaniem styczniowem była utrzymywana przez
dwór. Mieściła się w czworakach dworskich.”132 Nauczyciel był utrzymywany również
przez dwór, a więc szkoła była od tegoż dworu (dziedzica) zależna. Zresztą – większość
uczniów stanowiły dzieci „dworskie”, a więc ta zależność nie wydaje się niczym
dziwnym. Tak było z większością ówczesnych wiejskich szkół.
Po przejęciu majątku przez Fentshave – juniora chyba nie było już tak „słodko” jak
za rządów jego ojca. Po upadku Powstania Styczniowego F. Dłuski, zanim opuścił
Wielgolas przeniósł szkołę na wieś do budynku po leśniczym, który zginął w powstaniu.
Warunki lokalowe, przynajmniej początkowo nie były złe, gdyż zniszczony dom został
wyremontowany przez dwór, czyli przez ówczesnego właściciela Jana Ordęgę. Można
przypuszczać, że był to przeciętny chłopski dom składający się najczęściej z sionki,
131
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W służbie wsi i kraju, op. cit., s. 65.
KSW, s. 1.
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komory, jednej dużej izby i alkierza. Jeśli były w nim dwie izby i „izdebka” (kuchnia), to
możemy mówić o dobrych warunkach.
Po kilkunastu latach (w kronice jest mowa o 20.), ok. 1882 roku za niewielką sumę
60 rubli sprzedano stojący między posesjami pp. Łukaszka i Święcha budynek.
Szkołę przeniesiono do budynku będącego wcześniej siedzibą urzędu gminy133. Dom
ten był własnością dworu. Mieścił kuźnię, stelmaszarnię i mieszkania tychże
rzemieślników. Zanim stał się budynkiem szkolnym został, wyremontowany przez
właścicieli majątku pp. Golczów. Służył uczniom niemal 50 lat – do 1930 roku.
(...)

3. W nadziei na niepodległość 1905-1918
W 1904 roku wybuchła wojna rosyjsko-japońska. Wojna, do której Rosja dążyła, i
która miała być sukcesem, podnieść jej prestiż udowodniła, że państwo carów jest
„kolosem na glinianych nogach”. (...)
Na ziemiach polskich rewolucja obrała kierunek walki o polską szkołę. Rozpoczęli
ją studenci, potem młodzież szkół średnich.
Nie wszystkim ostra forma walki, którą wybrała młodzież odpowiadała. Bardziej
umiarkowane środowiska, wykorzystując osłabienie caratu starały się drogą pertraktacji
wymóc pewne ulgi, szczególnie w zakresie nauczania języka polskiego.134 W wielu
miejscowościach Królestwa doszło do silnych manifestacji antyrosyjskich. Domagano się
wolności słowa, druku, a nade wszystko języka polskiego w szkołach i urzędach.135
Na terenie naszego powiatu (wówczas nowomińskiego) do wystąpień rewolucyjnooświatowych doszło prawie w każdej większej wsi. Motorem napędowym okazało się
siennickie Seminarium Nauczycielskie. Poprzez swoich nauczycieli i absolwentów miało
szerokie kontakty z Warszawą i innymi miastami. Poprzez Siennicę docierały na wieś
pisma, ulotki, rewolucyjne hasła. Burzliwy przebieg miały wystąpienia w Latowiczu w
dniach 7, 13 i 16 listopada 1905r. Kilkadziesiąt osób zażądało od nauczyciela Szymona
Adamca prowadzenia lekcji w jęz. polskim, a gdy odmówił – podarto rosyjskie
podręczniki, a dzieci rozeszły się do domów. Takie samo żądanie postawiono w sądzie
gminnym, gdzie zamknięto lokal i zabroniono odbywania rozpraw, dopóki władze nie
zezwolą na używanie języka polskiego. Podobnie było w urzędzie gminy Latowicz i
Łukówiec. Zagrożono zamknięciem urzędów jeśli nie zostanie do nich w ciągu tygodnia
wprowadzony język polski. W manifestacjach uczestniczyło „do 600 osób”.136
13 listopada wg źródeł „wielotysięczny tłum” mieszkańców Latowicza i okolicznych
miejscowości wymusił zamknięcie sądu, urzędów gmin oraz szkół początkowych. Ze
szkoły usunięto dzieci, zamknięto okiennice. W tym właśnie dniu prym wiedli miejscowi
ziemianie; Bohdan Wyleżyński, Adolf Henneberg i Ludwik Wiśniewski (sędzia gminny).
Omal nie skończyło się to dla nich zesłaniem do „środkowych guberni imperium” – jak
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Gminy wielgoleska i łukówiecka zostały połączone w celu zwiększenia poborów wójta. Siedzibę
połączonych gmin (Łukówiec) przeniesiono do Latowicza.
Kieniewicz S.: Historia Polski 1795-1918, W-wa 1998, s. 421
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Mrozek W.: Krótka historia oddziału powiatowego ZNP w Mińsku Maz. od 1915 do 1972 r. (mps w O ZNP
w Mińsku Maz.) s. 9
136
AGAD, GGW nr 103731, k.243. Raport gubernatora warszawskiego do generał-gubernatora z 16 listopada
1905 r. [ za: W służbie wsi i kraju, op. cit. s. 139.]
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domagał się gubernator warszawski.137 Naczelnik powiatu wysłał do Latowicza oddział
wojska, który miał pilnować porządku. 138
W 1905 roku powstała Polska Macierz Szkolna stawiająca sobie za zadanie
zakładanie i prowadzenie ochronek, szkół, kursów itp. (...)
Koło PMS założone zostało i w Latowiczu. Przewodniczył mu ks. Józef Raubo, a
liczyło 52 członków.139
Po tym jesiennym zrywie działalność agitacyjna nie ustała. W Wielgolesie tajnym
nauczaniem w języku polskim zajmowali się wspomniani wcześniej nauczyciele
Biedrzycki i Wróblewski, a polskiej literatury dostarczał B. Wyleżyński.
Polska Macierz Szkolna zdobyła sobie ogromne uznanie, a efekty jej krótkiej
działalności bardzo zaniepokoiły Rosjan. W 1907 roku zakazano jej działalności. 140
Władze rosyjskie mimo stłumienia buntu, opanowania sytuacji przystąpiły do
reorganizacji szkolnictwa. Zaczęło ono powoli tracić swój rusyfikacyjny charakter.
Zwiększyła się liczba szkół, wzrosła pozycja nauczyciela, co znalazło odzwierciedlenie w
wysokości wynagrodzenia (20-30 rubli miesięcznie).
Od roku szkolnego 1906/1907 wprowadzono nowy program nauczania w szkołach
początkowych obejmujący religię, język polski z kaligrafią, język rosyjski i arytmetykę.
Był dość skromny; w pierwszym oddziale nauka rosyjskiego przez pogadanki, początki
pisania i czytania, liczenie w zakresie 20. W II oddziale nauczanie płynnego czytania (po
rosyjsku) i operowanie czterema działaniami w zakresie 1000. W trzecim gramatyka,
stylistyka, miary i wagi oraz poznanie ułamków. Zapoznawanie z historią Polski
połączono z nauczaniem jęz. polskiego, ale historia ta kończyła się na wiktorii
wiedeńskiej Jana III Sobieskiego.
Tygodniowy plan zajęć obejmował m.in.:
- 2-4 godz. religii
- 14 godz. języka rosyjskiego
- 12 godz. języka polskiego. 141
Był to ogromny skok jeśli chodzi oliczbę godzin języka polskiego. Reszta zależała
już od nauczycieli, wagi, jaką przywiązywali do nauki poszczególnych języków. 12
godzin jęz. polskiego przy odpowiednim zaangażowaniu nauczyciela mogło znaczyć
dwukrotnie więcej, niż 14 godz. rosyjskiego.
Władze w dalszym ciągu starały się sprawować całkowitą kontrolę nad
szkolnictwem, o czym świadczy to, iż nawet księża musieli uzyskać zgodę na nauczanie
w szkole… religii, w tym latowicki proboszcz, ks. J. Raubo.142
W szkołach panowała surowa duscyplina – o czym wcześniej nie wspominałem.
Klęczenie (z podniesionymi rąkami) na grochu, tłuczonej cegle, „rózgi” były popularnym
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Tamże, k. 318. Prawdopodobnie to w tym dniu lub nieco wcześniej p. Leluciński z dziewczętami z
Transboru „odprowadzili” chorągiew z Orłem Białym, przechowywaną w wielgoleskim sanktuarium,
chorągiew-symbol, świętość nie tylko dla naszego regionu.
138
25 marca 1905 r. wystąpienia „rewolucyjne” miały miejsce w Dębem M., w lipcu w Dłużewie (stłumione
przez wojsko), w Kamionce: 28.12.1905r., 10.01.1906r., w lipcu 1906r. (Rewolucja 1905-1907 na
Mazowszu, opr. zb..)
139
Rocznik Mińskomazowiecki, Rok 1999, zeszyt 5, ss. 31-32.
140
Michalski S. (red.) Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej, T.1, W-wa, 1982, s. 183. Stosowne
„postanowienie”- obwieszczenie nosi datę 1 grudnia 1907 roku.
141
Kmiecik Z.: Ruch oświatowy na wsi. Królestwo Polskie 1905-1914, W-wa 1963, ss. 21-23
142
APO, Nowomiński Zarząd Powiatowy, sygn. 237, k. 69. (Ks. Raubo, proboszcz latowicki w latach 19021916 był budowniczym obecnego kościoła).
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środkiem wychowawczym, i nie stronił od nich nawet ksiądz.143 Uczeń był zobowiązany
zachowywać się właściwie nie tylko w szkole, ale także po lekcjach.
W tym miejscu przypomina mi się własna szkoła tyle, że o 60 lat później. Metody
były podobne, tylko rózgę zastąpiły: linijka, piórnik, pas, albo sznur od żelazka. Czy
bolało? Nie pamiętam, więc chyba nie. Pamiętam tylko ogromny wstyd przed klasą, i ten
kąt – mógłbym go do dziś wskazać. Czy pomagało? Chyba tak, skoro słowa nie
pomagały. Żadnego z nich zresztą nie pamiętam. Coś tam pani mówiła, upominała,
krzyczała, aż głos jej wysiadł. Potem utrwalenia wpajanych zasad przypilnował ojciec w
domu (niech spoczywa w pokoju) i dzięki Mu za to, i - jakoś się wyrosło. Ale do
rzeczy…
W roku 1914, w wyniku wybuchu wojny, szkoła w Wielgolesie przerwała
działalność. Budynek zajęto dla potrzeb wojska. Latem 1915 roku na teren Polski
wkroczyły połączone siły niemiecko-austriackie. W 1916 roku szkoły powtórnie zaczęły
działać, w tym i wielgoleska. Świadczy to o tym, że Niemcy czuli się bardzo pewnie w
roli nowych okupantów144. Zasadniczą i właściwie jedyną zmianą w programie nauczania
było wprowadzenie języka polskiego jako wykładowego.145
Nauczycielami w Wielgolesie byli wówczas p. Piekart146 i p. Marcin Łukaszek.
12 IX 1917r. Rada Regencyjna na terenie byłego zaboru rosyjskiego powołała
Komisję Przejściową Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, która od 1
października miała przejąć zarząd nad szkolnictwem.147
(...) Ustępujące władze niemieckie nie tylko informowały o stanie szkolnictwa, ale
często ostrzegały przejmujących przed nastrojami społeczeństwa, m.in. przed
„antypaństwową” działalnością Piłsudczyków i… POW.148
Obraz szkolnictwa na wsi na terenie byłej „Kongresówki” był tragiczny. Nie było
żadnej szkoły 7-klasowej, tylko dwie 6-klasowe i to prywatne, 15 szkół 5-klasowych i 30
szkół 4-klasowych (w miastach 270).149 Gro szkół na wsiach stanowiły więc szkoły
jedno- i dwuklasowe. W dodatku po wybuchu I wojny światowej liczba szkół
powszechnych na terenie Królestwa zmalała o ok. 24% i o tyleż samo spadła liczba
zapisanych uczniów.150
Na dzień 1 stycznia 1914 roku w Królestiwe na 1000 mieszkańców przypadało 34
uczniów szkół elementarnych (na 01.12.1917r. – 76/1000), tymczasem w Galicji
wskaźnik ten wynosił 143/1000, w Ksiestwie Poznańskim (zabór pruski) 194/1000.151
86% szkół stanowiły szkoły o jednym nauczycielu - wśród nich była wielgoleska.
Rokiem „odrodzenia” jest rok 1917. Z liczby 5855 szkół elementarnych w Królestwie w
1914 roku (potem jeszcze mniej) w 1917 roku następuje wzrost do 8883!152 Mimo
wojny, biedy i innych trudności – tego wówczas dokonało polskie społeczeństwo, a jakoś
143

Reda E., op. cit.
Pod względem administracyjnym okupacja niemiecka podzielona była na 24 okręgi szkolne (1-2 powiaty) z
inspektorami na czele [wg K. Konarski, op. cit., s. 59].
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Gazeta Urzędowa Powiatu Nowomińskiego 1916, nr 34, Rozporządzenie z dnia 22 listopada 1916r
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Piłatkowski Z. w pracy Dzieje szkoły w Wielgolesie (mps) wymienia nazwisko Piekut
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Pęcherski M., Świątek M.: Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917-1977. Podstawowe akty prawne,
Warszawa 1978, s. 21.
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Archiwum Akt Nowych (dalej AAN) Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego (dalej: GC
RRKP), sygn. 175, k.26. Takie ostrzeżenie otrzymał w dn. 01.10.1917 r. nowy inspektor szkolny okręgu
mińsko-mazowieckiego Grzegorz Winogrodzki. Uprzednio inspektorem był p. Cybulka – Ślązak uważający
się za Niemca.
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Konarski K., op. cit., s. 154.
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AAN. GC RRKP, sygn. 88, s.35. Statystyka szkolnictwa elementarnego w Królestwie Polskim.
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Konarski K., op. cit. s. 63.
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Konarski K., op. cit., ss. 57-58.
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trudno znaleźć wzmianki o tym bohaterskim przecież czynie w podręcznikach – ciągle
łatwiej o czynach pojedynczych frontowych bohaterów...- ale bez polityki miało być.
W ówczesnym powiecie mińskim153 wg danych przytoczonych przez M. Górską i J.
Przyłucką , zlikwidowano tylko jedną szkołę.154
W powiecie mińskim było 106 szkół publicznych i 55 prywatnych. Pracowało w
nich 177 nauczycieli. Na nauczyciela przypadało średnio po… 61 uczniów.155 Wielgolas
bił pod tym względem rekordy 2 krotnie przekraczając tę liczbę.
Informacje o szkole w tamtych latach są bardzo skąpe.156 Powodem takiej sytuacji
jest zapewne niezbyt duże przywiązywanie uwagi do prowadzenia i gromadzenia
dokumentacji przez ówczesnych nauczycieli. O zaniedbaniach nauczycieli w tym
względzie stwierdzonych podczas wizytacji pisała w 1919 roku Gazeta Urzędowa na
Powiat Mińsk Maz.157
Na tym ogólnym tle niewiele można powiedzieć o szkole w Wielgolesie. Dla
spisujących kronikę były to nieodległe czasy (10-15 lat) i nic szczególnego w miejscowej
oświacie się nie działo. Jedynym obszerniejszym dokumentem, którym dysponujemy jest
pismo „Ob otdače s targov v podrjad postrojki domow dlja Transborskago i
Velgoljaskago načalnych učilišč” (O zwrocie z targów(sprzedaży) na rzecz budowy
domów transborskiej i wielgoleskiej szkoły początkowej).158 Niestety, jak dotąd nie udało
się pisma przetłumaczyć, a raczej odczytać. Protokół – tak brzmi nagłówek - zawiera
wiele skreśleń i dopisków. To, co jest najważniejsze zawarte zostało w tytule. Nie
pozostawiają wątpliwości daty: pisane w lutym 1914 roku, po długiej drodze (stąd liczne
dopiski) w ostatnim komentarzu widnieje „Moskwa, 5 października 1917r.”
Wniosek jednak daje się wyciągnąć jeden i ważny: mieszkańcy Wielgolasu (i
Transboru) przed wybuchem I wojny światowej postanowili wybudować szkołę (szkoły)
i starali się o uzyskanie fuduszy na ten cel m.in. poprzez przeznaczenie nań opłat
targowych, lub ich części. Jest to dokument tym cenniejszy dla naszej szkoły i
środowiska, że jako pierwszy znany nam obrazuje starania społeczeństwa, jego troskę o
to, aby we wsi był porządny budynek szkolny, aby dzieci mogły się uczyć.
Zaintersowanie to będzie się przejawiać w ciągu następnych dziesięcioleci, a tak
naprawdę realizacji marzeń ówczesnych mieszkańców doczekało się dopiero obecne
pokolenie. Wtedy marzenia przerwała wojna, a szansę realizacji miały, bo ludzki zapał
jest ogromnym potencjałem i trudno bez niego czegoś dokonać. Stary budynek służył
wówczas szkole już 35 lat, ale jeszcze 15 następnych musiał wytrzymać (do 1930r.)
Po 1-2 letniej przerwie spowodowanej wojną i zmianą okupantów szkoła ruszyła w
1916 roku. Nauczycielem tej pierwszej szkoły, którą już można nazwać polską szkołą,
był p. Piekart. Niewiele tez udało mi się ustalić. Pochodził z Latowicza, gdyż tylko tam
nazwisko to wystepuje. Był to prawdopodobnie Józef Piekart ur. w 1866 r., żonaty z
Julianną Świątek ur. w 1868r. 13 lutego 1904 roku przyszedł na świat syn Józefa i
153

Nowe władze okupacyjne obwieszczeniem szefa Zarządu Cywilnego przy Generał-Gubernatorze
Warszawskim z 07 VII 1916 roku zmieniły nazwę miasta na Mińsk Mazowiecki, a tym samym i nazwę
powiatu. (Dz. Rozp. Gen.-Gubernatora Warszawskiego, t. IV, 1916r., s. 260.)
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Rocznik Szkolnictwa Polskiego, Red: H. J. Rygier, Warszawa 1919, s. 20
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grupy aktów (pozostawały ogólnikowe)”.
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APO, Nowomiński Zarząd Powiatowy 1866-1917, sygn. 311. (w inw. arch. jest błędnie pod nr 310), k. 1.
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Julianny – Jan. W latach późniejszych nazwisko Piekartów nie występuje na terenie
latowickiej parafii.
Józef[?] Piekart uczył w roku szkolnym 1916/1917.
Szkołę po nim przejął Marcin Łukaszek i też tylko na rok. Tutaj mamy już więcej
wiadomości. Marcin Łukaszek ur. 01.11.1896 roku w Wielgolesie, syn Jana (ur.1860) i
Marianny z Wójcików (ur. 1901, Generałowo) pochodził ze znanej w okolicy
wielgoleskiej rodziny. Nauczanie w Wielgolesie zaczął zapewne zaraz po ukończeniu
szkoły (Seminarium?), mając 20 lat.
Według zarządzeń władz niemieckich nauka w „szkole ludowej” jednoklasowej, o
jednym nauczycielu miała się odbywać w tym samym pokoju dla wszystkich dzieci
równocześnie (czyli łączone oddziały I-III). Liczba dzieci nie powinna przekraczać 50. i
powinny pobierać naukę przez 24 godziny tygodniowo.159 Nad szkołami czuwały 5osobowe zarządy szkolne (później dozory) powoływane przez naczelnika powiatu lub
policji [!], a wszystkie „ciężary szkolne” ponosić miały gminy.
Z 1917 roku mamy pierwsze dane dotyczące uczniow szkoły w Wielgolesie po
wznowieniu jej działalności. W szkolnym archiwum zachowała się Księga Główna
Szkoły Początkowej IVo oddziałowej w Wielgolesie.
Pierwsi uczniowie zostali zapisani do szkoły 1 października 1917 roku. Było ich 44
w czterech oddziałach, w tym 20 w I oddziale. Wymieniona Księga stanowi jeden z
najcenniejszych dokumentów dotyczących historii szkoły w Wielgolesie

Kopia pisma mieszkańców Wielgolasu i Transboru, z 3 lutego 1914r. w sprawie budynków dla szkół
powszechnych. 5 października 1917 roku znalazło się w Moskwie.[APO, Nowomiński Zarząd Powiatowy,
sygn. 311, (omyłkowo jest podana sygn. 310), k.1]
159
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IV. Oddech niepodległości 1918-1939
1. Organizacja szkolnictwa po 1918 roku
Ustawodawstwo szkolne
(...) W 1915 roku na terenie okupacji niemiecko-austriackiej do szkół narodowych
polskich wprowadzono język polski. Obowiązek szkolny nadal nie był jednak
przestrzegany. Sieć szkół nie uległa zasadniczym zmianom. Z przestrzeganiem
obowiązku szkolnego były problemy również w pierwszych latach niepodległości,160
mimo że powstało wówczas bardzo dużo szkół.[Tab. 3].
10 sierpnia 1917 roku wydane zostały przez Departament Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu przepisy tymczasowe o szkołach
elementarnych w Królestwie Polskim.161 Dotyczyły one tylko terenów b. Królestwa
Polskiego – „Kongresówki”.
Po odzyskaniu niepodległości stało się możliwe ujednolicenie spraw szkolnictwa na
obszarze całego kraju. Uczyniono to dekretem MWRiOP o obowiązku szkolnym z dnia 7
lutego 1919 roku.162 Wykształcenie w zakresie szkoły powszechnej stało się wówczas
obowiązkowe dla dzieci w wieku 7-14 lat. Uregulowanie to zostało przypieczętowane
Ustawą Konstytucyjną z 17 marca 1921r.163 Gminy zostały zobowiązane do zakładania
szkół powszechnych w miejscowościach, w których liczba dzieci w wieku szkolnym w
trzech kolejnych rocznikach wynosiła najmniej 40, a jeśli takiej liczby nie było, należało
utworzyć rewir szkolny o promieniu nie większym niż 3 km. Jednocześnie dekret
zwalniał dosyć dużą grupę dzieci z obowiązku szkolnego; oprócz chorych i ułomnych
także te, które do szkoły miały ponad 3 km. W przypadku terenów wiejskich była to
znacząca grupa.
Tymczasowy ustrój władz szkolnych określała ustawa z 4 czerwca 1920 roku,164 a
sprawy dotyczące zakładania i utrzymywania szkół powszechnych zostały uregulowane
przepisami ustawy z dnia 17 lutego 1922 roku.165
Instytucją służącą pomocą szkołom były Rady Główne Opiekuńcze. W skład Rady
Opiekuńczej Miejscowej gm. Łukówiec w 1919 roku wchodzili: Paweł Brauliński
(prezes), Jan Chrustowski (wiceprezes i skarbnik), Florian Kida, Ludwik Wiszniewski i
Wiktor Niedek jako członkowie oraz Bohdan Wyleżyński – delegat Rady Opiekuńczej
Powiatowej, późniejszy prezes Dozoru Szkolnego. W skład 6-osobowej Rady Szkolnej
Okręgowej w Mińsku z gm. Łukówiec wszedł dr Józef Zwierz.166
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APO, Akta miasta Mińsk Maz. [dalej: AMM], sygn. 204, k.6; Pismo z dnia 5 maja 1923 r. Inspektora
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nastąpiło 22 lipca 1919 roku. (Dz.Urz. MWRiOP z dn. 21sierpnia 1919r, nr 8, poz. 3.)
163
Konstytucja RP z dnia 17 marca 1921 r., (Dz.U.R.P. 1921r., nr 44, poz. 267.)
164
Dz.U.R.P., 1920r., nr 50, poz. 304. Ustalony został m.in. podział wydatków na utrzymanie szkół między
gminy i Skarb Państwa.
165
Dz.U.R.P. 1922r., nr 18, poz. 143.
166
APO, SRiWP, sygn. 1, s. 1. Postanowienie nr 1 z 13 marca 1919r. J. Zwierz, lekarz skoligacony ze
Zwierzami „Dzielickimi” i „Borowieckimi”. Pułkownik WP, w latach międzywojennych w Brześciu. Po
ucieczce z niemieckiej niewoli przez okres wojny ukrywał się u szewca – Rosjanina, po wojnie osiadł we
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Nad szkolnictwem w gminach (m.in. spełnianiem obowiązku szkolnego) czuwały
Dozory Szkolne. Pierwszym prezesem Dozoru Szkolnego gm. Łukówiec w latach 19181922 był ks. Stefan Bakalarczyk, proboszcz latowicki. Po objęciu przez niego dziekanatu
w Mińsku prezesem został Bohdan Wyleżyński, który „(...) z całym oddaniem pracuje
dla dobra szkolnictwa w gminie.”167
Ustawą zmieniającą w zasadniczy sposób przepisy z 1919 roku była ustawa o
ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 roku (tzw. „jędrzejewiczowska”)168, wydane na jej
podstawie rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 21 listopada 1933 roku i „Statut
publicznych szkół powszechnych siedmioletnich” stanowiący załącznik do
rozporządzenia.169
Do ustaw MWRiOP wydawało szereg okólników. Aktami normatywnymi dla
poszczególnych kuratoriów były dzienniki kuratoryjne. Dla naszych terenów Dziennik
Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego.
Programy nauczania i organizacja szkolnictwa
Pierwszy program ogłoszono już w grudniu 1918 roku. Był to tzw. program Praussa.
„Szkoła powszechna będzie przeznaczona dla wszystkich sfer społecznych, zdolniejsi
uczniowie będą kierowani ze szkoły powszechnej do szkół wyższego typu. Szkoła ma być
bezpłatna dla wszystkich. Administracja szkolna i nadzór nad szkołą ma należeć
wyłącznie do władz świeckich(...). Tylko zdolności oraz cechy charakteru mają otwierać
drogę do wyższego wykształcenia(...)”.170
Program zakładał dużą autonomię szkolnictwa, które dość prężnie zaczęło się
rozwijać, nastąpił swego rodzaju boom dzięki przeznaczonym na nie środkom.
Powstało wiele nowych szkół powszechnych [tab. 3]. Wkrótce okazało się, że część
szkół trzeba zamknąć, gdyż liczba uczniów w obwodzie spadła poniżej wymaganej
ustawą (40).
Tab.3. Zestawienie liczbowe przyrostu i likwidacji szkół powszechnych w powiecie
mińskim w latach 1914 – 1925.*
1921

1922

1923

1924

1925

1920

1919

1918

1917

1916

Było na pocz.
roku
Założono w roku
Zlikwidowano
Stan na koniec
roku

1915

Szkoły

1914

Lata

30 33 35 38 63 82 92

95

103

107

99

91

4 2 3 25 19 14 5
1 - - - - 4 2
33 35 38 63 82 92 95

9
1
103

4
107

2
10
99

1
9
91

-1
90

* Na podstawie: M. Górska, J. Przyłucka: 90-lecie ZNP w Oddziale Mińsk Maz., w: „Rocznik
Mińskomazowiecki”, 1995-96, z. 3, s.182.
Wrocławiu. Autor wielu publikacji naukowych (znał sześć języków). Córka i syn Czesław byli lekarzami.
Syn Czesław specjalistą medycyny tropikalnej w Gdańsku. (relacja J. Zwierza z Dzielnika).
167
KSW, k. 5.
168
Ustawa z dn. 11.III.1932r. o ustroju szkolnictwa. Dz.U.R.P., nr 38/1932 r., poz. 389. (ustawę i
zapoczątkowaną przez nią reformę szkolnictwa zwano „jędrzejewiczowską” od jej twórcy Janusza
Jędrzejewicza Ministra WRiOP w l. 1931-34, premiera RP w l. 1933-34.
169
Dz. Urz. MWRiOP, 1933r., nr 14, poz. 194.
170
Suchodolski B.: Edukacja narodu 1918-1968, Warszawa 1970, s.38.
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(...)
W powiecie mińsko-mazowieckim wg projektu z 1919 roku jeden rejon szkolny
obejmował przeciętnie ok. 16 km2, co dawało średnio 5,4 miejscowości oraz ponad 190
dzieci w wieku szkolnym. Na 13 gmin wiejskich ówczesnego powiatu był jeden rejon
skupiający 151-200 dzieci (IV kl.), trzy rejony 201-250 dzieci (5 kl.), pięć rejonów o
liczbie dzieci 251-300 (VI kl.) i cztery rejony obejmujące ponad 300 dzieci (VII klas).171
Ideą było powołanie w każdej gminie jednej szkoły siedmioklasowej. Połączono tak
rejony, że w efekcie powstało 11 szkół siedmioklasowych, jedna pięcioklasowa i jedna
czteroklasowa. Inspektor Szkolny w Mińsku Maz. Grzegorz Winogrodzki wydał 28
listopada 1919 roku okólnik do Dozorów Szkolnych w sprawie opracowania sieci szkół
według instrukcji, w której czytamy m.in. „(...) Należy starać się, aby szkoły miały
jaknajwyższą organizację tj. jak najwięcej klas, (...) aby każda gmina miała przynajmniej
1 szkołę 7-klasową (...)”.172
Wobec pierwszych uregulowań prawnych ustawa „jędrzejewiczowska” z 1932r. była
krokiem wstecz. Ograniczono możliwość zdobycia wyższego wykształcenia przede
wszystkim dla dzieci wiejskich. Podział szkół na wiejskie i miejskie, na szkoły I stopnia
(IV oddziały), II stopnia (VI oddziałów) i III stopnia (VII oddziałów) zamykał drogę
wielu zdolnym młodym ludziom ze wsi, bo droga do „miejskiej” 7-oddziałowej szkoły
(dziś byśmy powiedzieli ‘siedmioklasowej’)173, wynosiła 5-10 kilometrów, które uczeń
codziennie musiał przemierzać pieszo. Było to zaś warunkiem i szansą na kontynuowanie
nauki w gimnazjum, liceum i wreszcie na studiach. Poza tym utrudnionym dostępem do
szkoły były i inne problemy, wśród nich „(...) masowe przenoszenie nauczycieli „dla
dobra służby”, administracyjny nacisk na realizowanie państwowego ideału
wychowawczego i na aktywność polityczną nauczycieli w środowisku”.174
W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości absolwenci szkół wiejskich
mogli dość szybko „awansować”. W roku szk. 1920/21 w powiecie było siedem szkół
rządowych „wyżej zorganizowanych”, z których uczniowie mogli po uzyskaniu promocji
bez egzaminu przechodzić do gimnazjów; z IV oddziału do II klasy, z piątego do trzeciej,
z szóstego do czwartej. Latowicz dysponował wówczas najwyższym V oddziałem, a więc
po jego ukończeniu można było stać się uczniem III klasy gimnazjum. Szkoły 7-klasowe
miały tylko Mińsk i Kałuszyn.175
Wielgolas szkoły siedmioklasowej w okresie międzywojennym się nie doczekał,
gdyż liczba dzieci w obwodzie była zbyt mała. Najbliższa „pełna” szkoła (w latach 30.)
była w Latowiczu. Można też było wybrać Siennicę. Jednak rady szkolne (w tym
latowicka) za przyjmowanie uczniów z innych gmin żądały zwrotu poniesionych
kosztów. Dzieci uczęszczające do Latowicza uiszczały „wpisowe” (15 zł). Była to kwota
dość duża. Miejscowi (z obwodu) płacili tylko 1 zł. Żądano także wpłat z powyższego
tytułu z budżetu gmin, z których pochodzili uczniowie.176

171

Falski M.: Materiały do projektu sieci szkół powszechnych na obszarze województw: warszawskiego, (…),
Warszawa 1925, s. 1, 131.
172
Gazeta Urzędowa Powiatu Mińsk Maz. [dalej GUPM], 1919r., nr 41, poz. 605.
173
Wyjaśnienia wymaga ówczesna terminologia. ‘Klasa’ – oznaczała izbę lekcyjną, ‘oddział’ – w dzisiejszym
rozumieniu - pojedynczą klasę, ‘komplet’ – klasę łączoną, np. III i IV.
174
cyt. za: Suchodolski B., op. cit., s.95.
175
Gazeta Urzędowa Wydz. Powiatowego Starostwa Mińsko-Maz., nr. 16 z 1921r., poz. 84.
176
APO: Akta RSiW P w Mińsku Mazowieckim, sygn.227/4, k.43b.
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Organizacja roku szkolnego
Organizację pracy szkoły w poszczególnych latach regulowały ministerialne
rozporządzenia i okólniki.177 Dotyczyły one głównie terminów rozpoczęcia i zakończenia
roku szkolnego, czasu trwania ferii zimowych (świątecznych), wakacji, świąt
państwowych i kościelnych, określały dodatkowe dni wolne od nauki np. związane z
pracami polowymi na wsi178, miejscowymi uroczystościami religijnymi (odpusty,
przystępowanie dzieci do Sakramentów Św. i in.), także tygodniowego wymiaru godzin,
czasu trwania lekcji i przerw, godzin rozpoczynania zajęć, które zmieniały się w
zależności od pory roku. O godz. 9°° zajęcia rozpoczynały się w okresie od 3 listopada
do ferii wielkanocnych. W pozostałych miesiącach o godzinie ósmej.
Zajęcia w szkole można było przerwać tylko w wyjątkowych wypadkach
powiadamiając o przyczynie zaistniałej sytuacji władze nadrzędne. W wyjątkowych
okolicznościach też nieobecność dzieci w szkole była usprawiedliwiana niejako „z
urzędu” np. z powodu niskiej temperatury; -20°C na zewnątrz lub poniżej +10° w izbie
szkolnej.179
Jako przykład przytoczmy organizację roku szk. 1921/22. Przedstawiała się
następująco: Początek roku szkolnego 01 września, ferie; 22 XII 1921-02 I 1922 i 12-24
IV 1922r. Święta kościelne: 8 IX.- Narodzenie NMP, 1-2 XI - Wszystkich Świętych, 8
XII.- Niepokalanego Poczęcia NMP, 6 I - Trzech Króli (Chrztu Pańskiego), 2 II.Oczyszczenia NMP, 1.III.- Popielec, 25.III.- Zwiastowanie NMP, 8 V- św. Stanisława,
25 V-Wniebowstąpienia Pańskiego (Zielone Święta), 15 VI- Boże Ciało oraz wyjątkowo
w tym roku 29 VI- Św. Piotra i Pawła. Częściowo wolne dni przysługiwały na
przystąpienie do Sakramentów Świętych (popołudnie na spowiedź i przedpołudnie na
Komunię Św.) oraz jeden dzień; św. Stanisława, św. Michała, św. Wojciecha, lub św.
Kazimierza - o ile byli patronami parafii (odpust). Ponadto przewidziano w tym roku
szkolnym wolne dni na wycieczki szkolne i inne, ale nie więcej niż 2 dni.180 Ze świąt
państwowych obchodzono tylko dzień 3 Maja. W następnych latach niektóre święta
zaczęto wycofywać np. w 1925 roku 8 września odbywała się już normalna nauka.181
W końcu lat 20. i w latach 30. ukazywało się wiele rozporządzeń dotyczących
obchodów różnego rodzaju rocznic, świąt, tudzież imienin Pierwszego Marszałka,
Prezydenta i in. Zagadnienia te będą szerzej potraktowane w dalszej części pracy.
Tygodniowa liczba godzin w szkole (jednoklasowej) wynosiła 34, a więc nauczyciel
miał cztery godziny ponadwymiarowe gdyż etat nauczyciela liczył 30 godzin.
W 1931 roku zaczęto na szkolnictwie „oszczędzać” (skąd my to znamy?) poprzez
redukcję godzin nauczania, bo jakże by inaczej? Zastrzeżono, co prawda, że redukcja nie

177

Dz. Urz. MWRiOP. 1918r., nr 7, poz. 23, ok. w sprawie dni wolnych od nauki; Dz. Urz. MWRiOP. 1919r.,
nr 6, poz. 10, ok. w sprawie zakończenia roku szkolnego; Dz. Urz. MWRiOP. 1921r., nr 4, poz. 41, ok. nr
1360/20 S w sprawie dni wolnych od nauki w roku szkolnym 1920/21; Dz. Urz. MWRiOP.1924r., nr 9, poz.
89, ok. w sprawie czasu trwania lekcji i przerw; Dz. Urz. MWRiOP. 1933r., nr 3, poz. 59, ok. nr 39 z dn. 30
marca 1933 r. w sprawie organizacji roku 1933/34 w szkołach powszechnych; Dz. Urz. KOSW. 1934 r., nr
4, poz. 45, ok. w sprawie organizacji roku szk. 1934/35; i in.
178
Na podstawie rozporządzeń i okólników ministerstwa wydawane były zarządzenia Inspektora Szkolnego w
Mińsku Maz. np. o przerwach w nauce: „Oprócz określonych przez MWRiOP przerwy dla ważnych robót
polowych; raz na jesieni, drugi – na wiosnę /razem 14 dni/ - wyznaczyć naukę tak, aby dzieci mogły pomagać
w polu np. wieczorem – nauka”; GUPM 1919r., nr 6, poz. 113, (pkt. 5.”O przerwach w nauce”).
179
Dz. Urz. MWRiOP. 1922r, nr 6, poz. 57, ok. w spr. zarządzenia obowiązującego szkoły podczas mrozów.
180
Dz. Urz. MWRiOP, 1921r., nr 4, poz. 41, ok. nr 1954/21 S w sprawie dni wolnych od nauki w r. szk.
1920/21.
181
Dz.Urz. MWRiOP, 1925r., nr 13, poz. 127, ok. w sprawie dnia 8 września.
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może obejmować więcej niż 4 godzin lekcyjnych (przy 30 obowiązujących), i nie może
obejmować jęz. polskiego oraz matematyki.182
Pozostawały jeszcze pensje nauczycieli, ale przecież „obcięcie” godzin
uczniowskich oznaczało to samo dla nauczyciela. Gdyby zaszły przypadki, że godziny
ponadwymiarowe jednak były – nauczyciel mógł ich mieć najwyżej 4. Władze mogły
sobie na takie uregulowania pozwolić, gdyż w l. 30. była już odpowiednia liczba
wykształconych nauczycieli. Wielu było też „czynnych a niekwalifikowanych” - bez
zaliczonych różnych kursów, egzaminów, bez odpowiedniego wykształcenia. Często
pozostawali bez pracy. Ci z wykształceniem zresztą też, a przyczyną zwalniania
niekoniecznie był brak odpowiednich kwalifikacji. Politykę natomiast pozostawmy…
Żeby dać nieco lepszy obraz szkolnictwa przedwojennego, a jednocześnie nie
przedłużać zbytnio i nie męczyć Czytelnika kolejnymi tabelami i cyframi, przytaczam
tylko liczbę godzin przeznaczoną na nauczanie poszczególnych przedmiotów w V
oddziale szkoły VI – klasowej po reformie „jędrzejewiczowskiej”. Dotyczył więc ten
przydział również szkoły w Wielgolesie. Oto on w r. szk. 1933/34: religia – 2 godz., j.
polski – 5 godz., historia – 3 godz., geografia -3 godz., przyroda – 3 godz., rachunki z
geom. – 4 godz., rysunek -2 godz., zaj. praktyczne – 4 godz., śpiew – 2 godz., ćw.
cielesne (do 1933r. – gry i gimnastyka) – 2 godz.183 Jednocześnie w klasach (oddziałach)
VI szkół 6-7 klasowych zniesiono nauczanie nowożytnego języka obcego. Zgodnie z
zaleceniami redukcją objęto najczęściej ostanie z wymienionych powyżej przedmiotów.
Z rzeczy ogólnych dodam tylko jeszcze, że z początkiem roku szkolnego 1931/32
szkoły przeszły na funkcjonujący do dzisiejszego dnia czas trwania lekcji i przerw: 45
min. i 10 min. Wcześniej obowiązywały lekcje 50-minutowe. Po trzeciej lekcji powinna
być dłuższa przerwa (20 min.), a podczas lekcji 2-3 minutowa przerwa na otwarcie okien
i „ćwiczenia cielesne”.
(...)

2. Organizacja szkoły w Wielgolesie
Pewien obraz organizacji szkoły w Wielgolesie możemy sobie wyrobić już na
podstawie przytoczonych powyżej ustaw, rozporządzeń i okólników.
Pierwszym prezesem Dozoru Szkolnego, który miał czuwać nad szkolnictwem w
gminie, a po I wojnie światowej szkół było już kilka, był ks. Stefan Bakalarczyk –
latowicki proboszcz (1920-23). W kronice szkolnej [s.9] czytamy: „(…) Interesuje się
szkolnictwem, kupuje najpotrzebniejsze sprzęty, które do dnia dzisiejszego są w szkole z
jego podpisem, odwiedza szkoły, a na zebraniach gminnych broni interesów szkoły i
nauczyciela”.
Ks. Bakalarczyk w 1922 roku został dziekanem w Mińsku Maz. a w jego miejsce
prezesem został Bohdan Wyleżyński, który wg kroniki „(...) z całem oddaniem pracuje
dla dobra szkolnictwa w gminie. Na zebraniach gminnych referuje i broni budżetu
szkolnego, zaprowadza bibjoteki szkolne, odwiedza szkoły, żywo interesując się jej
potrzebami gospodarczemi, a dla nauczycielstwa jak najżyczliwiej usposobiony chętnie
wspomaga radą i wskazówką”.
W latach 1917-1925 szkoła była 1-klasową o czterech oddziałach i jednym
nauczycielu. Uczyli w niej: p J. Śluzek i p. Terpiłowska (patrz: tabela 7). W okresie
182
183

AAN. MWRiOP, sygn. 192, s.37. Instrukcja nr II-14893/31.
Dz. U. MWRiOP, 1933r., nr 3, poz. 59, okólnik z dn. 30.03.1933r. [Także: Dz. Urz. KOSW . 1934r., nr 4,
poz.45].
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jesienno-zimowym (od 1 października do końca lutego) nauka rozpoczynała się o
godzinie 900.184
Zdobywanie pełnego wykształcenia (7 oddziałów) odbywało się w sposób
następujący: Uczeń uczęszczał do I oddziału, drugiego, przez dwa lata do trzeciego
łączonego z czwartym, stąd niektórzy wspominają, że trzecią klasę „obowiązkowo się
repetowało”. Potem mógł iść do szkoły wyżej zorganizowanej, ale to się nader rzadko
zdarzało. Przeważnie czwarty rok nauki traktowano już dość ulgowo. Formalnie jednak
należało uczęszczać do szkoły do 14 roku życia. Pozostawało więc 3 lata. Prowadzone
były zajęcia (tzw. nauka uzupełniająca)185 niby to na poziomie kl. V-VII, ale odbywały
się w wymiarze ok. 2 godz. dziennie (14-16 tygodniowo). Niewielu uczniów gromadziły.
Powyższy system zmieniła dopiero wcześniej przywoływana reforma z 1932 roku.
Dzieci w Wielgolesie miały i tak więcej szczęścia niż z okolicznych miejscowości.
Od 1925 roku organizacja szkoły została podniesiona do 2-klasowej. Zarejestrowana
została w roku 1927 „ (…) w szereg szkół 2 kl. pismem Inspektoratu z dn. 20.V-27r. Nr
732.” [KSW, k. 2]. Szkoła miała więc pięć oddziałów, podczas gdy inne przez cały okres
międzywojenny pozostały 4-oddziałowymi.186 Do grona „kopciuszków” – jak nazywano
szkoły 1-klasowe - dość wcześnie przestała należeć. Znalazł się wówczas Wielgolas w
„lepszej” połówce szkół gdyż w Polsce (i w woj. warszawskim) jeszcze w 1931r. szkoły
1-klasowe stanowiły prawie 45% wszystkich publicznych szkół powszechnych.187
Odwód szkolny obejmował Wielgolas wieś i folwark, Chyżyny (podczas i po
zakończeniu wojny przez krótki okres była tam szkoła), Nowiny I i II oraz Bohdanówkę.
W 1938r. jako należący do obwodu wymieniony jest Milucin.
Po podniesieniu poziomu organizacyjnego szkoły do Wielgolasu przybyło kilkoro
dzieci z Transboru oraz pojedynczy uczniowie z innych miejscowości np. Dębego
Małego i Gołychłąk. Magnesem było to, że ukończenie V oddziału dawało prawo do
kontynuowania nauki w kl. III państwowego gimnazjum. Jeśli ktoś po ukończeniu V
klasy (oddziału) zamierzał kontynuować naukę w szkole 7-klasowej w Latowiczu –
rodzice musieli o tym poinformować wcześniej i wtedy chodził tylko rok do kl. V, jeśli
nie- „repetował” ją, jak wcześniej czwartą i otrzymywał świadectwo ukończenia sześciu
klas.
Ciągle był więc komplet, czyli oddział łączony powstały z dwóch najstarszych klas.
Jak przebiegała nauka w nim? Tygodniowy plan zajęć przewidywał lekcje „głośne” –
prowadzone przez nauczyciela, i „ciche” – gdzie uczniowie pracowali sami. Mogły to
być lekcje różnych przedmiotów. Na przykład oddział IV miał głośną lekcję jęz.
polskiego, a w tym samym czasie oddz. V – cichą lekcję historii. „Głośna” historia mogła
być z „cichą” geografią, a np. rysunki z każdym „głośnym” przedmiotem.
Nauczyciel był ten sam, a przy 2-3 nauczycielach istniała pewna forma niekiedy
przymuszonej specjalizacji na humanistów, matematyków i artystów (muzyków).
Nauka odbywała się systemem zmianowym. Dzieci starsze (oddziały III-V) uczyły
się rano, młodsze – po południu. Do roku 1930 brak jest dokładnych danych o liczbie
uczniów, ale wynosiła ona ok. 100. Z chwilą dodania oddziału V – przekraczała 120.188
184

Dz. Urz. MWRiOP, 1919r., nr 10-11, poz. 5.
Dz. Urz. MWRiOP, 1919r., nr 2, poz.2, art. 8.
186
Od roku szk. 1920/21 pięć oddziałów było w Latowiczu, od 1924/25r. – sześć, a od 1926/27 – siedem
oddziałów [za: Reda E., op. cit.]
187
Statystyka Polski. GUS, seria B. Warszawa 1933, z. 20. (Statystyka szkolnictwa 1931/32).
188
Z przeprowadzonej analizy Ks. Urodzin wynika, że od 1925 roku do funkcjonowania szkoły wystarczało
dzieci urodzonych w trzech kolejnych latach w samym Wielgolesie (ponad 40). Począwszy od roku 1931
liczba ta wynosiła ok. 60, co przy pięciu klasach dawało setkę dzieci z Wielgolasu, a obwód był większy. Z
185
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W okresie jesienno-zimowym (od listopada do świąt wielkanocnych) lekcje
rozpoczynały się o godz. 900, w pozostałym czasie o 800.
Trzeba dodać, że w 1925 roku wprowadzono dla dzieci w wieku 10-14 lat, które
dotychczas do szkoły nie uczęszczały skróconą naukę w miesiącach zimowych.189 Był to
kolejny krok zmierzający do ograniczenia analfabetyzmu wśród młodych ludzi. Dlaczego
roczniki 1911-1915? Bo tym akurat dzieciom przerwała naukę, albo ją uniemożliwiła,
wojna z bolszewikami 1920r. Nauka dla tych dzieci trwała od stycznia przez 3-4 miesiące
w wymiarze ok. 15 godz. tygodniowo.
Od 1 października 1933 r. pow. miński został włączony do obwodu szkolnego w
Warszawie.
Ważnym w dziejach szkoły wydarzeniem było drugie – i ostatnie przed wybuchem
kolejnej wojny - podniesienie stopnia jej organizacji, które nastąpiło w 1937 roku.
Pismem Inspektoratu Szkolnego Warszawskiego z lipca 1937r. (Nr IV 11664/37) szkoła
stała się szkołą 3-klasową i w związku z tym otrzymała dodatkowy etat nauczycielski.
Nową nauczycielką została Teresa Orłowska, która przybyła do Wielgolasu z Kuratorium
Brzeskiego.
Od 15 listopada 1937 roku, stosownie do zarządzenia MWRiOP190, szkoła nosiła
nazwę „Publiczna Szkoła Powszechna Stopnia II w Wielgolesie”.191
Od roku 1938, zgodnie z obowiązującym prawem, absolwenci otrzymywali
świadectwo ukończenia klasy siódmej uczęszczając 2 lata do klasy szóstej, gdyż tego
wymagał obowiązek szkolny
Niemalże corocznie szkoła była wizytowana przez inspektora szkolnego lub jego
zastępcę. Wiemy, że „odwiedzał szkoły” jako prezes Dozoru Szkolnego gm. Łukówiec
ks. Bakalarczyk, że darował książki do bibliotek, pomoce naukowe. Podobnie robił to
następny prezes – B. Wyleżyński.
Tab.4. Wizytacje i wizyty władz szkolnych w l. 1928/1935.
Lp. Data wizytacji Wizytator
Stanowisko
Uwagi
1. 1928
Jan Szydłowski
Inspektor
Założenie kroniki szk.
Szkolny
2. 11 X 1930r.
p. Bochniak
z-ca Insp. Szk.
3. 30 X,
Bohdan
Prezes
Doz.
Wyleżyński
Szk.
7 XI 1930r.
4. 14 VI 1931r.
p. Szydłowski
Insp. Szkolny Przy okazji Święta Pieśni i
5.

2 XI 1931r.

Ks.
Antosiewicz

6.

17 I 1932r.

Bohdan

S. Proboszcz
parafii
Latowicz
Prezes
Doz.

Tańca [i sportu]
Przebywał ponad 5 godz.,
przeprowadził pogadankę o
poszanowaniu dorosłych.

Choinka szk. Obecni byli też;

Chyżyn przychodziło 5-8 dzieci, pojedyncze z innych miejscowości. Stąd ustalenie obecnie liczby dzieci
podlegających obowiązkowi szkolnemu i uczęszczających do szkoły w Wielgolesie w latach, z których brak
jest danych w kronice szkolnej nie wydaje się możliwe.
189
Dz. Urz. MWRiOP.1925r., nr 1, poz.5. Okólnik w sprawie nauki skróconej dla dzieci w wieku szkolnym.
190
Dz. Urz. MWRiOP nr 8 z 1937r., poz. 231. Zarządzenie MWRiOP nr II P – 5745/37 z 22 lipca 1937r.
191
W 1938 roku w powiecie mińskim było 50 szkół I stopnia (60,2%), 17 szkół II stopnia (20,5%), 16 szkół III
stopnia (19,3%), z czego 6 w miastach. (Mrozek W.: Rozwój szkolnictwa podstawowego w pow. Mińskim od
roku 1900 do 1970. O ZNP Mińsk Maz., mps, s. 18.)
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7.
8.

22 VI 1932r.
29 VI 1932r.

9. 25 XI 1932r.
10. 26 12 1933r.
11. 23 V 1934r.
13. 26 III 1935r.
14. 11 VI 1935r.
15. 24 X 1935r.

Wyleżyński
Szk.
Ks.
S. Proboszcz
Antosiewicz
Jan Szydłowski
Insp. Szkolny
Bohdan
Prezes
Doz.
Wyleżyński
Szk.
Jan Szydłowski
Insp. Szkolny
Bohdan
Prezes
Doz.
Wyleżyński
Szk.
Lumbe Antoni
Podinsp.
Szkolny
Lumbe Antoni
Lumbe Antoni
Lumbe Antoni

ks. wikary S. Arnolt[?], p.
Waksemburg – kier. szk. w
Latowiczu i inni.

Zak. roku szk. – wręczenie
świadectw.

Aura Wyleżyska – pisarka;
reportaż w „Płomyczku”
Od 01.X.1933 pow. miński
wszedł do obwodu szk. w
Warszawie - zmiana władz.

Podisnp. Szk.
Podinsp. Szk.
Podinsp. Szk.

Nie ma żadnych uwag dotyczących przebiegu wizytacji czy wydanych zaleceń. Być
może takich nie było, ale z drugiej strony; gdyby było naprawdę dobrze – to czy w
kronice nawet kilku słów by nie zamieszczono jak np. w sąsiednim Dębem? Być może
wizytacje nie robiły wrażenia, były czymś tak powszednim, że zaprzestano w ogóle ich
odnotowywania po 1935r.? Lata 1936-38 do spokojnych na wsi nie należały. Głód, bieda,
strajki (także nauczycieli) stąd władze chyba zaprzestały „najazdów”, bo miały inne, tym
razem poważniejsze problemy. W sąsiednich szkołach po 1935 roku znalazłem
wzmiankę o wizytacji szkoły w Dębem M. 14 czerwca 1939 r. wizytował szkołę
Władysław Telejko – Inspektor Szkolny. Był zapewne i w szkole wielgoleskiej, przecież
„po drodze mu było”.
W porównaniu z innymi szkołami trzeba przyznać, że władze oświatowe wyjątkowo
polubiły Wielgolas – we właściwym rozumieniu słowa. Świadczy o tym awansowanie
przenoszonych nauczycieli, i „awans” szkoły w 1937 roku.
Do tej pory była mowa o szkole (elementarnej, początkowej, powszechnej) w
Wielgolesie, ale czas też wspomnieć o innych kursach i szkołach, bo nie tylko ta
„podstawowa” w Wielgolesie była.
W styczniu 1931 roku w szkole zorganizowane zostały kursy rolnicze.
W listopadzie tegoż roku odbyło się szkolenie młodzieży z oddziałów
przysposobienia wojskowego (PW). Przybyły oddziały: z Wielgolasu – 16 czł. pod
opieką Bronisława Dyły, współtwórcy oddziału, z Dębego M. – 17 czł. Stefana
Uścińskiego, z Budek – 14 członków. Drużyny powyższe wchodziły w skład plutonu
wielgoleskiego, którego dowódcą był kapral-podchorąży rezerwy Aleksander Grasiak,
nauczyciel z Latowicza. Pluton wchodził w skład III kompani PW, której dowódcą był
ppor. rez. W. Dońcow – kierownik szkoły w Wielgolesie. Pluton miał płatnego
instruktora, był nim kpr. rezerwy p. Paździoch. Ćwiczenia, w których wzięło udział 38
chłopców prowadził komendant PW w powiecie kpt. Brzozowski.
W roku szk. 1934/35 od 1 września do 21 lutego w szkole prowadzony był kurs
wieczorowy dla młodzieży. Nauczycielami na kursie byli m.in. Jan Stabiński nauczyciel
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z Latowicza (zagadnienia Polski współczesnej) i Eugeniusz Religa192 (historia),
nauczyciel z Dębego.

Fot. 1. „Najstarszy mieszkaniec Wielgolasu p. Jan Łukaszek opowiada dzieje swej
rodzinnej wsi. Notuje p. Dońcow Wiktor, p.o. kierownik szkoły” [ KSW 1, 1931r.]

3. Infrastruktura, wyposażenie i utrzymanie szkoły
Budynki i plac szkolny
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w wyniku powstawania dużej liczby
szkół powszechnych zachodziła potrzeba zapewnienia dla nich odpowiednich lokali.
Zarządzenia ówczesnych władz zmierzały do zapewnienia niezbędnych pomieszczeń193 i
udogodnień w wypadku remontu lub budowy nowych lokali.194 Udzielano w tym celu
pożyczek w wysokości 50% kosztów, drugą połowę zapewnić musiały gminy.195 Normy,
którym powinny odpowiadać lokale w budynkach publicznych szkół powszechnych i
domach mieszkalnych dla nauczycieli, zostały dokładnie określone zarządzeniami
ministerstwa z 1922 roku.196 Ustawa z 17 lutego 1922 roku o zakładaniu i utrzymywaniu
publicznych szkół powszechnych197 rozdzielała wyraźnie obowiązki między państwo a
gminę. Skarb Państwa był odpowiedzialny za zapewnienie środków na pomoce naukowe,
biblioteki, druki i materiały do nauki, a gmina na wszystkie inne potrzeby szkoły; grunty
192

Eugeniusz Religa, nauczyciel w Dębem M. w l. 1932-35. Ojciec prof. Z. Religi. W 1936r. ukończył Wyższy
Kurs Nauczycielski w Wa-wie (mat.-przyrodn.), oficer w Kampanii Wrześniowej, dostał się do niewoli
niemieckiej, jeniec wojenny. Do 1947 r. przebywał w Niemczech, gdzie organizował naukę dla polskich
dzieci. Po powrocie pracował w szkolnictwie, potem był naczelnikiem wydziału w Ministerstwie zdrowia,
następnie dyr. Studium Nauczycielskiego, przed emeryturą dyrektorem LO im. Czackiego. Zm. w 1995r.
193
Dz. Urz. MWRiOP. 1919r., nr 4, poz. 9. Okólnik nr 260/19. S.
194
Dz. Urz. MWRiOP. 1919r, nr 6, poz. 8. Okólnik nr 7011/19 S.I.
195
APO. SRiWP w Misku Maz., sygn. 1; prot. z 13 marca 1919r., k. 2a,3; prot. z 22 września 1920r., k.57a;
prot. z 23 października 1920 r., k. 61; sygn. 4; prot. z 14 sierpnia 1928r., p.11,33, k.31; prot. z 14 września
1928r., s.31; prot. z 21 lutego 1929r., k. 74a; prot. z 1 marca 1929r., k. 84; prot. z 12 kwietnia 1929r.,k. 104.
196
Dz.Urz. MWRiOP. 1922 r., nr 12, poz. 112. Ok. w sprawie wymiarów i liczby pomieszczeń w budynkach
publicznych szkół powszechnych i domach mieszkalnych dla nauczycieli.
197
Dz. U. 1922 r., nr 18, poz. 143. Ustawa o zakładaniu i utrzymywaniu publ. szkół powszechnych.
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pod zabudowania, boiska i ogrody szkolne, urządzenia wewnętrzne, konserwację, opał,
utrzymanie porządku. Rady Szkolne Powiatowe określały związane z powyższymi
normy i uchwalały wydatki na ten cel.198
Rady gmin uchwalały podatki na cele szkolnictwa, w tym i budownictwa szkolnego.
W gminie Łukówiec było to 10 mkp z morga.199 Zaistniałe nieporozumienia i
kontrowersje wokół budżetów szkolnych omal nie doprowadziły do samorozwiązania
Rady Gminnej gm. Łukówiec,200 która to rada była postrzegana jako jedna z „więcej
wyrobionych rad gminnych” w powiecie mińskim.
Warunki, którym powinny odpowiadać pomieszczenia szkolne określane były
rozporządzeniami MWRiOP.201 W obliczu trudności z szybkim dostosowaniem
istniejących pomieszczeń do zakładanych warunków (np. powierzchnia podłogi w izbie
szkolnej minimum 50m², wysokość izby 3,2m.) dopuszczano w okresie przejściowym
wznoszenie budynków drewnianych nie odpowiadających tym normom202.
Wsparcia szkołom udzielać miały Towarzystwa Popierania Publicznych Szkół
Powszechnych. W październiku 1933 roku w powiecie mińsko-mazowieckim istniały 43
takie koła na 88 istniejących wówczas szkół. Instytucją służącą pomocą szkołom były
także Rady Główne Opiekuńcze i Dozory Szkolne.
Szkoła w Wielgolesie borykała się z problemami lokalowymi. Sale nie miały ani
odpowiedniej powierzchni, ani wysokości. Stąd w 1925 roku zapada decyzja o budowie
szkoły.203
Rzecz od początku nie była prosta, mimo obiecanej pomocy państwa. Wystarczy tu
wspomnieć o historii budowy szkoły w Latowiczu. Decyzję podjęto w 1922 roku, a
szkołę oddano do użytku po 15 latach.
W Wielgolesie budowy nie udało się zacząć, mimo że wynajęte u p. Stanisława
Ptasińskiego pomieszczenia nie odpowiadały przyjętym normom pomimo tego, że
budynek był murowany, solidny. Wg przyjętych w 1931r. uregulowań prawnych
powierzchnia podłogi w izbie szkolnej musiała wynosić minimum 50m2, wysokość izb –
3,2m , szerokość korytarzy 2,1m.204 23 czerwca 1932 roku w związku z tym, iż znaczna
liczba izb nie odpowiadała normom (co wynikało z projektów organizacyjnych),
Kuratorium wydało okólnik, w którym informuje, iż nie udzieli zezwoleń na naukę w
nich i należy je bezwzględnie zlikwidować. Jednocześnie zastrzeżono, iż norm tych nie
należy podawać do publicznej wiadomości [!].205
Przygotowania do budowy szkoły w Wielgolesie trwały. Nowy budynek był
nieodzowny właśnie po 1925 roku, kiedy podniesiono stopień organizacyjny szkoły –
doszła V klasa. W 1928 roku zaczęto wypalać cegłę na budowę. Wypalone zostało we

198

APO. SRiWP w Mińsku Maz., sygn. 1; prot. posiedzeń z dnia 7 VI 1919r., k.3, k.23; prot. posiedzeń z 29 IX
1919 r., k.39; prot. z 30 VI 1921r., k.89; sygn. 4; prot. z 22 VI 1922r., k.10; prot. z 12 XI 1928r., s.43. APO.
AMM, sygn. 203, prot. z 4 V 1922 r., k.79; prot. z 7 VI 1922 r., k.81.
199
GUPM, 1921r., nr 18 z 11.XI.1921r., s.6.
200
APO. SRiWP w Mińsku Maz., sygn. 4, k.10, p.2b i k. 29a.
201
Dz. Urz. MWRiOP. 1922r., nr 12, poz.107. Rozporządzenie w sprawie wymiarów i liczby pomieszczeń w
budynkach szkół powszechnych; Dz.Urz. MWRiOP. 1931r., nr 9, poz. 101. Rozporządzenie z dn.
15.V.1931r. w sprawie zmiany wymiarów i liczby pomieszczeń w budynkach publ. szkół powszechnych
202
AAN. Akta PMS 1917-1933, sygn. 4, s. 11. (Przewidywano szerokość izby 5,70m., wysokość 3,5m., ilość
powietrza 3,6m³ na ucznia).
203
Za budowę szkół odpowiedzialne były rady gmin mające współpracować z Dozorami Szkolnymi. [APO,
SRWP w Mińsku Maz, sygn. 227/1; Ks. Prot. Posiedzeń Sejmiku Powiat z l. 1919-21, s. 3.
204
Dz. Urz. MWRiOP, 1931r., nr 9, poz. 101. Przewidywano też mieszkania dla kierowników (60m2), dla
nauczycieli 30, 60m2, dla woźnych – 30m2.
205
AMStW. KOSW, sygn.70. Okólnik nr 159 z 23.VI.1932r. w sprawie izb szkolnych, k.39.
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własnej cegielni polowej 140 tys. sztuk cegły.206 Na razie można było zrobić tylko tyle,
gdyż nie było odpowiedniego placu.
Po przeprowadzeniu we wsi komasacji gruntów w 1930 roku wyznaczono plac pod
szkołę i 9 morgów gruntu dla nauczycieli. [KSW 1, s.10].
W 1928 roku przyznano na budowę wielgoleskiej szkoły 4000 zł.207 W 1929 roku
fundusze na budowę osiągnęły kwotę 20 tys. zł.208 Niestety, rząd nie był w stanie sprostać
potrzebom. Obietnice pokrycia w 50% kosztów budowy nowych szkół nie mogą być
spełnione. Gmina i mieszkańcy Wielgolasu zrobili wszystko, co do nich należało. Kto
zawinił, że budynek nie został wzniesiony? Wydaje mi się, że zawinił brak działki.
Gdyby działka była wcześniej, szkoła zostałaby „wciągnięta do planu”, budowa zaczęta i
zrealizowana, choć pewnie i tak nie wcześniej, niż w połowie lat 30. Nie można
absolutnie winić miejscowych władz, które o oświatę naprawdę dbały, zapewniając
odpowiednie środki. Z analizy akt wynika, że o kasę gminną dbano tu szczególnie, co
niejednokrotnie było przedmiotem utarczek z Sejmikiem Powiatowym. Podjęto nawet
środki dyscyplinarne wobec wójtów gm. Wielgolas i Latowicz za „przetrzymywanie sum
przechodnich”. Obaj zostali ukarani naganą.209
Przyjrzyjmy się budżetom gm. Latowicz i Łukówiec na 1922 rok, przynajmniej
niektórym pozycjom.
Tab. 5. Budżet gm. Latowicz i Łukówiec (częściowy) na 1922r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rodzaj wydatków
Utrzymanie urzędu gminnego
Komunikacja
Opieka społeczna
Zdrowotność
Szkolnictwo
Wydatki
nieprzewidziane
[rezerwa]
Wydatki razem
DOCHODY [niektóre]
Wysokość skł. gminnej z morga
Podatki gminne bezpośrednie
Opłaty
Dochody razem

Gm. Latowicz
163.555 marek
162.350 mkp
60.000 mkp
1 000 mkp
538.900 mkp
25.000 mkp

Gm. Łukówiec
677.672 marek
400.000 mkp
200.000 mkp
6 000 mkp
3.096.485 mkp
300.000 mkp

2.020.169 mkp
x
493 mkp
1.647.197 mkp
9.000 mkp
2.020.169 mkp

6.669.962 mkp
x
320 mkp
6.236.514 mkp
160.000 mkp
6.236.514 mkp

Z samych cyfr niewiele wynika, ale też i nie wszystko nas interesuje. To co jest
porównywalne „gołym okiem” to podatki „z morga” (poz. 9) – widać, że Łukówiec miał
znacznie niższe. Wydatki (procentowo) są podobne w poszczególnych zaprezentowanych
działach, ale w szkolnictwie jest znaczna różnica. Latowicz przeznaczał na nie 26,7%
dochodów, Łukówiec – 46,4%. Podobnie było i w innych latach. W 1932 roku wydatki
Wielgolasu na oświatę osiągnęły 62% budżetu. Szkolnictwo „zjadało” dużą część
dochodów, ale nic dziwnego - po odzyskaniu niepodległości szkoły powstawały niemal w
206

Gazeta Mińska Maz., nr 9 z 15.XI.1928r., s.2.
APO, ASRWP, sygn. 4 (Prot. XXVII z 14 VIII 28r. s. 31, p.33)
208
Tamże, Prot. z 12.IV.29r., s. 104, p. 2.
209
APO, sygn. 227/6, k. 31, p.9. Wójtem gm. Łukówiec był J. Duszyński z Budzisk, od 1933 r. H. Braliński z
Chyżyn (gm. Wielgolas)
207
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każdej wiosce. Budynki przeważnie były wynajmowane, mieszkania dla nauczycieli
również.
Początkowo występowały znaczne trudności ze ściągalnością podatków
szkolnych.210 (...) Należało je wyegzekwować. W gm. Łukówiec podatek na fundusz
budownictwa szkolnego w 1921r. wynosił 10 mkp z morga.211
Kiedy plany budowy szkoły pozostały tylko planami, wynajęto wspomniane izby w
domu pp. Ptasińskich. Normom nie odpowiadały, ale niewiele brakowało. Szkoła
dysponowała dwoma pomieszczeniami o pow. 45m² każde. Można było (przymykając
oko na te brakujące 5m2) stwierdzić, że pomieszczenia są odpowiednie do nauki.
Szkoła nie dysponowała odpowiednim boiskiem. Plac do zabaw i ćwiczeń
gimnastycznych był – tu wielkich urządzeń nie było trzeba. Z fotografii wynika, że były
na nim nawet jakieś drewniane urządzenia, drążki do ćwiczeń.
Wyposażenie i utrzymanie budynków szkolnych
Przyjrzyjmy się nieco wyposażeniu wewnątrz. Obowiązywały tutaj też określone
normy – to nie dzisiejszy wynalazek, że wszystko chcemy ująć w odpowiednie akty
prawne, czy to ma sens, czy nie, a potem pojawia się dziesiątki zmian, zmian do zmian,
aneksów, załączników. Wówczas było podobnie. Tak więc:
Każdy budynek mieszczący izbę lekcyjną powinien być wyposażony w szafę na
pomoce naukowe i bibliotekę, zegar, portret Prezydenta, krzyż, godło państwowe, stolik z
szufladką, krzesło, taboret, miednicę, dwa wiadra, kubek, wieszadła, tablicę, 2 ręczniki,
spluwaczkę, kosz na papiery, termometr i termometr zaokienny.
To musiało być – i było. Przy tak częstych wizytacjach jak w Wielgolesie kierownik
szkoły na pewno o to zadbał. Była szafa na pomoce naukowe, w niej dwa globusy i
trochę drobnych pomocy do przyrody, geometrii i robót ręcznych. Były w izbach
szkolnych drewniane wieszaki (na ubrania), apteczka, dzwonek. Były dwie
„obowiązkowe” mapy – Polski i świata „półkule wisiały” – jak wspominają ówcześni
uczniowie. Na ścianie wisiało Godło, krzyż, portrety Marszałka i Prezydenta (po 1935 r.
również II Marszałka – E. Śmigłego-Rydza). O portrety dbano szczególnie. W piśmie J.
Gadomskiego, Przewodniczącego Wydz. Powiatowego w Mińsku, skierowanym do
zarządów miast i gmin czytamy: „Doszło do mojej wiadomości, że jakoby na terenie
tutejszego powiatu w niektórych szkołach powszechnych daje się odczuć brak portretów
Pana Prezydenta (...). W związku z powyższym polecam niezwłocznie przeprowadzić
lustrację wszystkich szkół powszechnych celem ustalenia ilości brakujących portretów i
nadesłania o tem sprawozdania (...) do dnia 10 stycznia 1933r.”212 [powinno być
„1934r.”- p.a.]
Czemu to miało służyć? Ano – ówczesnemu modelowi wychowania, tzw.
„państwowo-obywatelskiemu” – i w tym jeszcze niczego złego nie było, ale to był
środek, a celem – kult jednostki, „budowanie legendy”. Tu muszę sobie pozwolić na małą
dygresję, gdyż pamiętam czasy, kiedy też wisiały trzy portrety i to na frontowej ścianie.
Nie mogło ich zabraknąć w żadnej sali, a w szkole było dwie linie – w tym jedna złamana
(nauczycielka wzięła zamach, nie zdążyła wyhamować, kiedy uczeń zabrał rękę, cios
spadł na stół i szkoła w taki sposób została pozbawiona ok. 20% pomocy naukowych do
matematyki. Ale portrety były. Pierwszego, drugiego… a ministrów edukacji (oświaty)
czemuś w szkołach nie wieszali. Mieli szczęście (ministrowie).
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GUPM. 1919r., nr 3, poz. 39.
GUPM. 1921r., nr 18, s.6. Dla porównania; pensja wójta wynosiła 6000 mkp miesięcznie.
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Uczniowie mieli do dyspozycji jednolite ławki (siedzenia łączone na trwałe ze
stołami, niczym obecnie ławki w kościele). Malowane były na czarny lub brunatny kolor.
Siadało w nich 4-6 uczniów213, pomiędzy każdą dwójką znajdował się owalny otwór na
kałamarz z atramentem, a przed każdym uczniem było zagłębienie na ołówki itp. Od
początku zalecano ławki dwuosobowe, ale praktycznie do końca II RP w wielu szkołach
„dosługiwały” stare, pamiętające jeszcze carskie czasy. Każda nowa szkoła była
wyposażana w ławki dwuosobowe. Nauczyciel w klasie dysponował drewnianym stołem
(czasem dwoma) i drewnianym krzesłem. To było wszystko.
Aha, z wyposażenia i pomocy naukowych jeszcze te najważniejsze: tablica i kreda –
narzędzia tortur umysłowych, ale i narzędzia tortur fizycznych też były na wyposażeniu,
choć o nich rozporządzenia i okólniki nie wspominają. Stanowiły najczęściej prywatne
wyposażenie nauczyciela, a w mniejszych szkołach poza kredą i tablicą jedyną niekiedy
„pomoc naukową”.
Uczniowie redagowali gazetkę ścienną zamieszczając na niej najważniejsze
wiadomości dotyczące rocznic i świąt państwowych oraz bieżących wydarzeń.
Zmieniana była raz w miesiącu.
Normy zaopatrzenia szkól w opał i inne materiały ustalane były przez
ministerstwo214 oraz przez Rady Szkolne Powiatowe. W 1919r. „licząc na jedną klasę na
nauczyciela” rocznie przysługiwało 200 mkp na światło (nafta), 500 mkp na obsługę
(sprzątanie), 600 mkp na rąbanie drewna, 300 mkp na kancelarię (papier, koperty,
znaczki, materiały biurowe) oraz 200 mkp na nieprzewidziane wydatki.
Dla powiatu mińskiego uchwalone w dniu 27 listopada 1928 roku wynosiły:
Węgiel –1200 kg na klasę, drewno (suche) – 200 kg, a w lokalach nie dających się
dobrze zaopatrzyć na zimę norma była zwiększona o 50%. Przy zamianie węgla na
drewno liczono 200 kg suchego, twardego drewna za 100 kg węgla, lub 250 kg
prasowanego torfu.
Szkoły w gm. Wielgolas opalano drewnem i torfem wydobywanym w dość dużych
ilościach na „Tłuce” w Gołychłąkach.
Zaopatrzenie w światło przewidywało 30 kg nafty na klasę i 15 kg na kancelarię.
W zakresie higieny na klasę przypadało: 2 ręczniki, 3 ścierki, 5 mioteł, 3 szczotki
ryżowe, 2 kg mydła szarego, 1 kg sody. Ponadto dla dzieci 3 kg mydła do mycia rąk na
rok.
Materiały piśmienne dla dzieci: na klasę 15 litrów atramentu czarnego, 1 kg kredy,
gąbka lub dwie ściereczki, odpowiednia ilość kałamarzy.
Jak się przedstawiały wydatki szkoły w Wielgolesie w tej dziedzinie? Najlepiej
posłużmy się „wyciągiem” sporządzonym na podstawie odnośnych ksiąg, które się
zachowały w otwockim archiwum.
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Piłatkowski Z.: Dzieje… op. cit. Ławki w Wielgolesie były 4-osobowe, ale siadało w nich po 6 i więcej
uczniów, blaty czarne, pozostałe części jasno-brunatne.
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Dz. Urz. MWRiOP, 1919 r., nr 6, poz.8.

-73-

Tab. 6. Wydatki na utrzymanie szkół w gm. Wielgolas w l.1935-1936.215
Lp. Treść
Rok
Kwota [zł]
Borówek Dębe M. Transbór Wielg.
1
Opał dla szkół
1935
60,00
(Sadowskiemu
za 1936
96,00
torf)
2
Remont budynków i 1935
25,00
15,00
15,00
25,00
lokali
3
Utrzymanie
1935
40,00
52,00
47,00
60,00
czystości: - obsługa
1936
38,00
20,00
15,00
30,00
-pyłochłon
4
1935
18,00
5,00
7,00
42,00
1936
12,00
8,00
18,00
5
Materiały piśmienne 1935
15,00
7,50
15,00
15,00
6
Uzupełnienie i
193519,00
5,00
15,00
27,00
remont inwentarza
1936
szkolnego
7
Światło (nafta)
1936
4,00
9,00
9,00
9,00
8
RAZEM:
x
171,00
113,50
272,00
226,00

Starogr.
21,00
30,00
30,00
15,00
15,00
15,00
15,00

141,00

W wykazie powyższym nie ujęta została szkoła w Budach Wielg. Wydatkowano tam
na obsługę 25 zł w 1935r. i 32 zł. w 1936r. Porównywania wydatkowanych w
wymienionym okresie kosztów (razem) nie należy dokonywać, gdyż nie ma danych
dotyczących zakupu opału w szkołach (poza transborską). Do wydatków gminy należały
także związane z zapewnieniem opału dla nauczycieli. W 1935 r. W. Dońcow –
nauczyciel w Wielgolesie, otrzymał z tego tytułu zwrot w wysokości 27,50 zł.
Nauczyciele mieszkający w wynajętych domach otrzymywali ponadto dodatki
mieszkaniowe, które w l. 1935-1936 wynosiły 15 złotych miesięcznie.
Ponad wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tabeli gmina uiszczała opłaty na rzecz
szkół sąsiednich, do których chodziły dzieci zamieszkałe na jej terenie. I tak w 1936r.
zapłacono gm. Jeruzal – 150 zł, Iwowe-200 zł, Parysów – 400 zł. Wielgolas zaś otrzymał
od innych gmin 1100 zł. zwrotów.
Remonty, podobnie jak i utrzymanie szkoły, leżały w gestii gmin i Dozorów
Szkolnych. (...) Oprócz niezbędnych prac wynikających z eksploatacji budynku często
zachodziła konieczność dostosowania istniejącej bazy lokalowej do wymagań władz
oświatowych i sanitarnych. Przypominały o tym pisma kierowane przez nie do wójtów i
burmistrzów,216 których obowiązywały sprawozdania z wykonania prac.
Remonty coroczne obejmowały bielenie lokalu, opatrzenie okien, naprawę
pieców, przynajmniej 4-krotne czyszczenie kominów, malowanie tablic.217 Remonty
nadzwyczajne wg ustaleń RSP w Mińsku Maz. mogły być przeprowadzane tylko w
lokalach własnych zgodnie z potrzebami określanymi przez odnośne Dozory Szkolne.
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APO. Akta gm. Wielgolas, sygn. 61/3, Księga wydatków budżetowych 1935-1946.
APO. AMM, sygn. 202, k.62; Pismo Wydz. Powiatowego w Mińsku Maz. nr 1144/21 z dnia 16.VIII.1921
roku; sygn. 212, k.2. Pismo Wydz. Powiat. Sejmiku w M.Maz. nr L.II-26/41 w sprawie remontu lokali
szkolnych; sygn. 212, k.51. Pismo Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego nr L.LH.I-5-2 w sprawie
remontu szkół i urzędów, i w ślad za nim pismo Wydz. Pow. M.Maz L.II-1/37 z dnia 26 lipca 1930 r; Ok. nr
174 z 7 czerwca 1938 r. w sprawie remontu szkół w czasie wakacji. AMStW. Akta KOSW, sygn. 70, k.140.
Okólnik nr 213 z 02.X.1937r. w sprawie stanu higieniczno – sanitarnego publ. szkół powszechnych. Dz. Urz.
KOSW. 1937r., nr 9, poz.221.
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APO. AMM, sygn. 210, s.80. Normy zaopatrzenia szkół.
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4. Nauczyciele – kwalifikacje, uposażenia i warunki bytowe
W latach 1917-1919 założono w powiecie mińskim 58 szkół a likwidacji uległo 4.
Spowodowało to wzrost zapotrzebowania na kwalifikowaną kadrę w stosunku do roku
1916 o ponad 50 osób. Trudności z zapewnieniem kadry pedagogicznej znalazły
odzwierciedlenie w okólniku ministerstwa uniemożliwiającym nauczycielom zmianę
miejscowości, a nauczycielom z Małopolski przeniesionym do Kongresówki powrót na
poprzednie stanowisko.218 W powiecie mińskim prawie połowa nauczycieli nie miała
kwalifikacji zawodowych.219
Sprawy związane z kształceniem nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa powszechnego
regulował dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim z
dn. 7.II.1919r.,220 Samo rozporządzenie nie zapewniło jeszcze kadr toteż kursy i
egzaminy dla nauczycieli „czynnych a nie kwalifikowanych” organizowane były w
powiecie mińskim niemalże co pół roku.221 Udział w nich dla tychże nauczycieli był
obowiązkowy.222
Nauczyciele z naszego terenu byli w dość komfortowej sytuacji, gdyż kursy często
organizowane były w Seminarium Nauczycielskim w Siennicy. Tylko w roku 1929 w
wakacje odbył się kurs humanistyczny, fizyko-matematyczny i pedagogiczny dla
nauczycieli ze szkół niżej zorganizowanych. W następnym roku kursy również były
prowadzone, także dla nauczycieli kwalifikowanych i obejmowały poszczególne działy
programów – dziś nazwalibyśmy je przedmiotowo-doskonalącymi.
Dokształcający się na Wyższych Kursach Nauczycielskich (studia w Warszawie)
otrzymywali urlopy płatne. Egzaminy nauczyciele składali w macierzystej szkole
prowadząc dwie lekcje (z różnych przedmiotów). Komisja przeglądała wypracowania
uczniów z ostatniego roku, dokumentację szkolną i sprawdzała poziom wiedzy uczniów.
Brano pod uwagę także znajomość przepisów i pracę organizacji uczniowskich. W 1929
roku zmieniono nieco przepisy o praktycznym egzaminie nauczycieli.223 Nauczyciele nie
posiadający kwalifikacji po dniu 31.08.1929r. mieli być zwolnieni ze służby i zatrudniani
tylko w wypadku braku kwalifikowanych. Rozwiązanie to obowiązywało praktycznie do
II wojny światowej. Ustawa z 1932 roku zmieniła system kształcenia nauczycieli. Po
ukończeniu gimnazjum (16 lat) naukę kontynuowano w 3-letnich liceach
pedagogicznych, a jeśli kandydat miał 18 lat – w 2-letnich pedagogiach.
O wykształceniu pierwszych w wolnej Polsce nauczycieli wielgoleskiej szkoły nie
mamy informacji. Począwszy natomiast od Bolesława Wzorka wszyscy nauczyciele
posiadali odpowiednie kwalifikacje. Świadczą o tym pełnione przez nich funkcje i
awanse – z reguły z Wielgolasu przechodzili do szkół wyżej zorganizowanych. Nie udało
się odnaleźć ich nazwisk także wśród uczestników innych kursów przeznaczonych dla
kwalifikowanych nauczycieli. Oznacza to, że takie kursy też ukończyli wcześniej bądź
nie musieli ich kończyć, np. harcerski, świetlicowy itp. Widnieją natomiast na listach
nauczyciele z sąsiednich szkół: W. Błachnio, E. Religa z Dębego (kurs oświaty
pozaszkolnej, 1931r., kurs świetlicowy 1933r.), A. Grasiak z Latowicza (kurs
świetlicowy), F. Reda z Walisk, E. Mondalski z Redzyńskiego, A. Piwowarczyk z
Borówka – wszyscy kurs świetlicowy w Mińsku Maz.
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Dz. Urz. MWRiOP, 1920r., nr 15, poz. 101. Okólnik nr 7136/II MWRiOP w spr. próśb o przeniesienia.
Dzieje Mińska…op. cit., s. 411.
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Dz. Urz. MWRiOP, 1919r., nr.2, poz.3.
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Okólniki Insp. Szkolnego; GUPM. 1920r., nr 4, poz. 64; 1920r., nr 44 poz.276; 1921 r., nr 18, poz. 95.
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GUPM. 1921 r., nr 18, s.4.
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Dz. Urz. MWRiOP, 1929r., nr 1, poz. 3.
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Po roku 1931 KOSW zalecało zwalnianie nauczycieli, którzy uzyskali mianowania
przed 1926 r. o ile nie złożyli egzaminu praktycznego.224
W Wielgolesie takie przypadki nie miały miejsca, zresztą wydaje się, że nauczyciele,
którzy byli podoficerami, lub oficerami rezerwy (B. Wzorek, W. Dońcow), uczestnikami
wojny polsko-bolszewickiej mogli być o pracę raczej spokojni jeśli tylko wykazywali się
odpowiednią postawą obywatelską, ale też trzeba przyznać, że byli to najbardziej
aktywni, prężni nauczyciele.
W ogóle z każdym rokiem było z nauczycielstwem lepiej zarówno pod względem
wykształcenia, zaangażowania, jak i dyscypliny pracy. Konkurencja na rynku pracy
spowodowała, że niemożliwe było traktowanie w l. 30. pracy tak, jak w pierwszych
latach niepodległości, kiedy to: „po wizytacji jednej ze szkół; nauczyciel z 20-letnim
stażem nie prowadzi żadnych wykazów, fałszuje dane statystyczne. Czas już zarzucić
wszelkie metody oszukiwania władzy, które może były uprawnione za czasów niewoli
moskiewskiej”.225 Napływały skargi na spóźnienia, przerywanie lekcji dla załatwiania
spraw prywatnych, gospodarczych, samowolne dni wolne itp. Jak widać niełatwo było,
przynajmniej niektórym, po latach „partyzantki” przyzwyczaić się do normalnej pracy,
zwłaszcza w małych, wiejskich szkołach leżących „z dala od władzy”. Nic dziwnego, że
jakakolwiek dokumentacja szkolna z tamtych lat jest dla historyka rarytasem, i
niekoniecznie winna jest temu stanowi rzeczy ostatnia wojna.
Temat drażliwy i temat-rzeka: płace nauczycieli.
W Dz. Urz. MWRiOP nr 1 z 1919 (poz. 2) roku uregulowano sprawy płacowe.
Nauczycieli podzielono na dwie grupy: stałych i tymczasowych. Nauczyciel otrzymywał
płacę zasadniczą w wysokości 2700 mkp, a po czterech latach i po każdych trzech
kolejnych wzrastała ona o 300 mkp. Po 12 latach pracy stała pensja wynosiła 3600 mkp, i
znów podnoszono ją jak poprzednio, ale nie powyżej 4500 mkp. Ogólnie rzecz biorąc
nauczyciel wykwalifikowany zaczynał od X grupy zaszeregowania, po 12. latach
awansował do IX grupy.
W latach 1921-23 zasadnicza pensja nauczyciela przewidziana przepisami
wynosiła dla X grupy uposażeń 800 mkp. Nauczyciel niewykwalifikowany otrzymywał
600 mkp (XI grupa). Ponadto nauczycielowi przysługiwały dodatki drożyźniane226, 14sta pensja i 2,5% dodatek za każdy rok pracy po przepracowaniu trzech lat. Za
kierownictwo szkoły jednoklasowej wypłacano 480 mkp rocznie.227 Dawało to łącznie
nauczycielowi kwalifikowanemu ok. 3540 marek przy zapewnieniu mieszkania przez
gminę. W wypadku braku kwalifikacji była to suma rzędu 2640 marek.228 Nauczycielom
przysługiwały dodatkowo przynajmniej 2 morgi gruntu, które miała zapewnić gmina, a
jeżeli takowych nie zapewniała – wypłacano równoważnik pieniężny.
Taką pensję (ok. 3000 mkp) pobierał Jan Śluzek, ale było to przez krótki czas.
Szybko zaczęto wypłacać dodatki (nie podwyżki!). Te dodatki wynikały z nabierającej
rozpędu inflacji i w sumie nigdy za nią nie nadążały.229
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AMStW, Akta KOSW, sygn. 70, k. 18.
GUPM, nr 43 z 24 XII 1919r., poz. 642.
Dz. Urz. MWRiOP, 1920r., nr 7, poz.48; Dz.Urz. MWRiOP, 1921r., nr 1, poz. 2; nr 2, poz. 9 (nadgodziny);
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Ustawa z dn. 13.VII.1920 r. w sprawie uposażenia nauczycieli publ. szkół powszechnych. Dz.Urz.
MWRiOP, 1920r., nr 20, poz.132.
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Dla porównania pensja wójta gm. Łukówiec wynosiła w 1921 roku 6000 mkp miesięcznie. GUPM z dn.
11.V.1921r., s.6.
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Np. w styczniu 1923r. znaczek na list miejscowy kosztował 100 mkp, w grudniu 25 000 mkp, a
wydrukowano znaczki o nominale 1 i 2 mln marek! Od stycznia 1924 r. (reforma walutowa min.
Grabskiego), znaczek kosztował 10 gr.
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Uregulowania prawne z pierwszych lat II Rzeczpospolitej dotyczące kwalifikacji i
stosunków służbowych nauczycieli zostały zmienione w 1926 roku, a następnie w 1927 i
w 1928 roku.230 Według nowych przepisów nauczyciel posiadający kwalifikacje mógł
przystąpić do egzaminu na nauczyciela szkół powszechnych po dwóch latach pracy, a o
ile nie dopełnił tego w ciągu pięciu lat powinien z nim być rozwiązany stosunek
służbowy.
Odrębnym zagadnieniem były kwalifikacje nauczycieli religii. Oprócz świadectwa
szkoły średniej powinni mieć ukończone kursy katechetyczne i złożony egzamin przed
Kurią Biskupią, a ponadto uzyskać misję kanoniczną.231 Konkordat zawarty między RP
a stolicą Apostolską 10 II 1925 roku232 uznawał naukę religii za obowiązkową w
szkołach powszechnych, co było potwierdzeniem zapisu konstytucyjnego.233 Władze
kościelne nadzorować miały naukę pod względem treści nauczania i moralności
nauczycieli. Duszpasterze często skarżyli się na nieregularne wypłacanie im pensji, o
czym Departament Wyznań informował MWRiOP. Ministerstwo zaś „odbijało piłeczkę”
pisząc, iż „(…) w poważnej części wypadków przyczyna zła leży w tem, że duszpasterze
udzielają nauki religii z reguły bardzo nieregularnie, nie podając przeważnie we
właściwym czasie powodów nieodbywania nauki”.234
Oprócz przepisów dotyczących kwalifikacji i uposażeń ukazywało się wiele
rozporządzeń, okólników (wydawanych także przez władze administracyjne i
samorządowe niższego szczebla) regulujących sprawy różnego rodzaju opłat, podwód,
kosztów podróży i innych.
Spróbujmy ustalić, ile zarabiał nauczyciel w Wielgolesie w latach 30. Był
funkcjonariuszem państwowym, a więc wg rozporządzenia Prezydenta RP z 1934 r,.
zostawał zaszeregowany do odpowiedniej grupy. Najniższą była XII, zaczynał od XI,
czyli 130 zł pensji zasadniczej miesięcznie (jak nauczyciel bez kwalifikacji). Po 3 latach
pracy (jeśli złożył egzamin praktyczny) awansował do grupy X – 160 zł., po 6 latach – IX
grupa – 210 zł, po 15 latach – VIII – 260 zł, po 24 l. – VII – 335 zł, po 30 l. – VI – 450
zł. Jeśli nauczyciel miał ukończone studia wyższe, zaczynał od grupy IX, po 27 latach
pracy osiągał V – 700 zł.
W. Dońcow pracując w l. 30., miał ok. 15 lat pracy, czyli stała pensja wynosiła 260
zł (przy etacie 28 godzin). Kierownik szkoły II stopnia otrzymywał po 25 zł i po 5 zł za
godzinę ponadwymiarową, ale tych nie mógł mieć więcej niż dwie, czyli 40 zł
miesięcznie. Po zsumowaniu daje to zarobki w wysokości ok. 320 zł miesięcznie.
Przeciętny nauczyciel mógł zarabiać więcej, o ile miał dopuszczalne prawem 4 godziny
ponadwymiarowe. Do tego należy „dorzucić” 15 zł dodatku mieszkaniowego, który
nauczyciele w Wielgolesie otrzymywali.
W okresie międzywojennym w Wielgolesie pracowało łącznie ośmiu nauczycieli.
Byli to: Jan Śluzek (4 lata), p. Terpiłowska (3 lata), a od 1925 r. p. Bolesław Wzorek
pełniący obowiązki kierownika, gdyż od tegoż roku szkoła była szkołą dwuklasową, o
dwóch nauczycielach. Od 1925 do 1929 roku pracowała Stefania Gierszkiewiczówna, po
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Dz.U.R.P. 1928r., nr 28, poz.258. Rozporządzenie Prezydenta RP z dn. 06.III.1928 roku o kwalifikacjach
zawodowych do nauczania w (…) szkołach powszechnych.
Dz. Urz. MWRiOP, 1920r., nr 5, poz. 38. (kwalifikacje i wynagrodzenia).; Ustawa z 1.VII.1926 o stosunkach
służbowych nauczycieli. Dz.U.R.P. 1926r., nr 92, poz. 530, art. 4; Dz.U.R.P. 1928r., nr 47, poz. 462;
AAN. Akta MWRiOP, sygn. 955, s.106. [mikrofilm B9948]: Pismo MWRiOP nr I-388/28 z 30.III.1928r. do
Dep. Wyznań w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii w szkołach powszechnych.
232
Dz.U.RP.1925r., nr 72, poz. 501. Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a RP podpisany w Rzymie dn.
10.II.1925 r. Dz.U.RP.1925r., nr 72, poz. 501.
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Art. 118 Konstytucji RP z 17 marca 1921 roku; Dz.U. 1921 r., nr 44, poz. 267.
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AAN, MWRiOP, sygn. 995, s. 160. Pismo z 5.III.1930r., nr II-4928/30.
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niej przez rok Izabela Kulińska. W 1930 roku p.o. kierownika szkoły został Wiktor
Dońcow, a drugim nauczycielem był B. Wzorek.
Od roku szkolnego 1935/36 w szkole pracowała Władysława Zwolińska, żona
sekretarza Urzędu Gminy, a B. Wzorek przeszedł do Latowicza. Wiązało się to z
przeniesieniem siedziby UG do Wielgolasu.
W. Zwolińska od roku szk. 1936/37 pełniła obowiązki kierownika szkoły. P.
Dońcow przeszedł do pracy w 3-klasowej szkole w Mariance, a do Wielgolasu przybył ze
szkoły w Czarnogłowiu p. Czesław Sasimowski.
Niczym chyba nauczyciele nie byli tak często „obdarzani” przez władze jak
dodatkowymi obowiązkami. W 1920 r. wydano okólnik, który nauczycieli „czynił
odpowiedzialnymi za całość i prowadzenie bibliotek gminnych nauczycielskich”235. Do
nauczycieli należało prowadzenie wszelkich akcji w środowisku np. zachęcanie rodziców
do poddawania dzieci szczepieniom, zachęcanie do zakupu nalepek na cele walki z
gruźlicą, rozwieszanie stosownych plakatów – że tylko o higienie wspomnę – i
prowadzenie wielu innych akcji propagandowych236.
Tab. 7. Nauczyciele Szk. Powszechnej w Wielgolesie w okresie międzywojennym.
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwisko i imię
Śluzek Jan
Terpiłowska NN
Wzorek Bolesław; p.o.
kier. w l. 1925-1930
Gierszkiewicz Stefania
Kulińska Izabela
Dońcow Wiktor, p.o. kier.
w l. 1930-1935
Zwolińska Władysława,
p.o. kier. szk. 1935-36
Sasimowski Czesław
Orłowska Teresa

Lata pracy
1918-1922
1922- 1925
1925- 1935

Przybył z:

Ubył do:

Waliska
(1919 -25)

Latowicz
(1935/6)- Oleks.

1925-1929
1929-1930
1930-1936

Marianka (szk. 3
– klasowa)

1935-1940
1936 - 1944
1938-1944

Czarnogłów
Z Kuratorium
Brzeskiego

Wielgolescy nauczyciele, podobnie jak większość nauczycieli okolicznych szkół,
należeli przed wojną do Związku Nauczycielstwa Polskiego, ogniska w Latowiczu.
Założone zostało 1916 r. W l. 20. skupiało nauczycieli szkół w Bud Wielg., Chrominie,
Dębem M., Iwowem, Jeruzalu, Kamionce, Lalinach, Latowiczu, Lipinach, Łopaciance,
Łukówcu, Oleksiance, Redzyńskiem, Starogrodzie, Stawku, Strachominie, Transborze,
Waliskach i Wielgolesie.237
(...) W roku 1936 po ukazaniu się w „Płomyku” fotografii uśmiechniętych dzieci z
ZSRR, władze postanowiły zawiesić działalność Zarządu Głównego. Stało się to
powodem strajku nauczycieli. O przystąpieniu do niego zadecydowano w Mińsku 5
października 1937 roku i wyznaczono datę na 12 października. Tego dnia nauczyciele z
powiatu (prawie 100% należało do ZNP) zebrali się w mińskim „Koperniku”. Z 98 szkół
w powiecie nie strajkowało 7, a spośród 282 nauczycieli – 15. Z gminy Wielgolas nie
235

GUPM, 1920r., nr 44, poz.276.
Dz. Urz. MWRiOP. 1930r.; nr 2, poz 20, nr 11 poz. 175.
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Mrozek W.: Krótka historia oddz. powiatowego ZNP w Mińsku Maz. od r. 1915-1972. mps w O ZNP w
Mińsku Maz.
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strajkowała tylko 1 szkoła (1 nauczyciel).238 Prawdopodobnie była to szkoła w
Transborze, gdzie nauczycielką była A. Krajewska pracująca ostatni rok, tuż przed
przejściem na emeryturę. Organizatorem strajku i prezesem ogniska w Latowiczu był Jan
Stabiński, organizator tajnego gimnazjum podczas okupacji niemieckiej.
Na koniec tego podrozdziału spójrzmy jeszcze na przydział czynności
poszczególnym nauczycielom w l. 30. XX w., gdyż tylko z tych lat dysponujemy danymi.
Tab. 8. Przydział czynności (wychowawstw, organizacji szkolnych) nauczycielom
szkoły w Wielgolesie w l. 1930-1939.
Rok
szkolny
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935/36
1936/37

B. Wzorek
kl. I, II, III
kl. I, II, III
kl. II, III
kl. II, III
Kl. III, IV-V2

W. Dońcow
KS1, kl. IV, V
KS, kl. IV, V
KS, kl. I, IV-V
KS, kl. I, IV-V
KS, kl. I, II
KS, kl. II, III

Nauczyciele
W. Zwolińska
Cz. Sasimowski

kl. I, IV-V2
KS, kl. II,IV-V2
Skl, Bibl. TPB
kl. III, cz. V-VI
kl. III, IV, Skl.

T. Orłowska

Kl. I, III, SKO

1937/38
KS, kl. IV, cz. II V-VI, cz. I
1938/39
KS, kl. I, V, SKO kl. II, VI, TPB
1
– KS - kierownik szkoły
2
- brak informacji, czy w tych latach był V oddział. Z liczby uczniów wynika, że w r. szk. 1934/35 mogło
go nie być, lub był bardzo nieliczny. [por. tab. 6].
Skróty: Skl. –Szklepik Szkolny (Spółdzielnia Uczniowska), Bibl. – Biblioteka Szkolna, TPB –
Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, cz. – część zajęć.

Począwszy od roku szk. 1935/36 dała się zauważyć pewna „specjalizacja”
nauczycieli. Nie prowadzili tylko jednego oddziału, ale mieli zajęcia w różnych. T.
Orłowska uczyła religii, rysunków i przyrody niemal we wszystkich klasach, ale
„odstąpiła” matematykę. Historią i religią zajmowała się W. Zwolińska. Oczywiście –
decydowała „siatka godzin” i w efekcie w miarę równy ich podział między nauczycieli.
Z okresu międzywojennego na szczególne podkreślenie zasługuje praca dwóch
nauczycieli i kierowników wielgoleskiej szkoły, stąd kończąc rozdział, prezentuję ich
sylwetki, ale nie jest to zbyt dużo informacji. Może z czasem pojawią się następne.
Bolesław Wzorek ur. w Latowiczu 9 marca 1902 roku[? – w opracowaniach
spotykamy zapisy, iż pochodził z Oleksianki], syn Jana i Weroniki z Miklaszewskich. W
latach młodości zamieszkiwał w Oleksiance? Absolwent Seminarium Nauczycielskiego
w Siennicy. W latach 1919-1925 nauczyciel w Waliskach239. 16 grudnia 1923r. wstąpił w
szeregi druhów OSP w Latowiczu.
Od 1925 roku był nauczycielem i kierownikiem szkoły w Wielgolesie (do 1930r.),
następnie nauczycielem do 1935 roku. W roku sz. 1935/36 został nauczycielem szkoły w
Latowiczu, a od 1936 roku kierownikiem szkoły w Oleksiance.
Był podporucznikiem rezerwy, odznaczony został w 1934 r. medalem pamiątkowym
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Mrozek W.: op. cit., s. 36, Kotański H.: Powiat Mińsk Maz. (w:) Strajk nauczycielski w roku 1937 w
Warszawie i powiatach byłego woj. warszawskiego, Warszawa 1979, s. 81, B. Ługowski: Szkolnictwo w
Polsce 1929-39 w opinii publicznej, Warszawa, s. 131.
239
Reda E.: Dzieje szkoły w Latowiczu, - wymienia Borówek jako miejsce pierwszej pracy B. Wzorka.
Tymczasem przytoczone źródło (RMM, z. 5/1999, s. 180) wymienia szkołę w Waliskach kierowaną przez F.
Ozimka.
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za wojnę 1918-1920 (polsko-bolszewicką)240.
Po klęsce wrześniowej natychmiast rozpoczął pracę konspiracyjną, był jednym z
założycieli ZWZ na terenie gm. Latowicz i Iwowe241. Przyjął wówczas pseudonim
„Wicher”. Aresztowany został przez Niemców 14 lutego 1941 roku i zamordowany przez
gestapo w roku 1943. [Z. Gajowniczek umieszcza go wśród peowiaków i strażaków, i
podaje, że zginął w Oświęcimiu w 1941r.]
Dońcow Wiktor ur. ok.1900r., nauczyciel i kierownik szkoły w Wielgolesie w l.
1930-1935, nauczyciel do 1936 roku. Następnie na własną prośbę przeniósł się do 3klasowej szkoły w Mariance, gdzie pracował do lat powojennych. W okresie wojny
prowadził tajne komplety. Po wojnie ożenił się z Leontyną z d. Żelazowską (przed wojną
była nauczycielką 2-klasowej szkoły w Kiczkach)
Podporucznik rezerwy WP, uczestnik walk 1918-1920, odznaczony w 1934 roku
medalem pamiątkowym za wojnę 1918-1920. W szkolnictwie przepracował ponad 50 lat.
Doczekał się dzieci i wnuków, dla których i o których pisał wiersze. Zasłużony, wzorowy
nauczyciel, zyskał szacunek uczniów, społeczeństwa i uznanie władz. Został odznaczony
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. zmarł 30 lipca 1983 roku. został pochowany w
rodzinnym grobie na Woli w Warszawie.242

5. Uczniowie, nauczanie, opieka
Uczniowie wielgoleskiej szkoły niemal w 100%. pochodzili z rodzin chłopskich.
Sporadycznie tylko pojawiali się z rodzin mieszczańskich (synowie J. Witalskiego) i
szlacheckich – dzieci B. Wyleżynskiego, które pobierały dodatkowo naukę w domu.243
Sytuacja, kiedy w jednych ławach zasiadały dzieci służby dworskiej, bogatych chłopów,
wiejskiej biedoty i ziemiańskie, była na pewno korzystna wychowawczo. Możemy zatem
przyjąć, że wszystkie dzieci były „wiejskie”, bo wszystkie zamieszkiwały na wsi, dobrze
tę wieś znały, wychowywały się w podobnym otoczeniu, choć na pewno w różnych
warunkach. Nie było problemów wyznaniowych, przynajmniej nic o nich nie wiadomo,
mogły być najwyżej zwykłe, koleżeńskie „docinki”. Kronika nie wspomina o żadnych
incydentach na tym tle.
Dokładne informacje o liczbie uczniów szkoły w Wielgolesie mamy z początków
niepodległości. Na podstawie wspominanej wcześniej Księgi Głównej... w szkole uczyło
się w poszczególnych latach szkolnych:
- 1917/18 – 44 uczniów,
- 1918/19 – 43 uczniów,
- 1919/20 – 60 uczniów
- 1920/21- 37 uczniów (po wojnie polsko-bolszewickiej),
- 1921-22 – brak danych
- 1922/23 – 56 uczniów.
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Rocznik Mińskomazowiecki, z. 2/1994, s. 79.
Zebranie organizacyjne ruchu oporu odbyło się 5 listopada 1939r. w obecności majora Wójtowicza,
Latowiczanina, który przybył z Warszawy. Tegoż samego dnia pierwsi członkowie ZWZ złożyli przysięgę.
(za: Gajowniczek Z.: Dzieje Latowicza, op. cit., s. 219).
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Na podst.: Słownik biograficzny nauczycieli…red. M. Górska, ZO ZNP Mińsk Maz., 2005, s. 51.
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Informacja ustna od p. S. Woźniak. Przed wojną „douczanie” we dworze prowadził jej brat Stanisław Święch
(lotnik, zginął nad Holandią), na którego „zawsze czekała bryczka ze dworu” kiedy będąc studentem
przyjeżdżał do domu w Transborze.
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Spróbujmy przedstawić liczbę dzieci w szkole w l. 30. bo z lat 20. wydaje się to
niemożliwe, a przynajmniej trudne do ustalenia (liczebność klas) z dokładnością poniżej
+/- 5, a i tak poświęcić trzeba by na to kilkadziesiąt godzin.
Tab. 9. Liczba uczniów Szk. Powszechnej w Wielgolesie w l. 1929-1937.244
Klasa/oddz.
Rok szk.
1929/30
1930/31

I

II

III

IV

V

35?
34

24
30

Li czba dzieci
28
21
15
20 25(10+15) 16(9+7)

1931/32
28
31
24
20(14+6) 16(8+8)
1932/33
25
30
26
37
9
1933/34
28? 22? 26?
57
1934/35
20
26
42
24
1935/36
28
17
45
48
1936/37
34
26
34
35
* G – z Gołychłąk, T – z Transboru, D – z Dębego, B – z Budek.

Razem

Ok.125
125
119
127
133
112
138
129

Z poza
obwodu*

1G+5T do
V
1D do V
1T do V

1B

? – liczba szacunkowa; ± 2.

Dzień pracy w szkole rozpoczynał starszy komplet uczniów o godzinie ósmej lub
dziewiątej w zależności od pory roku, o czym już była mowa. W latach 30. w porze
wiosenno-letniej zajęcia zaczynały się przed godziną ósmą dziesięciominutową
gimnastyką.245 Następnie w klasie odmawiano przed pierwszą lekcją modlitwę: „Boże,
który oświecasz serca i umysły nasze daj aby ta nauka była dla nas z pożytkiem
doczesnym i wiecznym. Tak nam dopomóż Panie Boże. Amen”.
Nauka w oddziałach łączonych (w Wielgolesie łączono w komplet kl. najstarsze, ale
czasami były to kl. „średnie” – III i IV) odbywała się w taki sposób, że jeden oddział
otrzymywał zadanie do pracy cichej, a w drugim nauczyciel w tym czasie sprawdzał
pracę domową, odpytywał, tłumaczył. Po przerwie sytuacja ulegała odwróceniu. Na
lekcjach takich przedmiotów jak np. roboty ręczne i śpiew obydwa oddziały wykonywały
to samo. Przerwy były dziesięciominutowe, poświęcone przede wszystkim zabawom na
świeżym powietrzu. Dziewczęta grały w „łapki”, odbijanie piłki głową i „piłka do
dołka”, a chłopcy w palanta. Popularny był „berek” i gra w dwa ognie. Po zakończeniu
zajęć przez pierwszy komplet (modlitwą) przerwa była dłuższa. Po niej zaczynali zajęcia
uczniowie z oddziałów młodszych.
A czegóż to ówczesny uczeń powinien się w szkole nauczyć?
Nie sposób tutaj przedstawiać programów, ale w wielkim skrócie spróbuję
przedstawić zadania dla ucznia klasy V. Otóż:
- z jęz. polskiego (5 godz.) powinien „czytać płynnie, mówić swobodnie, pisać z
pamięci, że słuchu, streszczenia, listy, powinien znać części mowy i zdania”,
- z historii (3 godz.) powinien: życie pierwotne, budowę i rozbicie jedności Państwa
Polskiego, odrodzenie i wzmocnienie, rozwój potęgi Polski, złoty wiek, walkę o
utrzymanie potęgi (do Jana III Sobieskiego),
244
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Opracowanie własne na podstawie KSW 1 i Ks. Urodz. par. Latowicz.
KSPDM, s. 9.
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- z geografii (3 godz.) znać geografię Polski (formy terenu, krainy geograficzne) i
geografię Europy – najważniejsze góry, niziny i wyżyny oraz państwa; sąsiadów
Polski, Wlk. Brytanię, Francję, Płw. Bałkański i Apeniński,
- z przyrody żywej (3 godz.): rośliny przybrzeżne, ryby, drapieżniki, ptaki krajowe,
gady; z przyrody martwej: ciepło, własności powietrza, stany skupienia wody,
rozpuszczalność w wodzie, światło.(przyrody martwej uczono od listopada do
kwietnia).
- z arytmetyki z geometrią (4 godz.): podzielność liczb, ułamki zwykłe, liczby
dziesiętne, pole prostokąta, prostopadłościanu i jego objętość,
- z rysunku(2 godz.): rysunek z pamięci i pokazu, z wyobraźni, z natury, mieszanie farb
i wytwarzanie barw,
- z zajęć praktycznych (4 godz.) chłopcy: wyroby z blachy i drewna; dziewczęta;
szycie, roboty dziane; razem – zajęcia ogrodowe, odkurzanie obrazów ( w kl. VI)
zajęcia gospodarskie i hodowlane (poletka pokazowe), chów drobiu, królików i in.,
- śpiew (2 godz.); pieśni ludowe różnych regionów, jedno i dwugłosowe przy pomocy
nut,
- ćwiczenia cielesne: gry i ćwiczenia polowe, sporty (łyżwy, narty, pływanie).
Na podstawie powyższego zarysu wymagań uprawnionym staje się twierdzenie, że w
zakresie powyższych przedmiotów przez 70. lat (z okładem) zbyt daleko nie odbiegliśmy
– delikatnie mówiąc.
Oczywiście uczniom do nauki służyły określone podręczniki, ale nie będę się tutaj
rozwodził nad tematem. O dopuszczeniu podręczników do użytku szkolnego decydowały
zarządzenia ministerialne i podjęte na ich podstawie decyzje rad pedagogicznych.
Podręczniki oceniano jako dozwolony; polecony; przystosowany do programu.246 Lista
podręczników, jak i w chwili obecnej, przed końcem roku szkolnego winna być
wywieszona na widocznym miejscu w szkole.247
Za dobrą naukę i sprawowanie uczniowie byli nie tylko oceniani, ale i nagradzani.
Dziś może trudno to zrozumieć, ale nagrodami były głównie słowne pochwały
nauczyciela przed klasą i wobec rodziców. Pochwała lub nagana udzielona przez
nauczyciela odciskała się na długo w pamięci uczniów, była czymś bardzo istotnym.
Innym sposobem wyróżniania uczniów było powierzanie ról w różnych
przedstawieniach. Tu uczeń pracował na swoje uznanie nie tylko w oczach kolegów i
nauczyciela, ale także rodziców, a często szerszej społeczności.
Oprócz wyróżnień były i kary; tradycyjne, szkolne.248 Za nieodrobienie pracy
domowej trzeba było „odpokutować w kozie”. Czasami był to wynik braku czasu w
domu i uczniowie nawet zbytnio się tym nie przejmowali, że trzeba po lekcjach godzinę
lub dwie zostać. Dużą rolę odgrywało jednak poczucie wstydu i narażenie się na drwiny
kolegów- stąd lepiej było nie ryzykować „dojenia kozy” obojętnie z jakiej by to nie było
przyczyny.
Za nieposłuszeństwo, przeszkadzanie w lekcji albo złe zachowanie, najczęściej
stosował nauczyciel typowe wówczas kary cielesne. Można było dostać „za ucho”,
klęczeć w kącie, a najczęściej dostać „łapy’ linijką lub prątkiem, który należał do stałego
wyposażenia nauczającego w szkole.
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Dz. Urz. MWRiOP. 1927r., nr 8, poz. 113, rozporządzenie MWRiOP z dn. 23 maja 1927r. w sprawie
wyboru i zmian podr. szk. w szkołach powszechnych. Dz. Urz. MWRiOP. 1928r., nr 7, poz. 121, okólnik
w sprawie używania podręczników w szkole
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Dz. Urz. MWRiOP. 1927r., nr 9, poz. 148, okólnik w sprawie wyboru podręczników szkolnych..
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AMStW. Akta KOSW, sygn. 70, k.125, ok. MWRiOP nr 41 z 26II38 r. Ministerstwo opowiadało się przeciw
stosowaniu kar fizycznych polecając badać tę sprawę i pociągać nauczycieli do odpowiedzialności.
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Opieka lekarska i higiena szkolna
Sprawy opieki lekarskiej i higieny szkolnej były uregulowane wstępnie już w 1918
roku.249 Opiekę lekarską obowiązane było zapewnić państwo, dozór sprawować mieli
lekarze powiatowi. Szczególną uwagę zwrócić należało na kurz (zaprawa pyłochłonna,
mycie podłóg), przeprowadzenie odkażania po przebytej chorobie i powrót po niej
dziecka do szkoły po uzyskaniu świadectwa lekarskiego. Jeśli panowała epidemia mogło
dojść do zamknięcia oddziału lub nawet szkoły.
Lekarze powiatowi w szkołach powszechnych przebywali rzadko, a już na pewno w
wiejskich.250 W zaistniałej sytuacji obowiązek niedopuszczenia do szkoły dzieci
brudnych, zawszonych, świerzbowatych itp. spoczywał na nauczycielu. Musiał on
zwracać uwagę na wygląd zewnętrzny i czystość ciała dzieci, nie dopuszczać do
przychodzenia zawszonych. Do obowiązków nauczyciela należało uświadamianie
rodziców i współpraca z lekarzem. Można było nawet poddać zarówno chłopców, jak i
dziewczęta przymusowemu obcinaniu włosów.
W 1919 roku zostały wydane szczegółowe przepisy w sprawie czystości dziatwy
szkolnej i obowiązującego w tym zakresie wyposażenia szkół.251 Polecano
przeprowadzać odczyty i pogadanki na wskazane tematy, wywieszać plakaty itp.
Początki zorganizowanej, planowej opieki lekarskiej w szkole zdają się przypadać na
początek lat 30. Następuje wówczas wyraźna poprawa stanu higieny i zdrowotności o
czym świadczy spadek liczby zgonów dzieci.
Wydział Powiatowy w Mińsku Maz. dążył do sprostania wymaganiom w zakresie
opieki zdrowotnej, ale nie było to łatwe z prostej przyczyny; brak było lekarzy.252 Dzieci
z Wielgolasu należały do obwodu lekarza szkolnego w Latowiczu, który to obwód
obejmował gminy: Latowicz, Wielgolas, Jeruzal i Iwowe.253 Razem było to 14 szkół i
ok. 2500 dzieci.
Z lat 20. nie ma żadnych wzmianek dotyczących opieki lekarskiej w szkole w
Wielgolesie. Co prawda w 1919 roku ukazało się rozporządzenie o przymusowym
szczepieniu ochronnym przeciwko ospie, które dla gminy Łukówiec odbyło się 13
czerwca tego roku w lokalu gminy w Latowiczu254 i zapewne dzieci z Wielgolasu zostały
również zaszczepione. 21 czerwca dzieci udały się na „oględziny”.
Szkoła w Wielgolesie nie ustrzegła się epidemii. Było ich kilka, ale w kronice
szkolnej odnotowana została jedna, która spowodowała przerwanie zajęć na okres 2
tygodni. Była to epidemia odry, która dotknęła uczniów w grudniu w 1932 roku.255
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Dz. Urz. MWRiOP, 1918r., nr 3, poz. 1-19.
Dz. Urz. MWRiOP, 1919r., nr 6, poz. 9.Ministerstwo doskonale zdawało sobie sprawę z zaniedbań w
zakresie opieki lekarskiej na wsi: ok. w sprawie czuwania nad czystością dzieci w szkole.
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W aktach gminy Wielgolas pierwsze dokumenty świadczące o prowadzeniu szczepień
ochronnych na jej terenie pochodzą z 1935 roku.256
Zapisy w protokółach zebrań RSiWP w Mińsku Maz. zdają się potwierdzać, że z
opieką lekarską w całym powiecie nie było wówczas najlepiej. W protokóle z 15 II 1937
roku czytamy: „Stwierdzono potrzebę rozszerzenia akcji oświatowej w powiecie,
zorganizowania opieki lekarskiej nad dziatwą szkół powszechnych [czyżby nie była
jeszcze zorganizowana? – p.a.] (...)Jednak ze względu na to, że przewidywane dochody
Pow. Zw. Samorządowego nie pozwalają na podwyższanie kredytów na oświatę...”257
budżet przyjęto bez zmian.
Choć z opieką lekarską było krucho – o zdrowie uczniów starano się dbać
przynajmniej poprzez wiele zarządzeń dotyczących stanu pomieszczeń. Zalecano więc
sprzątanie szkół przez służbę najemną, gdyż „plagą” było zatrudnianie do tych prac
uczniów.258 Podczas upałów naukę należało prowadzić przy otwartych oknach, w
przypadku uroczystości – skracać je do minimum. Jeśli temperatura przekraczała 35oC,
zajęcia można było zakończyć już o godzinie 1100.259
Wynika z tego, że zmiana nastąpiła rzeczywiście właśnie od 1938 roku. O higienę w
szkołach musieli więc dbać przede wszystkim nauczyciele, uświadamiając i angażując
dzieci i rodziców. W Wielgolesie radzono sobie z tym dobrze i dzięki takiemu
zaangażowaniu wyrastali miejscowi „fachowcy”, choćby w osobach uczniów-szkolnych
fryzjerów.
Ważną sprawą dla uczniów była na pewno promocja. Analizując liczbę uczniów w
poszczególnych ciągach klas [tabela], można przyjąć, że drugoroczność zamykała się
między 10-20%. Ta 20%. była już zastanawiająca, ale w ówczesnych warunkach –
przeciętna. Zdarzało się (zwłaszcza w starszych klasach), że promocja nie sięgała nawet
70%. Przyczyną było to, że starsze dzieci pozostawiano do pomocy w domu lub nie
posyłano do szkoły, bo przecież przeczytać i podpisać się już umiały – a to niektórym
wystarczało. Po cóż miały zdzierać buty, których nie zawsze w domu starczało dla
wszystkich i np. do szkoły w okresie chłodów szło po dwoje co drugi dzień. Takie były
realia. A do tego dochodziły przecież najzwyklejsze przeziębienia, choroby, które trzeba
było „wyleżeć”, bo innych metod nie było. (Może i wychodziło to ‘na zdrowie’ właśnie)
Problem drugoroczności miał szeroki zasięg, gdyż interweniowało w tej sprawie
kuratorium: „Ponieważ drugoroczność przybiera niekiedy zastraszające rozmiary(...)”260
polecono inspektorom powiatowym zwrócić uwagę na tę sprawę i nadesłać dotyczące
powyższego ankiety.
Dotykamy w tym miejscu problemu frekwencji.
Z uczęszczaniem dzieci do szkoły, podobnie jak z realizacją obowiązku szkolnego,
w pierwszych latach niepodległości nie było najlepiej mimo przepisów w myśl których
nie posyłający dzieci do szkół podlegali karaniu. Do 1. i 15. dnia każdego miesiąca do
RSO należało nadsyłać spisy dzieci bez ważnej przyczyny opuszczających lekcje w celu
pociągnięcia do odpowiedzialności rodziców.261 Czuwać nad tym miały Dozory Szkolne i
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APO. AGW, sygn. 3, s.45a. W tym roku wypłacono lekarzowi Gucewiczowi 6.VI – 10 zł, a 21.VI–6 zł.
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nauczyciele. Rodzicom groziły dotkliwe kary; za dzień nieobecności dziecka w szkole
bez powodu 40 mkp (1920r.) z zamianą na 2 dni aresztu.262
Na prawym brzegu Wisły sporą dezorganizację wprowadziła wojna 1920 roku, ale
już w następnym roku przepisy znacznie obostrzono. Kary pieniężne nałożone przez
Dozory Szkolne ściągane miały być w ciągu trzech dni, a areszt stosowany po upływie
dwóch tygodni.263
W czerwcu 1922 roku RSP komunikowała, że orzeczenia karne za niedopełnianie
obowiązku szkolnego winny być wykonywane niezwłocznie, jak wyroki sądowe.264
Obostrzenia te chyba nie odniosły skutku, bo w rok potem, w maju 1923 roku Inspektor
Szkolny w Mińsku Maz. powołując się na rozporządzenie MWRiOP w specjalnym
piśmie przypomina, iż z początkiem roku szk. 1923/24 ma być wprowadzony
bezwzględny obowiązek szkolny.265
Największa liczba dzieci nie uczęszczających przypada na miesiące jesienne i
wiosenne. Dane dla powiatu mińskiego za rok szk. 1926/27 mówią, iż we wrześniu nie
uczęszczało 23,6 % uczniów, a w czerwcu 22%. W roku następnym było to odpowiednio
21% i 18,5%266 następowała więc pewna poprawa.
Jedną z przyczyn dużej absencji były epidemie. Z tego powodu dochodziło do
przerywania zajęć, zamykania szkół. Drugą przyczyną opuszczania zajęć i to
poważniejszą, bo występującą cyklicznie, były wiosenne i jesienne prace polowe.
Pomimo że przysługiwały dni wolne, że można było odbywać zajęcia w innych niż
normalnie porach dnia – problem pojawiał się regularnie. Dochodziło na tym tle do
zadrażnień między rodzicami a szkołą.
W aktach gm. Wielgolas w dziale „Rachunek Grzywien Szkolnych” widnieją
nazwiska rodziców ukaranych za nie posyłanie dzieci do szkoły.267 Są wśród nich rodzice
uczniów z Wielgolasu i stanowią większość, ale przecież i szkoła była największą w
gminie. Za wrzesień 1938 roku grzywny wyniosły 23 zł. W marcu 1939 r. z tytułu
grzywien wpłacono Dozorowi Szkolnemu 40 zł.

6. Działalność organizacji uczniowskich
Wychowanie, obok nauczania, zajmowało poczesną rolę w szkole okresu II
Rzeczpospolitej. Przed państwem, organizacjami do tego powołanymi, szkołą i
nauczycielami stanęło zadanie scalenia kulturowego, odbudowania a niejednokrotnie i
zbudowania świadomości narodowej, zaszczepienia patriotyzmu.
Z perspektywy czasu można stwierdzić, że praca ta powiodła się, a na sprawdzian –
trudny, wręcz tragiczny – nie trzeba było długo czekać. Wpajane wartości zaowocowały
wspaniałą postawą Polaków podczas II wojny światowej.
Organizacje szkolne zawsze stanowiły i stanowią do dziś ważne ogniwo w procesie
wychowawczym. Są elementem w znacznym stopniu pozwalającym na kształtowanie
pożądanych postaw, zachowań, wyrabianie nawyków. Uczą działania, zaangażowania,
odpowiedzialności, służą rozwojowi ucznia. Ich rolę doceniano i w okresie II
262
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Rzeczpospolitej i po wojnie kiedy to wiele z nich, zwłaszcza kierowanych przez
nieodpowiednie (i nieodpowiedzialne) osoby, stało się elementem indoktrynacji
politycznej.
Przynależność do organizacji uczniowskich, praca w nich, zawsze wpływała na
ocenę ze sprawowania (zachowania). W II RP wpływało na tę ocenę zachowanie się
ucznia nie tylko w szkole, ale i poza nią. Nie należało natomiast łączyć tej oceny z oceną
pilności, uwagi i porządku ucznia.268 Zagadnienia wychowawcze znalazły miejsce w
wielu rozporządzeniach i okólnikach. Dotyczyły one głównie świąt i uroczystości, które
w szkołach powinny być obchodzone, a ponadto wielu akcji, w których uczestnictwo
uczniów było najbardziej wskazane, często obowiązkowe.
Do organizacji uczniowskich władze oświatowe przywiązywały bardzo dużą uwagę.
W okólniku ministerstwa czytamy: „Szkolne organizacje młodzieżowe tworzą jeden z
bardzo ważnych czynników pracy wychowawczej szkoły.”269 Zastrzeżono przy tym, że
liczba organizacji powinna być w szkole ograniczona i dostosowana do zainteresowań
młodzieży.
Pierwsze wzmianki o organizacjach szkolnych znajdujemy w kronice szkolnej
dopiero w roku 1936.
W latach 1936-1939 w szkole funkcjonował sklepik szkolny oraz Koło Uczestników
Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Organizacjami tymi
i biblioteką opiekowała się p. Zwolińska.[patrz: tab. 5] W 1937 roku działała
Spółdzielnia
Uczniowska.
Prawdopodobnie
informacja
dotyczy
wcześniej
wzmiankowanego sklepiku szkolnego, ale pod zmienioną nazwą. Zapisów brak, ale z
pomocą przychodzą nam źródła ikonograficzne. Na fotografii wykonanej w 1932 roku
uwidocznieni są uczniowie na tle otwartej szafy. Podpis głosi „Sklepik uczniowski”. Na
tej podstawie możemy datę powołania Spółdzielni Uczniowskiej przesunąć przynajmniej
do początku lat 30-tych. Podobnie było z biblioteką i SKO. W 1936 roku nastąpiło ich
„przejęcie” od poprzednio prowadzących nauczycieli, a nie „powołanie”.
W tych samych latach działała w szkole SKO270. Dzieci brały udział w konkursie
organizowanym przez Pocztową Kasę Oszczędności i zdobyły w nim IV nagrodę271. Jest
to jedyna informacja o udziale uczniów w konkursie i zajęciu tak wysokiej lokaty w
okresie międzywojennym. Opiekunem SKO był p. Sasimowski.
Na pewno działał w szkole samorząd uczniowski, ale zapisów o nim brak.
We wsi ożywioną działalność prowadziło Koło Młodzieży i choć nie była to
organizacja szkolna, to skupiała najczęściej uczniów starszych klas i absolwentównastolatków. Z tej racji Koło bardzo ściśle współpracowało ze szkołą, opiekunami byli
nauczyciele, stąd zaliczam ją do organizacji szkolnych. Przynajmniej od początku lat
trzydziestych (1931r.) działał oddział przysposobienia wojskowego, którego członkami
byli młodzi chłopcy w wieku przedpoborowym.
Nad większością wymienionych organizacji czuwali przed wojną nauczyciele.
Organizowali je, organizowali ich pracę, kierowali nimi, szkolili, współpracowali z
organizacjami wiejskimi (OSP i KGW). Uczyli po 30 i więcej godzin tygodniowo.
Kierownik szk. W. Dońcow należał do takich właśnie nauczycieli. Jakby tego było
mało, znalazł jeszcze czas na prowadzenie (wspólnie z B. Wzorkiem) wieczorów
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świetlicowych od grudnia 1932 do marca 1933 roku. Dzieci mogły przyjemnie i wesoło
spędzić długie, zimowe wieczory.
Kiedy ówcześni nauczyciele znajdowali na to wszystko czas? Cóż, papier (lasy)
oszczędzano i telewizji nie było.
Wychowawczej roli wszelkiego rodzaju uroczystości, a już szczególnie obchodów
świąt państwowych, kościelnych i ważnych rocznic nie potrzeba uzasadniać. To one
najczęściej i najgłębiej zapadają w pamięć uczestników, nawet biernych obserwatorów.
Odpowiednio przygotowane absorbują kilka zmysłów jednocześnie, a tym samym silnie
oddziałują na psychikę, na sferę uczuć i emocji, na osobowość, szczególnie młodego
człowieka. Na długo zapadają w pamięć.

7. Święta i uroczystości
Obchody świąt i uroczystości państwowych
Święta państwowe, które należało obchodzić w szkole, były z reguły nakazywane
rozporządzeniami MWRiOP. W latach dwudziestych było ich niewiele. W zasadzie w
sposób bardzo uroczysty obchodzono tylko Święto Konstytucji 3 Maja ustalone „po
wieczne czasy” po odzyskaniu niepodległości.272. Pozostałe święta i uroczystości należało
obchodzić w szkole bez przerywania zajęć, przenieść je na najbliższą niedzielę, święto,
lub godziny popołudniowe.273
W całym dwudziestoleciu obok ww. święta, w obchodach którego udział uczniów
był obowiązkowy, do najważniejszych obchodzonych w szkołach należały: Święto
Niepodległości i święta ku czci Prezydenta i Marszałka.
Do urządzania obchodów świąt państwowych, rocznic i innych uroczystości szkoły
zobligowane były okólnikami ministerstwa i instytucji mu podległych. Ich liczba uległa
zwiększeniu w latach trzydziestych.274
Obciążenie uczniów wieloma imprezami i dodatkowymi działaniami, szczególnie nie
związanymi bezpośrednio ze szkołą spowodowało, że zaczęły ukazywać się przepisy
„odciążające”.275 Zdaniem Kuratorium młodzież często uczestniczyła w uroczystościach
w godzinach lekcyjnych, co uznano za niedopuszczalne, i w złych warunkach
atmosferycznych – co było szkodliwe dla zdrowia. Znacznie ograniczono możliwość
udziału uczniów w imprezach nie związanych bezpośrednio z działalnością szkoły.
Udział w nich uczniów uznano za niepożądany, a w wypadku organizowania na terenie
szkoły (tylko poza godzinami lekcyjnymi) niezbędna była zgoda Kuratorium.
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Dz. Praw Państwa Polskiego nr 38 z 30.IV.1919r. poz.281;. Dz. Urz. MWRiOP, 1919r. nr 6, poz. 3.
Dz. Urz. MWRiOP, 1918 r., nr 7, poz.23.
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Dz. Urz. MWRiOP, 1925r., nr 9, poz.94, ok. w sprawie popierania przemysłu ojczystego w szkołach.; Dz.
Urz. KOSW. 1933r., nr 4, poz.47, ok. z dn. 20.III.1933r. w sprawie opieki nad grobami bohaterów; Dz.
Urz. MWRiOP, 1921r., nr 13, poz.127, ok. w sprawie obchodów święta sadzenia drzew – nabożeństwo,
przemówienie okolicznościowe, akcja sadzenie drzew mająca kształtować pracowitość i oszczędność; ok.
w sprawie obchodów 10-lecia odzyskania dostępu do morza; Dz. Urz. MWRiOP, 1930r., nr 1, poz. 5; ok. w
sprawie obchodów „Tygodnia Emigranta Polaka”. Dz. Urz. MWRiOP, 1930r., nr 3, poz. 37; ok. w sprawie
obchodów Dnia Spółdzielczości. Dz. Urz. MWRiOP, 1930r., nr 9, poz. 149.
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Dz. Urz. MWRiOP, 1931r., nr 1, poz.9, ok. w sprawie zbierania składek wśród młodzieży. Dz. Urz. KOSW.
1934r., nr 7, poz. 112, ok. z dn. 29.V.1934r. w sprawie udziału młodzieży w uroczystościach publicznych,
ok. w sprawie urządzania imprez w szkole. Dz. Urz. KOSW. 1934r., nr 10-11, poz. 174,
ok. z dn.
23.XI.1934r. w sprawie imprez urządzanych w szkołach.
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Mnogość akcji połączonych ze zbieraniem funduszy na różnego rodzaju cele,
„dobrowolnych” składek organizowanych w szkołach, powodowała skargi rodziców.
Interweniować musiało ministerstwo, a i tak problem nie od razu udało się rozwiązać.276
Zabawy taneczne dla uczniów mogły zaś być organizowane tylko w przeddzień dni
wolnych od zajęć i w lokalu szkolnym. Obowiązkowym strojem był mundurek szkolny.
Na zabawach należało przewidzieć tańce narodowe.
Święto 3 Maja
Zgodnie z ustawą z 29 IV 1919 roku święto obchodzone było w szkole od początku
uroczyście. W tym dniu dzieci szły pod opieką nauczyciela do kościoła w Latowiczu.
Pochód odbywał się z chorągiewkami. Na miejscu uczestniczyły w nabożeństwie i w
uroczystościach przygotowanych przez uczniów latowickiej szkoły. Na wsi raczej nie
świętowano. W latach trzydziestych świętowali już wszyscy, nie tylko uczniowie.
Odbywały się akademie organizowane wspólnie przez szkoły z terenu gminy Wielgolas.
Uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie programy. Obchody były więc
ogniwem integrującym lokalną społeczność i uczniów, a jednocześnie elementem
rywalizacji szkół.
3 maja 1932 roku OSP w Wielgolesie zatroszczyła się o stronę artystyczną
uroczystości wystawiając „Swatkę” i „Kasę chorych”. Nauczyciel W. Dońcow czuwał
nad całością uroczystości. Nie przywiązywano chyba do tych obchodów większego
znaczenia. Dopiero z 1937 roku mamy obszerniejszy opis uroczystości, ale brały w niej
udział wszystkie szkoły z terenu gminy. W kronice na str. 31 zapisano:
„Obchód 3 maja. Wszystkie szkoły z terenu gminy Wielgolas udały się na
nabożeństwo do miejscowej kapliczki. Po wysłuchaniu Mszy św. i kazania razem ze
zgromadzoną licznie publicznością udały się na polanę, gdzie usłyszały pogadankę wygł.
przez naucz. ze Starogrodu p. Jana Rozalskiego „Czym była Konstytucja 3 maja dla
narodu polskiego”. Po tym wielkim pochodem przybyły do Wielgolasu i na placu koło
remizy Straży Poż. Odbyły się popisy dzieci z poszczególnych szkół.”
Ale już w latach następnych tradycyjnie „Grono pedagogiczne i dzieci udały się do
Latowicza na nabożeństwo, po czym wzięły udział w akademii zorganizowanej przez
latowicką szkołę”.
Rocznice odzyskania niepodległości
Święto Niepodległości (dzień wolny od zajęć szkolnych) należało do tych, które
miały w najpełniejszy sposób oddziaływać wychowawczo na młodzież w duchu
obywatelsko - państwowym.
Bardzo uroczyście obchodzono 10 rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego (1928r.).
Była to niedziela. We wszystkich kościołach odbyły się uroczyste nabożeństwa z
udziałem młodzieży szkolnej. W wielu miejscowościach poświęcono pamiątkowe
obeliski, drzewa wolności i pomniki poległym w obronie Ojczyzny. Jedna z takich
uroczystości miała miejsce w Latowiczu. Brały w niej udział dzieci ze wszystkich szkół
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AAN. Akta MWRiOP, sygn. 151, s.36. W okólniku nr 31 MWRiOP z 19.III.1935 roku /I Pol-633/35/
czytamy: „ W związku z licznymi skargami rodziców dzieci uczęszczających do szkół na przeciążenia
składkami na różne cele szkolne i społeczne, przyczem niektóre szkoły nadają tym składkom charakter
obowiązkowy (...) PP Kuratorowie wydadzą dalsze potrzebne zarządzenia w tej dziedzinie”. Problem
występował w dalszym ciągu co znalazło odbicie w następnym okólniku wydanym 05.X.1935 r. (I Pol3368/35) w tej sprawie; tamże, s.41.
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w parafii, w tym i z Wielgolasu. Dokonano wówczas odsłonięcia i poświęcenia
postumentu św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży.
W 1933 roku „Święto Niepodległości – 11 listopada” polecono obchodzić w
powiązaniu treści z „Wielką Postacią Pierwszego Marszałka Polski.”277 (Nie omieszkano
przy tej okazji przypomnieć o zbiórce pieniężnej na rzecz Towarzystwa Popierania
Budowy Szkół Powszechnych).
Opis obchodów Święta Niepodległości, które miały miejsce w Wielgolesie w 1934
roku, znajdujemy w archiwum sąsiedniej szkoły.278
„Jedenasty listopad.
O ósmej godzinie rano zebraliśmy się w szkole. Rozebraliśmy chorągiewki i
pojechaliśmy do Wielgolasu. W Wielgolesie obok remizy ustawiliśmy się w czwórki i
poszliśmy do kaplicy. W kaplicy ksiądz mówił kazanie. Po kazaniu poszliśmy dalej w las i
tam wójt miał przemowę jak Polska z grobu powstała. Potem poszliśmy przed remizę.
Tam mieliśmy przerwę, a po przerwie weszliśmy do remizy. W remizie dzieci szkolne
mówiły wierszyki i śpiewały. Najpierw mówiła szkoła ze Starogrodu. Potem myśmy
przedstawiali żywy obraz i śpiewaliśmy. Potem Borówek i Budki i wreszcie Wielgolas.
Ludzie mówili, że najlepiej przedstawiała nasza szkoła, a najładniej śpiewała szkoła
Borówek i Starogród. Po wszystkim przyjechaliśmy do domu. W ten sposób odbyła się
uroczystość jedenastego listopada.
Duszyńska Jadwiga
Dębe Małe, dnia 13 listopada 1934 roku.”
W Wielgolesie być może nie odnotowano w 1934 roku tego faktu w kronice, gdyż
szkoła nie wypadła wówczas najlepiej, a przecież była największą w gminie i
gospodarzem uroczystości.
W 1935 roku z okazji Święta Niepodległości skierowana została przez ministerstwo
do odczytania w szkołach specjalna odezwa do młodzieży z racji, iż święto to po raz
pierwszy przyszło obchodzić po śmierci J. Piłsudskiego:
„Młodzieży!
Data 11.XI.1918r. stała się w dziejach Polski granicą oddzielającą nową epokę
niepodległego bytu od ponurej przeszłości długiego wieku niewoli. Od wielu lat
doznajemy w rocznicę tego dnia uczuć dumy z powodu ogromu wysiłku twórczego, na
który naród w owym przełomowym czasie umiał się zdobyć. Wiemy, ze serce do tego
wysiłku obudził, ogień porywającej wiary wśród powszechnej bierności zapalił,
niespożyte złoża siły organizacyjnej i bojowej wyzwolił, genjalnym kierownictwem dzieło
odbudowy państwa do skutku doprowadził Józef Piłsudski, dla którego wszystkie serca w
Polsce zawsze bić będą wdzięcznością, którego wielkość będzie przedmiotem podziwu i
zdumienia przyszłych pokoleń.
Po raz pierwszy w tym roku Święto Niepodległości czcić będziemy bez Tego, Który
Państwo Polskie odbudował i na drodze do wielkości ustawił.
Młodzieży!
Józef Piłsudski odchodząc w nieśmiertelność zostawił nam święte dziedzictwo i
olbrzymie wobec przyszłości obowiązki. Musimy pokolenie po pokoleniu utrwalać i
rozwijać bezustannym wysiłkiem całego społeczeństwa te zasadnicze podstawy wielkości,
277
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które On ugruntował i wskazał. Powodzenie tych wysiłków zależeć będzie
przedewszystkiem od wartości, które wy młodzi, wniesiecie w przyszłości do wszystkich
dziedzin życia państwowego i społecznego. Wierzę, że wzór Józefa Piłsudskiego natchnie
wasze młode dusze do śmiałego, wytrwałego, a na głębokim poczuciu honoru opartego,
rzetelnego trudu nad doskonaleniem samych siebie i sposobieniem się do służby
obywatelskiej w imię wielkości Rzeczypospolitej. Kierownik Ministerstwa /-/”279
Przebieg uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości był w
Wielgolesie podobny każdego roku. Uczniowie pod opieką nauczyciela brali udział w
nabożeństwie w kościele parafialnym w Latowiczu, po południu zaś odbywała się
akademia, najczęściej organizowana wspólnie z Kołem Młodzieży. Na akademię składały
się: przemówienie nauczyciela, „żywe obrazy”, śpiewy (głównie pieśni legionowych)
oraz deklamacje chóralne i indywidualne.
W 1934 i 1935 roku dzieci szkolne z gminy Wielgolas zgromadziły się na
nabożeństwie przy wybudowanej właśnie w „Miejscu Zjawienia” kaplicy w
Wielgolesie.280 Po nabożeństwie odbył się uroczysty poranek. Dzieci z Wielgolasu
„inscenizowały piosenki pod kierunkiem p. Dońcowa”. W 1936 roku po południu
urządzono akademię dla społeczeństwa w remizie OSP.
W ogóle od połowy lat trzydziestych zaczęły się ożywione kontakty między
szkołami wielgoleskiej gminy. Organizowane są wspólne uroczystości, imprezy
kulturalne i wycieczki.
Ostatnie obchody przed wybuchem wojny nie były już tak radosne. Z zapisów
przebija świadomość zagrożenia, świadomość wiszącej w powietrzu wojennej
zawieruchy, choć wtedy nikt zapewne jeszcze nie zdawał sobie sprawy, że na następne
obchody tego święta w wolnej Polsce trzeba będzie czekać kilkadziesiąt lat.
Ku czci Marszałka i Prezydenta RP
Dniami, które w okresie II Rzeczpospolitej zawsze były w szkole obchodzone
bardzo uroczyście były imieniny Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a po
jego śmierci – rocznice zgonu. W dniu tym (najczęściej 19 marca) miały miejsce
uroczyste poranki, akademie i wieczornice organizowane w szkole. Brali w nich udział
uczniowie, Koło Młodzieży i młodzież z „przysposobienia wojskowego” (Związku
Strzeleckiego).
19 marca 1933 roku „(…) odbyła się w remizie strażackiej akademja o następującym
programie: dzieci odśpiewały hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”, kierownik szkoły
przemówił o dzisiejszej uroczystości, młodsze dzieci powiedziały kilka wierszy
okolicznościowych, a następnie zostały odegrane obrazy sceniczne:
1. Na Imieniny Marszałka, 2. O legjonach, 3. Półpoście, 4. Kłótnia miesięcy.”
W 1935 roku z powyższej okazji zorganizowano uroczystość w szkole wspólnie z
Kołem Młodzieży, które przygotowali pp. Tadeusz Ptasiński i Reda z Chyżyn.
W niecałe dwa miesiące później:
„13 maja w szkole już przed lekcjami rozeszła się wieść żałobna o śmierci Pana
Marszałka. Przyniosły ją dzieci do szkoły i rozpowiedziały sobie, bo wiedziały dnia
poprzedniego przez radjo.
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Kierownictwo Szkoły zarządziło: dn. 13/V przed lekcjami wywieszono chorągiew
narodową okrytą kirem, 2) zawiadomić dzieci o śmierci Pana Marszałka, 3) każdą lekcję
rozpoczynać jednominutową ciszą (przez tydzień), aby dzieci pamiętały o tej żałobnej
chwili w Polsce. Dn. 16/V brały udział dzieci w żałobnem nabożeństwie w Latowiczu”.
[KSW 1, ss.27-28].
Marszałka nie było, ale dzień imienin (19 marca) ciągle obchodzono uroczyście.
1936r. – „w powadze i skupieniu zebrały się dzieci w klasie, portret pana Marszałka
był okryty żałobą. przeprowadzono rozmówkę o życiu pana Marszałka, jego wielkiej
miłości do kraju i dzieci”
1937r.: „Rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W nastroju
pozwanym obchodziła szkoła miejscowa II rocznicę śmierci I Marszałka Polski. Rano
udały się dzieci ze swoimi wychowawcami na nabożeństwo żałobne do Latowicza, a
wieczorem na placu szkolnym i przy palącym się ognisku usłyszały odczytane „rozkazy”
Marszałka i uczciły pamięć Jego zachowaniem 3 minutowej ciszy. Na końcu odśpiewały
pieśń – „To nieprawda, że Ciebie już nie ma”.
1938r.: - „udział w nabożeństwie kościelnym, a wieczorem uroczysta akademia na
placu szkolnym”.
W 1939 roku były już tylko pogadanki w każdej klasie. Kraj żył innymi,
ważniejszymi wydarzeniami niż świętowanie „Imienin Marszałka”.
Uroczystości poświęconych Prezydentowi II RP Ignacemu Mościckiemu oraz
„Drugiemu Marszałkowi” E. Rydzowi-Śmigłemu było mniej i były mniej uroczyste.
Pierwsza wzmianka o obchodach dotyczy 1935 roku, choć wcześniej (1932r.) na
początku lutego odgrywane były „komedyjki”, ale przygotowywali je członkowie
przysposobienia wojskowego i były to imprezy dochodowe.
1 lutego 1936 roku z okazji imienin Prezydenta dzieci odśpiewały hymn państwowy,
poczym kier. szkoły zapoznał je „z życiem i czynami p. Prezydenta” a uczniowie życzyli
zdrowia i długich lat życia „czcigodnemu Solenizantowi”. Całości dopełniły deklamacje i
piosenki. Podobnie uroczystość przebiegała i w rok później. W 1938 roku w uroczystości
wzięły udział tylko starsze klasy.
Powyższe działania spełniały przede wszystkim jeden cel; uczyły szacunku dla ludzi
zasłużonych i pełniących najwyższe urzędy państwowe, jednoczyły wokół nich
społeczeństwo, choć pośrednio służyły także budowie zrębów ich kultu.
Z innych uroczystości w kronice odnotowano tylko obchody rocznicy Powstania
Listopadowego. 29 listopada 1932 roku dzieci zebrały się wieczorem w szkole,
odśpiewały hymn państwowy i „Krakusy”. Stosowną pogadankę wygłosił kierownik
szkoły, następnie wiersze „Na Belweder”, „Pod Grochowem” i „Olszynka” recytowały
uczennice klasy V – H. Borówek i J. Pajda. Całość zamknięto „obrazkiem scenicznym” z
czasów powstania. Udział wzięli uczniowie; J. Braułówna (kl. V), W. Adamcówna (kl.
IV), I. Pielasa (kl. V) i T. Grzenda (kl. IV).
Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
Szkoła w Wielgolesie, podobnie jak inne, każdy rok szkolny rozpoczynała
nabożeństwem w kościele parafialnym w Latowiczu. Rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego (zgodnie z zarządzeniami) powinno odbywać się w formie uroczystej i
podniosłej. Nabożeństwa inauguracyjne miały miejsce w ostatniej dekadzie sierpnia,
najwcześniej – w 1934 roku – 20 sierpnia. Dzieci zbierały się przy szkole i ustawione
parami szły pod opieką nauczyciela do kościoła. Innych, dodatkowych uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego nie organizowano.
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Inaczej rzecz się miała z zakończeniem roku szkolnego. Podobnie jak na
rozpoczęcie tak i na zakończenie dzieci szły z nauczycielem do kościoła. Wyjście miało
miejsce w godzinach przedpołudniowych. Po powrocie do szkoły następowało rozdanie
świadectw, któremu towarzyszyły recytacje, śpiewy, a czasami okazała uroczystość z
udziałem rodziców uczniów i mieszkańców wioski.
Jako, że jedno z zakończeń roku szkolnego dość szczegółowo zostało
przedstawione w kronice szkoły przenieśmy się na kilka chwil do tamtego dnia, 29
czerwca 1932 roku.
„Dnia tego dzieci z IV i V oddz. odegrały dwukrotnie komedyjkę pt. „Krzywda
Nagrodzona”. Przedstawienie odbyło się w remizie straży pożarnej. Pierwszy raz grano
dla dzieci o godz. 13 ½ zaś drugi raz dla dorosłych o godz. 17½ .
Na przedstawienie popołudniowe przybyli p.p. Wyleżyńscy, Nauczycielstwo z
Latowicza oraz rodzice dzieci szkolnych. Uroczystość rozpoczęto hymnem „Jeszcze
Polska nie zginęła”, odśpiewanym prze dzieci z IV i V oddz.
Następnie w krótkich słowach p. Dońcowi Wiktor p.o. Kierownika Szkoły zapoznał
zebranych z życiem i pracą w szkole oraz jej wynikami, poczem przemawiał p. Wyleżyński
Prezes Dozoru Szkolnego, który mówiąc do zebranych podkreślał znaczenie szkoły
polskiej i nauki dla każdego obywatela, która jest jednym z czynników niezbędnych w
życiu wielkiej i potężnej Polski. Poczem p. Wyleżyński rozdał dzieciom świadectwa. W
części drugiej uroczystości dzieci odegrały komedyjkę p.t. „Krzywda nagrodzona”
Udział brały:
M. Lipińska ucz V oddz. jako
Wojciechowa
J. Chojecka
Zośka jej córka
S. Woźniak
Walek jej syn
H. Grzęda
Stasiek pastuszek
G. Oszkielówna ucz. IV oddz.
sąsiadka
K. Gajowniczkówna
nauczycielka
B. Śledziówka
komornica matka Staśka
S. Bielakówna, J. Nalazkówna
dzieci ze wsi
H. Gielówna ucz. IV oddz.
H. Pielasówna, G. Kaczorkówna, S. Reda, S. Braliński, W. Dyczewski – mazurzy
I. Świeczka ucz. IV oddz.
Żydek
S. Kluczek
Szymek
Z. Lipiński ucz. V oddz.
Bartosz
Z. Sindalska
gosposia
T. Adamiec ucz. IV oddz.
Marcin i sierota
A. Zalewska ucz. V oddz.
przekupka
J. Pielasa
piekarz I
Z. Parol ucz. IV oddz.
piekarz II
T. Grzęda ucz. IV oddz.
szewczyk
H. Borówkówna ucz. V oddz., J. Braułówna ucz. IV oddz., J. Chojecka ucz. V oddz.,
I. Braliński ucz. IV oddz., Z. Duszczyk ucz. V oddz., S. Woźniak „krakowiacy”
S. Cholewiński, ucz. V oddz., M. Ptasiński ucz. I oddz. muzykanci.
Wstęp dla dorosłych po 20 gr., dla dzieci po 5 gr. niezamożne dzieci bezpłatnie.
Ze sprzedaży biletów zebrano 21 zł 65 gr., z programów 3 zł 90 gr. Razem 25 zł.
55 gr.”
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W taki to sposób połączono piękne i przyjemne z pożytecznym. Pieniądze zarobione
w powyższy sposób przeznaczano często na książki do szkolnej biblioteki. Tym razem
zakupiono 12 książek, zapisano je i dzięki temu wiemy, że na koniec roku szk. 1931/32
było ich w szkolnej bibliotece 167. Za uzyskany przy hurtowym zakupie rabat
wystarczyło jeszcze na cukierki dla dzieci.
Sprawy dodatkowych imprez szkolnych, apeli i pogadanek, znalazły odbicie w
doraźnie wydawanych rozporządzeniach i okólnikach.281
Uroczystościami, które w Wielgolesie traktowano przez cały czas w sposób
szczególny były doroczne choinki szkolne. Dziatwa wspominała je zawsze najdłużej i
bardzo miło. Były ciastka, cukierki, był Mikołaj i „potańcówki”. Ale nade wszystko były
przedstawienia, śpiewy, recytacje.
Choinki odbywały się w pierwszy lub drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. W 1937
roku była 22 grudnia, a w 1939 – 15 stycznia. Zapraszano na nie pp. Wyleżyńskich,
wójta, księży, p. Waksemburga – kierownika szkoły w Latowiczu, miejscowych
urzędników oraz rodziców.
Odwołajmy się znów do zapisu w kronice (1932r.) choćby po to, aby przywołać
ówczesnych szkolnych aktorów, którzy przecież niejedną sztukę odegrali i zasługują na
to, żeby tutaj się znaleźć
„Dnia 17 stycznia odbyło się w szkole przedstawienie zorganizowane przez
nauczyciela Dońcowa Wiktora przy udziale dzieci z IV i V oddz.; nauczyciel Wzorek
Bolesław zajął się sprzedażą biletów wejściowych, loterią na cukierki i czekoladki. W
dniu tym grano dwa razy; o 1 po połud. dla dzieci, a o 3:30 dla starszych.
Na przedstawieniu byli obecni p.p. Wyleżyńscy, ksiądz proboszcz Antosiewicz z
księdzem wikarym, kierownik szkoly w Latowiczu p. Waksemberg i kilka innych osób z
pośród inteligencji oraz rodzice.
Program był następujący:
1. Cygan i baba – deklamowała Pielasówna Helena ucz. IV oddz.
2. O Królu Janie III-cim – deklamował Cholewiński Stanisław ucz. V oddz.
3. Inscenizacja pieśni Moniuszki „Prząśniczki” – brały udział Borówkówna Helena,
Gajowniczkówna Kazia, Chojecka Irka, Zalewska Andzia, Lipińska Marjanna,
Zwierzówna Genia, Siudak Zofja, Żaczkowna Stanisława i Braliński Ignacy.
4. „Sierotka” – deklamowała Zalewska Andzia,
5. Basia – obrazek sceniczny przy udziale wyżej wymienionych dzieci, a także
skrzypka Cholewińskiego, Żyda na bębnie Lipińskiego Zygmunta, Świeczki
Ignacego (który także rysował afisze), Duszczyka Zygmunta, Grzędy Henryka,
Woźniaka Stanisława.
Dochód ze sprzedanych biletów wyniósł 15zł 50 gr. Bilety wejściowe dla dzieci po 5 gr, dla
starszych 20 gr. od osoby. [w tym miejscu znajduje się szczegółowy spis wydatków]
Pieniądze te po złożeniu sprawozdania dzieciom postanowiła klasa przeznaczyć na
bibliotekę szkolną.
A teraz co myślą i piszą dzieci o przedstawieniu:
281

Dz. Urz. MWRiOP, 1925r., nr 5, poz.52, ok. w sprawie święta sportowego młodzieży szkolnej.; Dz.Urz.
MWRiOP, 1929r., nr 6, poz. 87, ok. w sprawie udziału szkół w świętach wychowania fizycznego i
przysposobienia wojskowego.; Dz.Urz. MWRiO,. 1924r., nr 3, poz.26, ok. w sprawie uczczenia pamięci
Tomasza Woodrowa Wilsona.; Dz. Urz. MWRiOP, 1925, nr 9, poz. 95 i Dz.U. MWRiOP, 1926r., nr 14,
poz.192, ok. w sprawie Dnia Oszczędności.; Dz.U. MWRiOP, 1929r., nr 10, poz.139, ok. w sprawie
obchodu 150 rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego.; Dz.U.MWRiOP, 1926r., nr 6, poz.47, ok. w
sprawie 150-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
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Wypracowanie Nr 7
Co mi się podobało lub nie na przedstawieniu szkolnym, dlaczego i co chciałbym aby jeszcze
było.
Od samego rana myślałem o przedstawieniu. Gdy przyszedłem do szkoły pan podał mi
bilety, założyłem czapkę, na której było napisane „loteria cukierków” i sprzedawałem bilety
po dwa grosze; kto kupił bilety to dostawał cukierki. Cukierki bardzo szybko wychodziły,
każdy cieszył się, że dostaje cukierki za bilet co dał 2 gr. to za niego dostaje cukierek. Później
było przedstawienie; jak pan dał dzwonek to kurtyny były rozwinięte, a dziewczynki mruczały
prząśniczkę, a później zaśpiewały, zatańczyli razem krakowiaka, na końcu Mosiek zatańczył i
grał na bębnie. Najwięcej było śmiechu z Mośka jak on tańczył i grał na bębnie. Jeszcze
chcielibyśmy aby było przedstawienie w szkole.
Napisał Ludwik Parol ucz. IV oddz.

Na drugą niedzielę po przedstawieniu t.j. dn. 23 stycznia p. Dońców urządził dla
dzieci-aktorów herbatkę składkową. Dzieci tańczyły, urządzono szereg gier i zabaw, a w
międzyczasie dziewczynki-gospodynie przygotowały przyjęcie. Na zabawę przybyły dzieci
p. Wyleżyńskiego i wszystkie dzieci bawiły się wspólnie. Pan Wyleżyński przysłał dla
dzieci karmelków, które im rozdano.
Co myślą i piszą dzieci o herbatce?
Gdyśmy przyjechali do szkoły wypiliśmy herbatę. Po herbacie Pan bawił się w „karczma
się pali”, „ślepą babkę”, i w „mnicha”. Najwięcej z gier podobała mi się „Ślepa babka”.
Później tańczyliśmy muzykantów było dwóch Cholewiński i Lipiński z V oddz.: jeden grał na
skrzypcach a drugi na bębenku. Po wytańczeniu się poszliśmy do domu. Napisał Ludomir
Wyleżyński.”

W 1937 roku w choince wzięło udział ponad 200 osób, a najbardziej się podobały
tańce dzieci w krakowskich strojach.
Może nie największą, ale jedną z najważniejszych uroczystości dla przedwojennej
szkoły okazała się choinka w 1933 roku. Przybyła na nią Aura Wyleżyńska – pisarka. W
efekcie dzieci w całej Polsce mogły w kilka tygodni później przeczytać w „Płomyczku” o
Wielgolesie, a przede wszystkim o uczniach naszej szkoły.282
Teatrzyki, scenki i komedyjki cieszyły się szerokim wzięciem. Organizowały je
OSP, szkoła, Koło Młodzieży, oddział PW przeznaczając zarobione pieniądze
(przeważnie było to ok. 20 zł) np. na umundurowanie.
Jedna jeszcze uroczystość w Wielgolesie była równie popularna jak choinka, i miała
szerszy, bo gminny zasięg. Było to „Święto Pieśni”. Oto jak przebiegało w 1931 roku:
„Dnia 14/VI staraniem nauczycielstwa ze szkół Borówek, Starogród i Wielgolas
urządzono „Święto Pieśni”. Udział brały następujące szkoły: Borówek, Starogród i
Wielgolas. Uroczystość odbyła się na placu szkolnym przy szosie. Miejsce to przystrojono
chorągiewkami i zielenią. Dla gości dzieci przyniosły ławki i krzesła. Obecni byli ludzie z
Wielgolas i okolicznych wsi jak również przybyli Inspektor Szkolny p. Szydłowski, p.p.
Wyleżyńscy, ks. Proboszcz Antosiewicz, Nauczycielstwo z Latowicza i kilka osób
inteligencji z Latowicza. Uroczystość otworzył p. Dońcow naucz. z Wielgolasu, prezes
komitetu, witając gości, a następnie przemawiał p. Piwowarczyk wyjaśniając znaczenie
pieśni. Po przemówieniu wszystkie trzy szkoły odśpiewały chóralnie pod batutą
nauczycielki ze Starogrodu p. Kułynycz Eufrozyny „Jeszcze Polska”, „Rota”,
Szczygiełeczek”, „Skowronek”, i „Chłopek ci ja, chłopek”. Potem produkowały się
poszczególne szkoły ze swemi pieśniami. Szkoła wielgoleska śpiewała pod batutą naucz.
282

„Płomyczek” nr 22 z dn. 31 stycznia 1934r.
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Wzorka Bolesława. Po części koncertowej odbyły się pokazowe lekcje gimnastyki I oddz.
Prowadziła p. Nowakówna ze Starogrodu, II odz. p. Kułynycz, III oddz. p. Nowakówna,
IV oddz. p. Dońcow z Wielgolasu i V oddz. p. Piwowarczyk. Po gimnastyce p. Dońcow ze
swoimi dziećmi urządził bieg z chorągiewkami. Chorągiewkę od zwycięzcy odebrał p.
Szydłowski Inspektor Szkolny. Tak zakończono uroczystość. Wszyscy rozchodzili się do
domu zadowoleni żywo komentując poszczególne fragmenty i podziwiając zręczność i
pojętność swych dzieci.” 283
W 1938 roku Święto Pieśni obchodzono 19 czerwca. Gospodarzem była również
szkoła w Wielgolesie, a udział wzięły wszystkie szkoły z gminy.
„Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem odprawionym w miejscowej kapliczce
przez ks. proboszcza Borkowskiego. Po czym wszystkie szkoły uroczystym pochodem
wróciły do Wielgolasu, gdzie zatrzymały się koło remizy. Tu na boisku pięknie
udekorowanym zielenią, chorągwiami i kwiatami rozpoczął się występ poszczególnych
szkół. Program uroczystości był bardzo obfity i entuzjastycznie przyjęty przez
zgromadzoną publiczność.” [KSW 1, s. 36]
Takich spotkań i rozrywek dzieci nie miały wówczas wiele. Okazjami do spotkania z
rówieśnikami z sąsiednich szkół bywały tylko uroczystości religijne, niedzielne msze i…
poniedziałkowe targi w Latowiczu.
„Potańcówki” też nieczęsto się zdarzały, a udział w zabawach publicznych był
wzbroniony. Zabawy mogły być organizowane tylko w szkole lub w domu pod opieką
rodziców. Musiały być spełnione określone warunki. W szkole mogły być urządzane jako
jeszcze jeden środek wychowawczy, mniej ważny i tylko tam, gdzie szkoła rozwijała
żywą i różnorodną działalność pozalekcyjną. Mogły się odbywać tylko w przeddzień dnia
wolnego i pod opieką dyrektora lub nauczycieli, a powrót dzieci do domu powinien się
odbywać pod opieką dorosłych.284
Wycieczki
Edukacyjnej i wychowawczej roli wycieczek trudno nie doceniać. To wycieczki,
imprezy plenerowe pozwalają doświadczyć tego, o czym się czyta, stwarzają wspaniałe
sytuacje wychowawcze. Nie wszystko da się osiągnąć w murach szkolnych, w czterech
ścianach szkolnej klasy. Wychowanie patriotyczne, obywatelskie, estetyczne, zdrowotne,
integrację zespołu uczniowskiego rzadko kiedy udaje się w tak pełny sposób zrealizować
jak podczas wyjazdów. One właśnie nadają szkolnemu kształceniu „ludzką twarz”.
Dbano o to w przedwojennej szkole chyba bardziej niż dziś. Nawet program (przyroda)
był tak zbudowany, żeby dzieci przyrodę mogły poznawać bezpośrednio z nią obcując,
choć przecież na co dzień miały po temu i tak znacznie więcej sposobności niż dziś.
Od 1933 roku w szkole corocznie organizowane były wycieczki. Głównym ich
celem było zwiedzanie zabytków, poznawanie stolicy. W pierwszej wzięło udział
zaledwie 10 uczniów, ale już w dwa lata później – 30. Miesiącem wycieczek był
czerwiec. W 1936 roku na wycieczkę wyjechało 19 dzieci, a w 1938 odbyła się pierwsza
wycieczka do Stoczka. Wyjazd związany był z 20 rocznicą odzyskania niepodległości.
Dzieci zwiedziły miejsce bitwy Powstania Listopadowego, kościół, szkołę, tartak i udały
się pod pomnik peowiaka z Chyżyn – Ignacego Bralińskiego, który poległ w Stoczku 11
listopada 1918 roku
283

KSW 1, ss.12-13. Ostatnie zdania tekstu przynoszą informację o pierwszych zawodach sportowych w szkole
i dyscyplinie „biegu z chorągiewkami”. Szkoda, że nie uwieczniono nazwiska pierwszego zwycięzcy tych
zawodów
284
Dz. Urz. MWRiOP. 1927r., nr 1, poz.18, ok. w sprawie zabaw tanecznych młodzieży szkolnej.
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Wyjazdy do Warszawy były okazją do bliższego poznania uczniów z sąsiednich
szkół. Z jednej szkoły trudno było zebrać odpowiednio liczną grupę osób. Żeby był
komplet dołączano dzieci ze szkół w Transborze i Dębem.
Tab. 10. Wycieczki szkolne w l. 1933-1939.
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8.

Trasa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Stoczek Łuk.
Warszawa
Warszawa

Data
7 VI 1933
9 VI 1934
29 V 1935
13 VI 1936
17 VI 1937
8 VI 1938
17 VI 1938
16 VI 1939

l. uczestn.
10
15
30
19
?
Kl. V-VI
?
?

Opiekun/uwagi
W. Dońcow
W. Dońcow
W. Dońcow, B. Wzorek
W. Dońcow/
W. Zwolińska.
W. Zwolińska, /furmankami/
W. Zwolińska, Cz. Sasimowski
? (z Transborem i Dębem)

Ostatnia wycieczka do stolicy miała miejsce 16 czerwca 1939 roku. Uczniowie z
Wielgolasu nie stanowili chyba zbyt dużej grupy, gdyż „dla kompletu” dołączono szkoły
w Transborze i Dębem Małym. Wycieczka ta oprócz funkcji poznawczej miała wyraźnie
zarysowany cel wychowawczo-patriotyczny. Dzieci zwiedziły wówczas Belweder,
Zamek, Muzeum Wojskowe i Grób Nieznanego Żołnierza.285 Dla wielu uczniów, o ile
nie dla wszystkich, był to pierwszy i ostatni widok przedwojennej Warszawy, ale pewnie
żadne z nich w tamtym dniu nie zdawało sobie z tego sprawy, że na taką stolicę patrzy
ostatni raz.
Trudno tu o jakikolwiek komentarz, zresztą – po co?
Przeczytajmy ostatnią stronę pisanej przed wojną kroniki Publicznej Szkoły
Powszechnej II stopnia w Wielgolesie.
„W marcu 1939r. zawisła nad Polską groźba wojny. Niemcy po zajęciu Czech i
Kłajpedy wystąpiły z żądaniem zwrotu Gdańska i przeprowadzenia autostrady przez woj.
pomorskie dla połączenia się z Prusami Wschodnimi. Polska na żądania te
odpowiedziała częściową mobilizacją i mocno podkreśliła, że od Bałtyku odsunąć się nie
da. A dla wzmocnienia obronności państwa, Rząd Polski rozpisał Pożyczkę na cele
Obrony Przeciwlotniczej. Na apel Rządu pospieszyło całe społeczeństwo, składające
ofiary w złocie, biżuterii, lub też wykupujące masowo obligacje Pożyczki Obrony
Przeciwlotniczej. A i dzieci szkolne nie zostały w tyle. I one całą duszą pragnęły pomóc
Ojczyźnie znajdującej się w niebezpieczeństwie. Przeprowadziły między sobą zbiórkę
pieniędzy i zebraną sumę 137 zł 43 gr. przesłały wraz listem zamieszczonym na drugiej
stronie na Fundusz Obrony Narodowej.

285

KSDM., s. 20.
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Kochany Panie Marszałku!
Dowiedzieliśmy się od naszych Wychowawców w szkole, że Polska znajduje się
w niebezpieczeństwie. Że nad naszą Ojczyzną nadciągają groźne chmury z
zachodu. Rząd Polski ogłosił Pożyczkę Przeciwlotniczą, ażeby umocnić swoje siły
zbrojne na ziemi i w powietrzu. Wiemy, że Polacy składają pieniądze na budowę
nowych samolotów.
I my, dzieci szkolne w Wielgolesie też postanowiliśmy przyjść Ojczyźnie z
pomocą. Bo kochamy Polskę, te lasy i łąki zielone zroszone krwią powstańców.
Kochamy nasze morze, po którym płyną polskie okręty na szeroki świat.
Pamiętamy, ile trudu i znoju poniósł Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, ażeby
wywalczyć nam wolność. Ile łez wylały nasze matki, kiedy nie mogły doczekać się
powrotu swoich synów z wojny. I szkoda byłoby nam, gdyby nieprzyjaciel wszedł
na naszą ziemię i deptał mogiły nieznanych żołnierzy wszędzie po Polsce rozsiane.
Wierzymy w Ciebie Marszałku, ze nie dopuścisz wroga na ziemię naszą, bo
jesteś silny, a my Ci przyjdziemy z pomocą. Ufamy, że najmniejszego kawałka
naszej ziemi, ani jednego miasta, ani jednej wioski nie dasz Niemcom.
Na zebraniach klasowych postanowiliśmy złożyć się po 20 groszy na F.O.N. ale
niektóre dzieci naszej szkoły dawały nawet po 5 zł. W ten sposób zebraliśmy 86 zł
43 gr. Spółdzielnia Uczniowska ofiarowała 51 zł razem mamy 137 zł 43 gr. I te
pieniądze dajemy na dozbrojenie Polski.
wiemy, że to jest bardzo mało, ale już więcej nie mamy. Przyrzekamy Ci
Marszałku, że kiedy dorośniemy, to wszyscy będziemy bronić Polski, jeżeli będzie
potrzeba. Teraz możemy się tylko dla Polski uczyć.
Życzymy Ci Marszałku dużo zdrowia.
Tadeusz Adamiec
Uczeń VI klasy.

Fot. 2. Dom pp. Ptasińskich (od strony północnej). W widocznej na fot. części
mieściła się szkoła w okresie międzywojennym.
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V. Pożogi czas
Niebezpieczeństwo, które zawisło nad Rzeczpospolitą łączyło Naród wokół
prezydenta, wokół Naczelnego Wodza. Wyzwoliło ogromną ofiarność. „Wychowanie
obywatelskie” dominujące w szkolnictwie lat 30-tych zaowocowało poczuciem
patriotyzmu, obowiązku i wiarą w potęgę Ojczyzny. Wrześniowa weryfikacja była dla tej
„potęgi” okrutna, ale bohaterstwo polskich żołnierzy, wola walki i poświęcenie nie miały
sobie równych. Wielu z tych, którzy we wrześniu 1939 roku mieli zasiąść w ławkach
jako uczniowie starszych klas „zdążyło” jeszcze wziąć udział z karabinem w ręce w
wojnie, która im te ławy zamknęła.

1. Szkolnictwo w Generalnym Gubernatorstwie
Wrzesień 1939 roku dla Polski stał się miesiącem tragicznym. Mimo ogromnego
poświęcenia, bohaterstwa żołnierzy, cywilów, mimo cierpień i tysięcy ofiar musieliśmy
uznać przewagę faszystowskich Niemiec. Musieliśmy ulec silniejszej, dobrze
wyszkolonej, a przede wszystkim lepiej uzbrojonej armii najeźdźców. Nie oznaczało to
zgody na ich rządy nad nami, na ich „porządek”, choć Europa patrzyła na to obojętnie i
gotowa była na następne ustępstwa na rzecz Hitlera – tym razem naszym kosztem. Po
wbiciu nam w dniu 17 września „noża w plecy” przez ZSRR – postawa naszych
zachodnich sprzymierzeńców była de facto zgodą na IV rozbiór Polski.
Wielgolas i okolice znalazły się pod okupacją niemiecką. Pierwsze bomby spadły
na Latowicz już 8 września.286 W dniu 17 września w Latowiczu i okolicach pojawili się
Niemcy. Nastały mroczne dni dla polskiej oświaty, dla szkolnictwa. Jako naród
przyszłych „półniewolników” mieliśmy posiąść tylko niezbędne umiejętności – oprócz
zupełnych podstaw wiedzy – umiejętności praktyczne, które pozwoliłyby na efektywną
pracę fizyczną dla „rasy panów”.
Początkowo nowe władze oświatowe dopuszczały możliwość nauczania z
przedwojennych podręczników i według wcześniej obowiązujących programów, o czym
poinformował zastępca Schulrata dr W. Ściebora,287 na konferencji kierowników szkół
powszechnych z powiatu mińskiego.
Sytuacja zmieniła się w styczniu 1940 roku, kiedy to okupanci zażądali oddania do
Inspektoratu Szkolnego w Mińsku Maz. wszystkich programów nauczania,
podręczników, pomocy naukowych, a szczególnie map i okrągłych pieczęci z godłem
Polski.288
Rozpoczął się niezwykle ciężki, ale i chlubny zarazem okres w dziejach polskiej
szkoły. Tą chlubą byli ci nauczyciele, którzy z narażeniem życia uczyli zakazanej przez
okupanta historii i geografii oraz literatury polskiej, organizowali tajne nauczanie nie
286

Gajowniczek Z.T.: Dzieje Latowicza. Dz. cyt., s.201. Z. Piłatkowski, T. Wójcik w artykule Z dziejów Parafii
i Sanktuarium Maryjnego w Wielgolesie [RMM, z. 5, 1999, s. 149] wymieniają jako dzień bombardowania
Latowicza i Wielgolasu 9 września.
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Działalność Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na terenie obecnego województwa siedleckiego w latach
1939-1944, ZNP OKH, Siedlce 1992, s. 124. Dr Władysław Ściebora przed wybuchem wojny był
Inspektorem Szkolnym w Mińsku Maz., po wybuchu wojny zastępcą radcy szkolnego – Schulrata.
Jednocześnie wszedł w skład Centralnej Piątki Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, a w powiecie mińskim
– Centranej Trójki TON (obok Jana Łupńskiego i Karola Kurpiewskiego).
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Wójcik T., Wójcik W.: „Tajne nauczanie w Mińsku Maz. i powiecie w l. 1939-1944” [w:] RMM, 1994, z.
2, s. 157, 159.(pismo starosty mińskiego Bittricha z 25.I.1940r.)
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tylko na poziomie szkół podstawowych ale także średnich i wyższych. Wiedzieli, że po
ogromnych stratach materialnych i ludzkich, które przyniosła wojna, kiedy Polska znów
będzie wolna musi mieć wykształcone kadry specjalistów we wszystkich dziedzinach.
Zdawali sobie też sprawę, że ucząc tego co polskie uczyli prawdy, patriotyzmu i tym
samym umożliwiali trwanie, i przetrwanie polskości, gdyż trudno było przewidzieć na
jak długo zawisła nad Polską noc okupacji, zniewolenia, a dziś już wiemy, że pod
pewnymi względami była to noc bardzo długa, bo 50-letnia. Nie sposób też nie
wspomnieć o uczniach, którzy tak samo zagrożeni decydowali się w tym edukacyjnym
procesie wówczas uczestniczyć.
W powiecie mińskim dzięki działalności TON i wielu nauczycieli-patriotów tajne
nauczanie było prowadzone na szeroką skalę. Istniało prawie w każdej miejscowości, w
której przed wojną była szkoła powszechna, przyjmując mniej lub bardziej
zorganizowane formy.
W sąsiednich Chyżynach i Transborze tajne nauczanie przybrało formy
instytucjonalne – prócz pracującej na „Sterach” szkoły powszechnej w obu
miejscowościach istniała szkoła tajna o klasach I-VI i tajne gimnazjum, w którym
prowadzili zajęcia nauczyciele szkół mińskich m.in. J. Stabiński i J. SzajkowskaChróścielewska.
Okres wojenny w szkolnictwie jest trudny dla historyka z tej racji, że dokumentów
obrazujących działalność szkół zachowało się bardzo mało, albo zupełnie ich brak. We
wstępie do pracy „Niezwyciężona szkoła” M. Milewski pisze: „Czasy okupacji nie
sprzyjały zbieraniu dokumentów ilustrujących pracę nauczyciela i młodzieży. Ze
względów zrozumiałych ograniczano się do przechowywania tylko najniezbędniejszych
akt zarówno przez szkoły jak i rożne komórki tajnych władz oświatowych. Niestety, cały
niemal dorobek archiwalny okręgu warszawskiego uległ zniszczeniu w czasie Powstania
Warszawskiego”289
Pełniejszy obraz szkolnictwa w Wielgolesie w czasie wojny można uzyskać tylko
na drodze żmudnych poszukiwań świadków-uczniów ówczesnych szkół – bo było ich
dwie. Tutaj – biję się w piersi - zrobiłem niewiele. Nie byłem przygotowany na to, że
pojawią się fakty, o których nawet mieszkańcy Wielgolasu do obecnej chwili nie
wiedzieli. Aby szerzej rzecz zbadać trzeba przynajmniej kilku tygodni – tego czasu mi
zabrakło. Dlatego ten rozdział należy traktować jako szkic, zarys odrębnej pracy
obrazującej dzieje szkoły w latach II wojny światowej.
Pisana już po wojnie (1956r.) przez Wiktora Kulmę kronika szkoły w sposób bardzo
lakoniczny wspomina lata wojny. A wówczas jeszcze można było w pełni
zrekonstruować dzieje szkoły, natomiast dziś jest to sprawa o wiele trudniejsza,
wymagająca przeprowadzenia wielu wywiadów, a potem żmudnej pracy porównawczej.
Źródeł pisanych z tego okresu próżno by szukać, choć być może, że pojedyncze
dokumenty drzemią w zaciszu strychów i rodzinnych pamiątek. Jest to jednak praca na
długie miesiące.
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Niezwyciężona szkoła. (Tajne nauczanie w czasie okupacji na terenie Okr. Szk. Warszawskiego), S. Tynelski,
T. Zygler (oprac.), wyd: Komisja weryfikacyjna dla legalizacji tajnego nauczania przy KOS
Warszawskiego, Warszawa 1947, s.5.
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2. Warunki lokalowe, baza szkoły w Wielgolesie
Od września 1939r. do wiosny 1940r. szkoła była nieczynna. Została zajęta przez
Niemców. Podobny los spotkał większość szkół w okolicy. W pałacu Wyleżyńskich
stacjonował oddział żandarmerii mający za zadanie obronę majątku przed bandami.
Okupant „zadbał” o to, aby młodych Polaków kształcić tylko w zakresie dla nich
przewidzianym. Tania siła robocza nie musiała posiadać wykształcenia, wręcz nie
powinna go mieć, a nabyć tylko podstawowe umiejętności konieczne do właściwego
rozumienia poleceń i wykonywania pracy. W związku z tym już w styczniu 1940 roku
okupanci zażądali oddania do Inspektoratu Szkolnego w Mińsku Maz. wszystkich
programów nauczania, podręczników, pomocy naukowych, map i okrągłych pieczęci z
godłem Polski.290 Zakazane było (charakterystyczne dla władz okupacyjnych) nauczanie
historii i geografii oraz ograniczenie jęz. polskiego do ćwiczeń gramatycznych i
ortograficznych z użyciem „Sterów”- specjalnie w tym celu wydawanych podręczników.
291

Nauka w Wielgolesie rozpoczęła się ponownie w 1940 roku. Najpierw, do czasu
opuszczenia izb lekcyjnych przez Niemców, dzieci musiały chodzić do Chyżyn. Tam
lekcje odbywały się w drewnianej szopie służącej za remizę strażacką. Później szkoła
„wróciła” do Wielgolasu, do wynajętych pomieszczeń w domu Romana Ptasińskiego292 i
Franciszka Kieliszczyka.

3. Nauczyciele i tajne nauczanie
Trudny w okresie okupacji był los nauczycieli. Co prawda mogli oni korzystać z
opłat rodziców, które ustalono na poziomie 2-5 zł, ale były to opłaty dobrowolne.293
Nauczyciele w Wielgolesie uprawiali ziemię szkolną, aby zapewnić sobie w miarę
znośne warunki życia.
Kadra nauczycielska przez pierwsze lata wojny nie zmieniła się. Cz. Sasimowski był
kierownikiem placówki, a ponadto pracowały panie Orłowska i Zwolińska. W 1941(?)
roku w miejsce W. Zwolińskiej294 przyszedł Kazimierz Zwierz .
Szkoły średnie zostały przez Niemców zlikwidowane. Pozostawili Polakom tylko
szkoły powszechne i zawodowe - rzemieślnicze. W powiecie mińskim działały 93 szkoły
powszechne. Nauka na poziomie średnim była możliwa tylko na tajnych kompletach. Z
racji stacjonowania w Wielgolesie żandarmerii niemieckiej (w pałacu) i posterunku
obserwacyjnego w Chyżynach, a także czasowo zorganizowanego tam getta – tajne
nauczanie było bardzo utrudnione. Niemniej jednak w Wielgolesie zostały
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Wójcik T., Wójcik W.: „Tajne nauczanie w Mińsku Maz. i powiecie w l. 1939-1944” (w:) „Rocznik
Mińskomaz.”, Mińsk Maz. 1994, z. 2, s. 157, 159. (pismo starosty mińskiego Bittricha z 25.I.1940r.)
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„Polakom należy zostawić tylko takie możliwości kształcenia się, które ukażą im całą beznadziejność ich
położenia narodowego.’ [z przemówienia wygłoszonego 31.X.1939r. w Łodzi przez Hansa Franka do
szefów dystryktów]. Cyt. za: Działalność TON na terenie obecnego woj. siedleckiego w l. 1939-1944, (opr.
zb.) Okręgowa Komisja Historyczna ZNP w Siedlcach, Siedlce 1992, s. 15.
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KSW s. 41. Z. Piłatkowski: Dzieje Szkoły w Wielgolesie”, mps, s.5 - wymienia Stanisława Ptasińskiego.
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Ślusarczyk M.: Zarys działalności TON w powiecie mińskim… [w:] Działalność Tajnej Organizacji
Nauczycielskiej na terenie obecnego województwa siedleckiego w latach 1939-1944, OKH ZNP, Siedlce
1992, s. 124.
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W. Zwolińska praktycznie nie pracowała w szkole od 1940r. Nie pozwalały na to niemieckie przepisy
dotyczące żon pracujących mężów.
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zorganizowane tajne komplety na poziomie klas I-II gimnazjum. Naukę pobierało 15
uczniów. [patrz: tabela 11]
Tajne komplety w wiosce były jednymi spośród 13 rozlokowanych we wsiach
powiatu mińskiego. Kształciło się na nich w sumie ok. 650 uczniów, z czego ok. 300 na
wsi.
W szkołach powszechnych natomiast prowadzono tzw. nauczanie okolicznościowe
zakazanych przedmiotów. O nauczaniu tym mówiła instrukcji, którą tajne władze
oświatowe rozprowadzały do szkół na terenie Okręgu Warszawskiego w 1940 r. Np. przy
realizacji tematu ‘ryby’ z przyrody pojawiały się polskie rzeki, morza, niziny i ich
podział.295
Okólnik Kierownika Oświatowego, który ukazał się w połowie 1940r. przewidywał
dla tajnych kompletów m.in. naukę w wymiarze 16-18 godzin tygodniowo i określał
liczbę uczniów w jednej grupie na 5-8.296
Tab. 11. Tajne nauczanie (gimnazja) w Wielgolesie i okolicach w r. szk. 1942/43.297
Miejscowość
Klasa Liczba
Uczniów Kierownik
uczniów
razem
kompletów
Chł. Dz.
Latowicz
I
6
4
10
Jan Stabiński
II
3
3
TransbórI
9
7
16
Stanisław i L.
Chyżyny
Lajborkowie
II
6
8
14
Wielgolas
I
3
5
8
Czesław
Sasimowski
II
4
3
7
Kuflew*
II
5
5
Karol Kurpiewski
III
1
1
* W Kuflewie działało także tajne liceum – 12 uczniów.

Uczniowie tajnych kompletów po zakończeniu nauki w danym roku szkolnym
zdawali egzaminy przed Powiatową Komisją Weryfikacyjną i jeśli werdykt był pomyślny
– otrzymywali promocję do następnej klasy.
W Wielgolesie „(…) odbywały się egzaminy dla kompletów tajnego nauczania z
Chyżyn i Transboru. Czesław Sasimowski upoważniony był do wydawania świadectw
szkolnych z zakresy szkoły powszechnej. Uczniowie z Chyżyn, Transboru i Wielgolasu
kontynuowali dalszą naukę w gimnazjum otwartym w Transborze w roku szkolnym
1944/45, którego dyrektorem był Jan Łupiński”.298
Biorąc pod uwagę, że w 1943 roku była w Wielgolesie II klasa tajnych kompletów
gimnazjum ich powołanie odnieść należy do 1942 roku.
Do końca wojny szkołą kierował Cz. Sasimowski, a po nim w r. szk. 1944/45
kierownictwo objął Kazimierz Zwierz. Świadczą o tym pierwsze podpisy K. Zwierza
jako kierownika szkoły na świadectwach z 1945 roku.
W okresie wojny szkoła nosiła „oficjalną” nazwę „Publiczna Polska Szkoła
Powszechna” [Öffentiche Publische Volksschule].
295
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VI. „Budowanie szkoły” w PRL
W tym rozdziale czeka nas zetknięcie z zupełnie nową rzeczywistością –
rzeczywistością „Ludowej” od jej początków aż po kres. Rzeczywistość ta dotknęła w
jakimś stopniu mnie i Ciebie Czytelniku. Masz obecnie (2007r.) kilkanaście lat i
uważasz, że to nieprawda? Nie stajemy się innymi pod każdym względem ludźmi po
„odcięciu pępowiny”. Dopiero pokolenie, którego rodzice nie wychowali się w tamtych
czasach, będzie mogło powiedzieć: - PRL mnie nie dotyczy.
Chciałbym, pisząc dalsze rozdziały, wyzbyć się do końca wszelkich uczuć, jakie
żywię do „tamtych” lat – tak sentymentów, jak i nienawiści, żalu, i... nie sądzę, żeby mi
się to do końca udało.
(...) Jeszcze tylko wyjaśnienie dotyczące tytułu rozdziału. Dlaczego cudzysłów?
Dlatego, że mam na myśli ogólne „budowanie” każdej polskiej szkoły od nowa; szkoły
nowych ideałów, nowej filozofii, nowej moralności, aktywności. Z normalnym
znaczeniem pojęcia budowanie wszystko było w porządku. Mury rosły z cegieł
układanych jak poprzednio, krokwie składano tak samo, tak samo tynki pokrywały ściany
i heblowano deski na podłogi i meble.
To zwykłe budowanie nie było najważniejszym celem władzy. Celem było
„budowanie nowego społeczeństwa”, „budowanie ustroju sprawiedliwości społecznej”,
„budowanie drugiej Polski”…
Jak przebiegało ono w Wielgolesie? Zacznijmy od normalnego, zdrowego
budowania, bo łatwiej je streścić. Było konkretne, określone w czasie i w przestrzeni,
posiadało konkretny, widoczny, a nie ukryty wymiar.
(...)

1. Baza lokalowa, infrastruktura 1944-1989
Dla wielgoleskiej ziemi okupacja niemiecka zakończyła się z końcem lipca 1944
roku. Trudno jednak mówić o pełni wolności, gdyż do wiosny 1945 roku teren usiany był
kwaterującymi po domach żołnierzami radzieckiego zaplecza frontu, który zatrzymał się
na Wiśle. Liczne placówki NKWD miały za zadanie wyłapywać i rozprawiać się z
żołnierzami polskiego podziemia – AK.
W Wielgolesie, tuż za parkiem, urządzono polowe lotnisko. We wsi kwaterowało
wielu żołnierzy - najwięcej w czworakach, z których wysiedlono mieszkańców. Nowe
władze przystąpiły do parcelacji majątku Wyleżyńskich. Pałac został przeznaczony na
szkołę i mieszkania dla nauczycieli.
Początkowe lata to okres walki o władzę nad Polską, to jeszcze Rzeczpospolita
Polska, choć już inna od II RP. Gruntowne zmiany zaszły po „zwycięskim” referendum
(słynne 3 x tak) w czerwcu 1946 roku i „wyborach” do Sejmu w styczniu 1947 roku.
Straty, które szkolnictwo poniosło w czasie wojny oceniano na ok. 60%. Zostało
zniszczonych ok. 4900 szkół powszechnych. Zginęło ponad 6 tys. nauczycieli.
Organizacja sieci szkolnej w naszym regionie początkowo nie uległa zmianie. Szkoły
funkcjonowały jak przed wojną. Niektóre z nich (np. w Dębem M.) używały nawet
przedwojennych pieczęci.
W roku szk. 1945/46 nauczaniem powszechnym objęto 93,6% dzieci w wieku
szkolnym, w trzy lata później prawie 97%. Istne oblężenie przeżywało szkolnictwo
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zawodowe. Otwierano setki nowych szkół, w których pod koniec lat 40. uczyło się
zawodu ok. 460 tys. młodzieży.299
Wielgolas pod względem szkolnictwa z wojennej pożogi wyszedł w zasadzie bez
większych strat – nie licząc oczywiście zaległości edukacyjnych spowodowanych bardzo
ograniczonymi programami nauczania narzuconymi przez okupanta.
Po opuszczeniu, w ostatnich dniach lipca 1944 roku, majątku przez rodzinę
Wyleżyńskich do pałacu przeniesiono szkołę. Warunki lokalowe uległy więc radykalnej
poprawie w stosunku do przedwojennych i wojennych. Pałac był w stosunkowo dobrym
stanie, ale zanim wprowadzono tam uczniów, powinien zostać wyremontowany,
przystosowany do potrzeb szkoły, zwłaszcza że budynek czekało intensywne
użytkowanie przez około 300 uczniów.300 Jedyną zmianą były drobne przeróbki, gdyż w
pałacu urządzono także mieszkania dla nauczycieli, a i na posterunek milicji musiało się
pomieszczenie znaleźć. Pamiątką po wojnie były zamontowane w pałacowych oknach i
drzwiach kraty.
Szkoła posiadała wręcz wymarzone warunki do nauczania (w stosunku do
wcześniejszych). Pod jej opieką za przyczyną ówczesnego kierownika, którym był
Roman Gryz, znalazł się cały park wraz ze stawem i niedużym sadem. Przy pomocy
uczniów park został ogrodzony żerdziami. Niestety, część mieszkańców wychodząc z
założenia, że skoro park nie został poddany parcelacji301 a poprzedniego właściciela nie
ma – jest niczyj. Żerdzie rozkradziono,302 park stał się miejscem pozyskiwania drewna i
wypasu bydła, trzody i ptactwa domowego.
Roman Gryz wskutek wynikłego konfliktu zrezygnował z kierownictwa i pracy w
Wielgolesie, i przeszedł do szkoły w Mrozach.
Pałac spełniał funkcję szkolnego budynku względnie dobrze do początku lat 50.
Władze w dalszym ciągu nie robiły nic, żeby utrzymać przynajmniej znośny jego stan.
Nie prowadzono żadnych remontów. Pomieszczenia nadal nie były przystosowane dla
potrzeb szkoły, mimo że mijały kolejne lata.
Podnoszenie stopnia organizacyjnego szkół w sąsiednich miejscowościach
spowodowało spadek liczby uczniów w Wielgolesie do ok. 200 na początku lat 50-tych,
później nawet poniżej tej liczby. Pałac mógł więc spełniać swoją funkcję. Należało tylko
usunąć niedogodności w postaci pomieszczeń „przechodnich”. Uczeń spóźniając się, lub
chcąc wyjść z klasy, musiał przejść przez inną.
Przy całkowitym braku zainteresowania ze strony władz budynek niszczał. Niezbyt
przychylnie nastawione było miejscowe społeczeństwo. Konflikty z kierownictwem tego
dowodzą. Pamiętajmy, że był to okres stalinowski. Ludzie nie mogli się pogodzić „czego
to w tej szkole uczą”. Pamiętali przecież doskonale szkołę przedwojenną, nauczycieli,
zostali ukształtowani przez inny system wychowawczy, inne wartości. Trudno było im
przełknąć „pigułkę”, którą zalecały stalinowskie władze, a lokalni służalcy usiłowali
„wdrożyć”.
299
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W połowie lat 50. stan budynku przedstawiał się jak niżej:
„(…) Szkoła mieści się w pałacu dworskim, który przedstawia żałosny wygląd. Na
skutek tego, że od lat nie był przeprowadzany gruntowniejszy remont tego budynku dach
w wielu miejscach przecieka. Popękane rynny przepuszczają wodę, która w czasie
deszczu całymi strumieniami spływa po ścianach zewnętrznych powodując zagrzybienie.
Nie lepiej przedstawia się sprawa w stropach od południowej strony. Są one miejscami
całkowicie zjedzone przez grzyb i grożą zawaleniem. Pod kancelarią szkolną stoją
podpory podtrzymujące belki. Cała podłoga wygina się i huśtać się można, kto odważny.
To samo jest w przyległej klasie i w mieszkaniu kierownika, gdzie trzeba uciekać z szafą
w drugi kąt mieszkania. W klasach zimową porą zimno z powodu nieszczelnych i
zniszczonych okien. Przy szkole brak pomieszczenia na opał szkolny – mieści się w jednej
z piwnic. Całe otoczenie szkoły pozostawia wiele do życzenia; odrapane i zrujnowane
tynki oraz schody straszą z daleka. Wokół budynku wypasają się stadami owce, gęsi i
krowy ludzi z czworaków (tak się ta nazwa przyjęła). Taki sam nieład panuje w parku
przylegającym do szkoły. Pod oknem jednej klasy leży w nieładzie kopa cegły, od której
rozprzestrzenia się w murze budynku grzyb na skutek wilgoci. Nauczyciele mieszkają w
części pałacu przylegającej do izb lekcyjnych.”303
Stan budynku był więc katastrofalny – dosłownie. Fakt nie podlegający dyskusji.
Zawaleniem groziła wieża, której drewniana konstrukcja była mocno nadwątlona.
Nasuwa się tutaj jednak pewna refleksja. Skoro pod ścianą leżała w nieładzie kopa cegły
i to długo, bo spowodowała jej zawilgocenie, a wreszcie zagrzybienie to – że nieśmiało
zapytam – przedsięwzięciem ponad siły było ułożenie tejże cegły w kozły o dwa kroki od
ściany albo chociaż odsunięcie na tyle, żeby woda nie lala się po ścianie? Nie sądzę, żeby
wykonanie takiej czynności bez zgody „władz nadrzędnych” groziło konsekwencjami.
Czyżby aż taki marazm opanował społeczeństwo (tutaj – nauczycieli)?
Z drugiej strony trudno się do końca mieszkańcom dziwić, bo oto w 1955 roku
podjęto decyzję o budowie na gruntach tzw. „resztówki” Domu Ludowego. I to w
sytuacji rozpadającego się budynku szkolnego! Budynek miał służyć oświacie, a jakże.
Miało się w nim znaleźć stałe kino, świetlica z czytelnią i sklep… monopolowy.304
„Poznański czerwiec”, „Polski październik” 1956 roku wpłynęły na zmianę decyzji.
Popaździernikowa odwilż, odwrót od stalinizmu spowodowały, że społeczność lokalna
miała nieco więcej do powiedzenia, a władza dostała na jakiś czas zamętu w głowie.
Przyszedł czas na podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji.
Fundamenty pod budynek wykonane zostały staraniem Komitetu Budowy
Gromadzkiej Świetlicy, czyli praktycznie siłami urzędu gminy i Gminnej Rady
Narodowej.305 Udział społeczeństwa był znikomy.
Wiktor Kulma, kierownik szkoły od 1 września 1956 roku, zaraz po objęciu
obowiązków podjął starania o poprawę warunków lokalowych. Już we wrześniu 1956
roku zabiegał o odgrzybienie szkoły. Wystąpił do konserwatora zabytków w Warszawie
o ratowanie pałacu, zdając sobie sprawę, że budynek ma wartości zabytkowe. Ostatecznie
mury miały koło setki lat.
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Tamże, s. 45.
W dziedzinie budowy nowego ustroju już w 1946 roku osiągnięto pierwszy „sukces”. W 1946 roku spożycie
alkoholu przekroczyło przedwojenne.
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W 1956 roku podjęto decyzję o przeznaczeniu mającego powstać budynku Domu
Ludowego dla szkoły. Niestety, wystąpił problem – brak funduszy. Zastanawiano się
nawet nad porzuceniem tego pomysłu i gotowych fundamentów.
Przełom nastąpił w 1957 roku. „Targi” trwały 4 miesiące. Dokonano korekty
projektu i zaczęły rosnąć mury szkoły. Początkowo dość opornie, ale ruszyło z pomocą
społeczeństwo Wielgolasu, widząc, że wreszcie dzieje się coś sensownego. Duża w tym
była zasługa kierownika szkoły W. Kulmy. Sam zakasał rękawy, projektował,
porządkował plac, obsadzał drzewkami, wreszcie wykonał z uczniami większość
ogrodzenia. Potrafił rozmawiać z ludźmi – a ci się odwdzięczali.
Rozpoczęta w lipcu 1957 roku budowa trwała prawie dwa lata. Z pomocą przyszło
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, której przew. był Zygmunt Szafran, a jego
zastępcą Henryk Karolak. Także Inspektorat Oświaty w Mińsku teraz „ruszył”, ale
liczyły się przede wszystkim fundusze. GRN w Wielgolesie robiła, co mogła. Wszystkie
nadwyżki przeznaczano na budowę szkoły: z wpłat na Społeczny Fundusz Budowy
Szkół, nawet z wpływów na odbudowę Warszawy. W sumie zgromadzono 980 tys.
złotych.
Budowę prowadziło Powiatowe Przedsiębiorstwo Budowlane. Dyrektorem był p.
Romanowicz, naczelnym inżynierem Antoni Bakiera. Inspektorem budowy był inż. Jerzy
Tuszyński (rodem z Latowicza), a kierownikiem budowy inż. Wiktor Przybysz.
Tymczasem w szkole w pałacu (1957r):
„(…) grzyb z zastraszającą szybkością rozprzestrzenia się. Niektóre stropy od piwnic
grożą zawaleniem. Kierownik szkoły poruszył wszystkie instancje w sprawie
natychmiastowego remontu budynku. Ostatnio sprawą tą zainteresował się Konserwator
Zabytków w Warszawie w wyniku pisma skierowanego ze szkoły. W piśmie tym kier. szk.
donosi, że nie będzie ponosił odpowiedzialności, gdy zajdzie jaki wypadek z dziećmi. Co
parę dni zjeżdżają Komisje na miejsce. Chodzą, oglądają, medytują, drapią się na strych,
błądzą w ciemnych piwnicach. Sprawa jest na dobrej drodze, bo oto dnia 19 kwietnia
wzywają kier. szkoły na naradę do powiatu w związku z remontem kapitalnym pałacu.”306
W wakacje 1957 roku wreszcie podjęto decyzję o częściowej wymianie stropów,
wzmocnieniu i zabezpieczeniu przed wilgocią fundamentów, pobudowaniu pieców w
klasach i mieszkaniach dla nauczycieli. Ogólny kosztorys opiewał na 750 tys. złotych.
Po wakacjach „Gdy po drugiej stronie stawu powoli wznoszą się mury budynku
szkolnego dzieci szkolne wraz z nauczycielami przechodzą prawdziwą gehennę w pałacu.
Bywa i tak, że w sali murarz rozbiera piec i jednocześnie uczą się dzieci, albo nauka
odbywa się na korytarzu. Na skutek przeciągów ciężko zachorowała na gardło naucz.
Ziemiec Zofia.” [KSW 1, s. 54]
Budowa szkoły przebiegała z trudnościami, ale zgodnie z założeniem – zdążono z
zakończeniem budowy przed końcem roku szkolnego.
W dniu 23 maja 1959 roku nowy budynek był gotów.307
Pora wspomnieć o wkładzie miejscowego społeczeństwa, którego działaniami
kierował Komitet Budowy Szkoły. Ze środków mieszkańców opłacone zostały:
wykonanie dokumentacji budynku (8.300 zł), wykonanie dokumentacji budynku
gospodarczego i instalacji elektrycznej (6.700 zł), obróbka kamienia na cokół (2.800 zł) i
tynki zewnętrzne (10.000 zł). Dawało to łącznie 27.800 zł. Była to pokaźna suma –
średnia pensja wynosiła wówczas około1000 zł.
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KSW 1, s. 51
Szerzej o uroczystości otwarcia nowego budynku piszę w podrozdziale „Uroczystości szkolne”.
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Oprócz wkładu pieniężnego w czynie społecznym miejscowi murarze wykonali
tynki w jednej z sal. Do tego należy dodać wcześniejszy wkład – w fundamenty (kamień,
cegła, żwir.) Łącznie oszacowano udział społeczeństwa w kosztach budowy na ok. 15%.
Rok szkolny 1959/1960 rozpoczęto w nowym budynku. Klasy były widne,
przyjemne, duże, szkoła funkcjonalna. Na wszystkich robiła dobre wrażenie.
Wprowadzony został zwyczaj zmiany obuwia. Warunki higieniczne bardzo się
poprawiły.
W dalszym ciągu ważną sprawą pozostawał remont pałacu, w którym mieściły się
nauczycielskie mieszkania. Przeprowadzony wcześniej remont okazał się
niewystarczający – znów zaczęły zjeżdżać komisje prowadzone przez konserwatora
zabytków. Przepędzono poprzedniego nieudolnego wykonawcę. Wymianę więźby
dachowej oraz stolarki okiennej i drzwiowej powierzono Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Robót Budowlanych, a dozór objął konserwator zabytków.
Na czas tak gruntownego remontu z pałacu musiały się wyprowadzić trzy
zamieszkujące w nim rodziny nauczycielskie. Znalazły lokum w nowym budynku
szkolnym, ale trudno było mówić o znośnych nawet warunkach, skoro do dyspozycji
miały tylko jedną kuchnię. Problem rozwiązały częściowo translokacje nauczycieli. Na
miejsce Jadwigi Wardzyńskiej, która odeszła do powiatu otwockiego przyszła Stanisława
Rogala - dojeżdżająca z Latowicza.
W kwietniu 1960 roku boisko szkolne zostało obsadzone drzewkami – głównie
topolami. Pod drzewkiem po lewej stronie furtki (patrząc od szkoły) w zalakowanej
butelce umieszczono dokument o poniższej treści:
„KIEROWNICTWO
Szkoły Ogóln. Stopnia Podst. w Wielgolesie
pow. Mińsk-Mazowiecki
L. dz. 21-IV-1960r.
Realizując Uchwałę Rady Ministrów Nr. 90 dotyczącą zadrzewiania kraju na 1000lecie Państwa Polskiego młodzież szkolna klasy VII-ej w dniu dzisiejszym przystąpiła do
obsadzania drzewami terenu wokół nowej szkoły. Pracami kierował i udzielał wskazówek
kier. szkoły Kulma W. Posadzono ogółem około 150 sztuk drzew w tym: topole, lipy,
morwy, świerki i jawory. Trudność w obsadzaniu terenu była spowodowana tym, że brak
jest ogrodzenia. Granicę od wschodu pomagał wytyczyć sekr. Gr. Rady ob. Adamiec
Stanisław. Prace przeprowadzono na 3 ostatnich lekcjach. Dzieci z zapałem sadziły i
wykonały pracę w przeważającej części same. Drzewa te niech rosną na pamiątkę
wielkiej rocznicy naszego bohaterskiego narodu polskiego Milenium.
Grono Nauczycielskie tut. Szkoły:
[podpisy: Kulma, Ziemiec, Rogala, Zawilińska, Szczęsna]
Uczniowie klasy siódmej biorący udział w sadzeniu drzew:
1. Sochacka Krystyna, Laskowska H., Zgódka H., Kokoszka J., Kłos J., Swiątek M.,
Skalska J., Wójcik Jan, Zadrożny Jerzy, Dynek R., Łuckiewicz H., Wiechetek T.,
Aksamitowski Edward, Reda Andrzej, Suchecka M., Kowalski Sta., Stelmaszczyk J.,
Świątek A., Sochacki Antoni, Komorek F.”308
Cała społeczność szkolna niezmiernie cieszyła się nowym budynkiem. Wiele do
życzenia pozostawiało jednak jego otoczenie. Brak było ogrodzenia, budynku
gospodarczego, śmietnika i odpowiednich ubikacji. W studni nie było wody. Właściciel
sąsiedniej działki (właściwie jej dzierżawca) rozrzucał obornik tuż przy ścianie szkoły.
308
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Szkolny plac miał powierzchnię zaledwie 30 arów. Po spięciu (na szczęście słownym)
kierownika szkoły z gospodarzem przesunięto nieco granicę i udało się wygospodarować
miejsce na małe boisko. Urządzono na nim boisko do siatkówki, bieżnię i skocznię, którą
wykonali uczniowie pod kierunkiem kierownika szkoły na zajęciach prac ręcznych.
Po wakacjach (w październiku) rozwiązana została sprawa mieszkań dla nauczycieli.
Trzy rodziny (w tym kier. szkoły) powróciły do lśniącego bielą nowych tynków pałacu.
Zamieszkał w nim również gromadzki agronom i sekretarz GRN.
Parter przeznaczono na siedzibę GRN, Bibliotekę Gromadzką i Gromadzki Komitet
PZPR.
Kierownik szkoły W. Kulma nie mógł jednak spać spokojnie, a sen z powiek spędzał
mu wyżej wspomniany brak ogrodzenia placu szkolnego. Zwrócił się w tej sprawie do
rodziców. Szkoła dysponowała cegłą i ok. 3. tys. złotych. Wystarczało to na cement i stal
zbrojeniową. Na siatkę już nie. Powzięto decyzję, że na razie zastąpi ją drewniany płot.,
tylko furtka i brama będą metalowe. W maju przystąpiono do pracy. Słupki z białej cegły
pomurował Marian Ptasiński, a pomagali mu rodzice i uczniowie starszych klas.
Zajmowali się oni dostarczaniem kamieni, żwiru, cegły i wody na budowę. Pod
kierunkiem kierownika wytyczone zostały fundamenty. Wykopali je i wypełnili
kamieniami sami uczniowie. Chłopcy z klasy siódmej (obecnie I gimnazjum, a wówczas
najstarsza w szkole) w całości wykonali fundament między czterema słupkami. Z dwóch
stron szkoła została ogrodzona.
Rodzice opodatkowali się po 30 zł z domu na furtkę i bramę, ale początkowo
niewiele pieniędzy udało się zebrać, zaledwie 1/3 spodziewanej kwoty.309
Prace zostały wstrzymane, ale p. Kulma chyba nie byłby sobą, gdyby czekał z
założonymi rękami, aż coś mu „skapnie”. 17 września 1961r. zostały rozpoczęte prace
przy 60-metrowej bieżni. Wykopów dokonali uczniowie VI i VII klasy, a była to praca
nie lada. W październiku zaczęto wypełniać wykop szabrem i żużlem z przykościelnej
cegielni. Starsi chłopcy sami dostarczali go furmankami. Wyglądali „na Murzynów”,
gdyż przy zwalaniu z wozów niemiłosiernie się kurzyło. Uczniowie ww. klas na lekcjach
prac ręcznych wykonali fugowanie słupków.
W 1961 roku po raz pierwszy budynek szkolny wykorzystany został jako lokal
wyborczy i od tamtej pory będzie już tak stale, przy każdych wyborach.
Prace przy bieżni i ogrodzeniu wznowiono wiosną 1962 roku. Tym razem w
nawożeniu żużlu pomagali rodzice. 6 kwietnia bieżnia była gotowa.
Wykopana została przy szkole studnia, którą sfinansowano z nadwyżki budżetowej
gminy.310 Władze GRN przejęły pod opiekę „spod szkoły” dworski park.
W tym samym czasie murarz, Marian Ptasiński, pobudował słupki od strony pd.wschodniej, a Henryk Jarzębski z Kamionki założył bramę i furtkę, których koszt
wyniósł 2343 zł. 20 kwietnia w Wielgolesie zabłysło światło elektryczne. Nie było go
jeszcze na koloniach i w czworakach, gdyż budynki folwarczne przeznaczone były do
rozbiórki były przeznaczone do rozbiórki.
Minęły bardzo pracowite lata dla nauczycieli, rodziców i uczniów, lata pierwszej
dużej budowy szkoły w Wielgolesie. Można było spokojnie pracować, poświęcić siły
309
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przyczynili. Inna rzeczą jest, że kroniki szk. nawet słowem nie „zająknęły się” o nowo powstałej parafii, ani
o budowie kościoła, natomiast radzieckim kosmonautom poświęcono kilka stron.
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pracy dydaktycznej, korzystać z tego, czego w przeciągu kilku lat dokonano. Nowe
obiekty sportowe były na tyle odpowiednie, że odbyło się na nich gminne święto sportu,
ale o tym poniżej.
W 1962 roku na przełomie października i listopada kończono prace przy ogrodzeniu.
Fachowe roboty wykonał wymieniany już wielokrotnie Marian Ptasiński będący
przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego, a resztę (¾) płotu wykonał kierownik
szkoły z uczniami kl. VI-VII. W listopadzie rodzice przywieźli ok. 25 wozów szlamu i
czarnoziemu pod przyszłe klomby.
Kolejne większe prace budowlane rozpoczęły się wiosną 1964 roku. Zanim
rozpoczęły się na dobre wiosenne prace polowe, staraniem Komitetu Rodzicielskiego
wykonano resztę fundamentów. Pracował przy nim Marian Ptasiński – przewodniczący i
70-letni Władysław Ptasiński. Rodzice zalasowali dwie tony wapna do budowy budynku
gospodarczego i ubikacji. Inna grupa zajęła się przetarciem drewna w tartaku i pocięciem
desek na sztachety. Piłę tarczową udostępnił Zygmunt Piłatkowski.
Ogradzanie płotem szkoły kontynuowano późną jesienią. Znów uczniowie klas VIVII, nadzorowani przez kierownika szkoły, wykonali połowę roboty (60 m płotu), a
rodzice drugą połowę. ” Niektórzy twierdzą, że takie ogrodzenie jest niemodne, ale trzeba
przyznać, iż efektownie wygląda” – czytamy w kronice na str. 61.
W zasadzie pozostał tylko jeden problem – budowa ubikacji, a tych nie było gdzie
pobudować, bo wypadały… na prywatnej działce. Kierownik szkoły czynił starania o
powiększenie placu szkolnego, bo posiadane 0,37 ha okazało się zbyt skąpe.
31 XII 1964 roku po raz pierwszy w szkole zorganizowano zabawę sylwestrową.
Dochód został przeznaczony na budowę wcześniej wymienionych obiektów.
W 1965 roku okazało się, że ”(…) zobowiązania podjęte dla uczczenia XX-lecia
Polski Ludowej wykonano z nadwyżką. Zamiast zaplanowanych 23 tysięcy złotych
osiągnięto sumę 29 tys. złotych.” Nadwyżka pozwoliła na ogrodzenie placu szkolnego z
trzech stron. Jednocześnie dzięki zabiegom kierownika szkoły i przew. Komitetu
Rodzicielskiego (M. Ptasińskiego) dokupiono przyległą do szkolnego placu działkę.
Właściciel, p .Włodek 0,53 ha gruntu zgodził się sprzedać za kwotę 90 tys. złotych.
Można było spokojnie myśleć o brakującej infrastrukturze – budynku gospodarczym
i ubikacjach.311
Można było – ale tak nie było. W Transborze spłonęła szkoła.312 W tej sytuacji
dzieci z Chyżyn zaczęły uczęszczać do Wielgolasu. W roku szk. 1964/65 było to już ok.
30 uczniów. Po kilku latach w wielgoleskiej szkole zapanował znów tłok.
Na 86 stronie szkolnej kroniki czytamy:
„Nasza szkoła natrafia na duże trudności lokalowe. Nie ma żadnych zastępczych sal
na pracownię zajęć technicznych, na świetlicę lub na salę gimnastyczną. Prawdziwe
utrapienie jest z szatnią, w której dosłownie nie można się ruszyć. To też z niepokojem
nauczyciele i kierownictwo szkoły myśli o ósmej klasie, która w niedługim czasie jeszcze
bardziej zwiększy ilość dzieci.” – a „ilość” ta wówczas [1965r.] wynosiła 234.
Sprawa braku pomieszczeń w szkołach przed wprowadzeniem ośmioklasowego
nauczania podstawowego była jedną z najważniejszych, którymi w tym czasie zajmowała
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się Komisja Kultury i Spraw Socjalnych313 w gminie. Potrzeby szkolnictwa w gminie
były ogromne: bark dwóch izb lekcyjnych w Wielgolesie, 4 izb lekcyjnych i sali
gimnastycznej w Dębem i… budynków szkolnych w Transborze i Starogrodzie.
„Na szczęście” w następnych latach liczba uczniów nieco spadła, a wróciła do
normy, gdy w Transborze wybudowano nową szkołę. Wtedy „napływ” spowodowany
wprowadzeniem klasy ósmej został odciążony przez tamtejszą szkołę (1970r.), co
sprawiło, że w następnych latach liczba uczniów szkoły podstawowej w Wielgolesie
ustaliła się na poziomie ok. 200 uczniów.
Ostatecznie budynek sanitarno-gospodarczy o wartości ok. 90 tys. złotych wysiłkiem
Komitetu Rodzicielskiego stanął w Wielgolesie latem 1966 roku. Tym samym „(…)
szkoła wywiązała się z podjętych czynów społecznych dla uczczenia tej rocznicy”314
[1000-lecia Państwa Polskiego – p.a.]
W 1968 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Po odejściu W.
Kulmy szkołę „pod swoje skrzydła” wzięła p. Melania Borucińska.
Przez cztery lata w zakresie budowania trwał w Wielgolesie względny spokój.
Prowadzone były tylko drobne, bieżące remonty. W 1970 roku w okresie wakacji
wybetonowano wejście do szkoły, ogrodzono klomby, budynek gospodarczy został
otynkowany, wykończono śmietnik i wykonano stojaki na rowery. Została odgrodzona
działka szkolna (były takie – prowadzono na nich część lekcji biologii i pracy-techniki, w
l. 80. praktyki uczniowskie) od boiska. GRN nie miała pieniędzy, więc roboty
sfinansowali rodzice. Wartość prac oszacowano na 30 tys. złotych.315 Gmina
wyasygnowała pieniądze na odnowienie części sal lekcyjnych. Nie wystarczyło funduszy
na naprawę rynien, a woda już miejscami lała się po ścianach. W dodatku przeciekał
dach.
Jesienią 1970 roku gruchnęła wieść: - „Przy szkole w Wielgolesie będzie budowany
dom dla nauczycieli!” Podał ją do wiadomości ówczesny podinspektor szkolny
Kazimierz Szaniawski. Nadzieja wstąpiła w serca grona nauczycielskiego, bo po
„eksmisji” z pałacu, w którym ulokowano ośrodek zdrowia i mieszkania dla personelu,
mieszkań dla nauczycieli w Wielgolesie nie było. Niestety, skończyło się na słowach,
mimo że za rządów Gierka słowa w czyn można było zamienić, bo nie takie rzeczy
budowano. Chyba zabrakło „siły przebicia”, ale i potrzeba nie była aż tak wielką, bo
coraz więcej nauczycieli było „z okolicy”, pozostałym umożliwiała dojazd rozwijająca
się komunikacja autobusowa.
Uczniowie i nauczyciele udzielali się nie tylko w pracach budowlanych przy szkole.
W 1971 roku ruszyli ze szpadlami na drogę do Kamionki. Przepracowali na niej 120
godzin. Pracowali dla siebie i przyszłych pokoleń. Dziś tą drogą dojeżdżają codziennie
dzieci ówczesnych uczniów, a może nawet i wnuki. Uczniowie przy budowie drogi
pracowali jeszcze i cztery lata później, gdyż budowa „trochę się przeciągała”.
W 1972 roku część dachu, tam gdzie eternit najbardziej przeciekał, pokryto blachą.
Rok ten był ostatnim rokiem funkcjonowania GRN w Wielgolesie. Zapowiadało się wiele
zmian w oświacie, zaczęto powoływać pierwsze szkoły gminne. W powiecie mińskim
313

APS, PGRN Wielgolas, sygn. 6, k. 20. Komisja Kultury i Spraw Socjalnych, także: Komisja Kultury i
Oświaty, Komisja Oświaty i Kultury. W. Kulma pełnił w 1961 roku funkcję przewodniczącego Komisji,
następnie zastępcy przewodniczącego, sekretarza (1964r.) i ponownie przewodniczącego (1967-68r.).
314
APS, PGRN Wielgolas, sygn. 31, k.20. “Czyny” o których mowa podejmowane były dla uczczenia 1000lecia Polski, którą to rocznicę ówczesne władze starały się uczcić już w 1965 r., żeby zdezawuować
„kościelne” obchody chrztu Polski przypadające – rzecz jasna – w 1966 roku. Wielgolas związane z tym
wydarzeniem akcje tak przedłużał, opóźniał, że zwieńczenie następowało w 1966r.
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Kronika (księga pamiątkowa) Szkoły w Wielgolesie 1968-1992, (dalej KSW 2), s.18.
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była to szkoła w Dębem Wielkim. Wielgolas miał zostać filią Gminnej Szkoły Zbiorczej
w Latowiczu.
Początek lat 70. obfitował w różnego rodzaju spisy (m.in. kadr nauczycielskich),
kontrole, zalecenia itp. Już nie tylko władze powiatowe, ale i wojewódzkie interesowały
się poszczególnymi placówkami pod kątem „wdrażania reform”. Przyszły lepsze czasy –
dla szkolnictwa także. W 1972 roku nauczyciele otrzymali znaczne podwyżki płac. Nie
było kłopotów z remontami, z funduszami na nie – ale płacić za to przyszło nam potem
przez długie i ciężkie lata.
W 1973 roku szkoła została odremontowana wewnątrz; korytarze i sale lekcyjne
zostały odnowione, wymieniono cztery piece. Na zewnątrz, na gzymsy (utrapienie)
założono fartuchy z blachy chroniące przed zaciekami. Żeby nie było jednak zbyt
„słodko”, w tym właśnie roku trzy rodziny nauczycielskie zostały pozbawione mieszkań.
Nawet ich wcześniej o tym zamiarze nie poinformowano. W taki sposób podziękowano
nauczycielom za wszystkie starania o remonty, utrzymanie pałacu i wreszcie o otwarcie
w nim ośrodka zdrowia. A to nauczyciele byli tymi, którzy usilnie o niego zabiegali.
Decyzja władz gminy i powiatu była nieodwołalna.
Od tego czasu, mówiąc o bazie lokalowej szkoły, mamy na myśli tylko budynek
szkolny i plac wokół niego. Najpierw obiecano nowe, potem odebrano to, co było stare, a
o nowym zapomniano, choć właśnie w 1973 roku oddano do użytku nowy budynek
nieopodal szkoły, tzw. agronomówkę – obecnie ośrodek zdrowia.
Jesienią 1974 roku szkoła dostała „zastrzyk finansowy” na prowadzenie dożywiania
i świetlicę szkolną. Wystarczyło na pensję dla kucharki, kierownika świetlicy, intendenta
i posiłki dla 30 dzieci z najbiedniejszych rodzin. Pieniądze jednak to nie wszystko. Bez
pomocy Komitetu Rodzicielskiego trudno byłoby należycie dożywianie. 26 stycznia 1975
roku zapadła decyzja o urządzeniu jadłodajni na… strychu. Pieniądze rodziców i
gorączkowa praca trzech z nich: Stanisława Krupy, Czesława Zawadki i Jana Pajdy
sprawiła, że już po miesiącu uczniowie mogli spożyć posiłek w nowej sali. To było
tempo!
Przez kolejne trzy lata baza lokalowa szkoły i jej stan nie ulegały zmianom.
Corocznie były prowadzone drobne remonty, ale o tych nie będę wspominał – jest to
rzecz normalna i oczywista. Większe zmiany, nawet „rewolucyjne” dla warunków pracy i
nauki przychodzą w roku 1978. Pojawiła się szansa założenia instalacji wodociągowej i
centralnego ogrzewania. Zaczęło się od projektu, którego koszt pokrył Komitet
Rodzicielski (23 tys. zł). Najpierw jednak dokonano remontu instalacji elektrycznej i
odgromowej. Komitet gromadził fundusze, m.in. organizując zabawy dochodowe.
Wiosną 1979 roku Komitet dysponował kwotą 100 tys. zł. 200 tys. dał urząd
wojewódzki, 150 tys. gmina, 5 tys. ofiarowały KGW z Wielgolasu i Kamionki. Ale…
pieniądze to nie wszystko. Istniało wówczas coś takiego jak „przydziały”, a materiałów
brakowało, bo przecież budowaliśmy „drugą Polskę”. W zdobyciu materiałów (tak,
‘zdobyciu’ a nie ‘zakupie’ – to już zwiastowało następną epokę w naszych dziejach)
dopomógł zupełnie bezinteresownie Stanisław Podobas.316
3 listopada 1979 roku woda do kranów popłynęła, grzejniki dały ciepło, ale usterek
było co nie miara. Praca nie została wykonana należycie i w ciągu następnego roku
trzeba było dokonywać wielu poprawek instalacji. Mimo wszystko miało to dla szkoły
ogromne znaczenie: ciepło, czysto i sale lekcyjne przybrały estetyczniejszy wygląd, a
przy tym po rozebraniu pieców zyskały nieco na powierzchni użytkowej.
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KSW 2, s. 84. W kronice jest wiele ciepłych słów, podziękowań dla p. Podobasa.
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Zainstalowanie c.o. było „ostatnim aktem” epoki gierkowskiej w szkole. Były już
pierwsze zwiastuny nowej epoki – kartki na cukier, co jako swoiste nowum odnotowane
zostało w szkolnej kronice. Widocznie dla jej autora/autorki w 35 lat po wojnie i w tak
wspaniale rozwijającym się w l. 70. kraju było to wydarzenie, które nie mogło nie
wywołać komentarza317.
W 1979 roku szkoła wzbogaciła się o jeszcze jeden „lokal” – na kołach. Była to
przyczepa autobusowa zaczepiona do ciągnika – przez najbliższe lata środek lokomocji
dla dzieci z Bud Wielgoleskich, gdyż tamtejsza szkoła, będąca filią wielgoleskiej, uległa
likwidacji. Ten wynalazek „schyłkowego socjalizmu” – co by nie myśleć – budził
sympatię i stał się poniekąd symbolem minionej epoki. Wielu absolwentom szkoła
zapewne będzie się kojarzyć z osławioną „bonanzą”.
Potem było już tylko gorzej. W kronice odnotowano kłopoty z zaopatrzeniem w
buty, w podręczniki, wprowadzenie „stanu” i działalność „trójek”.
W 1983 roku szkoła została gruntownie odnowiona i wszystkie prace wykonano na
długo przed rozpoczęciem roku szkolnego, a to też nieczęsto się zdarzało.
W następnych latach etapami zmieniane było ogrodzenie szkolnego boiska. Etapami,
gdyż koszt metalowego był wysoki, a o materiały przecież ciągle było trudno. Wymiana
ogrodzenia była konieczna, ponieważ drewniany płot „już dawno dosłużył się wieku
emerytalnego” – zapisano w 1988 roku.
W rok później budynek szkolny został wykorzystany kolejny raz jako lokal
wyborczy. Tylko że tym razem po raz pierwszy naprawdę wybieraliśmy. W czerwcu
1989 roku Polacy odwiedzając tysiące takich szkolnych budynków, często tych samych,
w których kiedyś stali przy tablicy – wybrali III RP. W Wielgolesie też. Z trudem, często
własną pracą i za własne fundusze wznoszone szkolne mury zdały egzamin – w nich
wybraliśmy nową rzeczywistość, wybraliśmy wolność.

2. Organizacja szkoły
Po zakończeniu wojny szkoła w Wielgolesie stała się szkołą siedmioklasową.
Praktycznie była nią już wcześniej, ale dla małej grupki uczniów. Tajne komplety
prowadzone podczas okupacji na poziomie I i II klasy gimnazjum były początkiem
szkoły VII-klasowej.
Stopień organizacyjny szkoły przestał być bezpośrednio związany z liczbą
nauczycieli. System przedwojenny przewidywał 1 nauczyciela na 1 klasę (izbę lekcyjną)
na 3 oddziały (szkoła I stopnia), 2 klasy, dwóch nauczycieli, pięć oddziałów – szkoła II
stopnia i 3 nauczycieli przy trzech klasach i sześciu oddziałach – szkoła III stopnia.
Ustawy, rozporządzenia i okólniki dotyczące organizacji i reorganizacji szkolnictwa
powojennego ukazywały się w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Oświaty. Bardziej
szczegółowe przepisy wydawały poszczególne kuratoria. Powiat miński, jak przed wojną,
leżał w obrębie Okręgu Szkolnego Warszawskiego.318
Nowe władze o szkolnictwo dbały. Nie próbuję odpowiedzieć jakie były tego
powody, ale fakt jest faktem. Pilnowano obowiązku szkolnego i to do 18 roku życia,
rozwijano szkolnictwo zawodowe. Co się tyczy szkół podstawowych to (…) należy
opracować sieć szkolną przede wszystkim dla szkół podstawowych w myśl istniejących
przepisów i zarządzeń szkolnych, przy czym punkty szkolne winny być rozmieszczone w
317
318

Tamże, s. 94.
Kuratorium OSW wydawało Dzienniki Urzędowe o zachowanej numeracji od początku swego powstania.
Rok 1945 – rok XI.
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terenie tak, aby można było realizować powszechne nauczanie w szkołach o najwyższym
stopniu organizacyjnym i warunkach do realizowania pełnego programu nauczania.”319
Po wojnie o stopniu organizacyjnym szkoły decydowała liczba oddziałów (klas).
Początkowo szkoły 7-klasowe prowadzone były tylko przez 3-4 nauczycieli. 320 Tak było
w szkole w Wielgolesie.
W związku z tym, że nie dysponujemy dostatecznymi danymi dotyczącymi
organizacji szkoły w Wielgolesie z pierwszych lat powojennych (poza liczbą uczniów w
1949r. - 311) posłużmy się „planem godzin” jaki obowiązywał wówczas w szkole
siedmioklasowej.
Tab. 10. Plan godzin szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego na rok szk.
1950/51 (zasadniczy)321
Lp. Przedmioty
K l a s a
I
II
III
IV
V
VI VII
1 Język polski
11
10 10/8
8
7
6
6
2 Język obcy
3
3
3
3 Historia
0/2
4
3
3
2
4 Nauka o Polsce i św.
2
współczesnym
5 Biologia
2
2
3/2
3
2
6 Geografia
2
2
2/3
2
3
7 Matematyka
6
6
6
6
6
6
5
8 Fizyka
2
3
3
9 Chemia
2
10 Rysunek
1
1
1
1
1
1
1
11 Prace ręczne
1
1
1
1
1
1
1
12 Śpiew
1
1
1
1
1
1
1
13 Wychowanie fizyczne
2
2
2
2
2
2
2
14 Religia
1
2
2
2
2
2
2
Razem 23
23
26
29
33
33
35
Przysposobienie sport.
2
2
2
Ponad zamieszczone w siatce godziny dla kl. V-VII przewidywano w tygodniu
nadobowiązkowo 2 godziny chóru szkolnego. Dawało to łącznie 197 godzin
nauczycielskich (bez religii)
Przyglądając się dziś powyższej tabelce z punktu widzenia nauczyciela można nawet
się rozmarzyć. Choćby o liczbie godzin geografii, biologii i fizyki; ówczesne 23 godziny
tych przedmiotów (do kl. VI) dziś zamyka się w kilku godzinach ogólnikowej przyrody.
(...)
Ale bez komentarzy. Inne były czasy, inni ludzie, inne warunki.
Obiecuję też nie zadręczać Czytelnika przytaczaniem stosownych rozporządzeń, bo
można je znaleźć w bibliotekach, w szkolnych archiwach, albo na strychach – nie tak, jak

319

Dz. Urz. KOSW, nr 1 z dn. 30 stycznia 1948r, ok. nr 5 z 22 stycznia 1948r. w sprawie sieci szkolnej szkół
podstawowych…, poz. 4, p. 5.
320
Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty, nr 6 z 1950r. Instrukcja z dn. 12 kwietnia 1950r. nr II P-1535/50 (Zał. nr 1)
w sprawie organizacji roku szkolnego 1950/51 w szkołach ogólnokształcących stopnia podstawowego, s. 5
321
Tamże, s. 13
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przedwojenne. Odkładam je więc na bok i zajmuję się szkołą w Wielgolesie, bo
począwszy od lat 50-tych materiału jej dotyczącego jest co nie miara.
Dla historyków już było. Teraz niech będzie więcej dla przeciętnego Czytelnika,
który – być może – chce sobie przypomnieć wielgoleską szkołę, do której onegdaj przez
10 miesięcy w roku podążał, albo porównać ją z tą, do której uczęszczał.
W 1956 roku łącznie z kierownikiem W. Kulmą w szkole pracowało 6 nauczycieli.
Szkoła posiadała etatowego przewodnika drużyny harcerskiej w osobie Teodozji
Jarockiej.
Na rozpoczęcie roku szkolnego nie przybył nikt z rodziców, z czym wcześniej się
nie spotykano. Nauczyciele zaczynali pracę wcześniej – 23 sierpnia, stąd rozpoczęcie
roku było zawsze uroczyste, ze śpiewem, inscenizacjami itp. przygotowywanymi w
ostatnich dniach wakacji.
Praca przebiegała bez większych niespodzianek, poza tłokiem i niedogodnościami
związanymi z panującymi warunkami – niszczejącym pałacem.
W październiku 1957 roku nastąpiła niespodziewana przerwa w pracy szkoły.
Epidemia grypy (ponad 50% chorych) spowodowała, że Powiat. Stacja SanitarnoEpidemiologiczna [dalej: Sanepid] zamknęła szkołę na okres tygodnia. Podobna sytuacja
miała miejsce w marcu 1959 roku. Wówczas zdarzały się nawet ofiary śmiertelne
szalejącej grypy. Bywały domy, w których „leżeli” wszyscy.
Na początku roku szkolnego 1958/59 przez dwa miesiące obowiązki kierownika
pełniła Zofia Ziemiec, gdyż W. Kulmę powołano na 3-miesięczne ćwiczenia wojskowe.
Liczba dzieci spadła do 186 i szkole odebrano jeden etat nauczycielski. Po odejściu
D. Baliszewskiej, na własną prośbę do Osin, pozostało pięciu.
Od 1958 roku nauczycielom i uczniom przybył jeden dzień wolny od zajęć. W tym
roku uchwalona została Karta Nauczyciela. W dniu 22 listopada odbywały się akademie,
uroczyste spotkania nauczycieli w gminach i powiecie.
Wrzesień 1959 roku przyniósł zmianę lokalową. Od tej pory szkoła dysponuje po
dzień dzisiejszy własnym budynkiem.
W marcu 1960 roku na forum KKiO GRN w Wielgolesie dyskutowana była sprawa
obwodów szkolnych. W myśl wytycznych Wydz. Oświaty droga ucznia do szkoły nie
powinna przekraczać 4 km. W. Kulma, wówczas przewodniczący wzmiankowanej
komisji postulował, by do obwodu szkoły włączyć Kamionkę i część Bud Wielgoleskich.
Radni Bud wysunęli projekt utworzenia szkoły w swojej wsi, uzasadniając decyzję
posiadaniem budynku i liczbą dzieci większą niż w Borówku. Borówek bronił się
tłumacząc, że ich szkoła jest najstarsza, posiada własny budynek i budynek dla
nauczyciela. Wybuchła wówczas „burzliwa dyskusja”.322 Sprawa wróciła w dwa lata
później. W szkole w Borówku było 11 dzieci (wg radnych z Budek siedmioro), a Budki
miały 30 dzieci. Radni i podinspektor szk. Cz. Ziemnicki byli za tym, żeby granicą
obwodów między Wielgolasem a Borówkiem była dzieląca Budki droga TransbórDzielnik. Żadna ze wsi nie chciała posyłać dzieci do drugiej.323 Ostatecznie szkoła w
Budkach powstała, a dzieci z Borówka zaczęły chodzić do Starogrodu, niektóre zaś do
Transboru.
W styczniu 1961 roku szkoła wielgoleska była wizytowana przez podinspektora Cz.
Ziemnickiego i Ignacego Dziekana – wizytatora KOSW. „Ogólnie biorąc wypadła
dobrze”.324 Trzy miesiące później szkoła posłużyła za lokal wyborczy. Napracowali się
322
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uczniowie i nauczyciele, aby budynek odpowiednio przygotować. Było to poważne
zakłócenie pracy szkoły. Lekcje wówczas stawały się mniej ważne niż odpowiednie
przygotowanie lokalu. W następnych latach, przeciętnie co 4 lata, spotykało szkołę takie
zamieszanie. Od początku lat 90. znacznie częściej, ale wtedy już lekcje były ważniejsze
i tak pozostało do dziś.
W ciągu następnych lat szkoła pracowała w miarę spokojnie. Nie zmieniał się
stopień organizacyjny, przychodzili i odchodzili kolejni nauczyciele. Praca przebiegała
dość spokojnie. Trafiały się „zimy stulecia” i „lata stulecia”, które dezorganizowały pracę
na jakiś czas. W 1963 roku doszło, decyzją Ministra Oświaty, do przerwania zajęć na
okres tygodnia. W związku z tym zajęcia zakończyły się później - 29 czerwca. Tylko
klasy siódme skończyły trzy dni wcześniej, żeby zdążyć na egzaminy do szkół średnich.
Powoli „wchodziła” szkoła ośmioklasowa (od 1962 roku). W roku szkolnym
1963/64 według nowego programu pracowały klasy I-V. W następnych latach program
stopniowo obejmował kolejne klasy.
Reforma pociągała za sobą nie tylko zmiany programowe i organizacyjne. Oto
poziom kształcenia postanowiono „podnieść” – poprzez zaplanowaną drugoroczność,
która nie powinna przekraczać 5%. Wcześniej zdarzało się, że sięgała 30% (1959r.).
Zamieszanie w szkole wprowadziła prawie trzydziestka dzieci, które przybyły z
Chyżyn. Mieszkańcy wsi po spaleniu się szkoły w Transborze „wymusili” w Wydziale
Oświaty przyjęcie ich pociech do Wielgolasu. Na dodatek liczba ta z każdym rokiem
rosła, ale dzięki temu Wielgolas otrzymał dodatkowy etat nauczyciela, który odebrano
Transborowi. Podniósł się więc w ówczesnym rozumieniu poziom organizacyjny szkoły.
W roku szkolnym 1966/67 szkoła ośmioklasowa stała się faktem i przez ponad 30
lat, mimo wielu pomysłów na polską szkołę, niewiele w tym względzie się zmieniło poza
programami, liczbą godzin poszczególnych przedmiotów, i przedmiotami (nazwami).
W 1968 r. kierownikiem szkoły została p. Melania Borucińska, uprzednio kier.
szkoły w Kiczkach. Od 1970 roku w szkole wprowadzone zostało dożywianie.
W grudniu 1970 roku nastąpiła w Polsce zmiana ekipy rządzącej. Po nowym roku
były pierwsze „spokojne ferie” bez zarządzeń i nakazów z powiatu, co do ich organizacji.
„Nowe posunięcia władz powitano z zadowoleniem” – czytamy w kronice. Władze
terenowe były zdezorientowane zmianami politycznymi po objęciu przez E. Gierka
przewodnictwa w PZPR. Zaczęto w szkole organizować zimowiska „pożyteczne,
ciekawe, ale bardzo kosztowne”. Ciężka zima sprawiła, że przez tydzień w szkole
pracowali tylko… nauczyciele.
W 1971 roku weszła w życie nowa Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela.
W okresie wakacji organizowane były dziecińce. Ich zadaniem była opieka nad
dziećmi podczas żniw. W pierwszym uczestniczyło w Wielgolesie zaledwie pięcioro
dzieci, w następnych nieco więcej.
Od 1973 roku przyszły dzieci z Dzielnika. Liczba uczniów przekraczała 200.
Rok 1973 w dziejach szkolnictwa polskiego zapisał się jeszcze jednym ważnym
wydarzeniem – zaczęto wprowadzać 10-latki. Szkoły w gm. Latowicz325 miały przejść na
nowy system w 1975 roku, a szkoła wielgoleska miała być filią latowickiej – gminnej.
Do szkoły zaczęły chodzić 6-latki, do tzw. „ogniska przedszkolnego”, które od 1978r.
stało się „oddziałem zerowym”.
W roku szk. 1973/74 powstawać zaczęły szkoły gminne. Szkoła wielgoleska miała
filię, w którą zamieniono szkołę w Budach Wielg. (31 uczniów w r. szk. 1972/73).326
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Łącznie szkoła liczyła wówczas 234 uczniów i 11 nauczycieli. Od tej pory liczba
uczniów zaczęła się zmniejszać.
Problemem dla szkół wiejskich była bardzo niska frekwencja w okresie jesiennych
prac polowych. Władze wychodząc temu naprzeciw w 1974r. po raz pierwszy wydały
decyzję o „przewie na wykopki”. Oznaczało to dodatkowe 3 wolne dni od nauki.
Problem jednak pozostał, bo nie wszyscy w tych akurat dniach kopali ziemniaki, i to
tylko przez trzy dni. Były także inne prace polowe i coś w rolnictwie najważniejszego, na
co wpływu nikt nie ma - pogoda.
Gmina Latowicz terytorialnie należała do woj. siedleckiego. Co o tym posunięciu
władz wówczas sądzono – można jeszcze dziś usłyszeć od mieszkańców. Był to powrót
do „gubernialnego” podziału z czasów zaborów.
Od 1977 roku w szkole zaczęto prowadzić świetlicę.
Podręczniki do nauki zapewniało dzieciom państwo, ale zaczęły się kłopoty z ich
terminowym otrzymywaniem. Niejednokrotnie docierały dopiero w październiku.
Pogarszająca się sytuacja w kraju znalazła odzwierciedlenie nawet podczas takich
wydarzeń, jak rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Zawsze do szkoły przybywał ktoś z
władz powiatowych, a przynajmniej gminnych. W 1977 roku po raz pierwszy nie było
nikogo (jak w 1956). Były za to zapowiedzi kolejnych reform.
Przed rokiem szkolnym 1978/79 trwały gorączkowe przygotowania do10-latki, która
miała być szkołą nowoczesną.327 Remontowano sale, „nowa” I klasa otrzymała pomoce
naukowe, regały i inne wyposażenie. Sukcesywnie w następnych latach miało ono być
„dosyłane” dla kolejnych klas 10-latki. Jednocześnie brak było podręczników dla klas
starszych. Wprowadzone zostały pierwsze wolne soboty, w 1979 roku – trzy w roku.
Nie tylko szkoła podstawowa funkcjonowała w Wielgolesie w końcówce lat 70-tych.
Odbywały się też różnego rodzaju kursy dla dorosłych. W roku szk. 1978/79 podstawowe
wykształcenie zdobyło dzięki nim 17 osób (z 23 uczęszczających), a rolnicze 47, czyli
100% zapisanych.
Duże zmiany przyniósł rok 1980. W szkole wprowadzono poniedziałkowe apele.
Brak pieniędzy na posiłki spowodował, że składały się tylko z jednego dania.
W roku szk. 1980/81 wprowadzony został 5-dniowy tydzień pracy. Zorganizowano
dowożenie dzieci z Budek (słynna „bonanza’ – ciągnik z autobusową przyczepą). Inne
dzieci (np. z Kamionki) dojeżdżały PKS-em otrzymując darmowe bilety miesięczne.
Obowiązująca od stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela wprowadziła 18-godzinny
etat, co spowodowało zatrudnienie większej liczby nauczycieli. Wróciły też egzaminy do
szkół średnich i nie promowanie z oceną niedostateczną. W l. 70-tych można było
otrzymać promocję do następnej klasy, mając – w wyjątkowych wypadkach – nawet
dwie oceny niedostateczne.
W roku szk. 1982/83 w Wielgolesie naukę pobierało 142 uczniów. Nauczyciele
zastanawiali się wówczas: „(…) kogo chcemy wychować w polskiej szkole” i
odpowiadali: „przygotować do udziału w życiu społecznym, wychowywać poprzez pracę,
rozwijać zainteresowania, dbać o zdrowie i sprawność fizyczną, współpracować z
rodzicami”.328 Bez polityki, bez słów „socjalizm” i „ludowa”. Kończyła się pewna epoka.
Spadło zainteresowanie szkołą wśród rodziców. Na zebraniach, na których frekwencja
dochodziła wcześniej nawet do 98%, było ich coraz mniej. Zebrania na ogół poprzedzane
były „teatrzykami”, które w jakiejś mierze przyciągały rodziców. Zmniejszone
zainteresowanie wynikało zapewne z codziennych kłopotów. Trudno było coś kupić,
327
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przyszedł czas „zdobywania i załatwiania”. Dla uczniów problemem było nie tylko
„zdobycie” zeszytów, ale… butów. Szkoła sporządzała nawet specjalne listyzamówienia, w oparciu o które GS sprowadzała obuwie dla uczniów. (...)
W roku szk. 1984/85 szkoła liczyła 150 uczniów (nastąpił przyrost) i 14 nauczycieli.
W 1987 roku zima okazała się wyjątkowo dokuczliwa. Temperatura spadła do -35ºC.
Dzieci masowo chorowały na grypę i ospę. W klasach było po 2-6 uczniów. W
następnym roku grypa „położyła” 6 uczniów w szpitalu.329
Utrapieniem szkoły do końca lat 80-tych były wizytacje. Inspektorzy bądź
podinspektorzy gościli w szkole niekiedy kilka razy w roku i nakazywali, oceniali,
wymagali. Do tego dochodziły inne instytucje kontrolne, np. Sanepid. Łatwo było
nakazać, ale jak wykonać? W latach 80-tych łatwo było ukarać dyrektora mandatem,
tylko nikt nie powiedział gdzie, jak i za co kupić zwykły klosz, żarówkę, nawet papier
toaletowy.
Oprócz wizytacji były też tzw. lustracje. Lustracji przeważnie dokonywała jedna
osoba, ale wizytacji w ich największym rozkwicie dokonywało 4 (słynny „zielony
samochodzik” z Siedlec w 76r.), a nawet 7 osób (1985). Z Mińska najczęściej pojawiali
się pp. Pieńkowski, Witek, Szaniawski, Sulej.
Zimą 1988/9 uczniowie czterokrotnie „odkopywali” szkołę. Dojście do niej możliwe
było śnieżnym tunelem głębokim na 2 metry. Za to lato 1989 roku było bardzo gorące - i
nie tylko o temperaturę powietrza tu idzie. Okrągły stół wiosną, czerwcowe wybory,
lipcowy wybór prezydenta i koniec PRL-u.
W następnym roku Orzeł znów założył koronę a nam, wówczas dorosłym – jakby
ubyło lat.
W szkole dokonały się także istotne zmiany. Nastąpiła jakby „zmiana warty”.
Odeszła na emeryturę p. Melania Borucińska (pracowała jeszcze na część etatu do końca
roku szkolnego). Przepracowała w Wielgolesie 23 lata. Trudne lata, bo przecież zaczęła
w znamiennym 1968 roku; kilku sekretarzy, premierów, ministrów oświaty, a i o
prezydenta „zahaczyła”. Taki to nauczycielski los. Zmienia się ustrój, rządzący, mniej
lub bardziej sensowne reformy, ustawy, zarządzenia, „trendy” i „mody”, a nauczyciel
musi trwać i najważniejsze – trwać tak, żeby po wszystkich tych latach wyjść z twarzą
wobec swoich uczniów, żeby móc im zawsze śmiało w oczy spojrzeć, a i swojej twarzy –
stając przed lustrem - nie wstydzić się.

3. Nauczyciele
Za pierwszy powojenny rok nauki w Wielgolesie należy uznać rok szkolny 1944/45.
Po odejściu przedwojenno-wojennej trójki Cz. Sasimowskiego, W. Zwolińskiej i T.
Orłowskiej do pracy przyszli Kazimierz Zwierz z żoną Bronisławą oraz Jadwiga
Dziegielewska (1945).
W 1945 roku pracę w Wielgolesie rozpoczęła Zofia Ziemiec oraz pp. Stanisław i
Irena Suda, którzy pracowali tylko dwa lata. Podobnie krótko (1-2 lata) pracowali:
Stefania Dziedzic, Stefania Tkaczyk, Tadeusz Wójcik, Janina Piotrowska i Wiktoria
Kwiatko. Nieco dłużej, bo 6 lat pracowała Halina Olczak – żona prezesa ośrodka
maszynowego, który funkcjonował w zabudowaniach folwarcznych.
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Kolejni nauczyciele, aż do połowy lat 50. zmieniali się bardzo często [patrz; tabela
na końcu rozdziału]. Taka rotacja nigdy dobrze szkole nie służy. Jedną z przyczyn były
zapewne warunki, w jakich przyszło szkole funkcjonować w tamtych latach.
Kierownikiem szkoły od 1944 roku był Kazimierz Zwierz, który wskutek zatargów z
miejscową GRN przeniesiony został w 1954 r. do Sufczyna. Jego następca Roman Gryz,
po niespełna roku kierowania szkołą, odszedł w maju 1955r. na własną prośbę na
stanowisko kierownika szkoły w Mrozach. Irena Gryz przejęła po mężu kierowanie
szkołą, ale po roku udała się w ślad za mężem do Mrozów.
Kierownictwo placówki w 1956 roku objął Wiktor Kulma. Związał się ze szkołą na
11 lat i okazał się jej pierwszym „wielkim budowniczym”. Sytuacja nieco się
ustabilizowała, choć na początku była na tyle chora, że na rozpoczęcie roku szkolnego
1956/57 nie przybył żaden z rodziców. Z podobnym bojkotem spotykały się i inne
uroczystości środowiskowe, np. organizowane w 1957 r. w remizie OSP obchody 1
maja.330
Z W. Kulmą w szkole pracowały: Zofia Ziemiec, Anna Zawilińska, Maria Szczęsna,
Jadwiga Wardzyńska i Danuta Baliszewska. Sześciu nauczycieli miało pod opieką ok.
200 uczniów.
Nauczycielka Teodozja Jarocka była etatowym przewodnikiem drużyny harcerskiej,
która od tego czasu zaczęła w szkole prężną działalność.
13 czerwca 1959 roku ZNP częściowo sfinansował wycieczkę dla nauczycieli. Przez
dwa dni mogli podziwiać Puławy, Kazimierz Dolny i okolice.
Do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego władze zaczęły się przygotowywać już
na początku lat 60. Rzucono wówczas hasło „tysiąc szkół na tysiąclecie”. W samym
mińskim powiecie istniała potrzeba wybudowania ok. 60 nowych szkół, w tym w gminie
Wielgolas dwóch (po pożarze szkoły w Transborze). Właściwie znośne warunki do nauki
były tylko w Wielgolesie i w Dębem Małym. Na „tysiąclatki” potrzebne były pieniądze.
Rząd nigdy nie miał ich dość w związku z tym ogłoszono kolejną, dodatkową
„dobrowolną” zbiórkę na Społeczny Fundusz Budowy Szkół (SFBS). Pracownikom
państwowym potrącano comiesięcznie zadeklarowaną kwotę, a rolnicy mieli świadczyć
na ten cel „dobrowolnie” 2% rocznego przychodu. Miało tak być do 1965 roku.
Piszę trochę więcej na ten temat, bo rzecz jest interesująca. Czy to z pełną
świadomością, czy przypadkiem zdarzyło się, że nauczyciele z Wielgolasu zadeklarowali
przedłużenie akcji o rok – do 1966 roku? Faktem jest, że zakończyli ją w roku 1000-lecia
chrztu Polski. Fakt ten odnotowała prasa. W taki to sposób uczczono Milenium we
właściwym czasie, a nie jak chciała władza dążąca do zdezawuowania obchodów
rocznicy chrztu – o rok wcześniej.
Od roku szk. 1968/69 kierownikiem szkoły została p. Melania Borucińska, która
przyszła ze szkoły w Kiczkach. Wraz z nią pracowało ośmiu nauczycieli – w tym jeden
mężczyzna – Jan Kowalski. W następnym roku nauczycieli było dziesięciu. Odeszły C.
Dzienio i M. Kieliszczyk, a w ich miejsce przyszli A. i H. Gajowniczkowie (pracowali w
Wielgolesie tylko rok) oraz H. Pazura. (...)
Nauczycielskim świętem był Dzień Edukacji Narodowej zwany później Dniem
Karty Nauczyciela, Świętem Komisji Edukacji Narodowej i Dniem Edukacji Narodowej.
Z tej okazji, przeważnie w przeddzień święta (19-21 listopada) odbywały się spotkania
nauczycieli z terenu gminy. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz gminnych
(gromadzkich) i miejscowych „jednostek gospodarki społecznej” – dziś byśmy
powiedzieli: firm.
330
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Jak wyglądały te uroczystości? Oto jedna z nich, tym razem „szkolna” z 19 listopada
1969r.
„(…) Młodzież w tajemnicy przed nauczycielami przygotowuje część artystyczną. No
i dnia 19 listopada po lekcjach jest uroczysta akademia dla nauczycieli. Wszyscy są
uśmiechnięci. Dzieci deklamują wiersze i śpiewają piosenki. Nawet jest piosenka o
każdym nauczycielu ułożona przez dzieci ze starszych klas. Następnie przedstawiciel
Komitetu Rodzicielskiego mówi o pracy nauczycieli i składa życzenia. Przedstawiciele
klas wręczają nauczycielom kwiaty kupione przez Komitet Rodzicielski. Każdy nauczyciel
zachwyca się swym kwiatem. Jest bardzo przyjemnie. W kancelarii czeka już
przygotowana czarna kawa i ciastka. Przy stole toczy się ożywiona rozmowa.
Na drugi dzień tj. 20 listopada nauczyciele biorą udział w uroczystej akademii w
Mińsku Mazow. Niektórzy nauczyciele otrzymują nagrody. Jest im jeszcze
przyjemniej(…).331
Władze gminne przy powyższej okazji (umownie przyjmijmy dla niej popularny i
funkcjonujący przez wszystkie lata termin Dzień Nauczyciela) również przyznawały
nagrody. Przeciętnie otrzymywało je 50% nauczycieli, a zróżnicowanie wysokości kwot
nie było wielkie, wahało się w granicach 20-30% przy czym te „powiększone” nagrody
stanowiły ok. 20% całości. Nauczyciele z Wielgolasu byli nagradzani dość licznie,
stanowili niekiedy prawie połowę nagrodzonych.332
W 1970 roku, po 23 latach pracy w Wielgolesie, na emeryturę odeszła Zofia
Ziemiec. Przybyły do pracy Janina Zawadka i Jadwiga Sabak.
Pożegnanie Zofii Ziemiec, które zorganizowano przy okazji Dnia Nauczyciela w
listopadzie było chyba najhuczniejszym z pożegnań w Wielgolesie. Był upominek i kosz
kwiatów od Komitetu Rodzicielskiego, było spotkanie przy suto zastawionym stole, przy
którym zasiadło 68 osób (!), była i orkiestra. Tak żegnano „towarzyszkę doli i niedoli na
niwie kształtowania serc i umysłów młodego pokolenia”.
W grudniu grono pedagogiczne ”nowe posunięcia władz najwyższych” powitało z
zadowoleniem, a „Zmiany na stanowiskach w rządzie i partii dały wiele do myślenia”.
Z końcem roku szkolnego 1970/71 na emeryturę odszedł Jan Kowalski. Jego miejsce
zajęła Maria Krupa – nauczycielka matematyki przynajmniej dwóch wielgoleskich
pokoleń. Związała z Wielgolasem niemal całą swoją zawodową karierę. Odchodząc na
emeryturę w 1998 roku miała za sobą 27 lat pracy w tej jednej szkole. Tylko Anna
Zawilińska pracowała w Wielgolesie dłużej, bo 32 lata!
Jan Kowalski natomiast nie nacieszył się życiem emeryta. Zmarł w październiku
1972 roku.
W 1972 roku zaczęła obowiązywać Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela. Wtedy,
od 1 maja, nauczyciele otrzymali znaczne podwyżki pensji. Wydawało się, że nowa ekipa
rządząca „przychyli nieba” nauczycielom, ale tylko ‘wydawało się’ – do pierwszych
podwyżek cen.
W szkolnictwie następowały zmiany. Na początek inspektorów i podinspektorów
zastąpiono wizytatorami od poszczególnych przedmiotów. Z czterech okresówsemestrów zrobiono trzy, a potem dwa. Zobligowano nauczycieli do podnoszenia
kwalifikacji, gdyż stwierdzono, że poziom kadry pedagogicznej jest niski. Przygotowano
raport o stanie oświaty, dokonano dokładnego spisu kadr nauczycielskich (1973). Oprócz
wykształcenia i wielu szczegółowych informacji wzięto pod uwagę tak „dydaktyczną”
kwestię jak przynależność partyjna pedagogów. W „Trybunie Mazowieckiej” ukazał się
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obszerny materiał z redakcyjnej dyskusji nad planowaną reformą szkolnictwa. Do
dyskusji zaproszono też dyr. szkoły w Wielgolesie p. M. Borucińską (kierowników
przemianowano na dyrektorów).
31 grudnia 1972 roku był ostatnim dniem istnienia gminy (gromady) Wielgolas. W
trzy lata później gmina Latowicz pożegnała się z powiatem mińskim (likwidacja
powiatów) – jej mieszkańcy stali się mieszkańcami wojew. siedleckiego.
Zaczęły się „gorące” lata w nauczycielskim zawodzie, ale póki co – wierzono, że
wszystko zmierza ku lepszemu. Dla Wielgoleskich nauczycieli – niekoniecznie. W 1973
roku szkołę pozbawiono mieszkań służbowych dla nauczycieli. Musieli opuścić
pomieszczenia w pałacu. Walczyli przez kilka lat o otwarcie ośrodka zdrowia – więc go
otwarto.
Wprowadzanie w życie nowych rozporządzeń sprawiło, ze zaczęło napływać wiele
rozporządzeń, które trzeba było zrealizować. Wizytacji już nie dokonywał inspektor lub
podinspektor, ale zajeżdżał „zielony samochodzik” z Siedlec, a w nim najczęściej
czteroosobowa komisja. Kontrolowano pod różnymi względami; wyników nauczania,
gospodarności, estetyki. Pierwsza ‘masowa’ wizytacja w kwietniu 1973 r. nie wydała
żadnych zaleceń. Było dobrze. Później – różnie. Kiedy kontrolowano stan przygotowań
do wprowadzenia 10-latki (1977) okazało się, że szkoła… wcale ich nie zaczęła.333
Problemem bardzo dezorganizującym pracę zaczęły być „pomyłki zawodowe”.
Nauczyciele rozpoczynali pracę, by po kilku tygodniach stwierdzić, że nie tak sobie ją
wyobrażali, nie za takie pieniądze i odchodzili.
Od 1973 roku ruszyło ognisko przedszkolne, początkowo dzieci przebywały w
szkole dwa razy w tygodniu po 3 godziny.
Nauczycielom przybywało obowiązków. Organizowanie spotkań z kandydatami na
posłów, przeprowadzanie różnego rodzaju akcji w środowisku, pedagogizacja nie tylko
rodziców, ale całego społeczeństwa, debaty, referaty, odczyty. Przy okazji zebrań
rodzicielskich wygłaszanie pogadanek np. z okazji 100 rocznicy urodzin Lenina, 30-lecia
PRL i in. Przygotowywanie wielu akademii, apeli. Utrapieniem był maj, miesiąc, w
którym odbywało po 4 i więcej różnych uroczystości szkolnych i gminnych (patrz
rozdział: Święta i uroczystości szkolne). wiele pracy pochłaniało wdrażanie systemu
wychowawczego H. Muszyńskiego. Do tego dochodziły wycieczki, bo kiedyż na nie
jeździć jak nie w maju? Szkoła posiadała filię w Budach Wielgoleskich. Nauczycielem
był tam Paweł Sułkowski. Pojawiały się pierwsze Zbiorcze Szkoły Gminne.
Wielgolasowi z dwoma setkami dzieci groziła „filialność”.
Nic dziwnego, że po zakończeniu zajęć lekcyjnych, kiedy dziatwa już dawno
rozkoszowała się wakacjami, nauczyciele długo jeszcze pracowali w szkole. Wtedy był
czas na rady, podsumowania, skontrum w bibliotece, porządkowanie materiałów i
pomocy naukowych.
Wiosną 1975 roku w gminie Latowicz dokonano oceny pracy nauczycieli. Uczynili
to wizytator K. Szaniawski i M. Podstawka – Gminny Dyrektor Szkół. Sprawa wzbudziła
kontrowersje. Do kuratorium dotarły skargi nauczycieli z Latowicza. W efekcie od marca
do maja następnego roku gminne drogi znów przemierzał „zielony samochodzik” z
wizytatorami.
Sytuacja wynikła z powołania nowych województw, władz oświatowych, różnego
rodzaju reorganizacji (‘dezorganizacji’ byłoby chyba właściwszym określeniem) została
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Sejm zadecydował o wprowadzeniu 10-letniej powszechnej szkoły średniej 14 października 1973 roku.
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wówczas skwitowana stwierdzeniem, że nowe władze podejmują „najróżnorodniejsze
decyzje”.334
Żeby 10-latka zastała dobrze przygotowanych nauczycieli w połowie lat 70.
nauczyciele sami ruszyli do szkół. Uruchomiono nawet ‘nauczanie telewizyjne” –
Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny. Wykłady były drukowane w
specjalnych wkładkach do „Głosu Nauczycielskiego”. Nauka trwała 6 lat i kończyła się
pracą końcową i egzaminem. Pewniejsze było jednak dokształcanie zaoczne, gdyż NURT
niejeden skończył, egzamin zlekceważył, a samo ukończenie niczego nie dawało – ani
oficjalnego podniesienia wykształcenia, ani wzrostu wynagrodzenia.
W Wielgolesie dokształcali się wówczas pp. J. Mućko, E. Piłatkowska, P. Sułkowski
i M. Borucińska.335
Coraz częściej w szkołach pojawiać się zaczęli nauczyciele zatrudnieni w niepełnym
wymiarze zajęć. W roku szk. 1978/79 w Wielgolesie pracowało 7 nauczycieli na pełnych
etatach, dwóch na część etatu i opiekun świetlicy. Razem – 11 osób.
Jak wcześniej wspomniałem, nauczyciele mieli wiele innych obowiązków poza
nauczaniem w szkole. Każdorazowe przygotowanie lokalu wyborczego w szkole należało
do nich, także zasiadanie w komisjach wyborczych. Utrapieniem były spisy powszechne.
Wówczas ze szkoły było oddelegowanych do ich przeprowadzenia ok. 30% kadry i to na
przeciąg prawie dwóch tygodni. Tak było m.in. w grudniu 1978 roku.
Zadaniem, które również powierzono nauczycielom było dbanie o zaopatrzenie w
podręczniki dla uczniów. Bez żadnych rzecz jasna profitów. Wszystkie wymienione
zlecenia przychodziły od władz nadrzędnych i należało je zrealizować społecznie. Nadal
trwały czasy czynów społecznych, a nawet kwitły. Uczniowie też byli rozliczani z
określonej liczby godzin, którą w ciągu roku szkolnego powinni przepracować
społecznie. Niekiedy przygotowanie takiego czynu, (dziś: zabezpieczenie logistyczne)
kosztowało więcej niż w czynie zrobiono i… kraj miał się coraz gorzej.
Żeby dopełnić obrazu ówczesnej szkoły: zajęcia kończyły się wówczas o godz. 1900,
ponieważ w roku szk.1978/79 funkcjonowały w budynku trzy szkoły: podstawowa,
podstawowa dla dorosłych i kursy dla rolników.
Dyr. M. Borucińska dokształcała się na kursie dla kadry kierowniczej. M. Krupa co
piątek podążała na wykłady z matematyki, J. Sabak – z chemii, J. Baranowska z zajęć
praktyczno-technicznych, H. Biadań z muzyki, E. Piłatkowska i J. Mućko w zakresie
nauczania początkowego. Summa summarum: uczyła się cała szkoła i pół Wielgolasu…
Ósmy Dzień (S)Tworzenia – i to było dobre…
W listopadzie 1979 roku szkoła została gruntownie „zwizytowana”. Wizytatorzy
metodycy hospitowali u każdego nauczyciela dwie lekcje i przeprowadzili w klasach
sprawdziany. Interesowali się zagadnieniami wychowawczymi. Miejscowa władza chyba
niezbyt sprawą była zainteresowana. Gminny Dyrektor Szkół tylko raz odwiedził szkołę
podczas tamtej wizytacji tzw. kompleksowej.
Kończyła się powoli epoka, która dała Polakom wytchnienie, trochę radości,
nadzieję. Kończyła się wraz z Ursusem i Radomiem w 1976 roku, z pustkami w
sklepach, pierwszymi kartkami na cukier i kłopotami z zaopatrzeniem dzieci w
podręczniki.

334
335

KSW 2, s. 63.
Nauczyciele wyróżniający się osiągnięciami w pracy dydaktycznej mogli przystąpić do egzaminu, którego
zaliczenie traktowano na równi z kwalifikacjami uzyskiwanymi po ukończeniu studiów wyższych. Oprócz
ww. warunku kobiety musiały mieć ukończone 35 lat, a mężczyźni 40. Z możliwości tej skorzystała p. M.
Borucińska zdając pomyślnie egzamin w zakresie jęz. polskiego.
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Pojawiły się pierwsze wolne soboty. W lutym 1980 roku odbył się kolejny, ósmy
zjazd „przodującej siły narodu”, podczas którego znów wykryto jakieś „błędy i
wypaczenia”, w marcu miały miejsce wybory, w których z Wielgolasu i okolicznych
wiosek wzięło udział 99,8% wyborców (!)…
Nowy rok szkolny 1980/81 zaczyna się w kronice słowami: „Nad krajem zawisła
groźba kryzysu gospodarczego i społecznego. W lipcu przez kraj przeszła fala
strajków.(…) W szkole spokój i harmonia”. Cóż za piękne zestawienie. Chciałoby się
rzec – bez komentarza. Władza zajęła się sobą, a szkoła mogła się zająć tym, czym
powinna – nauczaniem i wychowaniem. Ale niestety –było tak - krótko. Potem przyszedł
rok 1981 i jeszcze niemal cała 10-latka.
Ferie zimowe były w nieco innym terminie i dłuższe niż zwykle – od 13 grudnia do
3 stycznia 1982. Uciążliwości stanu wojennego (przynajmniej niektóre) wsi nie dotknęły
tak jak miast. Pojawiły się Terenowe Grupy Operacyjne (koniecznie 3-sobowe), których
działalność na polu „naprawy” wielu pamięta. Ówcześni nauczyciele też cokolwiek na
ten temat wiedzą, może nawet więcej niż ich rówieśnicy z tamtych lat.
Styczeń 1982 roku był ważny dla pedagogów z innego powodu niż przesunięcie
zakończenia semestru. W tym miesiącu uchwalono nową Kartę Nauczyciela, która po
wielu zmianach funkcjonuje do dziś. Znów było zobowiązanie do podnoszenia
kwalifikacji (czyżby nauczyciele nie mieli takiej świadomości?), ale też o nagrodach
jubileuszowych, dodatkach za wysługę lat, trzynastkach, deputatach i dodatkach. To
wszystko wówczas i tak nie nadążało za inflacją, podobnie jak przed 60 laty. Ale wtedy
(1922r.) byliśmy trzy lata po odzyskaniu niepodległości i świeżo po wojnie z
bolszewikami.
– Nauczyciele zastanawiali się „kogo wychować?” i zdecydowali: przygotować
uczniów do życia w społeczeństwie, wychowywać przez pracę, rozwijać zainteresowania,
dbać o zdrowie i sprawność fizyczną, współpracować z rodzicami”. Tematyka szkoleń
wewnętrznych (rad szkoleniowych) brzmiała: „Rola szkoły i nauczyciela w kształtowaniu
postaw dzieci i młodzieży”, „Wychowanie do samorządności”, „Etyka nauczycieli” ale i
„Kształtowanie osobowości ucznia w świetle potrzeb społeczeństwa socjalistycznego”.
Z tego ostatniego akurat niewiele wyszło.
W r. szk. 1982/83 nauka trwała 195 dni. Zaczął obowiązywać 18-godzinny
tygodniowy wymiar pracy dydaktycznej. Liczba nauczycieli w Wielgolesie wzrosła do
13. Szkoła częściowo była czynna i w wakacje, gdyż w okresie żniw organizowane były
dziecińce, żeby rodzice mogli - nie martwiąc się o swoje pociechy - spokojnie zbierać
plony. W 1984 roku już nie było „ogniska”, a „oddział przedszkolny”, czyli „zerówka”.
Doszedł jeszcze jeden nauczyciel. Przywrócono rejonizację. Znów był WOiW w Mińsku.
W 1985 roku miała miejsce kolejna ‘kompleksowa wizytacja’ szkoły. Tym razem
przeprowadzało ją 7 wizytatorów pod przewodnictwem z-cy Insp. O.i W. Z. Grzechnika.
Wizytacja trwała półtora tygodnia i wypadła „dość pomyślnie”.
A nauczyciele ciągle się uczyli. Czworo kontynuowało studia, dwie panie
dokształcały się z zakresie pracy-techniki (zmiana nazwy zajęć praktycznotechnicznych). Szkoła w Wielgolesie doczekała się pierwszego „własnego” nauczyciela z
tytułem magistra. Była nim młoda nauczycielka jęz. polskiego, a obecna dyr. szkoły
Roma Piłatkowska. W ogóle kadra wówczas nieco odmłodniała. W l. 1981-83 pracę w
szkole rozpoczęło pięciu młodych nauczycieli: Grażyna Wójcik (Całka), Roma Ptasińska
(Piłatkowska), Zbigniew Piłatkowski, Agnieszka Borucińska (Luba) i Hanna Zawadka.
Praca w szkole nie rozpoczynała się nigdy z dniem 1 września (w l. 70. 21-23
sierpnia). Zanim zabrzmiał dzwonek, trzeba było przygotować uroczystość rozpoczęcia
roku szkolnego, stąd szkoła już kilka dni wcześniej rozbrzmiewała ćwiczonymi
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piosenkami, wierszami, scenkami. Rada pedagogiczna pracowała nad planami,
organizacją roku szkolnego i pracy.
W 1986 roku na emeryturę odeszła kolejna długoletnia nauczycielka wielgoleskiej
szkoły p. Elżbieta Piłatkowska zostawiając w murach szkoły i pamięci „maluchów” 23
lata swojego życia.
Od 1986 roku do 1989 w szkole pracowało 12 nauczycieli.
Tab. 11. Nauczyciele szkoły w Wielgolesie w l. 1944-1990336
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

336

Nazwisko i mię, funkcja
Zwierz Kazimierz
kier. szk. od 1944r.
Zwierz Bronisława
Dzięgielewska Jadwiga
Suda Stanisław
Suda Irena
Ziemiec Zofia
Dziedzic Stefania
Tkaczyk Stanisław
Wójcik Tadeusz
Piotrowska Janina
Kwiatko Wiktoria
Olczak Halina
Gielo Kazimierz
Jackiewicz Wiktor
Zawilińska Anna
p.o. kier. szk. w 1968 r.
Zwierz Janina
Gryz Roman - Kier. szk.
Gryz Irena – kier. .szk.
Wardzyńska Jadwiga
Jarocka Teodozja
Baliszewska Danuta
Barcikowska Aniela
(z d. Nieprzecka)
Kulma Wiktor - kier. szk.
Szczęsna Maria (Nowak)
Rogala Stanisława
Maleta Mirosława
(Perzanowska)
Piłatkowska Elżbieta
Mućko (Wardzyńska)
Jadwiga
Zgódka (Bieńko) Zenobia
Kowalski Jan

Lata pracy
1941-1954

Lat pracy w
Wielgolesie
13

Przybył z /

Uwagi

1944-1954
1945-1950
1945-1947
1945-1947
1946-1970
1947-1948
1947-1948
1947-1949
1945-1950
1947-1950
1949-1955
1950-1952
1950-1951
1950-1982

10
5
2
2
24
1
1
2
5
3
6
2
1
32

1952-1953
1954-1955
1954-1956
1954-1959
1954-1957
1955-1957
1955-1956

1
1
2
5
3
2
1

1956-1967
1956-1962
1959-1964
1962-1975

11
6
5
13

/Wiciejów –kier. szk.
/ Kośminy
Dębe M./
Łaziska /

1963-1986
1964-1982

23
18

Rudzianko / emeryt
Latowicz /

1964-1965
1965-1971

1
6

Piaseczno /

/ ubył do
/ Sufczyn – kier. szk.
/Sufczyn
/Sulejówek
/Jędrzejów
/Jędrzejów
/emeryt.

Od 63r.½ et.

Transbór
Dębe M. /
/ Dębe M. – kier. szk
Dębe M. / Siennica
Grzebowilk /od 1975
emeryt.

Od X.86 zast.
zm. 30 VII 97

/ Mrozy
/ Mrozy
/pow. otwocki
Instr. ZHP

/ emeryt.

zm. w 1972r.

Opracowanie częściowo własne, częściowo na podst. Z. Piłatkowski: Szkoła w Wielgolesie [w:] Wielgolas i
okolice..., op. cit., ss. 117-119. Niektóre daty określające lata pracy nauczycieli w Wielgolesie z wczesnego
okresu powojennego mogą nie być ścisłe i różnić się o 1-2 lata od faktycznych. Wydaje się, że byli
nauczyciele, którzy nie przepracowali nawet 1 roku i trudno jest ich „odnaleźć”. Przykładem może być K.
Zwierz. Dotychczas w publikacjach widniała przy nim data 1944, tymczasem w odszukanych ostatnio
arkuszach ocen z czasów wojny K. Zwierz figuruje jako opiekun klasy już w r. szk. 1941/42.
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31
32

1966-1969
1966-1969

5
3

Waliska / Siennica

1968-1991

23

Kiczki / emeryt.

1969/1970
1969/1970
1969-1977

1
1
8

Dębe M. / Latowicz
Dębe M. / Latowicz

1970-1991

21

37

Kowalczyk Maria
Kieliszczyk - Dzienio
Alina
Borucińska Melania –
kier. szk. 1968-90 od
1976r. – dyr. szk.
Gajowniczek Alina
Gajowniczek Henryk
Pazura (Balawajder)
Halina
Sabak Jadwiga

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Zawadka Janina
Krupa Maria
Zając Jadwiga
Sułkowski Paweł
Chądzyńska Maria
p. Pietrzyk
NN
Boruciński Mieczysław
Baranowska Stanisława
Biaduń Halina

1970-1974
1971-1998
1972-1974
1972-1977
1974
1974/1975
1975
1975-1990
1977-1998
1977-1997

4
27
2
5
2 mies.
1
2 mies.
15
21
20

Transbór / Budy W.
Cyganka / emeryt.

48

Włodarczyk Małgorzata

1978-1984

6

(+ szk. w Latowiczu)

49
50
51
52

Bieńko Wiesława
Wardzyńska Ewa
Wójcik (Całka) Grażyna
Chwesiuk Wanda

1979/1980
1981-1998
1981-2003
1984-1991

1
17
22
7

/emeryt

53
54

Piłatkowski Zbigniew
Borucińska (Luba)
Agnieszka
Ptasińska (Piłatkowska)
Roma
Zawadka Hanna

19821983-

33

34
35
36

55
56

/emeryt.

1996/7/8 -½ et.
2000/1 –zast.

Budy W.-filia
IX-X
Od XI 74r.

/emeryt

(Transbór 1978/79)

1983-

Od listop.
1990r. – pół
etatu

Kier.
świetlicy
Cz. etatu j.
ros
Kl. „zerowa”
1998/9-½ et.
1992/3, 2000/1
-zast.

– dyr. szk.
od 1990r.

1980-

W 1989 roku po wakacjach nauczyciele i uczniowie, jak co rok przyszli do szkoły.
Niby nic się nie zmieniło, ale jakże inny to był czas od tego czerwcowego, kiedy żegnali
się z uczniami. Zgromadzenie Narodowe po raz pierwszy od 1933 roku dokonało wyboru
Prezydenta, odszedł ostatni premier ostatniego komunistycznego rządu, a wraz z nim i
rząd. To była już inna Polska od tej przedwakacyjnej.
Po nowym roku Orzeł znów przywdział koronę, a Polska stała się „tylko”
Rzeczpospolitą.
W roku 1989/90 zatrudnionych było w Wielgolesie trzynastu nauczycieli i z taką
liczbą pedagogów szkoła weszła w nową epokę. A ta okazała się nie mniej ciekawa od
opisywanych.
W tym miejscu zamierzałem zamieścić biogramy nauczycieli, którzy w minionym
okresie pracowali w wielgoleskiej szkole. Rezygnuję jednak z tego, ponieważ w
przytłaczającej większości byłoby to powielanie tekstów, które ukazały się w dwu
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obszernych publikacjach z cyklu „Ocalić od zapomnienia”337 i w szkolnym biuletynie
„Uczymy ciekawie”.338 Niewiele byłbym w stanie do zawartych tam materiałów dodać –
byłoby to zwykłe streszczenie. Niemniej uważam opracowanie publikacji zawierającej
biografie nauczycieli i zasłużonych dla regionu i kraju absolwentów szkoły za bardzo
potrzebne.
Choć rozdział poświęcony był nauczycielom, to pozwolę sobie na zamieszczenie w
nim kilku zdań o tych, którzy formalnie nauczycielami nie byli, ale w szkole wiele lat
przepracowali i także uczyli. To pracownicy obsługi. Przecież to pani woźna uczyła
porządku, higieny, kultury – a więc wychowawczynią jak najbardziej w szkole była.
Panie na kuchni też nie tylko gotowały, ale jeśli było trzeba – to przypilnowały, a często i
odpowiednio pouczyły niewłaściwie zachowujących się podczas posiłków.
Wszyscy, którym przyszło pracować z dziećmi i młodzieżą stają się wychowawcami.
Nie tylko nauczyciele. Niekoniecznie musi to być wpajanie reguł, dyskusje o zachowaniu
itp. Przecież nic tak nie wpływa na młodych ludzi jak przykład grzeczności, kultury,
szacunku, sumienności, pracowitości.(...)
W l. 50. i 60. woźną w szkole była Franciszka Pajda. W 1965 roku jej sprawą (trudne
warunki mieszkaniowe) zajmowała się Komisja Kultury i Spraw Socjalnych.339 Sprawę
jednak „odłożono na późniejszy termin”. Później woźnymi byli pp. Rosa, Miśkiewicz,
Bańc, Jan Brymas, Tersa Barej, Irena Perczyńska-Ositek, Maria Zadrożna
W 1971 roku, kiedy szkoła zaczęła prowadzić „dożywianie” pracę na etacie kucharki
rozpoczęła Henryka Świątek i pracowała do końca 1990 roku. Ponadto na kuchni
pracowały: Zofia Świątek, Maria Lipińska i Krystyna Jaśkiewicz.
Intendentkami były: Barbara Sobocińska, Jadwiga Moracka, Hanna Aksamitowska,
Sabina Tkaczyk i Teresa Banach (do 2003r.).
Na etatach palaczy c.o. zatrudnieni byli: Jan Brymas, Czesław Zawadka, Jan
Antosiewicz, Jan Dadacz.

4. Uczniowie
Każda szkoła ma swoje wewnętrzne życie bez względu na polityczną czy
ekonomiczna koniunkturę. Raz jest lepiej, raz gorzej - raz jest obficie, raz skromnie, ale
pewne rzeczy w szkole mają miejsce, tworzą jej atmosferę, jej duszę. To już nie zależy
od przepisów i rozporządzeń, a od ludzi ze sobą współpracujących; nauczycieli, uczniów
i rodziców.(...)
Społeczność uczniowska wielgoleskiej szkoły była i jest społecznością jednolitą.
Wszyscy uczniowie pochodzili ze środowisk wiejskich, przeważnie rolniczych –
przynajmniej w opisywanym okresie 1944-1989. W latach 70. pojawiła się liczniejsza
grupa dzieci chłopo-robotników, robotników, sporadycznie inteligencji. Wychowywali
się jednak wszyscy na wsi. Żyli podobnymi problemami. (...)
Większość stanowili uczniowie miejscowi – z Wielgolasu. W starszych klasach
sporą grupę stanowiły dzieci z Bud Wielgoleskich i z Kamionki, a w pierwszych latach
po wojnie także z Transboru. Kilka osób w różnym okresie przychodziło z Dębego
Małego, nawet Gołychłąk, Dzielnika. Liczniejszą grupę stanowili uczniowie z Chyżyn
(ponad 30 osób), którzy w l. 1964-69 uczęszczali do Wielgolasu po spaleniu się szkoły w
Transborze.
337

Ocalić od zapomnienia, (red. M. Górska), z. 1, O ZNP Mińsk Maz. 2005r., z. 2, Stowarzyszenie
Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich i O ZNP Mińsk Maz., 2006r.
338
Luba A.: Biografie nauczycieli (w:) Uczymy ciekawie.(red. M. Brauła, M. Mucha), vol. IV, Wielgolas 2006r.
339
APS, PGRN Wielgolas, sygn. 31, k.41.
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Liczbę uczniów w poszczególnych klasach i rocznikach przedstawiam w poniższej
tabeli. Dane oparte są w większości na opracowaniu Z. Piłatkowskiego „Dzieje szkoły w
Wielgolesie” (mps. s. 16-17).
Tab. 12. Uczniowie szk. w Wielgolesie w l. 1949-1989.
Razem
Uwagi
Rok
W k l a s a c h
I
II
III
IV
V
VI VII VIII KSW DS
1948/9
36
41
42
55
47
52
38
b.d.
311
1950/1
30
30
28
30
35
25
36
b.d.
214
1954/5
35
28
29
36
35
25
26
b.d.
214
1955/6
?
?
?
?
?
?
?
~200 b.d.
1957/8
29
25
24
27
24
23
22
b.d.
174
1958/9
39
26
30
22
34
23
21
186
193
1959/60
29
33
25
29
29
27
21
b.d.
193
1960/1
13
27
25
23
37
19
13
b.d.
167
1961/2
13
27
25
23
37
19
21
b.d.
165
1964/5
38
27
19
38
37
38
37
214
234
CH
1965/6
35
27
28
18
42
41
28
b.d.
219 APS-218
1966/7
25
32
29
28
25
44
36
14
b.d.
233
1967/8
32
36
32
32
25
44
36
19
b.d.
256
1968/9
26
30
23
34
36
40
23
39
250
251
1969/0
21
24
28
18
39
28
29
20
b.d.
207
1970/1
14
23
21
29
20
40
24
28
204
200
1971/2
20
15
23
24
29
21
40
26
b.d.
198
1972/3
18
21
16
30
32
27
17
40
234
201 +31B
1973/4
22
18
20
28
30
31
24
19
191
192 +25B
1974/5
18
23
18
28
32
29
28
24
196
207
1975/6
19
18
20
32
29
28
25
28
b.d.
199
1976/7
8
17
18
22
33
30
22
24
178
170
1977/8
15
9
16
27
23
30
22
24
166
166 W tym
„O”

1978/9
1979/0
1980/1
1981/2
1982/3
1983/4
1984/5
1985/6
1986/7
1987/8
1988/9

10
12
23
23
16
21
25
18
34
25
25

16
14
11
24
23
14
17
24
19
33
26

10
20
16
10
25
23
16
17
19
17
34

15
21
22
16
11
25
23
17
17
19
17

28
15
19
20
17
11
24
22
17
16
18

24
27
17
17
19
15
12
25
21
19
17

29
21
25
16
16
17
13
11
23
21
17

21
27
21
25
15
16
17
13
9
23
19

155
158
153
150
142
144
150
147
159
173
173

164
179*
172
177
162
166
164
179
183
197
206

11
22-3
21-3
16
20
24-5
17
32
24
24
33

B
– brak danych. Kolejne lata z których brak jest danych nie są umieszczone w tabeli.
b.d. – brak danych,
KSW – wg Kroniki Szkolnej. Liczby dotyczą stanu szkoły na początku r. szk. (po 1978 r bez „zerówki”
DS. – wg Z. Piłatkowski Dzieje… Liczby dotyczą stanu klas i szkoły w dniu zakończenia roku
szkolnego ( z „zerówką”).
B – filia w Budach Wielg.
CH – od tego roku przychodziły dzieci z Chyżyn.
* - w 1979 r. zlikwidowano filię szkoły w Budach Wielg.
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Fot. 3. Budynek szkoły ok. 1962 roku. (KSW 2).
Można analizować dane na wiele możliwych sposobów, ale pozostawiam to
Czytelnikowi. Zwrócę tylko uwagę na dwa „dołki”, które wystąpiły w liczbie uczniów.
Pierwszy wyraźnie zaznaczył się w l. 1960-62. Liczba uczniów spadła wówczas poniżej
170. Drugi „dołek” nastąpił w l. 1980-84. Do szkoły uczęszczało ok. 150 uczniów, nawet
mniej (1982-84) pomimo tego, że była klasa ósma.
Wyż przypadł na końcówkę lat 60-tych (wcześniejsze dwie i pół setki uczniów
wynikało z przyjścia dzieci z Chyżyn), i na lata 1985-89. Daje się tu zauważyć pewna
cykliczność, co jest rzeczą normalną i powiązaną bezpośrednio z ogólnopolskimi wyżami
i niżami demograficznymi. Zgodnie z powyższym kolejny niż powinien mieć miejsce w
l. 2002-2006, a wyż 2007-2010.
(...)
Obrazem pracy szkoły, uzyskiwanych przez nią efektów, były wyniki promocji.
Krzywdzące jednak bardzo było i jest porównywanie „suchych” liczb. Przecież wpływa
na nią wiele czynników – od genetycznych po warunki domowe, warunki nauczania,
wysiłek nauczycieli i wiele innych. Nawet droga do szkoły odgrywa bardzo istotną rolę.
Inaczej pracuje uczeń, który wychodzi przed szkołą z samochodu, inaczej ten, który w
deszczu i po błocie przeszedł 3-4 km. Inaczej syty i dobrze odżywiany, a inaczej ten,
który przed lekcjami zjadł chipsy i wypił colę – ale to już dziś. Wróćmy do PRL-u.
Niełatwa była ta droga ucznia do szkoły. Pobyt w niej też, zwłaszcza dopóki nie
zaczęły grzać kaloryfery, nie popłynęła z kranów woda, dopóki nie było wewnętrznych
łazienek.
Nie tylko pozostawianie uczniów do pomocy w pracach polowych lub do opieki nad
rodzeństwem było przyczyną niskiej frekwencji. Bardzo często były to choroby, a te
niekiedy „kładły” całe rodziny, i to nie na 2-3 dni, ale na kilkanaście. Kiedy zaś minęły
roztopy, pluchy i chłody340, przeszły wszelkie przeziębienia bywało, że uczniowie
zapragnęli odetchnąć pełną piersią na łonie przyrody. „Wiosna wybuchła majem”, droga
do szkoły przez las… zawilce i fiołki (fijołki – jak mówiono) – jak tu nie skorzystać z
takich dobrodziejstw? A po drodze z Budek do Wielgolasu las i las… Z Kamionki też nie
340

Jednymi z bardziej uciążliwych pod względem pogody były lata 1977-80 charakteryzujące się wyjątkowo
mokrym okresem jesiennym i zimowymi śnieżycami (1979).
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gorzej. Bywały kłopoty z wagarowiczami, z frekwencją, a w efekcie i z promocją. Walkę
z wagarami na szeroką skalę prowadzono w latach 1968-1973. Widocznie ówczesne
zmiany na arenie politycznej na uczniów też wpływały odprężająco, nawet bardzo.
Średnia roczna frekwencja w szkole wynosiła mimo wszystko 90-95%. Bardzo podobnie
kształtowała się frekwencja rodziców na zebraniach szkolnych-wywiadówkach.
Widocznie było jakieś powiązania między obowiązkowością uczniów i rodziców. (...)
Do końca lat 50. zdarzały się roczniki, z których niemal 30% uczniów powtarzało
klasę, np. w 1959r. Potem władze wymyśliły coś, co „podniosło” poziom nauczania, a co
nauczyciele szybko określili jako „przepustowość”. Otóż o poziomie pracy szkoły, tzn.
nauczycieli świadczyć miała drugoroczność. Ten wskaźnik nie powinien przekraczać 5%
i… trzeba przyznać, że począwszy od końcówki lat 60. po kres PRL-u tylko kilka razy w
Wielgolesie był większy, ale najwyżej o 1-2 punkty procentowe. Przeważnie
„przepustowość” wahała się w granicach 96-98%.
W praktyce wyglądało to tak, że na półrocze (semestr) ok. 15-20% uczniów miało
oceny niedostateczne, potem (wiosną!) „brali się ostro do pracy” i nadrabiali zaległości.
Np. w roku szk. 1968/69; na półrocze 82,5 % bez ocen niedostatecznych – koniec roku
95,6%. Podobnie było w następnych latach. Np. w r. szk. 1983/84 w wyniku półrocznej
klasyfikacji 85% uczniów było bez ocen niedostatecznych, a na koniec roku 98% najwyższy wskaźnik.
Mimo stosunkowo nielicznych przypadków pozostawiania uczniów w tej samej
klasie w 1973 roku było w szkole 14 uczniów „przerośniętych”. Z pomocą przyszły
szkoły przyuczające do zawodu i rzeczywiście – z tych, którzy nie mogli dać sobie rady z
gramatyką, ortografią, ułamkami, procentami i osią czasu, wyrośli w wielu przypadkach
wspaniali fachowcy; murarze, tynkarze, hydraulicy, stolarze. Jeśli „zaliczyli” 2-letnie
opóźnienie w nauce, mogli uczyć się zawodu w mińskiej Szkole Rzemiosł Budowlanych.
Od roku szkolnego 1973/4 wprowadzono w miejsce wcześniejszych czterech i trzech
tylko dwa okresy (półrocza) w roku szkolnym. Uczniowie mieli więcej czasu na
poprawienie ocen, a ci słabsi - większy komfort: tylko dwa razy w roku przeżywali stres.
(Nie bardzo przypominam sobie jakoś to słowo z tamtych lat). Ucznia z klas I-IV nie
wolno było pozostawić na drugi rok bez orzeczenia poradni wychowawczo-zawodowej.
Później zafundowano uczniom podstawówek darmowe podręczniki o żywotności
przewidzianej na 3 lata (1977), a wreszcie pozwolono na promowanie z oceną
niedostateczną, w wyjątkowych wypadkach nawet dwiema.
To uwidoczniło prawdziwy obraz postępów w nauce. Sytuacja wróciła do
przedwojennej i powojennej normy. W szkole pozostawało na drugi rok kilku uczniów, a
drugie tyle „zdawało” z ocenami niedostatecznymi. Np. w r. szk. 1979/80 ze 157
uczniów 6 nie otrzymało promocji, a 14 zdało z dwójkami (wówczas najniższa ocena) na
świadectwach. Łatwo obliczyć, że w sumie bez ocen niedostatecznych było w szkole
87% uczniów. Liczba zdających z ocenami niedostatecznymi również stopniowo zaczęła
się zmniejszać.
Od roku szk. 1981/82 wprowadzono dodatkowe odciążenia – 5-dniowy tydzień
pracy (to dla wszystkich), a dla ucznia dodatkowo zmniejszenie tygodniowego wymiaru
zajęć lekcyjnych. Jednak nie można już było zdać z oceną niedostateczną i powróciły
egzaminy do szkół średnich, maturalnych. Z 25 absolwentów zdawało egzaminy 7, zdało
6 czyli 24% uczniów dostało się do szkół maturalnych, a spośród tych, którzy chcieli w
nich się uczyć 6/7 czyli „zdawalność” osiągnęła 86%.
(...) Jak wybierali absolwenci? Do jakich szkół szli?
W 1969 roku klasę ósmą ukończyło 38 uczniów z tego: 5 wybrało naukę w liceum, 2
w technikum (czyli 18,4% wybrało szkoły średnie – maturalne), 14 uczniów wybrało
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zasadnicze szkoły zawodowe, 6 – szkołę przysposobienia rolniczego, 6 przyuczenie do
zawodu, a 6 pozostało w domach.341
W 10 lat później z liczącej 21 uczniów klasy liceum wybrało 2, technikum 2, szkołę
rolniczą 2, szkoły zawodowe 5 i przyzakładowe (przyuczenie do zawodu) – 9. Zbyt mało
to danych, żeby uogólniać, ale w innych latach było podobnie tzn. ok. 15-20% uczniów
wybierało szkoły kończące się maturą.342 Pozostali dzielili się między szkoły zawodowe i
rolnicze. Obowiązek szkolny był realizowany w 100%, rzadko zdarzali się pojedynczy
uczniowie, którzy z różnych przyczyn, najczęściej rodzinnych, nauki nie kontynuowali.
Oprócz mniejszych i większych sukcesów i niepowodzeń zdarzały się i wydarzenia
naprawdę tragiczne. Jednym z nich była śmierć w wypadku drogowym Roberta
Sucheckiego. Zginął 13 października 1984 roku, był uczniem siódmej klasy. Żegnali go
koledzy i koleżanki, nauczyciele. Za wcześnie… tym razem o wiele za wcześnie…
Ale były też i dni radosne, i tych była większość. Jakie były największe sukcesy
odniesione przez uczniów wielgoleskiej szkoły w opisywanym okresie?
Pierwsze dotyczą zawodów sportowych i konkurencji artystycznych (Święto Pieśni i
Tańca - ŚPiT). Niestety, niewiele nazwisk autorów tych sukcesów zostało odnotowanych.
W 1962 roku odbyło się w Wielgolesie gminne Święto Sportu, ale, mimo że była to duża
impreza – nie znamy wyników poszczególnych konkurencji. 23 czerwca 1963 roku miały
miejsce następne zmagania sportowe z okazji Święta Sportu. (Czyżby to była jedyna
szkoła w gminie dysponująca odpowiednią bazą sportową? Wydaje się, że tak właśnie
było). Wtedy Jan Czarnecki z Wielgolasu zdobył I miejsce w skoku wzwyż, pokonując
poprzeczkę na wysokości 1,45 m. W siatkówce zwyciężył Wielgolas pokonując 2:0
szkołę ze Starogrodu. Były jeszcze pokazy gimnastyczne, bieg na 60 i skok w dal.
Zawodom przyglądał się i dyplomy wręczał insp. Wydziału Oświaty i Kultury w Mińsku
Wacław Pieńkowski.
W latach 70. zaczęto organizować gminne konkursy przedmiotowe. Wielgolas
tryumfował na gminnym podwórku. Przytoczmy niektóre wyniki.
Rok szk. 1973. Przed wakacjami, podczas ŚPiT, najwyżej oceniono chór z
Wielgolasu. W ciągu roku szkolnego w gminnych olimpiadach przedmiotowych (odbyły
się z jęz. polskiego, jęz. rosyjskiego, matematyki i muzyki) zwyciężyli: Roma Ptasińska
(jęz. polski), Jerzy Zawadka (muzyka), a II miejsce zajęła Elżbieta Zawilińska (jęz.
rosyjski). W roku 1974/75 (doszła fizyka, chemia i geografia, wycofano muzykę) były
tylko „dobre miejsca” z czterech przedmiotów. Słabiej wypadła geografia i matematyka.
W dwa lata później napisano „Wyniki nie są najgorsze. Mamy wszystkie pierwsze miejsca
za wyjątkiem biologii”.(!) Rzeczywiście, „nienajgorsze”(!).
W roku szk. 1977/78 Wielgolas miał „asa”. Była nim Wiesława Stępińska, która
zajęła I miejsca w gminnych konkursach z fizyki, chemii, matematyki i biologii, a z
języka polskiego I miejsce zdobyła Danuta Zadrożna. Pozostałym szkołom „na osłodę”
został język rosyjski.
Gorzej było za rok, ale nie dlatego, że raptem obniżył się poziom nauczania i
Wielgolas upojony sukcesem zasnął. Po prostu na większość konkursów uczniowie nie
dotarli, bo nie było możliwości dojazdu (zima stulecia). Zrekompensowali to sobie
wiosną, odbili w sporcie. Okazali się najlepsi w gminie w piłce ręcznej (w kategorii
dziewcząt i chłopców) i niepokonani w lekkiej atletyce.
W latach 80. (gminnych olimpiad zaniechano) tryumfy święcili harcerze pracujący
pod opieką p. H. Biaduń i Zuchy – pod opieką p. G. Całki. Z III Rajdu Siennickiego
341
342

Ustawa o obowiązku kształcenia do l. 18 zaczęła obowiązywać od r. szk. 1970/71.
W 1983 r. było to 20%, w 1984r. – 12,5% (najmniej).

-128-

(1985r.) wielgoleskie drużyny wróciły z pucharem za zajęcie I miejsca. Z IV Rajdu
również harcerze i Zuchy wróciły z pucharami.
W roku 1987 roku za spektakl teatrzyku kukiełkowego drużyna harcerska zdobyła
wyróżnienie w Festiwalu Małych Form Artystycznych w Mińsku Maz.
W 1985 roku w konkursie „Zdrowy styl życia” organizowanym przez PCK sześciu
uczniów zostało nagrodzonych, a SKO otrzymało nagrodę w wysokości 5 tys. zł. za
systematyczne oszczędzanie.
Do sukcesów szkoły tamtego okresu dołożyłbym jeszcze jeden; przekonanie
znacznej grupy podopiecznych, że zawód nauczyciela to piękna, choć trudna profesja. Po
„uczniowskim” kształtowaniu wizerunku szkoły powrócili do niej, by nadal ten
wizerunek kształtować: Romka Ptasińska – teraz dyrektor Roma Piłatkowska, Zbyszek
Piłatkowski, Agnieszka Borucińska (Luba), Grażyna Wójcik (Całka), Cela Jaroń, Jurek
Zawadka, Sylwia Ptasińska, a w swoim czasie także Basia Jaroń i Magda Biernat.

5. Organizacje uczniowskie i uroczystości szkolne
Ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia spełniały zawsze organizacje
uczniowskie. Wiodącą rolę pełnił Samorząd Uczniowski (Szkolny). To on
przygotowywał większość uroczystości, decydował w swoim zakresie o tym, co się w
szkole działo. Pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna samorządu, Zarządu z pomocą
rodziców przygotowywał większość uroczystości w szkole, i to tych przez siebie
planowanych, nieobowiązkowych. Obowiązkowymi, narzuconymi uroczystościami
zajmowały się przeważnie inne, „wyspecjalizowane” organizacje; Drużyna Zuchowa,
Związek Harcerstwa Polskiego [ZHP], Szkolne Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego
[SK PZR], SK PCK, Koło Miłośników Przyrody, Szkolna Kasa Oszczędności i in.
W wyniku „specjalizacji” drużyna ZHP najczęściej odpowiedzialna była za
uroczystości związane z rocznicami wybuchu i zakończenia wojny (1 września i 9 maja –
Dzień Zwycięstwa), z dniem Ludowego Wojska Polskiego (12 października), miesiącem
pamięci narodowej (kwiecień), organizowała ogniska, wieczornice, spotkania z
kombatantami.
Najwcześniej rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska, kontynuując tradycje
przedwojenne (Sklepik Szkolny). Pozostałe organizacje uczniowskie były w szkole
zakładane najczęściej w l. 60-tych; ZHP (1968), SKO, PCK. Na lata 70. i później
przypadł początek działalności PCK, SK PZR, Koła Przyjaciół Przyrody – Ligi Ochrony
Przyrody (LOP). Niektóre z wymienionych organizacji w szkole musiały działać – takie
były rozporządzenia lub naciski władz. Dotyczyło to swego czasu ZHP i SK PZR
upatrywanych przez rządzących jako organizacje wychowujące w „duchu
socjalistycznym”, choć niekoniecznie akurat nauczyciele podzielali takie zdanie. W
każdym razie – opiekunowie musieli się znaleźć, np. SK PZR „z przydziału” dostawał
nauczyciel jęz. rosyjskiego.
To koło, zaliczane w szkole do ważniejszych w minionej epoce, było
odpowiedzialne za obchody rocznic Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej
(ówczesna terminologia), rocznic urodzin Lenina, zajmowało się korespondencją z
rówieśnikami ze Związku Radzieckiego.343
Do PCK należał Dzień Służby Zdrowia, do SKO – obchody „miesiąca oszczędności”
(październik). Koło Przyjaciół Przyrody wykonywało karmiki, domki lęgowe,
343

Jakież było moje zdziwienie, kiedy na kilka z niemałym trudem napisanych po rosyjsku listów w większości
otrzymałem odpowiedzi w pięknej polszczyźnie. Zachowałem je do dziś.
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dokarmiało ptaki i zwierzęta zimą, uczestniczyło w akcjach sadzenia lasu, opiekowało się
przyszkolną zielenią.
Spółdzielnia Uczniowska prowadziła sklepik szkolny, gromadziła fundusze
wykorzystywane potem na szkolne przyjęcia, zabawy, poczęstunki, kwiaty dla
nauczycieli, przedstawicieli władz, upominki dla uczniów z okazji konkursów, dnia
dziecka itp.
O działalności organizacji uczniowskich z lat 40. i 50. nie ma wiadomości. Pojawiają
się dopiero z początkiem lat 60. W r. szk. 1961/62 na pewno działała Spółdzielnia
Uczniowska, a w następnym roku Szkolne Koło Odbudowy Kraju i Stolicy.
Z połowy lat 60. (1964/65) mamy obszerniejsze informacje. Wiemy, że rozwinęła
wówczas działalność drużyna harcerska, która wcześniej pozostawała „na papierze”, a
więc moment jej powołania należy cofnąć o kilka lat. Działał Samorząd Uczniowski i
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD).
Większość z wymienionych organizacji działała do końca lat 80. Niektóre nawet w
okresie III RP, ale tylko nieliczne.
Przyjrzyjmy się bliżej temu jak wówczas w szkole świętowano, jakie uroczystości
organizowano. (...)
Oto roczny „rozkład jazdy” (w roku szkolnym)
- uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego – rzecz oczywista – pierwsze dni
września, ale bywało organizowane i Święto Szkoły gdyż w l. 1976-79 rok
szkolny rozpoczynał się 21-23 sierpnia,
- rocznica wybuchu II wojny światowej (część akademii inaugurującej rok szkolny,
czasem spotkanie z kombatantem),
- Dzień Ludowego Wojska Polskiego (12 X), obchodzony w szkole do 1987 r. Do
lat 80. starano się aby zawsze było z tej okazji spotkanie z żołnierzem, najlepiej
oficerem,
- rocznica wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej (7 XI), do
1988 r.,
- Dzień Karty Nauczyciela obchodzony w końcu listopada do końca lat 70., potem
„łączony” z dniem LWP (1977r.),
- Święto Edukacji Narodowej (14 X) – od 1983 roku,
- rocznice PRL (25-lecie, 30, 35, 40-lecie). W 1968 roku w szkole miała miejsce
wystawa, ale oprócz szkoły i GRN żadne instytucje nie wykazywały
zainteresowania i chęci współdziałania,
- Dzień Górnika (4 XII), sporadycznie – do 1987 roku,
- rocznica wyzwolenia Warszawy (17 I) – sporadycznie,
- Międzynarodowy Dzień Kobiet (8 III) – obchodzony do dziś, ale już nie w randze
imprezy gminnej, międzyszkolnej czy związkowej (ZNP). („Goździk i rajstopy”
czy też inne „przydziały” nie uważam, żeby były czymś złym, zwłaszcza w tamtej
epoce, ale czasem sposób ich wręczania i pokwitowania były wręcz upokarzające).
- Międzynarodowy Dzień Zdrowia (9 IV)
- Dzień Kosmonauty – (12 IV) – sporadycznie,
- Miesiąc Pamięci Narodowej (kwiecień) – najczęściej spotkania z kombatantami,
- Święto Pracy (1 maja) obchodzony corocznie do 1989 roku. Bardzo uroczyste
akademie szkolne i gromadzkie (gminne) w l. 1972 – 1974,
- Dzień Zwycięstwa (9 maja) obchodzony według moskiewskiego czasu, bo wg
naszego jeszcze północ nie minęła, kiedy Niemcy podpisali kapitulację,
- zakończenie roku szkolnego – to już bez nakazu.

-130-

Ponadto „świętem” w szkole były każde wybory. Harcerze pełnili dyżury, służyli
pomocą, informacją wyborcom, z których „każdy chce być pierwszy, aby otrzymać
kwiatek”.
Były wśród powyższych uroczystości bardzo ważne, dosyć ważne (dla władz) i
mniej ważne. Najważniejszą uroczystością niewątpliwie było święto 1 maja – Święto
Pracy. Sięgnijmy do opisów niektórych akademii w kronice -1956r.:
„Uroczystość 1 Maja odbyła się w remizy Straży Pożarnej w Wielgolesie. W
uroczystości wzięły udział szkoły: Wielgolas i Transbór. Dzieci nasze ustawione
czwórkami z furkotem chorągiewek i śpiewem przemaszerowały drogą i szosą stanowiąc
ruchliwą, kolorową kolumnę. Na miejscu po wstępnym przemówieniu sekretarza ob.
Adamca Stanisława wystąpiły z częścią artystyczną najpierw dzieci z Transboru, a
później młodzież szkoły Wielgolas. Program wystawiony przez naszą szkołę bardzo się
podobał, bo zawierał oprócz części związanej tematycznie z 1 maja także elementy
humoru. Udział miejscowego społeczeństwa w uroczystości był niewielki.”
W 1957 roku po podobnych uroczystościach zorganizowano zabawę ludową – może
przybyło więcej społeczeństwa?
Potem obchody powyższego święta odbywały się w szkole, a w 1972 roku znów
wróciły gminne masówki, ale nie na długo. W 1973 roku 1 maja połączono ze Świętem
Sportu w dwudniowe obchody. 30 kwietnia miała miejsce w Latowiczu gminna akademia
z udziałem przedstawiciela KP PZPR z Mińska, a nazajutrz szkoły rywalizowały w
dyscyplinach sportowych. 8 maja uczniowie wysłuchali wspomnień kombatanta, który
przedstawił im swoją drogę do Berlina. W latach 80. często w szkole gościł miejscowy
uczestnik II wojny światowej, znany z kwiecistego języka i poczucia humoru – Stanisław
Osiak.
W l. 80. akademie 1–majowe odbywały się w szkole i nadal były bardzo uroczyste.
Szkoła zawsze przybierała odświętny wygląd, ale w 1983 roku po raz ostatni miało to
miejsce w dniu 1 maja (był jeszcze stan wojenny). Potem akademie odbywały się w
normalnym dniu nauki, w ostatnich dniach kwietnia.
Obchodom rocznic rewolucji październikowej towarzyszyła nieodłącznie ceremonia
polegająca na usadzeniu wszystkich uczniów przed telewizorem i oglądania 2-godzinnej
transmisji z defilady na Placu Czerwonym w Moskwie. Oczywiście, oprócz akademii i
oglądania telewizji wszystkim uroczystościom towarzyszyły zawsze okolicznościowe
gazetki, niekiedy organizowano „konkursy wiedzy o…”.
Ostatnią oglądaną transmisją z Moskwy był pogrzeb L. Breżniewa (15 XI 1982). 17
lutego 1984 roku uczniowie i nauczyciele wyruszyli „bonanzą” na wycieczkę do…
Latowicza, ale jakże inna to była wycieczka. Zwiedzano miejsca pamięci w 40-lecie
przeprowadzonej przez AK próby odbicia więźniów w Latowiczu. Powoli zaczęliśmy
przywracać historię taką, jaka ona była. W trzy lata potem, w lutym 1987 roku, w szkole
doszło do pierwszego spotkania uczniów z członkiem AK.
Inne święta obchodzono przeważnie w szkolnym gronie. Na uroczystość rozpoczęcia
roku szkolnego zazwyczaj przybywał ktoś z władz gminnych. Czasem był też prezes GS
– zakładu opiekuńczego szkoły (były takie). Przedstawiciel zakładu uczestniczył w wielu
szkolnych uroczystościach i imprezach: w Dniu Kobiet, Dniu Dziecka, Dniu
Nauczyciela. Było to tradycją, nie obowiązkiem czy jakimś „prikazem z góry”.
„20 listopad 1962r. Należy zaznaczyć, że po raz pierwszy tak uroczyście w naszej
szkole był obchodzony Dzień Nauczyciela. Dzieci samorzutnie zorganizowały apel
wręczając wychowawcom wiązanki kwiatów i życząc im owocnej pracy. Z miejscowego
PZGS w Wielgolesie przybyła także delegacja członków Komitetu Rodzicielskiego i
przedstawiciel Komitetu Opiekuńczego z pięknym kwiatkiem. Komitet Opiekuńczy
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przeznaczył ze swych dochodów 2000 zł na potrzeby szkoły. Wieczorem urządzono
tradycyjną herbatkę.” - Tyle kronika o przebiegu Dnia Nauczyciela, i tak on wyglądał
przez długie lata.
Dzień Nauczyciela (inne określenia święta w różnych latach wcześniej
wymieniałem) był może mniej państwowy, ale obchodzony bardzo uroczyście. Czasem
organizowano spotkania gminne nauczycieli ze wszystkich szkół, ale chyba te najmilsze
części obchodów odbywały się w szkole. Recytowany wiersz, kilka dowcipów o
nauczycielach, skromny kwiatek wręczany wraz z uśmiechem przez uczniów przynosiły
więcej radości niż wszystkie oficjalne podziękowania i upominki. To nic, że wiersz był z
pomyłkami, że tekst życzeń gdzieś uleciał – tym dłużej ta chwila została w pamięci.
Rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego (szczególnie rozpoczęcia) miały inny niż
dziś charakter. Przybywał na nie ktoś z lokalnych władz, czasem powiatowych, ale z
czasem coraz rzadziej. Jeszcze w 1980 roku w uroczystości rozpoczęcia nauki
uczestniczyli: sekretarz UG K. Mazurek i prezes GS Cz. Uchman.
W 1983 roku była „niewielka grupka rodziców”, a w 1986 roku całość uroczystości
sprowadzała się do wysłuchania przemówienia ministra, potem było okolicznościowoinformacyjne wystąpienie dyr. szkoły i wszyscy rozeszli się do klas na spotkanie z
wychowawcami.
Nieco inaczej przebiegały zakończenia roku szkolnego. Była zawsze część
artystyczna, były przemówienia i życzenia słonecznych wakacji, i to, co najważniejsze –
podsumowanie rocznych osiągnięć, nagrody za najwyższe oceny, frekwencję,
czytelnictwo, za miejsca w konkursach, i wreszcie świadectwa, a wśród nich te z białoczerwonym paskiem. A potem radośnie można było obwieścić, że zaczęły się kolejne
wakacje. Choćby z tego powodu dzień ten i uroczystość zawsze należały do
najradośniejszych. No, może nie dla wszystkich, ale „przypadki chodzą po ludziach”.
A oto i stosowny fragment kroniki:
„Uroczystość zakończenia roku 57/58 szkolnego zorganizowano dość pomysłowo.
Wszystkie dzieci parami poszły do lasu. Tam na obszernej polanie urządzono 3-godz.
potańcówkę dla dzieci. W międzyczasie nagrodzono dość cennymi nagrodami uczniów
biorących udział w Konkursie Czytelniczym (nagrody przypadły wyróżnionym uczniom)
oraz obdzielono wszystkie dzieci słodyczami. Dzieci wracały do domu rozradowane i
zadowolone.” [KSW 2, s. 51]
O pozostałych uroczystościach nie ma potrzeby pisania. Wyglądały podobnie jak 50
lat wcześniej (okolicznościowy referat, piosenki, wiersze i scenki) i tak, jak wyglądają do
dziś różne okolicznościowe apele.
Przejdźmy do tych znacznie przyjemniejszych dla całej społeczności uroczystości,
które „nie musiały być”, a były. Tak chcieli uczniowie, rodzice, nauczyciele. Kosztowały
przeważnie wiele zachodu, pieniędzy i pracy – ale były naprawdę wyczekiwanymi.
Choinka szkolna, Dzień Dziecka, Święto Sportu i Święto Pieśni i Tańca. Trzy z
nich można zaliczyć do „urzędowych” ale te uroczystości naprawdę trafiały do uczniów i
to z kilku powodów: zabawa, możliwość spotkania się z rówieśnikami z innych szkół,
rywalizacja i taka mała ale „uczta dla oczu i uszu”.
Uroczystości choinkowe w Wielgolesie były zawsze huczne. Odbywały się w
styczniu. Zaczynało się od dekoracji sal, przygotowań, prób, przymierzania strojów.
Wreszcie nadchodził czas śpiewów, recytacji, scenek, ale jakże różnych od tych
powszednich, „oficjalnych”. Potem przychodził Mikołaj. Ileż wtedy zachodzenia w
głowę, któż to tym razem jest (starsi przeważnie szybko się domyślali), a po tym
wszystkim następowała zabawa taneczna. Najpierw „przy harmonii”, później przy
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adapterze „Bambino” (stoi poczciwina w szkolnym muzeum), a wreszcie w 1986 r. po
raz pierwszy w szkolnej kronice pojawiło się słowo „disco”. Wiele jednak zabawy na tym
straciły ze swego uroku, choć „kapela” nie zawsze znała najnowsze przeboje i grała tak,
jak dzieciarni się podobało. I nic się tu nie zmieniło. Dziś uczniowie też robią wszystko,
żeby to jednak była „żywa muzyka”, a nie z płyty, choćby odtwarzanej przez najlepszy
sprzęt nagłaśniający.
Do najbardziej uroczystych należała choinka w 1972 roku. Połączona została
wówczas z przyrzeczeniem harcerskim, które złożyło 40 uczniów. W 1975 roku
przygotowane na choinkę przedstawienie prezentowano później w Kamionce, Latowiczu
i Budach Wielgoleskich. Połączono przyjemne z pożytecznym. Szkoła za bilety zyskała
trochę pieniędzy, których zawsze brakowało. (...)
Drugim oczekiwanym wydarzeniem było Święto Sportu. Nigdy tak mocno, jak
podczas zawodów uczniowie nie identyfikowali się ze szkołą. Nawet ci, którzy na co
dzień zbyt dobrze się o niej nie wyrażali, gotowi byli na wiele, a gdy poszło źle –
wstydzili się za tę szkołę, i postanawiali, że za rok to oni będą lepsi, oni zwyciężą. A iluż
do dziś wspomina swoje pierwsze podium, swój pierwszy dyplom. I długo będą
wspominać, bo po ukończeniu szkoły w większości już nigdy podobnej szansy nie mieli.
A iluż to nowych kolegów i koleżanek się poznało…
Pierwszy opis przebiegu Święta Sportu mamy z 1962 roku. Przytaczam go w całości
nie tylko dlatego, że pierwszy, ale dlatego, że impreza miała miejsce w Wielgolesie na
dopiero co urządzonych obiektach sportowych.
„27.V.1962r. Bieżący rok szkolny obfituje pod względem przypadających rocznic i
uroczystości. W dniu tym przy dużej frekwencji miejscowego społeczeństwa na boisku
szkolnym odbyła się Spartakiada (Święto Sportu). Na uroczystość przybyli: wizytator (b.
kierownik w Wielgolesie) ob. Dońcow Wiktor, inspektor szkolny ob. Luśnia Roman i kier.
Ośrodka Metodycznego wych. fiz. ob. [brak nazwiska – p.a.].
W rozgrywkach wzięły udział następujące szkoły: Wielgolas, Transbór, Dębe-Małe i
Starogród. Po części wstępnej grupa dziewcząt z Wielgolasu widoczna na zdjęciu
wykonała ćwiczenia (gimnastyczne) według wzorca gimnastycznego i piramidy przy
akompaniamencie harmonii (gra kier. szkoły) Następnie odbyły się zawody pomiędzy
poszczególnymi szkołami w następujących konkurencjach: bieg na 60 m, skok w dal i
skok wzwyż oraz „dwa ognie”. Siatkówkę rozgrywali tylko chłopcy z Wielgolasu z kl. VI i
VII-ej. W poszczególnych eliminacjach doping publiczności był duży. Takiego
zainteresowania się sportem nie notowano dotychczas zarówno wśród dzieci jak i
publiczności. Bardzo dużo pracy w przygotowaniu tej uroczystości włożyli kier. szkoły i
naucz. Rogala Stanisława.
(…) Na zakończenie obyło się wręczenie nagród zwycięzcom oraz zabawa dla
młodzieży szkolnej zorganizowane przez Spółdzielnię Uczniowską.” [KSW 1, ss. 73-74].
W roku 1970 i 1971 zawody sportowe miały miejsce w Transborze (jeszcze GRN
Wielgolas), w 1973 roku w Latowiczu. W latach 80. święto często łączone było z Dniem
Dziecka. Później zaniechano organizowania tej pożytecznej imprezy. Organizowana była
jeszcze sporadycznie np. pod nazwą Gminny Wielobój Przyjaźni (1986r.).
Uroczystością sprawiającą uczniom wiele radości i stwarzającą możliwość
pokazania się poza szkołą było Święto Pieśni i Tańca – impreza gminna, w której brały
udział wszystkie szkoły.
„2 czerwca 1957r. Już od dłuższego czasu nasza szkoła przygotowywała się z
przejęciem do uroczystości Święta Pieśni i Tańca. Trzeba było to tym staranniej
przygotować, że miało się ono odbyć właśnie u nas, w Wielgolesie. Miały w nim wziąć
udział następujące szkoły: Transbór, Latowicz, Redzyńskie, Dębe-Małe, Iwowe i Laliny.
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Uroczystość odbyła się w parku. Po krótkim przemówieniu kier. szkoły z Wielgolasu na
temat znaczenia i charakteru tego święta wystąpiły poszczególne szkoły z bogatym
programem. Najbardziej udaną część artystyczną miał Latowicz i szkoła z Lalin. Widzów
poza dziećmi biorącymi udział w uroczystości nie było wielu. Nie brał również udziału w
uroczystości żaden delegat z Inspektoratu Oświaty. Nasze dzieci także popisały się
tańcem i piosenką.” [KSW 1, s 48]
Sądząc po nazwach miejscowości, z których uczniowie przybyli do Wielgolasu,
mieliśmy wówczas do czynienia ze spotkaniem uczniów z trzech gmin. Żal, że nie było
rodziców, nawet z władz nikogo… Jedni byli zbuntowani, drudzy chyba nie bardzo
jeszcze pozbierali się po 1956 roku. Wielu działaczy inne zmartwienia miało wówczas na
głowie. Od „października 1956” minęło przecież ledwie osiem miesięcy.
Przed 1970 rokiem (jak wynika z kroniki) gospodarzem uroczystości była szkoła w
Wielgolesie (1969). Od 1970 roku szkolne chóry i tancerzy gościła coraz to inna szkoła.
W Wielgolesie impreza miała miejsce 16 maja 1971 roku. W rok później pokazy
odbywały się w Dębem i były połączone z obchodami Dnia Dziecka. Widownia wówczas
bywała już wypełniona po brzegi.
20 maja 1973 roku podczas zmagań w Latowiczu najlepszym z chórów okazał się
chór wielgoleski i w nagrodę wystąpił w Siennicy podczas festynu z okazji 20-lecia
„Trybuny Mazowieckiej”.
W końcówce lat 70. święto zanikło. Czyżby wskutek reformy administracyjnej?
Pozostał Dzień Dziecka, albo Międzynarodowy Dzień Dziecka, bo wtedy jak
najwięcej musiało być „międzynarodowych”. (...)
Zajęcia lekcyjne zastępowano wówczas rozgrywkami sportowymi, zabawami, była
potańcówka dla dzieci, był poczęstunek przygotowany przez Komitet Rodzicielski.
Czasami poszczególne klasy rywalizowały w specjalnie przygotowanych programach
artystycznych. Z czasem dzień ten obchodzono coraz uroczyściej, coraz więcej do
powiedzenia odnośnie jego przebiegu mieli uczniowie.
Dzień Dziecka przetrwał do dziś jako jeden z najradośniejszych dni w roku
szkolnym. (Ostatnio obchodzony jako Święto Rodziny – z połączenia Dnia Matki, Dnia
Ojca i Dnia Dziecka).
(...) Do rzadszych a ciekawszych inicjatyw w tym dniu należały wycieczki. Oto
jeden z ciekawiej spędzonych Dni Dziecka. 1 czerwca 1964 roku:
„Bardziej uroczyście niż zwykle obchodzono w naszej szkole Międzynarodowy Dzień
Dziecka. Dzieci zostały obdzielone słodyczami. Przy dość skwarnej pogodzie odbyła się
wycieczka nad Świder. Toteż tym bardziej dzieci używały kąpieli ile wlazło. Jedne
bardziej łowiąc muszelki, inne wzajemnie opryskiwały się wodą, a chłopcy ze starszych
klas skakali wprost z burty do wody. W międzyczasie przy dźwiękach akordeonu
urządzono na murawie zabawę. Pełne zadowolenia wracały dzieci do domu.”
Niejako „przy okazji” 1 czerwca następowały rozstrzygnięcia konkursów, np.
czytelniczego, jako że maj był miesiącem, w którym przypadały Dni Oświaty, Książki i
Prasy.
Żeby zakończyć prezentację ważniejszych uroczystości szkolnych tamtego okresu
przytoczę opis uroczystości (co wcześniej obiecałem) związanej z oddaniem do użytku
nowego budynku szkoły. Oto ten dzień:
„23 maj1959.
To jest data uroczystości otwarcia nowej szkoły. Już od świtu na uporządkowanym
placu szkolnym (są wyżwirowane alejki wokół szkoły i klomby z kwiatami przy frontowej
ścianie szkoły) daje się zauważyć gorączkowy ruch. To członkowie Komitetu Budowy
Szkoły, miejscowi aktywiści, nauczyciele i młodzież czyni ostatnie przygotowania do tej
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niecodziennej uroczystości. Zbiera się coraz to więcej miejscowego społeczeństwa.
Wreszcie przyjeżdżają oczekiwani goście. Uroczystość rozpoczyna kier. szkoły Kulma
Wiktor. Wita przybyłych na uroczystość przedstawicieli: tow. III-go sekretarza Powiat.
Komitetu PZPR Karpiłowskiego Grzegorza, zastępcę Przewodn. Prez. Pow. Rady Narod.
tow. Karolaka Henryka, Inspektora Szkolnego tow. Pamułę Stanisława, inżynierów
biorących udział w budowie szkoły i robotników, członków Gr.R.N. oraz Komitetu
Budowy Szkoły, miejscowe społeczeństwo i młodzież szkolną.
Po zwiedzeniu szkoły wewnątrz odbyła się część artystyczna przygotowana przez
nauczycieli tut. szkoły. Najlepiej wszystkim udała się wystawiona 1-aktówka p.t.: ”Frycek
na weselu”. Rolę Frycka odgrywał uczeń kl. VI –tej Wójcik Jan.” [KSW 1, s. 59].
Na tym można by zakończyć. Można, bo inne apele, uroczystości szkolne nie miały
tak uroczystej oprawy, jak opisywane. Sądzę jednak, że należy zatrzymać się nieco nad
latami 80. Choćby po to, żeby zaobserwować zmiany, jakie wówczas zaczęły zachodzić
zanim zakwitła nam wolność. O niektórych symptomach nowych czasów w szkole już
wspomniałem, choćby spotkaniu z kombatantem AK.
Wróćmy jednak na „kilka wierszy” do lat 70. W 1974 roku po raz pierwszy odbyło
się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. 9 czerwca 1979 roku miał miejsce pierwszy
bal ósmoklasistów, kiedy to „od smakołyków gięły się stoły”.
Zebrania rodziców zawsze „okraszone były” inscenizacjami, teatrzykami
przygotowanymi przez Kółko Teatralne. Może dlatego frekwencja sięgała 95%?
W 1983 roku po raz pierwszy są wzmiankowane Andrzejki, a ich przygotowaniem w
kolejnych latach zajmowali się harcerze. W 1985r.- w pierwszy dzień wiosny topiono
Marzannę, w maju obchodzono Dzień Matki. Obchody „z rozdzielnika” zanikały,
zastępowano je mniej patetycznymi, a w szkole potrzebnymi choćby ze względu na
bezpieczeństwo, zapewnienie opieki. Pamiętam do dziś dzień w swojej nauczycielskiej
karierze, kiedy 21 marca nikt nie poszedł na wagary. I skończyło się to, czemu groźby i
prośby nie mogły poradzić. Po prostu w szkole zaczęło być ciekawiej niż na wagarach.
Bardzo interesujące wydarzenie miało miejsce w końcu października 1986 roku.
Uczniowie udali się na wycieczkę po miejscowym cmentarzu, żeby uczcić pamięć
poległych za ojczyznę i tragicznie zmarłego ucznia wielgoleskiej szkoły. Sądzę, że
wychowawczo było to bardziej korzystne niż niejedna akademia, ale... miałem w tej
pracy nie sądzić. Dobrze, że zastrzegłem, iż mogą czasem emocje mną „targnąć” - ale
już..., spokojnie.
W 1987 roku był obchodzony Dzień Wojska Polskiego (gdzieś znikło „Ludowego”).
Szkołę coraz częściej odwiedzały różne zespoły teatralne z programami słownomuzycznymi, np. „Kot w butach” – w Latowiczu – 1985r., „Śpiewnik Polski” – 1986r.,
soliści-instrumentaliści z Siedlec – 1987r., „Z pieśnią do zwycięstwa”, „Od morza do
Tatr” – 1988r. Koncertował wówczas w szkole Mieczysław Matracki z popularnego
programu radiowego „W Jezioranach”.
W końcówce lat 80. szkoła w Wielgolesie oglądała nie tylko „objazdowe spektakle”
artystów scen warszawskich. Bardzo często oglądano filmy video (wówczas modne).
Były znacznym ułatwieniem dla tych, którym lektury szkolne nie zawsze przypadały do
gustu. Mogli przynajmniej zobaczyć, jeśli od czytania bolała głowa.
Szkoła mocno ruszyła w Polskę. Do Warszawy wyjeżdżano niekiedy po 3-4 razy w
roku. Zwiedzanie łączyło się najczęściej z pobytem w teatrze. Starsze klasy (VII-VIII)
zaczęły w ramach preorientacji zawodowej odwiedzać mińskie szkoły.
Wiosną 1988 roku w szkole gościł zespół PIWETA ze spektaklem „Wesołe przygody
Kubusia”, w Dniu Dziecka na akordeonie grał Andrzej Gosik z Warszawy, ale odbyła się
też wycieczka „Szlakiem walk narodowowyzwoleńczych w naszym terenie”, podczas
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której zapoznano się z losami żołnierzy AK i GL. Mały szczegół, ale znamienny – ‘AK’
zapisano na pierwszym miejscu.
Po wakacjach, w październiku 1988 roku, była akademia z okazji 45-lecia LWP. W
dwa dni potem z okazji dnia Dnia Nauczyciela, 28 października, artyści przedstawili w
szkole program poetycko-muzyczny „O tej, co nie zginęła”. 10 listopada w szkole
odbyła się akademia poświęcona 70-leciu odzyskania niepodległości. Na akademii obecni
byli również rodzice (!) [KSW 2, s. 145] Następnego dnia uczniowie z kl. V-VIII wzięli
udział w uroczystej sesji GRN w Latowiczu poświęconej 70. rocznicy odzyskania
niepodległości. Były harcerskie warty przy pomniku, wiązanki kwiatów, przemarsz
uliczkami Latowicza, „publiczna” sesja w remizie strażackiej… Byłem tam… Po raz
pierwszy szedłem w jakimś pochodzie (poza konduktem pogrzebowym) z własnej woli.
Mógłbym tak chodzić w kółko. Tak mi się wówczas, w tym niepogodnym dniu
pomyślało, że oto odprowadzamy w niebyt PRL.
W kilka dni później zobaczyłem znaczek pocztowy (takie hobby). Był na nim J.
Piłsudski. Po 50 latach…
W cztery dni później, 14 listopada 1988 roku w szkole odbył się „poranek z okazji
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej”. [KSW 2, s. 145].
Jedźmy w Polskę…

6. W Polskę jedziemy
Począwszy od lat 60. wycieczki odbywały się corocznie. Mam tutaj na myśli
wyjazdy całodniowe. Nie biorę pod uwagę wyjazdów do kina w Mińsku, do sąsiednich
szkół przy okazji różnych imprez itp. Mała „luka” w wyjazdach wystąpiła w połowie lat
70-tych.
W latach 70. uczniowie wyjeżdżali do Białowieży, Żelazowej Woli, Kazimierza,
Nałęczowa, Łowicza i w Góry Świętokrzyskie. Były to wycieczki jednodniowe, tylko w
1973 roku dwudniowa w Góry Świętokrzyskie. (patrz: tabela)
Czasem podróżowania najczęściej były miesiące maj i czerwiec, ale już w l. 60.
narodził się pomysł jesiennych wyjazdów do Warszawy. W kronice zapisano, że stały się
one „tradycją”. Zwiedzanie Warszawy prawie zawsze było połączone ze spektaklem w
teatrze.
W latach 80., mimo ubożejącego społeczeństwa wycieczki były organizowane bez
zmian. Nawet stan wojenny ich nie przerwał, a niełatwo było w pierwszym jego okresie
załatwić wszystkie formalności związane z wyjazdami poza teren województwa –
wówczas siedleckiego. (...)
Zmieniał się powoli charakter wycieczek. Zamiast Muzeum Lenina w programie
zagościło Muzeum Narodowe (1983, 1985), Łazienki, i … zaczęło się odkrywanie
własnego regionu, bo czymże były wycieczki do Latowicza (1984), Kiczek (1985) „po
ziemi mazowieckiej” (1986) i do Stoczka Łuk.(1988), jak nie odkrywaniem walorów
małej Ojczyzny?
Analizując wyjazdy wycieczkowe nie sposób nie zauważyć, że w ciągu dwóch lat
1959-1960 odbyły się 3 wycieczki wielodniowe, a przez wszystkie pozostałe lata było ich
tylko pięć. Pierwsza po wojnie ponad 1-dniowa wycieczka została odnotowana w kronice
szkolnej:
„17 i 18 kwiecień 1959. Dzieci tut. szkoły w liczbie 24 oraz 3 naucz. wzięły udział w
wycieczce do Krakowa i Zakopanego. Organizatorem wycieczki był „Orbis”. Koszt
wycieczki na jednego uczestnika wynosił 270 zł. Opiekunem wycieczki był kier. szk., zaś z
naucz. była Wardzyńska Jadwiga i Szczęsna Maria.
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Jest to pierwsza wycieczka w dalsze okolice Polski. Wśród dzieci ogromne wrażenie
na widok gór. Pogoda, chociaż to jeszcze wcześnie, dopisała wspaniale. Razem w sumie
nieprzemijające wprost wrażenia i wspomnienia. Już są tacy, którzy mówią, że na
przyszły rok muszą pojechać w innym kierunku na wycieczkę.”
W roku następnym zorganizowano pięciodniową wycieczkę w Tatry. Wzięło
udział (tylko i aż) 22 uczniów. Podobnie długi wyjazd nie miał miejsca przez następnych
40 lat. Nie mieli uczestnicy tej pierwszej długiej wyprawy w góry szczęścia. Było zimno,
mokro, mgliście. Ale „Na humorze również nie zbywało zwłaszcza pierwszej nocy
spędzonej w pociągu w drodze z Warszawy do Zakopanego. Niektórych gwałtem trzeba
było zapędzać do spania. Inna rzecz, że spanie na twardych siedzeniach nie należało do
przyjemności”. [KSW 1, s 71].
I jeszcze jedna wycieczka, tym razem jednodniowa z 1963 roku, prowadzona przez
niezrównanego przewodnika z mińskiego PTTK, inspektora szkolnego, historyka W.
Pieńkowskiego.
„16 czerwiec 1963r. Zorganizowano autokarową wycieczkę do Lublina –
Kazimierza i Nałęczowa. Ilość uczestników razem z przedstawicielami Kom.
Rodzicielskiego wynosiła 61. Po zwiedzeniu zabytków Lublina cała grupa udała się na
teren obozu zbrodni hitlerowskich Majdanka. Następnie autokarem udano się do
Kazimierza. Z autobusu podziwiać można malowniczy krajobraz, głębokie jary,
wzniesienia skał wapiennych porosłych lasem oraz wijącą się wśród wzgórz drogę. W
Kazimierzu uczestnicy odpoczęli nieco wśród ruin starego zamku i następnie udali się do
Nałęczowa siedziby Prusa i Żeromskiego. Syci wrażeń wrócili wszyscy zdrowo do swych
domów. Nadmienić należy, że doskonałym przewodnikiem wycieczki był kier. Ośrodka
Metod. historii p. Pieńkowski Wacław z Mińska Mazowieckiego.”
O pierwszym wyjeździe nad morze, który miał miejsce w 1964 roku napisano:
(…) W wycieczce wzięły ogółem 43 osoby udział, w tym 3 osoby z Komitetu
Rodzicielskiego. Wycieczka była bardzo wygodna, bo autokar wszędzie podwoził
uczestników, przez co uniknęli zmęczenia. Największe wrażenie na wszystkich wywarł
swym ogromem i ponurym wyglądem wnętrz zamek w Malborku. Wiele niezapomnianych
wrażeń dostarczyła swym uczestnikom plaża w Sopotach ze wzburzonym morzem.
W porcie w Gdyni oglądać mogliśmy naszą chlubę dalekich rejsów morskich
„Batorego. Do wnętrza jednak żadnych wycieczek nie dopuszczano. Szczęśliwie i przy
dobrym zdrowiu wróciliśmy na godzinę 12-tą w nocy do Wielgolasu. Dla większego
rozpropagowania następnych wycieczek odbył się w kilka dni później uroczysty apel, na
którym uczestnicy w dość obszernym sprawozdaniu podzielili się z pozostałymi swymi
wrażeniami. [KSW 1, s. 85]
Ostatnie zapisy z okresu PRL-u, które znalazły się w kronice, obrazują niepokój
towarzyszący całemu społeczeństwu w tamtych latach przełomu. Przebija z nich
niepewność, przygnębienie, zatroskanie o dalsze losy kraju. Więcej jest o sytuacji w
kraju niż o życiu szkoły. Nie działo się wówczas w szkole wiele. Sprawy szkolne
pozostawały w cieniu spraw państwa i codziennego życia społeczeństwa.
Wyraźnie rysował się koniec pewnej epoki, epoki, która trwała 45 lat. Kruszył się
„mur berliński”, padał system. To, co jeszcze rok wcześniej wydawało się niemożliwe –
stawało się rzeczywistością.
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Tab. 13. Wycieczki szkolne 1959-1989.
Trasa
Data

1

Kraków, Zakopane*

17-18 IV 1959

2
3
4

13 VI 1959r.
18-19 V 1960r.
13-17 V 1960r.

7
8
9
10

Puławy, Kazimierz D.
Gdańsk, Gdynia, Malbork
Kraków, Wieliczka,
Zakopane
Warszawa
Lublin, Kazimierz D.,
Nałęczów, Majdanek,
Warszawa
Nad Świder
Gdynia-Gdańsk, Malbork
Warszawa - Wilanów

11
12

Warszawa
Warszawa – zwiedz i teatr

8 XII 1968r.
16 X 1969r.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23.

Warszawa, - Muz. Lenina
Białowieża
Warszawa
Żelazowa Wola
Wokół powiatu mińskiego
Warszawa
Mińsk Maz.
Góry Świętokrzyskie
Lublin, Kazimierz,
Warszawa
Żelazowa Wola, Łowicz

4 III 1970r.
12 VI 1971r.
24 XI 1971r.
19 V 1972r.
7 VI 1972r.
20 VI 1972r.
28 III 1973r.
4-5 VI 1973r.
26 V 1974r.
17 V 1978r.
19 V 1978r.

5
6

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48

25 VI 1962r.
16 VI 1963r.
26 IX 1963r.
1 VI 1964r.
11-14 VI 1964r.
22 IX 1964r.

uczestnicy
23+3
nauczycieli
nauczyciele
V-VII
22 + Transbór
=38
75 + Transbór
61 (część Kom.
Rodz.)
Klasy młodsze
Cała szkoła
43
ok. 50 os.

Sztuka w Teatrze Lalek
Przew. W. Pieńkowski

MDD, zabawa
(3 os. z Kom. Rodz.)
Powązki, St. Miasto, PKiN,
„Ania z Zielonego Wzgórza”
Teatr Narodowy- „Zemsta”
62
pp. Zawilińska, Gajowniczek
Pazura. (sztuka „Pinokio”)
nauczyciele
Teatr „Intryga i miłość”
55
2 n-li i 3 os. z Kom Rodz.
76
Sztuka „Zemsta”
58
7 opiekunów
nauczyciele
Zabytki, miejsca pamięci
Młodsi uczniowie ZOO, Lotnisko
Kl. VIII
Szkoły średnie w Mińsku
54
4 opiekunów
56
Nałęczów
Kl. I-IV
Starsze klasy
Przew. p. Pieńkowski
pp. Biaduń, Borucińska
Kl. młodsze
Klasy starsze
Wola Gułowska, Łuków
Kl. I-IV, 56 os.
Kl. V-VIII- 50
Kl. starsze - 51
pp. Borucińscy
Klasy młodsze
St. Miasto, teatr
Kl. IV-VIII
Sztuka „Pan Tadeusz”
Kl. IV-VIII
Stan wojenny
Kl. IV-VIII
Kl. I-IV
Pawiak, Muz. Narodowe,
Klasy starsze
Miejsca pamięci- „Bonanzą”
Film „Akademia P. Kleksa”
Kl. VII-VIII
Miejsca walk GL
Kl. IV- VIII
Nałęczów,
ZOO, Teatr
Klasy starsze
„Przyjaciel wesołego diabła”
Palmiry,
„O dwóch takich, co ukradli

3-4 V 1979r.
Góry Świętokrzyskie
Stoczek Ł., W. Okrzejska,
20 V 1979r.
Warszawa
8 V 1980r.
Lublin, Puławy, Kazimierz
21 V 1980r.
Białowieża
7 V 19 81r.
Warszawa
7 V 1981r.
Warszawa
V? 1982r.
Szlakiem J.Kochanowskiego
VI? 1982r.
Żelazowa Wola, Łowicz
9 V 1983r.
Warszawa
30 V 1983r.
Warszawa – (Łazienki)
13 XI1983r.
Latowicz
17 II 1984r.
Mińsk Maz. - Gliniak
4 III 1984r.
Kiczki
IV 1985r.
Kazimierz, Puławy
8 VI 1985r.
Warszawa
27 X 1985r.
Warszawa - teatr
4 VI 1986r.
Żel. Wola, Łowicz, , Nieborów 17 VI 1986r.
Warszawa - teatr
16 XII 86r.
Lublin, Majdanek, Nałęczów
VI 1987r.
Warszawa - teatr
V 1988r.
Kl. I-III
7-9 X 1988r.
Kl. IV-VIII
Trójmiasto
Warszawa –
10? V 1989r.
Kl. I-III
Rejs statkiem po Wiśle
5-6 VI 1989r.
Kl. IV-VIII
Olsztyn, Malbork
* - pogrubionym drukiem oznaczono wycieczki wielodniowe.
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Opiekunowie /uwagi
Kier. szk., i pp. Wardzyńska,
Szczęsna.
ZNP Mińsk – org.
W. Kulma , „Orbis”
W. Kulma, S. Rogala

„Tytus, Romek i A’Tomek”
Sztuka: „O dzielnym
szewczyku”

Wracała, aczkolwiek powoli, normalność. Normalność, która w szkole zawsze
powinna gościć. Na czym ona polega? Choćby na tym, że w pogrzebie Jana Pawła II
uczestniczyła cała szkolna społeczność, a o Jego wyborze na Stolicę Piotrową, wizytach
w Polsce – próżno by szukać choćby kilku zdań w kronikach. Za to o sukcesach
radzieckich kosmonautów jest kilka stron.
Budowle wnoszone misternie nawet przez dziesiątki lat mogą lec w gruzach w ciągu
sekund, ale tych wzniesionych w ludzkich umysłach nie da się w jednej chwili, jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki, usunąć, a i nowe nie od razu wykiełkują i zakwitną.

Fot. 4. 1962 rok. Zawody sportowe – pokazy gimnastyczne. Na akordeonie gra kier.
szk. Wiktor Kulma (KSW 2)
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VII. Wczoraj i dziś
Transformacja lat 90. nie ominęła (jak i żadne z poprzednich przemian) szkolnictwa.
W Wielgolesie początki III RP zbiegły się ze zmianami kadrowymi. W nową
rzeczywistość szkoła weszła z dość młodą kadrą. 50% nauczycieli miało ledwie
kilkuletni staż pracy. Dyrektorem szkoły została p. Roma Piłatkowska. Została też
wybrana radną Rady Gminy w Latowiczu. Tę funkcję uprzednio również sprawowała
dyr. wielgoleskiej szkoły - p. M. Borucińska.

1. Organizacja szkoły
W nową rzeczywistość szkoła wkroczyła z ośmioma klasami, w tym jedną
podwójną, a więc oddziałów było 9. Liczba uczniów sięgała 190 i stale rosła. W oddziale
przedszkolnym było ok. 30 [patrz rozdział Uczniowie, tabela 16].
W szkole działała też świetlica, z której korzystało ok. 50 uczniów. Z dożywiania
korzystało ponad 160. Pomieszczenie takiej liczby dzieci sprawiało olbrzymie trudności.
Nie pomagały „przechodnie” sale na strychu (jak po wojnie w pałacu). Brak było sali
gimnastycznej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na korytarzu, a za
drzwiami trwały lekcje. Latem sytuacja stawała się znośniejsza, o ile pogoda dopisywała.
Nie było innego wyjścia, jak rozbudowa szkoły, ale o tym w następnym rozdziale.
W 1991 roku weszła w życie nowa ustawa o systemie oświaty344. Generalnie rzecz
biorąc – masę nowych papierów w szkole: statuty, regulaminy, zmiany w organizacji.
Przywrócono do szkół religię, wprowadzono informatykę, „odchudzono” programy. W
ramach oszczędności zaczęto likwidować koła zainteresowań, dodatkowe (płatne) zajęcia
pozalekcyjne, „obcięto” godziny biblioteki. Postawiono też nowe wymagania
nauczycielom – albo wyższe wykształcenie, albo „zielona trawka”. Dokształcanie dla
nauczycieli nie było żadnym novum, ale teraz trzeba było za nie płacić.
Do szkoły powrócili po dziesiątkach lat księża, a z czasem świeccy katecheci.
Po latach wróciły też trzy wolne od nauki dni. Kiedyś były one na jesieni z
przeznaczeniem na wykopki. Teraz wiosną z przeznaczeniem na wielkopostne
rekolekcje. Początkowo dwa dni między Bożym Narodzeniem i Nowym rokiem trzeba
było odrabiać, ale potem dano temu pokój. Postulowano też powołanie Rad Szkoły
składających się z nauczycieli, rodziców i uczniów. Skończyło się przeważnie na
przemianowaniu Komitetów Rodzicielskich na Rady Rodziców.
Zmienił się „rozkład” roku szkolnego. Świętami „obowiązkowymi” stały się tylko 3
maja (Święto Konstytucji) i 11 listopada (Święto Niepodległości). Szkoły (dyrektorzy)
uzyskały znaczną autonomię w dziedzinie zarządzania, ale też i zwiększyła się
odpowiedzialność za podejmowane działania, za funkcjonowanie szkoły, za wyniki
nauczania. Coraz mniej można było zrzucić na „górę”. Decyzje zaczęły zapadać „na
dole”, zwłaszcza po przekazaniu szkół gminom.
Od stycznia 1994 roku prowadzenie szkół na swoim terenie przejęły gminy. Było
wiele obaw, ale któż inny może być lepszym gospodarzem na danym terenie, jak nie
miejscowe rady gmin i wójtowie? Kto może znać lepiej potrzeby, problemy, wszystkie
słabe i mocne strony?
(...)
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Stanowiska dyrektorów zaczęły być obsadzane w wyniku konkursów, a nie w
wyniku mianowania przez kuratorium.
12 sierpnia 1994 roku 9-osobowa komisja pod przew. Wójta Gm. Latowicz mgr inż.
B. Maślankiewicz stosunkiem głosów 9:0 wybrała na stanowisko dyr. szk. w Wielgolesie
mgr Romę Piłatkowską.345 W szkole pracowało wówczas 14 nauczycieli, trzech palaczy,
woźna, cztery osoby na kuchni. Uczniów (z „zerówką”) było ponad 250. Prawie tyleż
samo dziennie przygotowywano posiłków (215 uczniów i 16 pracowników.) Część
mogła tylko pomarzyć, żeby zjeść obiad wygodnie przy tym siedząc przy stole.
W r. szk. 1996 przez kilka letnich miesięcy p. R. Piłatkowską (urlop macierzyński)
na stanowisku dyrektora zastępowała p. S. Baranowska.
Reforma szkolnictwa wprowadziła od 1999 roku gimnazja. (...)
Dyrektorem szkoły podstawowej od 1999 do 2003 r. była p. Hanna Zawadka.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Latowiczu z Oddziałami w Wielgolesie
funkcjonowały w szkolnym budynku do 2003 roku. Reforma, która w założeniu miała
odizolowanie od siebie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum już na początku
zawiodła. Gimnazja powstawały przeważnie w tych samych budynkach, w których były
szkoły podstawowe, często nawet wejście do budynku było jedno.
W praktyce zwiększyło to liczbę roczników w szkole do 9 (plus „zerówka”).
Naturalne „ciążenie” miejscowości, warunki komunikacyjne sprawiły, że Wielgolas
przejął uczniów ze szkół w Dębem i Transborze. To właśnie spowodowało, iż budynek
stał się znów za ciasny. „Oddziały” były liczniejsze, niż w macierzystej szkole w
Latowiczu. Już w pierwszym roku były w Wielgolesie trzy równolegle klasy I
gimnazjum ogółem liczące ponad 60 uczniów (patrz: tabela 17). Nie inaczej było i w
następnych latach. W roku 2003 szkoły latowicka i wielgoleska wzięły „rozwód”.
Powstał Zespół Szkół w Wielgolesie, w skład którego wchodził oddział przedszkolny,
szkoła podstawowa (6 klas) i gimnazjum – 3 klasy (6 oddziałów).
Powrócił jeden dyrektor szkoły (jak było można w jednym praktycznie budynku
rozdzielić kompetencje i ustalić „granicę podziału” między dwojgiem dyrektorów?).
Na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół powróciła uprzednia dyrektor szkoły w
Wielgolesie p. Roma Piłtakowska. Zastępcą dyr. została p. Mariola Mucha.
29 kwietnia 2004r. w szkole odbyła się jedna uroczystość, ale złożona jakby z dwóch
części. Pierwsza to nadanie szkole imienia Rodziny Wyleżyńskich. Ta pierwsza
pociągała drugą; szkoła, jako pierwsza w gminie, otrzymała sztandar.
„Na podstawie uchwały nr XIII/67/03 Rady Gminy w Latowiczu z 09 grudnia 2003r.,
na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół w
Wielgolesie Nadaję Zespołowi Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie
SZTANDAR jako symbol najwyższych wartości – wiary, miłości do Ojczyzny oraz
społecznego zaangażowania ufundowany przez Społeczny Komitet Rady Rodziców.”
Akt powyższy odczytała Przewodnicząca Rady Rodziców p. Celina Sadowska.
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-141-

2. Budowanie w III RP. Infrastruktura
Prognozy demograficzne w 1990 roku spędzały sen z powiek nowej dyrektor szkoły.
Liczba uczniów sięgała 200 (bez „zerówki”) i w ciągu najbliższych lat miała się
powiększyć do ponad 230 (patrz: tabela 16). Od kilku lat była klasa równoległa, a klas
30-osobowych nie brakowało.346 Rozbudowa szkoły stawała się koniecznością.
W 1990 roku podjęte zostały odpowiednie decyzje. Na zebraniu rodzicielskim w
dniu 10 kwietnia 1991 roku z planami dotyczącymi rozbudowy zapoznani zostali rodzice.
Zawiązał się Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w składzie: pp. Andrzej Jarzębski –
przew. (Dzielnik), Ireneusz Kieliszczyk z-ca przew. (Kamionka), Stanisław Zajma (Budy
Wielg.), Zbigniew Zajma - skarbnik (Wielgolas), Stanisław Nieprzecki (Wielgolas),
Roma Piłatkowska – dyr. szkoły, sekretarz.
Skład Komisji Rewizyjnej tworzyli: pp. Witold Wójcik – przew., Jan Rechnio,
Stanisław Ptasiński.
Rodzice opodatkowali się po 100 tys. złotych, postanowiono też przeprowadzić
zbiórkę środowiskową. Już 4 maja odbyła się pierwsza zabawa środowiskowa, z której
dochód zasilił konto Komitetu. Każda rodzina miała dostarczyć wóz kamieni na
fundamenty. Mimo, że wg projektu budowa miała i tak rozmachem przerosnąć wszystkie
dotychczasowe w Wielgolesie, to władze nie wyraziły zgody; należało zaprojektować
także salę gimnastyczną. Podniosło to znacznie koszty projektu, nie mówiąc o kosztach
budowy.
Powoli napływały środki na konto Komitetu. Na dzień 31 maja 1991r. na koncie
było 33.620.546 zł w tym: 6,5 mln – dochód z zabawy wiejskiej, 1,5 mln – fundusz
wiejski z Kamionki, 18,77 mln –ze składek mieszkańców, 5,555 mln – z zabawy
karnawałowej, 1,05 mln – za sadzenie lasu, 250 tys. – z dalszych składek mieszkańców.
Ze zgromadzonych środków opłacono wykonanie szkicu sytuacyjnego działki – 200 tys.
zł.
W następnych miesiącach pieniądze na rozbudowę przekazali:
- Rada Sołecka Wielgolas – 4 mln zł,
- Urząd Gminy w Latowiczu – 25 mln zł
- drużyna harcerska – ponad 1 mln zł.
- p. Grzegorz Zadrożny – 1 mln zł.
- Urząd Gminy (ponownie) - 30 mln. zł
- U. Gminy (30 XII 1991r.) – 46,5 mln złotych.
Ponadto konto zasilano wpływami z opłat za świadectwa, dochodami z teatrzyków,
wszelkich imprez organizowanych w szkole. Wspomogły konto KGW z Wielgolasu i
Kamionki.
Wymienione sumy robią wrażenie, ale wystarczy wymienić niektóre z wydatków
aby szybko ochłonąć.
- koszt 1 mb studni głębinowej – 150 tys. zł. (zapłacono ponad 24 mln),
- pompa głębinowa – 6,4 mln zł.
- przetarcie drewna z wyciętych topól – 1,5 mln zł,
- zaliczka na projekt – 10 mln zł, (projekt kosztował w sumie ponad 40 mln zł)
- 40 mb siatki ogrodzeniowej – 1,3 mln złotych.347
W takiej sytuacji zdecydowano się jak najwięcej prac wykonać systemem
gospodarczym. Nakłady były mniejsze, ale wymagało do bardzo dużego wkładu pracy
346
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Według obowiązujących przepisów klasy były „dzielone” jeśli liczba uczniów przekraczała 34.
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społeczeństwa. Jednocześnie Komitet Rozbudowy zaczął „pukać” do KOiW w Siedlcach,
bo skoro trzeba było się dostosować do zaleceń władz, co znacznie podwyższyło koszt
inwestycji – to uznano, te władze powinny pomóc.
W sumie do zimy teren budowy został ogrodzony, zabezpieczony, wycięte i przetarte
topole (pracowali przy tym St. Nieprzecki, St. Ptasiński, W. Wójcik, Z. Piłatkowski, St.
Zajma, J. Zawadka, St. Adamiec), kamienie zgromadzone, żwir z Borówka
przywieziony. W listopadzie rozpoczęto wykopy pod fundamenty. Sprowadzono bloczki,
cegłę, drut i cement luzem (wcześniej zamontowano silos) – wszystko, żeby było taniej.
Ogółem na koncie Komitetu znalazło się w 1991 roku ponad 161 mln. złotych.
Wydatkowano ponad 63 mln. Pozostało z odsetkami ponad 102 mln na koniec roku.
Na początku 1992 roku na rzecz Komitetu wpłynęło 10 mln od Rady Sołeckiej z
Wielgolasu, tyleż samo z balu karnawałowego.
4 maja 1992 roku odbył się przetarg na budowę szkoły. Komisja w składzie:
Piłatkowska Roma – przewodnicząca oraz Zbigniew Zajma, Jan Rechnio, Andrzej
Jarzębski, Sławomir Ptasiński, Witold Wójcik po uprzednich rozmowach z oferentami
wybrała następujące osoby: St. Szubiński, J. Wocial, J. Markowski. Ustalono, że termin
zostanie umówiony, gdy będzie ślepy kosztorys.348
Zgromadzone przez Komitet Rozbudowy materiały i środki finansowe zamykały się
ogólną kwotą 437.976.674 zł.349
Tab. 14. Wpłaty na konto SKRS.350
Lp Miejscowość
Pozycji Wpłat
na liście

1
2
3
4
5

1
Budy Wielg.
Dzielnik
Kamionka
Transbór
Wielgolas
RAZEM

2
77
26
81
8
183
375

% wpłacających

Suma
(mln zł.)

4
64,9
73,1
67,9
75,0
59,0
63,5

5
3,535
1,21
4,185
0,5
9,786
19,216

3
50
19
55
6
108
238

Przec. na
pozycję
(tys. zł)
6 (5:2)
46,0
46,5
51,7
62,5
53,5
51,2

Przec. na
wpłac.
(tys. zł)
7 (5:3)
70,7
63,7
76,1
83,3
90,6
80,7

Dogłębną analizę pozostawiam Czytelnikowi, natomiast kilka najważniejszych
spostrzeżeń odnotuję. Najbardziej „poczuwali się do obowiązku” mieszkańcy Transboru i
Dzielnika (kol. 4). W przeliczeniu na „pozycję” (rodzinę) najlepiej wypadł Transbór i
Wielgolas, a w przeliczeniu na „wpłacającego” zdecydowanie Wielgolas.
Wynika stąd, że z Wielgolasu „uchyliło się” stosunkowo dużo osób od wpłat ale ci,
którzy wpłacali okazali się najbardziej hojni. Oczywiście, wszystko to „przeciętnie”.
(...)
Na zebraniu SKRS w dniu 26 lipca 1992 roku zapadła decyzja o przekazaniu
budowy KOiW w Siedlcach. 7 września 1992 roku zadanie inwestycyjne „Rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Wielgolesie” przejął Gminny Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół w Latowiczu, którego dyrektorem był p. A. Piłatkowski.

348

Tamże, s. 8.
Piłatkowski Z.: Dzieje szkoły…, op. cit., s. 15.
350
Opracowano na podstawie list wpłat na rzecz SKRS.
349
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Prace budowlane wykonywał Zakład Remontowo-Budowlany „SIMAR” p. M.
Sidora z Mińska. Roboty nadzorował mgr inż. D. Gawrysiak. Ok. 80% kosztów stanu
surowego budynku pokryło KOiW w Siedlcach.
Budowa ruszyła. Przez dłuższy czas nie było wiele widać, bo przecież jedna
kondygnacja prawie kryla się w ziemi. Kiedy zaczęto drugą – miło było patrzeć. Aż do
1994 roku. W lutym wszystko stanęło. Powód prosty, oczywisty – brak funduszy. Na
szczęście jesienią prace ruszyły. Najważniejszą rzeczą było przykrycie budynku.
W 1995 roku zostały wycięte przed szkołą drzewa (topole), co bardzo korzystnie
wpłynęło na estetykę otoczenia. Urządzono od nowa klomby (trawniki), wymienione
zostało ogrodzenie wokół nich.
Tymczasem na budowie nic się nie działo aż do wakacji 1996 roku. Wtedy dopiero
w budynku zaczął się ruch. Weszli hydraulicy, tynkarze, elektrycy. Zamontowano drzwi,
okna, budynek został „zamknięty”. Częstym gościem na obiekcie był wówczas Wójt gm.
Latowicz Bogdan Świątek – absolwent wielgoleskiej szkoły.
W 1997 roku nadeszła upragniona chwila – nowe skrzydło zostało oddane do użytku.
W uroczystości, która miała miejsce 19 września, udział wzięli m.in.: Z. Wielogórski –
Wojewoda Siedlecki, S. Kielak – Kurator Oświaty w Siedlcach, J. A. Tarczyński – poseł
na Sejm RP i, oczywiście, przedstawiciele miejscowych władz z Wójtem Gm. Latowicz
B. Świątkiem na czele351. Mszę odprawił i poświęcenia budowy dokonał ks. M Kasprzak.
Ponad 200 uczniów i ok. 20 „zerówiaków” dysponowało lokum na miarę potrzeb i
czasów. Wystarczyło na 2 lata…
W 1999 roku zaczęło funkcjonować Gimnazjum w Latowiczu. Jego oddziały
mieściły się w Wielgolesie i od początku były liczniejsze ( o czym wspominałem), niż te
w macierzystej szkole.(...) Łącznie w budynku uczyło się prawie 230 uczniów i 25osobowy oddział zerowy. W następnym roku szkolnym liczba uczniów przekroczyła 280,
a w trzecie tysiąclecie szkoła wkroczyła z liczbą uczniów sięgającą 310. (Patrz tabele:
Uczniowie). Zaistniała potrzeba podzielenia sal, wydzielenia dodatkowych pomieszczeń.
(...) Na szczęście ruszyła budowa sali gimnastycznej. Przewodniczącym
Społecznego Komitetu Budowy był Jerzy Zawadka. 16 czerwca 2001 roku dokonano
uroczystego poświęcenia i otwarcia sali. Od tego momentu można mówić, że szkoła ma
właściwe warunki lokalowe pozwalające na realizację programów nauczania. Co ważne –
uniknięto dwuzmianowości. W sytuacji, kiedy duża część uczniów uzależniona była od
komunikacji publicznej – bardzo trudno byłoby zorganizować pracę w takim systemie.
Na tym jednak inwestycje w szkole nie zakończyły się. Wcześniej, w 2000 roku
dokonano wymiany pokrycia na starej szkole. Stary eternit zastąpiony został blachą.
Ciągle występował w szkole problem z ulokowaniem biblioteki. Ostatecznie znalazła
lokum niezbyt dogodne dla uczniów, ale jedyne możliwe – w zbędnych, a
przystosowanych do potrzeb biblioteki pomieszczeniach magazynowych przy kuchni.
Problemem był brak właściwego pomieszczenia na świetlicę szkolną, z której
korzystało jednocześnie 50-70 uczniów. Pomieszczenie na strychu „starej szkoły” było
bardzo małe, niefunkcjonalne. W 2004 roku systemem gospodarczym został przerobiony
na obszerną salę cały niemal strych nad częścią zachodnią budynku. Mroczne miejsce,
gdzie „strach było zaglądać” dzięki zainwestowanym środkom i długim tygodniom pracy
p. Mroczka stało się jedną z wizytówek szkoły.
Zatrudnienie pedagoga zrodziło potrzebę urządzenia odpowiedniego gabinetu.
Pomieszczenie gospodarcze przerobione zostało na tenże gabinet, magazyn sprzętu i
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pomocy naukowych na pomieszczenie gospodarcze, a pomoce powędrowały do izb
lekcyjnych.
Uzyskanie kwalifikacji logopedy przez p. A. Lubę wymuszało przystosowanie
kolejnego pomieszczenia. W dodatku Samorząd Szkolny (redakcja „Świderka”) też
zapragnęła mieć własne lokum, a zbiory w izbie regionalnej w większości leżały w
szafach. W związku z tym izbę przeniesiono do pomieszczeń dawnej świetlicy w starym
budynku szkoły, a pomieszczenie po niej oddano logopedzie i samorządowi.
Magazynek gospodarczy stał się „awaryjną” salką wykorzystywaną na zajęcia
dodatkowe (wyrównawcze), konkursy itp., a następnie, po zakupieniu odpowiedniego
wyposażenia - pracownią chemiczną.
W 2005 roku cały budynek został ocieplony. Przestał z zewnątrz straszyć niezbyt
przyjemnym „koszarowym” wyglądem. Kolorystyką pięknie wkomponował się w
otoczenie, zarówno to zimowe, jak i wiosenne, a i do Wielgo-lasu także nawiązuje.
W tzw. „międzyczasie” dokonywano wielu drobniejszych przeróbek i remontów, bo
w takim lokum trudno, żeby ich nie było. Malowanie sal, wymiana podłóg, wymiana
centralnego ogrzewania, prace przy przystosowaniu pomieszczeń do pracowni
(informatycznej) i klaso-pracowni, łazienki dla młodszych dzieci w szkole podstawowej
– to tylko część prac.
Zmieniało się także otoczenie. Wejście do szkoły (schody), teren przed szkołą i
parking zostały wyłożone kostką. Przy boisku pojawiły się ławki. (...)

3. Pracownicy szkoły
Nauczyciele
Od 1 września 1999r. dyrektorem szk. podst. została p. Hanna Zawadka.
Dotychczasowa dyrektor p. Roma Piłatkowska objęła funkcję dyrektora tworzącego
się właśnie Gimnazjum w Latowiczu z Oddziałami w Wielgolesie. Problemem były
ciągłe wędrówki nauczycieli między Latowiczem i Wielgolasem przejeżdżających
czasem na jedną lekcję. Niektórzy pracowali w trzech różnych szkołach aby „zebrać”
etat.
(...) Problem się rozwiązał poprzez rozdzielenie gimnazjum i powołanie w 2003 roku
dwóch oddzielnych zespołów szkół w Latowiczu i w Wielgolesie.
Powołanie Zespołu Szkół w Wielgolesie ograniczyło wędrówki nauczycieli,
zlikwidowało wiele problemów związanych z organizacją nauczania. W ogromnej
większości nauczyciele zaczęli pracować tylko w jednej szkole (zespole) łącząc etaty w
szkole podstawowej i gimnazjum. Liczba nauczycieli „godzinowców” została
ograniczona do 2-3 osób. Czas tracony na przejazdy, dzielony między różne szkoły,
nauczyciele mogli po 2003 roku poświęcić uczniom w Wielgolesie.
Nauczyciele, którzy pracowali w szkole w r. szk. 2006/2007 oraz znaleźli w niej
zatrudnienie po roku 1990 zamieszczeni są w poniższej tabeli. Pogrubiona czcionka
oznacza nauczycieli pracujących w II semestrze r. szk. 2006/07.
Tab. 15. Nauczyciele zatrudnieni po roku 1989 oraz obecnie pracujący (2007r.)
Lp.
1
2
3

Nazwisko i mię, funkcja
Zawadka Hanna 1
Piłatkowski Zbigniew
Luba Agnieszka

Lata pracy
198019821983-

Przybył z/ ubył do
Wiśniew/
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Nauczane przedm.
Naucz. początkowe
Geogr., przyroda
Naucz. początk.

Uwagi
dyr. 1999-2003

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Piłatkowska Roma
- dyr. szk. od 1990r.
Jaroń Celina
Zawadka Jerzy - 1990/91

1983-

Transbór 1978/79

Transbór /
1990Siennica
2000-2002
2005Siennica/
Stosio Ewa
19911992Jaworska Hanna
Kowalska Jolanta
1992/1993
1992Transbór/
Mucha Mariola
1993Krupa Małgorzata
Papińska Joanna
1997-2003
/Latowicz
Podrucka Teresa
1997/1998
Mińsk M./
Prus (Replin) Iwona
19981999Transbór/
Brauła Marzanna
1999Grzebowilk/
Nowosad Wiesław
1999Mrozy /
Prokop Małgorzata
Jaroń Barbara
1999/2000
2000Parobczyk Lidia
Giziński Andrzej
1999-2003 Latowicz/Latowicz
Transbór
Biernat Magdalena
1999/2000
Dębe M.
1999/2000
Wieczorek Elżbieta2
Zabrodzka-Skrzycka Anna 1999-2005 Mińsk M./ Mińsk
Kosobudzka Wiesława
1999-2003 Stoczek Ł/Latowicz
Gizińska Agnieszka
2000-2003 Latowicz/Latowicz
ks. K. Zoch-Chrabołowski
2001/2003
2001Transbór/
Ćmoch Zdzisław3
Warszawa/
Gajowniczek Zygmunt T. 2001Ptasińska Sylwia
2001Nocek Urszula
2001-2003 Mińsk M. /Transbór
Urbaniak Piotr
2001-2003 Latowicz/Latowicz
Redzik Małgorzata
Siennica
1998-2003
(Kobylińska)
Redzik Danuta
1998/1999
Mieczkowska Magdalena
1999-2001
Zajma Magdalena
2001/2002
Sierański Krzysztof
2002/2003
Sujak Katarzyna
2002/2003
Krywiczanin Adam
2002-2005 Mińsk M., Kałuszyn
Jaworski Arkadiusz
2003/2004 Mrozy/
Wójtowicz Marta
2003 Redzyńskie/
Świątek Alicja
2003Danylyak Natalia
2004/2005 Ukraina/Transbór
Kurkus Wanda
2004/2005
Siedlce/Siennica
Stosio Agnieszka
2004Bojanowska Elwira
2005/2006 Warszawa/
Winiarek Urszula
/Sulejówek
2005/2006
Chądzyńska Aneta
Latowicz
2005/2006
Mrozy/
Miszczyk Mariola
2005Sabak Marta
2006Zdun Grażyna
Siennica/Siennica
2006/07
1
dyr. szk. podst. w Wielgolesie w l. 1999-2003.
2
dyr. szk. podst. w Dębem Małym
3
dyr. szk. w Transborze w l. 1990-1996.
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Język polski

1999-2003 dyr.
Gimn. w Latow.

Naucz. początk.
muzyka

biblioteka
1991-95 dyr.
szk. w Siennicy

Jęz. polski, bibl.
Naucz. początk.
Religia
Fizyka, informat.
Religia
Biologia, przyr.
Jęz. rosyjski
Naucz. początk.
Jęz. polski
Wych. fizyczne
Jęz. rosyjski
Naucz. początk.
Matematyka
Historia, wos.
Religia
Jęz. polski
Plastyka (cz. et.)
Chemia
Jęz. polski
Religia
Historia, wos
Biologia, chemia
Jęz. angielski
Wych. fiz.
Matematyka
Matematyka
świetlica
Jęz. angielski
Jęz. angielski
Jęz. angielski
Religia
Muzyka
Jęz. angielski
Wych. fiz., świetl.
Religia
Jęz. angielski
Muzyka
Naucz. spec.
Matematyka
Matematyka
Język angielski
Pedagog, świetlica
Język angielski
Matematyka

Z-ca dyr. Z Szk.
dyr. ZS w Latow.

cz. et.
cz. et.
(z przerwą 1 rok)
cz. et.
cz. et.
cz. et.
Do 2003r. cz. et.

cz. et.

zast. za M. Krupa
zm. IV 2005r.

cz. et.
zast.

cz. et.
IX-I cz. et.

Nauczyciele z Wielgolasu zawsze wykazywali się aktywnością w środowisku, a
środowisko ich zaangażowanie doceniało. Długoletnią radną gm. Latowicz była dyr. szk.
p. M. Borucińska. Po niej pałeczkę, a raczej legitymację radnego przejęła p. R.
Piłatkowska mimo, że liczebność rady ograniczono z ponad 30 do 15 osób. Następnie
radnym gminy był p. Z. Piłatkowski, a od 2006r. radną i z-cą Przew. Rady Gminy jest p.
H. Zawadka. Po raz pierwszy szkoła ma też radnego Rady Powiatu – Z. Piłatkowskiego.
Nie ma potrzeby ukrywania, że dzięki temu w szkole wiadomo „co w trawie
piszczy”, a to pozwala w porę podejmować wiele ważnych dla niej decyzji.
(...)
Na pewno na tę „orientację” ma coraz większy wpływ wykształcenie nauczycieli.
Żeby mieć etat przestało wystarczać jednokierunkowe wykształcenie. Ostatnich kilka lat
to kolejne gorące lata nauki, dokształcania się, zdobywania nowych kwalifikacji przez
nauczycieli. W Wielgolesie zrobiono to w porę, i to posunięcie też doprowadziło do
stabilizacji kadry, likwidacji „przejazdów”. Pojawili się specjaliści od gimnastyki
korekcyjnej, logopedii, dwu i trójprzedmiotowcy, którzy oprócz przedmiotu
kierunkowego mają kwalifikacje do nauczania przedmiotów, z których obsadą zawsze
były kłopoty, np. z plastyką, techniką.
Dokształcanie zostało poniekąd wymuszone także poprzez wprowadzenie „stopni
zawodowych”. Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynający się stopniem stażysty, a
kończący profesorem oświaty (nie słyszałem o takim w rejonie) zmobilizował wielu
nauczycieli do doskonalenia warsztatu pracy, poszukiwania nowych rozwiązań, nowych
pól działania. (...)
Pracownicy obsługi
Przez wiele lat jedynym pracownikiem obsługi była szkolna p a n i w o ź n a. Ileż to
lat, iluż to uczniów bardziej zapamiętało panią woźną niż niejednego nauczyciela.
Założenie centralnego ogrzewania w szkole spowodowało wzrost zatrudnienia, i to
aż o trzy osoby. Dalsze zwiększenie zatrudnienia spowodowane było wprowadzeniem
dożywiania w szkole. Pojawił się etat kucharki i intendentki. Z czasem liczba etatów
„kuchennych” wzrosła do czterech.
Dalszy wzrost zatrudnienia nastąpił po oddaniu do użytku nowego skrzydła szkoły,
ale ogólnie był niewielki; piec olejowy nie wymagał 3-osobowej obsługi. Wystarczył
konserwator.
We wrześniu 1997 roku w szkole zatrudnione było ogółem 25 osób. W tym:
- nauczycieli -16 (z dyr. szkoły)
- sekretarka 1,
- kucharek – 4 (z intendentką),
- woźnych – 3
- konserwator – 1.
Od tamtego czasu niewiele się zmieniło mimo, że do użytku oddane zostały: sala
gimnastyczna, świetlica i obecnie – siłownia.
Pracownicy obsługi po 1990 roku: (pogrubiony druk – pracujący w r. szk. 2006/07).
1.
2.
3.

Banach Teresa – intendentka do 2003r.
Jędraszczak Maria – do 31 XII 2000r.
Zajma Janina – sekr. szkoły – od 1993r.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Saganowska Teresa – 01 I 2001r.,
Górska Maria – od VIII 1997r.
Zagrabska Bożena – od VIII 1997r.
Reda Joanna – ¾ etatu od XI 2001r.
Reda Małgorzata – sekr. szk. podst. w l. 1999-2003, intendentka od 2003r.
Mućko Małgorzata – od I 1998 r.
Piłatkowska Hanna – od 1993r.
Pawłowska Jadwiga – 1990r. (kier. kuchni)
Knocińska Mariola – 2005/6r.,
Aksamitowski Henryk – palacz c.o. do 1997r.
Jaroń Stanisław – palacz c.o. do 1997r.
Mroczek Władysław – 1993 (palacz c.o.), od 1 IV1997r. – konserwator.

Gdyby nie rodzice…
Nie byłoby szkoły – rzecz jasna, bo i kto miałby do niej chodzić? Na razie jeszcze
nie jest tak daleko ‘technologia medyczna’ posunięta, żeby dzieci ‘produkować’. Trzeba
je urodzić, potem wychować. Przykre to spostrzeżenie, ale niekiedy wydaje mi się, że w
niektórych przypadkach bardziej są „hodowane” niż wychowywane.
Rodzice w szkole mieli i mają swój organ przedstawicielski – Radę Rodziców, który
w l. 90-tych został należycie doceniony. Rodzice mają obecnie bardzo duży wpływ na to,
co się w szkole dzieje – o ile tylko chcą go mieć. Prościej przecież jest nauczanie i
wychowanie swoich dzieci całkowicie powierzyć innym – w razie czego jest na kogo (na
co) ponarzekać, jest kogo winić, obarczyć niepowodzeniami.
(...)
Przez wiele lat Komitetowi Rodzicielskiemu przewodził Roman Ptasiński.
W okresie III RP pracami rady kierowali pp: Witold Wójcik – w okresie rozbudowy
szkoły, potem Alina Podobas, a w ostatnich latach – Celina Sadowska.

4. Uczniowie
Uczniowie szkoły (szkół) w Wielgolesie zasadniczo nie zmienili się w ostatnich
kilkunastu latach. Zmieniali się tak, jak zmieniała się Rzeczpospolita, jak zmieniało się
ich otoczenie. Pochodzą ze środowiska wiejskiego. Znacznie tylko od 1999 roku
powiększył się obszar, z którego pochodzą. Generałowo, Budziska, Dębe Małe, Gołełąki,
Chyżyny, Transbór, Kozłów-Górki, Borówek, Waliska. Zdarzają się także uczniowie z
Kiczek, Latowicza, Strachomina.
Z integracją nie ma problemów. Podziały, jeśli występują, to przebiegają na zupełnie
innych płaszczyznach niż pochodzenie z konkretnej miejscowości. Jest co prawda grupa
„miejscowych”, ale raczej wyodrębniona ze względu na to, że nie korzystają z
dowożenia, nie muszą do szkoły dojeżdżać.
Problemem bywają same dojazdy – zapewnienie opieki podczas oczekiwania na
autobus wymusza funkcjonowanie świetlicy. Utrudniona jest praca pozalekcyjna.
Dużym utrudnieniem (dla uczniów) jest sam dojazd – konieczność codziennej
pobudki o godz. szóstej rano, szczególnie dla młodszych uczniów.
Coraz większą grupę uczniów stanowią dzieci z rodzin nierolniczych. Przoduje w tej
mierze Wielgolas, który skupia już w większości ludność znajdującą zatrudnienie poza
rolnictwem. Wraz z przemianami gospodarczymi niemal zanikł popularny w latach
ubiegłych zawód chłopo-robotnika.
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Jednocześnie jest dość duża grupa uczniów z rodzin o dość słabej kondycji
materialnej, korzystających z opieki społecznej. W miarę możliwości otrzymują oni
bezpłatne obiady, podręczniki, dofinansowanie do wypoczynku, wyjazdów itp.
W szkole stwarzane są warunki umożliwiające uczniom równy start w życie. Zajęcia
wyrównawcze, praca pedagoga szkolnego, koła zainteresowań, świetlica terapeutyczna,
logopeda, dobrze wyposażona biblioteka szkolna, szeroka współpraca z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną sprawiają, że łatwiej tym uczniom dorównać kolegom,
którym odpowiednie warunki do pracy i opiekę zapewnia rodzinny dom. Zabiegi dyrekcji
szkoły, nauczycieli, pedagoga w tym zakresie sprawiają, że o uzyskiwanych wynikach
dydaktycznych, sukcesach w szkole i na zewnątrz nie decydują warunki materialne, a
tylko zdolności, chęci i sumienna praca.
Biorąc pod uwagę najwyższe średnie ocen uzyskane przez absolwentów gimnazjum
okazuje się, że było wśród nich niemal tyle samo tych, których rodziców było stać na
zapewnienie uczniom komputera, jak i tych, których rodzice na taki wydatek nie mogli
sobie pozwolić. (...)
Tab. 16. Uczniowie Szk. Podst. w Wielgolesie w l. 1989-2007
Razem
Rok
W k l a s a c h
I
II
III
IV
V
VI VII VIII
1
1989/90
35 23
28 18+18 15
18
16
17
188
1
1990/91
28 33
24
27 17+18 13
17
16
193
1991/92
33 28
31
26
24 17+181 13
17
207
1992/93
30 33
28
32
25
25 16+181 13
220
1993/94
33 32
30
28
30
24
24 16+181
235
1994/95
30 31
29
29
28
30
21
24
222
1995/96
23 30
32
28
29
26
27
21
216
1996/97
26 23
30
32
26
29
25
27
218
1997/98
17 27
22
29
31
25
30
25
206
1998/99
24 17
27
21
29
31
25
30
204
1999/00
21 24
17
29
21
29
25
166
2000/01
16 26
20
27
19
30
160
2001/02
16 26
20
27
19
30
139
2002/03
20 15
25
22
25
19
126
2003/04
20 20
17
27
22
25
131
2004/05
22 20
20
17
29
21
139
2005/06
25 24
20
21
18
30
138
2006/07
16 25
25
20
21
18
125
1
– Klasy równoległe „a” i „b”

Oddz
„O”

28
31
26
33
30
23
26
17
24
33
25
20
20
19
22
25
16
17

Św. – świetlica – liczba uczniów korzystających z niej.

Jak wynika z tabeli – liczba uczniów w szkole podstawowej po okresie
przejściowym ustabilizowała się na poziomie ok. 130, plus ok. 20 dzieci w oddziale
przedszkolnym. W najbliższych latach na takim właśnie poziomie powinna się utrzymać.
Co prawda prognozy nie są optymistyczne jeśli chodzi o okolice Wielgolasu, ale w
samym Wielgolesie przybywa młodych rodzin sprowadzających się tu ze wsi ościennych,
stąd liczebność kolejnych roczników powinna być w miarę stała.
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Tab. 17. Uczniowie Gimnazjum w Wielgolesie w l. 1999-2007.352
Rok
W k l a s a c h Razem
Oddziałów
Razem Frekw.
uczn.
oddz.
%
I
II
III
I
II
III
1999/00
60
60
3
3
x
2000/01
55
60
105
2
3
5
94,6
2001/02
47
52
60
159
2
2
3
7
93,8
2002/03
46
50
49
145
2
2
2
6
93,4
2003/04
35
50
46
131
2
2
2
6
95,3
2004/05
43
35
50
128
2
2
2
6
91,5
2005/06
34
43
35
112
1
2
2
5
92,3
2006/07
60
32
42
134
2
1
2
5
?
RAZEM
93,5

Promocja
%
100
92,7
99,4
97,9
100
97,1
95,8
?
97,6

Do powyższych liczb niezbędny jest krótki komentarz. Otóż do roku sz. 2004/05
frekwencję ‘systematycznie” obniżali 3-4 uczniowie, którzy mieli kłopoty ze spełnianiem
obowiązku szkolnego. Liczba nieobecnych godzin tylko jednego z nich wystarczała
niemal za całą klasę, a było to ok. 300 godzin. (...)
Absolwenci Gimnazjum w Wielgolesie353 2002-2006

kl. IIIc
1. Bątruk Ilona
2. Bielak Marlena
3. Brauła Marlena
4. Brzozowski Leszek
5. Chróst Radosław
6. Grabowska Katarzyna
7. Gryglas Martyna
8. Jaroń Rafał
9. Kowalski Rafał
10. Luśnia Beata
11. Obłoza Monika
12. Olko Sylwia
13. Płatek Radosław
14. Reda Arkadiusz
15. Reda Monika
16. Sabak Lesław
17. Zieliński Marcin
18. Zwierz Magdalena

352

Rok 2002.
Kl. IIId
1. Biernat Agnieszka
2. Biernat Marta
3. Brauła Beata
4. Brauła Marcin s.G.
5. Bauła Marcin s.W.
6. Całka Karolina
7. Całka Paulina
8. Kosut Malwina
9. Kowalski Daniel
10. Krążała Anna
11. Krupka Kamil
12. Luba Konrad
13. Paździoch Sylwia
14. Piłatkowski Stanisław
15. Sadowska Magdalena
16. Skrzycka Monika
17. Świątek Artur
18. Świątek Magdalena
19. Zadrożny Piotr
20. Zawadka Monika
21. Zwierz Edyta

Kl. IIIe
1. Baran Justyna
2. Chróst Magdalena
3. Chrustowska Monika
4.Chrzanowska Justyna
5. Duszczyk Marek
6. Gańko Mariusz
7. Golak Waldemar
8. Kaczorowski Piotr
9. Laskus Krzysztof
10. Majchrzyk Robert
11. Małecki Marcin
12. Michalik Damian
13. Myka Emil
14. Obłoza Łukasz
15. Rybacki Mateusz
16. Rydzewska Anna
17. Stańczak Wioletta
18. Stępińska Justyna
19. Śluzek Łukasz
20. Wojda Iwona
21. Zajma Marcin

W latach 1999-2003 Gimnazjum w Latowiczu z Oddziałami w Wielgolesie.
W l. 2002, 2003 jak w poprzednim przypisie. Pogrubiony druk oznacza uczniów, którzy ukończyli szkołę z
wyróżnieniem (śr. ocen 4,75 i wyżej).

353
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Rok 2003
Kl. IIIa
1. Aksamitowski Paweł
2. Andrzejewski Michał
3. Anusz Weronika
4. Całka Krystian
5. Chróst Piotr
6. Gajowniczek Katarzyna
7. Jałocha Justyna
8. Jęksa Katarzyna
9. Kendelewicz Piotr
10. Kieliszczyk Olga
11. Kloch Magdalena
12. Kosut Mariusz
13. Marczewski Damian
14. Mroczek Emilian
15. Oklesińska Malwina
16. Parobczy Piotr
17. Piłatkowski Kamil
18. Proczka Paulina
19. Ptasińska Katarzyna
20. Rechnio Tomasz
21. Siekierka Konrad
22. Stosio Przemysław
23. Wojda Magdalena
24. Wojcik Lukasz
25. Wojcik Paulina
26. Zagrabski Daniel
27. Zawilińska Karolina
28. Zientek Natalia.
Rok 2004.
kl. IIIa
1. Brauła Dariusz
2. Brauła Piotr
3. Całka Aneta
4. Chróst Ewelina
5. Ćmoch Arkadiusz
6. Glinka Paweł
7. Juszczak Katarzyna
8. Krupka Jarosław
9. Mistewicz Łukasz
10. Mućko Piotr
11. Myka Łukasz
12. Niedek Beata
13. Niedek Paweł
14. Reda Piotr
15. Rutkowska Sylwia
16. Sabak Aleksandra

Kl. III b
1. Bajera Karolina
2. Bajera Sylwia
3. Barbarczyk Monika
4. Brzozak Agnieszka
5. Gelo Kamil
6. Gryglas Mirosław
7. Jaczewski Krzysztof
8. Komorek Emilia
9. Kot Mariola
10. Małecki Kamil
11. Matuszewska Agnieszka
12. Michalik Agata
13. Mucha Karol
14. Mućko Marcin
15. Obłoza Iwona
16. Osica Ewa
17. Pielasa Łukasz
18. Rybak Andrzej
19. Wielgopolanin Radosław
20. Zajma Iwona
21. Zychowicz Adrian

kl. IIIb
1. Bajera Kamil
2. Bątruk Marcin
3. Chróst Anna
4. Chrustowska Anna
5. Duszyński Mariusz
6. Gańko Grzegorz
7. Grzenda Anna
8. Jaroń Łukasz
9. Kielak Marek
10. Mikita Ewelina
11. Nocek Katarzyna
12. Proczka Radosław
13. Ptasińska Monika
14. Ptasiński Sylwester
15. Sadowska Edyta
16. Sadowski Mateusz
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17. Sobociński Tomasz
18. Szymanowska Agnieszka
19. Świątek Przemysław
20. Święch Arkadiusz
21. Wiechetek Wioletta
22. Wojda Mariusz
23. Wójcik Mariusz
24. Zgódka Łukasz

17. Saganowski Daniel
18. Sikora Grzegorz
19. Sysiak Piotr
20. Szostak Łukasz
21. Wiechetek Ewelina
22. Wronowski Daniel

Rok 2005
kl. IIIa
1. Braula Katarzyna
2. Całka Daniel
3. Czmoch Mariusz
4. Dziugieł Damian
5. Gajowniczek Dariusz
6. Górski Sebastian
7. Majchrzyk Monika
8. Mućko Marcin
9. Niedek Ewa
10. Niedek Grzegorz
11. Olko Dominik
12. Papińska Hanna
13. Piekarski Karol
14. Piłatkowski Radosław
15. Płatek Magda
16. Prus Paweł
17. Rutkowska Anna
18. Sadowska Karolina
19. Saganowski Dariusz
20. Skalski Marcin
21. Standziak Łukasz
22. Stosio Mateusz
23. Strzelec Katarzyna
24. Zajma Marcin
25. Zawilińska Ewa

kl. IIIb
1. Adamiec Sylwia
2. Bajera Iwona
3. Glinka Marta
4. Kowalczyk Tomasz
5. Łodyga Rafał
6. Mucha Konrad
7. Myka Kamil
8. Obłoza Aneta
9. Okoła Anna
10. Pielasa Mariusz
11. Sabak Agnieszka
12. Sankowska Anna
13. Sikora Aneta
14. Stachura Dariusz
15. Święch Grzegorz
16. Święch Jarosław
17. Urbański Michał
18. Zadrożny Kamil
19. Zawadka Beata
20. Zawilińska Paulina
21. Zielińska Monika
22. Żaczek Przemysław

Rok 2006 354
Kl. IIIa
1. Adamiec Katarzyna
2. Andrzejewska Iwona
3. Jałocha Konrad
4. Jaśkiewicz Daniel
5. Kloch Ewelina
6. Łodyga Mateusz
7. Marczewski Adrian
354

Kl. IIIb
1. Bajera Kinga
2. Baranek Wioletta
3. Chabrowski Łukasz
4. Gańko Wioleta
5. Gryglas Paweł
6. Jaczewski Adam
7. Jaroń Monika

W r. szk. 2005/06 r. wprowadzono zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Zmiany te zbliżyły
średnie ocen uzyskiwanych przez uczniów do wyników sprawdzianu i egzaminu końcowego.
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8. Pajda Daniel
9. Ptasinska Aneta
10. Rechnio Michał
11. Reda Jakub
12. Reda Jarosław
13. Sado Ewelina
14. Skrzycka Justyna Elżbieta
15. Stańczak Mariusz
16. Suchecka Paulina
17. Szostak Damian
18. Zagrabska Żaneta

8. Kowalczyk Agn
9. Kowalczyk Dariusz
10. Małecki Damian
11. Mikita Fabian
12. Mikos Mariusz
13. Myka Agnieszka
14. Obłoza Piotr
15. Pawłowski Radosław
16. Wiechetek Angelika
17. Zawadka Paweł

Uczniowie kl. III gimnazjum w r. szk. 2006/2007.
Kl. IIIa
KL. IIIb
1. Adamiec Dominik
1. Baran Daniel
2. Dziugieł Ewelina
2. Barbarczyk Paweł
3. Gryglak Daniel
3. Golak Paweł
4. Kielak Daniel
4. Górski Marek
5. Krupa Mariola
5. Kaczorowska Karol.
6. Lajborek Sylwia
6. Kowalczyk Monika
7. Matuszewska Monika
7. Myka Ilona
8. Matuszewski Jacek
8. Nocek Karolina
9. Mazek Elżbieta
9. Obłoza Katarzyna
10. Mikita Konrad
10. Pietrasik Martyna
11. Oklesiński Mateusz
11. Pietrzyk Michał
12. Papińska Marzena
12. Salamon Mariusz
13. Prus Karolina
13. Sikora Dariusz
14. Rechnio Jacek
14. Stankiewicz Konrad
15. Reda Adrian
15. Śledziewska Angelika
16. Reda Radosław
16. Wójcik Mariusz
17. Saganowski Bartek
17. Zajma Marek
18. Siekierka Ewelina
18. Zawadka Magdalena
19. Sobocińska Marta
19. Zawiliński Kamil
20. Sobociński Jacek
21. Strzelec Konrad
22. Wronowska Mariola
23. Zawadka Iwona
Na uczniach trzecich klas gimnazjum spoczywał i spoczywa wyjątkowy, a nieznany
wcześniej obowiązek – przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego. (...) Często bywa to
najważniejsze kryterium oceny szkoły w środowisku i element przyciągania (lub nie) do
niej uczniów.
Wielgolas w tej rywalizacji wypada zupełnie nieźle. W roku 2006 zabrakło mu tylko
0,7 p. do średniej mazowieckiej, a ta zawsze należy do najwyższych w kraju. Do średniej
powiatu mińskiego zabrakło dwa punkty – powiat miński wypadł lepiej niż Mazowsze.
Wielgoleska podstawówka obraca się gdzieś wokół środka stawki szkół w powiecie.
Najlepsza pozycja to 15 miejsce (na 55 szkół w powiecie) w 2005 roku. Gdyby od tego
odjąć szkoły miejskie i społeczne (10 gimnazjów), z którymi trudno konkurować –
można rzec, że jest dobrze.
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5. Życie szkoły
Oprócz codziennej szarej, szkolnej rzeczywistości, dni składających się z lekcji,
odrabiania prac domowych, przygotowań do kolejnych sprawdzianów są w szkole i inne
dni; dni radości, beztroski, satysfakcji z tego, czego się dokonało.
Niewątpliwie do takich dni należą wszystkie, w których uczeń z uśmiechem
przekracza szkolny próg wiedząc, że na pewno nie zostanie wyrwany do odpowiedzi, nikt
nie będzie kontrolował zeszytów, nikt nie zrobi kartkówki. To wszelkiego rodzaju święta,
dni wolne od zajęć edukacyjnych, wycieczki szkolne.
Święta państwowe
W l. 90. z uroczystości, które należało obchodzić w PRL nie pozostała żadna.
Powróciły dwa święta z okresu II Rzeczpospolitej: Święto Odzyskania Niepodległości i
Święto Konstytucji 3 Maja. Dzieli je w kalendarzu znaczna odległość czasowa (pół roku),
stąd są to najbardziej uroczyście obchodzone święta w szkole, jak na najważniejsze
święta państwowe przystało. Jest czas na porządne ich przygotowanie, właściwą oprawę
artystyczną. Od początku były tymi, które w bardzo znaczący sposób pozwalały
kształtować właściwe postawy obywatelskie, patriotyczne, spełniały i spełniają bardzo
ważną funkcję wychowawczą. Ilość przeszła w jakość, a to sprawiło, że każda z akademii
zapada w pamięć na długie lata, nie jest tylko kolejnym „zaliczonym” apelem.
Duże znaczenie dla podniesienia powagi tych uroczystości, nadania im odpowiedniej
rangi, ma posiadanie przez szkołę od 2004 roku sztandaru i hymnu szkolnego. Utarł się
pewien schemat, który został w 2006 roku ujęty w ceremoniał szkolny. Po wprowadzeniu
sztandaru następuje odśpiewanie hymnu państwowego i hymnu szkolnego, część
artystyczna, a kończy akademię (Święto Niepodległości) odśpiewanie Roty, której
pierwszy wers widnieje na sztandarze szkoły.
Dotychczas w składzie pocztu sztandarowego mieli zaszczyt występować:
• I poczet sztandarowy (IV 2004r. – VI 2004r.)
Arkadiusz Ćmoch, Anna Chróst, Sylwia Rutkowska
• II poczet sztandarowy (r. szk. 2004/5)
Marcin Mućko, Katarzyna Strzelec, Monika Zielińska
• III poczet sztandarowy (IX 2005r. – XII 2006r.)
Adrian Reda, Monika Kowalczyk, Martyna Pietrasik
Pierwszymi uczniami szkoły, którzy złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły
byli (poczynając od kl. I szk. podst.): Jakub Piłatkowski, Agata Krupa, Ewelina
Szymanowska, Sebastian Antosiewicz, Ilona Sikora, Marzena Papińska,
(gimnazjum): Damian Szostak, Paweł Gryglas, Marcin Mućko, Dariusz Stachura,
Piotr Mućko, Anna Chrustowska.
A ślubowali:
- godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji i miejscu,
- w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad poszerzaniem
swej wiedzy i umiejętności,
- dbać o honor i tradycje szkoły oraz współtworzyć jej autorytet,
- okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
- troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd swojej szkoły,
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- dbać o piękno mowy ojczystej, wyrażać się w sposób kulturalny,
- szanować poglądy i przekonania swoich kolegów,
- przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności,
- poświęcić swój czas i umiejętności dla rozsławiania imienia swej szkoły.
Oprócz uczestnictwa w szkolnych obchodach świąt państwowych poczet
sztandarowy brał udział w ważnych wydarzeniach w życiu szkoły i kraju. Takim
wydarzeniem była gminna Msza św. odprawiona w Wielgolesie po śmierci Jana Pawła II.
Brała w niej udział cała szkoła, władze gminy, straże pożarne, społeczeństwo.
Uczestnikom pozostały po niej na pamiątkę białe szarfy; niby zwykły, prosty skrawek
dartego płótna, a jakże przez to niezwykły, jedyny i niepowtarzalny. Taka „mała
relikwia” na resztę życia dla uczestników i potomnych, bo nie wszyscy mogli być
wówczas na Placu Św. Piotra, ale uczestnicy tej Mszy tam byli…
Dwie podobne w charakterze uroczystości, w których ze sztandarem uczestniczyła
szkoła, miały miejsce w 2005 r. Szkoda, że w obydwu przypadkach do błękitnozłocistych barw szkoły dołączyła jeszcze jedna – czerń.
W lutym 2005r. na wielgoleskim cmentarzu spoczął długoletni nauczyciel
miejscowej szkoły, wcześniej nauczyciel szkół rolniczych w Kiczkach, Lalinach i
Latowiczu, absolwent SGGW, mgr inż. Mieczysław Boruciński. Biolog z wykształcenia,
pasjonat sportu, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Podobna w swym charakterze, smutna uroczystość, miała miejsce w Mińsku.
Sztandar szkoły odprowadzał wówczas na miejsce wiecznego spoczynku nauczyciela
muzyki w wielgoleskiej szkole Adama Krywiczanina. Był po części twórcą wielu
szkolnych uroczystości, twórcą muzyki do szkolnego hymnu… Zmarł 22 kwietnia 2005r.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Wielki to był człowiek – bo wielkie miał serce dla
innych. I nigdy tego serca nie zabrakło Mu dla muzyki i dla uczniów – inaczej nie
poszłoby ich tylu z różnych szkół za trumną.
Powyższe nie nastraja optymistycznie, ale cóż, życie toczy się dalej a takie momenty
przywodzą na myśl słowa „spieszmy się kochać ludzi…” – i nie będę bluźniercą, jeśli
dodam, że może niekoniecznie od razu ‘kochać’ – bo to wielkie słowo i niejednego
przerasta, ale choćby zwyczajnie – szanować.
Sztandar szkoły towarzyszy zawsze rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, które
to uroczystości należy zaliczyć do tych „regulaminowych”.
Samych uroczystości nie będę opisywał. Są udokumentowane szeroko w szkolnych
kronikach, w tysiącach fotografii, utrwalone na filmach i świeże w pamięci. Nie ma
problemu z dotarciem do materiałów tudzież ich pozyskaniem. Wiele z tego, co działo się
w szkole znalazło odzwierciedlenie w lokalnej prasie. A szkoła w ostatnich latach na
łamach prasy gości przynajmniej kilkanaście razy w roku właśnie przy okazji
ważniejszych wydarzeń w jej życiu, konkursów, imprez, akcji, realizowanych projektów.
Uroczystości i imprezy szkolne
Kilka zdań o tym, co działo się w szkole „z własnej woli”.
Począwszy od rozpoczęcia roku szkolnego do typowo szkolnych, lokalnych
uroczystości obchodzonych od początku lat 90. (niektóre były i wcześniej) należą:
- Ślubowanie uczniów kl. I (szk. podst. i gimnazjum)
- Dzień Chłopaka,
- Dzień Nauczyciela,
- Andrzejki,
- Mikołajki,
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- Wigilia szkolna,
- Choinka szkolna,
- Dzień Babci i Dziadka (szk. podst.)
-Walentynki,
- Dzień Kobiet,
- Dzień Wiosny,
- Spotkanie Wielkanocne,
- Święto Rodziny.
Wydawać by się mogło, że to bardzo dużo. Tak jednak nie jest. Dzień Chłopaka,
Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet mają najczęściej wymiar „klasowy” i przygotowują
je sami uczniowie. Cała szkoła (szkoły) gromadzą się tylko podczas ślubowania
(uroczystość ze sztandarem), Dnia Nauczyciela, Wigilii Szkolnej i Spotkania
Wielkanocnego. Uczniowie nie są więc odrywani od zajęć lekcyjnych, a jeśli występuje
taka konieczność, to wystarcza jedna godzina lekcyjna.
Święto Rodziny przybrało charakter festynu z udziałem rodziców i lokalnej
społeczności.
Dzień Wiosny stał się normalnym dniem pracy szkoły z tym, że zajęcia przebiegają
nieco inaczej niż zwykle. Młodsi idą tradycyjnie szukać wiosny, topić Marzannę a starsi
uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach „blokowych”, konkursach, rozgrywkach
sportowych. Jest wtedy okazja do poprowadzenia zajęć geograficzno-fizycznych,
polonistyczno-historyczno-plastycznych itp.
Można stwierdzić, że powyższe uroczystości „wrastające” przez kilkanaście lat w
szkolną rzeczywistość stały się już tradycyjnymi i w ciągu najbliższych lat niewiele się
zmieni. Zwyczaj obdarowywania się przez uczniów drobnymi upominkami,
walentynkowa poczta czy wiosenny konkurs na najciekawsze przebranie pozostaną na
pewno na długie lata w szkolnej obyczajowości.

Poza uroczystościami cyklicznymi zdarzają się od czasu do czasu i
„pozarozkładowe”, specjalne. Takich w ostatnich latach w szkole nie brakowało.
Najważniejszymi z nich były:
- oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły (1997r.)
- oddanie do użytku sali gimnastycznej (2001r.)
- nadanie imienia i sztandaru szkole (2004r.)355
(...) Przemiany lat 90. spowodowały odpolitycznienie szkoły. Wyprowadzono z niej
wiele organizacji, wiele przestało działać. Właściwie jedyną naprawdę działającą w
szkole organizacją uczniowską jest samorząd szkolny. Poza tym pozostało SK PCK i to
wszystko. Inne są raczej kółkami przedmiotowymi lub interdyscyplinarnymi, niż
organizacjami uczniowskimi. Do takich należą:
- Zespół Folklorystyczny,
- Kółko Misyjne,
- Szkolny Klub Historyczno-Krajoznawczy,
- Młodzieżowe Koło Filatelistyczne.
- Redakcja szkolnej gazetki „Świderek”.
355

Decyzja o nadaniu imienia Rodziny Wyleżyńskich zapadła w dn. 9 grudnia 2003r. (Uchwała nr XIII/67/03
Rady Gminy Latowicz)
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Typowe zaś przedmiotowe koła zainteresowań to:
- Koło Polonistyczne,
- Koło Recytatorskie,
- Koło Chemiczne,
- Koło Informatyczne,
- Koło Historyczne,
- Koło Matematyczne,
- Szkolny Klub Sportowy „Czarni”.
Rozwój bazy szkolnej, znaczny „skok” w ostatnich latach dokonany w dziedzinie
wyposażenia szkoły w sprzęt i pomoce naukowe sprawia, że uczniowie coraz częściej
garną się nie tylko do komputerów, ale także do innych dziedzin aktywności.
Wymienione koła skupiają ok.100 uczniów. Niemal każdy może znaleźć coś dla siebie.
Wielu ma dylemat jakiego rodzaju zajęcia wybrać. Nie jest to oczywiście wszystko,
czego by pragnęli uczniowie – od lat mówią o kółku tanecznym – może się ziści.
Projekty i akcje
Jest to pewna nowość. W poprzedniej epoce o „projektach” nie było mowy, a pojęcie
oznaczało zupełnie coś innego. Kojarzyło się nam z budowaniem, konstruowaniem,
planowaniem; z rzeczami wielkimi, albo przynajmniej dużymi, ważnymi, wymagającymi
wysiłku wielu nieraz osób, długiej i ciężkiej pracy.
W ostatnich latach projekt uległ dewaluacji. Wszystko niemal, każde drobne
przedsięwzięcie zaczęto określać mianem projektu, chyba dla podkreślenia wagi owego
„dzieła”. Doszło do tego, że uczeń przychodzi z kartką, na której jest kilka zdań i
naklejone, ściągnięte z Internetu, zdjęcie i mówi, że oto wykonał projekt… Ale to
prywatna uwaga, a winni temu jesteśmy my – dorośli, ciągle ulegający chwilowym
modom, trendom – nie dziwmy się więc dzieciom.
Z powyższych przyczyn, pozostawiając pojęcie ‘projekt’ dla rzeczy, które można
nim określić wymieniam poniżej kilka projektów, które stały się udziałem szkoły w
Wielgolesie. Nie mam zamiaru rozpisywać się na ich temat; odsyłam do kronik, do
szkolnej biblioteki, do prasy, i do Internetu wreszcie.
1. Rok 2002-2003. Z inicjatywy Z.T. Gajowniczka szkoła po raz pierwszy wzięła
udział w projekcie międzynarodowym. Była właściwie jego organizatorem, a
współorganizatorem szkoła średnia im. J. Śniadeckiego z Solecznik (Litwa). Projekt
nosił nazwę „Moja mała ojczyzna w Europie”.
Najważniejszym, co tak bardzo przyciągało uczniów do projektu, było goszczenie
młodzieży z Litwy w swoich domach, a następnie wyjazd do rówieśników na Litwę.
W realizacji projektu brali udział nauczyciele, uczniowie, a jakież było
zaangażowanie rodziców. Wspaniały czas (nie tylko dlatego, że był to maj)
przeżywali uczniowie, szkoła i Wielgolas, a nad wszystkim czuwał wymieniony
powyżej „sprawca” i koordynator projektu. (Ciekawe, jak się miewa wielgoleskosolecznicki dąb, który rzecz przypieczętował?)
2. Podobny do powyższego projekt opracowany i zrealizowany za sprawą tegoż
samego nauczyciela miał miejsce w 2004 roku. Tym razem szkoła i uczniowie
gościli grupę rówieśników z Ukrainy. Ich wizyta w Polsce przypadła na czas
szczególny – „pomarańczowej rewolucji”. Ukraińscy uczniowie (w większości
polskiego pochodzenia) wrócili do innego kraju niż ten, z którego wyjechali.
Najgorętszy czas spędzili w Wielgolesie.
Realizacja każdego z wymienionych projektów trwała około roku. W tym miejscu
dodam, że w Gimnazjum w Latowiczu (po rozdzieleniu; w Latowiczu i Wielgolesie)
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od roku szk. 2000/21 prowadzony był dodatkowy przedmiot edukacja regionalna wg
programu opracowanego przez Z. T. Gajowniczka. Program uzyskał aprobatę MEN i
śmiem twierdzić, że wówczas były to jedne z pierwszych w Polsce (o ile nie jedyne)
tego typu zajęcia w formie normalnych zajęć lekcyjnych, a nie jako „ścieżka
edukacyjna”. W Wielgolesie ww. zajęcia odbywają się w gimnazjum nadal w
wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo w ciągu jednego roku szkolnego w cyklu
kształcenia.
W powyższe projekty zaangażowani byli wszyscy, tzn. uczniowie, nauczyciele i
rodzice. W niżej wymienione – przede wszystkim nauczyciele, ale po części również
uczniowie i rodzice, bo przecież szkoły one dotyczyły.
Druga „grupa” projektów, w których szkoła brała udział w ostatnich latach to
„Szkoła z klasą” i „Szkoła ucząca się”. Obydwa były organizowane przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej przy współpracy „Gazety Wyborczej” i pod patronatem
Prezydenta RP (wówczas A. Kwaśniewskiego).
1. Jako pierwsze tytuł „Szkoła z klasą” otrzymało Gimnazjum w Latowiczu (jeszcze
z „oddziałami”). Procedura została zakończona nadaniem tytułu w październiku 2003
roku. Potem do projektu przystąpiła Szkoła Podstawowa w Wielgolesie. Zakończenie
procedur, „zaliczenie” - w kwietniu 2004r.
2. Niejako „pójściem za ciosem” było przystąpienie do drugiego projektu (tym
razem nauczycieli gimnazjum – siłą rzeczy część brała udział w obydwu projektach) pn.
„Szkoła ucząca się”. (X 2003r.) Po miesiącach pracy, spotkań, wizyt (15 I 2004r. w
szkole gościli diagności ze Słupna), opracowywaniu obszernych raportów, (...) w 2006
roku szkole przyznany został tytuł Szkoły uczącej się. Panel, do którego szkoła solidnie
się przygotowała, odbył się 3 listopada 2006 roku. Gimnazjum w Wielgolesie, jako
pierwsze w powiecie mińskim, uzyskało ww. tytuł.
Łącznie „czas projektów” trwał w szkole (szkołach) od 2002 do 2006 roku.
Akcje to takie „małe projekty” używając powyższej terminologii. Nie wymagają
jednak tak wielkiego zaangażowania i nakładu pracy, jak projekty. Odbywają się z reguły
cyklicznie. Do „tradycyjnych” akcji, w których wielgoleska szkoła brała udział niemal od
początku ich zaistnienia należą:
1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
2. Sprzątanie Świata (Ziemi)
3. Góra Grosza
W WOŚP szkoła brała udział od pierwszej akcji. Zaangażowanie uczniów i
nauczycieli oraz hojność społeczeństwa owocowały zawsze dość pokaźnymi, jak na taką
społeczność, kwotami zebranymi w trakcie kwesty.
Podobnie rzecz się miała z „Górą Grosza”.
Początkowo raz w roku, a ostatnio dwa razy, szkoła uczestniczyła w akcjach
„sprzątanie świata”. Pierwsza informacja o udziale szkoły w tej akcji pochodzi z 16
października 1994 roku. Wówczas było to „Sprzątanie Ziemi”. Od kilku lat
systematycznie uczniowie i nauczyciele biorą udział w sprzątaniu Doliny Świdra. W
2002 roku bazą akcji była wielgoleska szkoła.
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Na co dzień
O imprezach szkolnych „mniejszego kalibru”, takich, które zdarzają się niekiedy
kilka razy w miesiącu, również warto wspomnieć. Począwszy od połowy lat 80. w szkole
było ich coraz więcej. W latach 90-tych były niemal na porządku dziennym.
To wszelkiego rodzaju koncerty, spektakle grup teatralnych, najczęściej określanych
mianem „artystów scen warszawskich”. Były jednak i „wędrowne teatry”, grupy
koncertowe z innych miast np. z Siedlec, z Łodzi (PRESTO – 1992r.). Koncertował w
szkole Roman Brochocki z Sokołowa („Tobie szkoło”-1994, 1996), występowała grupa
pod kierownictwem Leona Sęka – autora tekstów piosenek dla programów telewizyjnych
i zespołu „Tercet Egzotyczny”, a urodził się p. Leon i wychował w Dębem Małym.
Corocznym gościem w szkole stał się zespół „Limbos”, (...) koncerty szant, cyrk
„Zama” i wiele innych.(...)
W l. 90. pojawiły się filmy wideo i ich wyświetlanie w szkole kilka razy w roku też
było pewną atrakcją. Można było zobaczyć pozycję z lektury, albo jakiś głośny film
zagraniczny (przeważnie USA) na małym ekranie. Było to tańsze od wyjazdu do kina.
Atrakcją video przestało być z chwilą, gdy pojawiło się w wielu domach i w szkole, a
nastąpiło to dość szybko, bo skoro drzwi na Zachód zostały uchylone, to ruszyliśmy
pełną parą i w ciągu kilku lat staliśmy się nie gorzej wyposażeni we wszelki sprzęt
„rozrywkowy” niż obywatele ówczesnej UE.
Kiedy video spowszedniało pozostało to, co jedyne i niezawodne – kino i teatr. (...)
Wizyty w teatrze łączono, jak w latach poprzednich, ze zwiedzaniem muzeum.
Liczba uczniów pozwalała na właściwy dobór grup do poziomu spektaklu. Można było
zebrać grupę tylko z kl. VII-VIII, albo 0-I. (...)
Uczniowie nie tylko oglądali, podziwiali kunszt aktorski dorosłych, ale sami pod
opieką swoich wychowawców i nauczycieli przynajmniej kilka razy do roku dawali upust
swoim aktorskim talentom i młodzieńczej żywiołowości, spontaniczności. Wiele
spektakli przygotowanych z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Babci i Dziadka, zakończenia
roku szkolnego, choinki, pasowania na ucznia przeszło do historii szkoły, a biorący w
nich udział i kreowane przez nich role na dłużej pozostaną w pamięci widzów niż
niejeden aktor czy muzyk. Ileż to razy już żałowano, że występ nie został uwieczniony na
filmie?
Do szkolnych imprez tym razem zaliczę też wycieczki.(...)
W marcu 1992 roku uczniowie kl. VII i VIII po raz pierwszy gościli w Sejmie i
Senacie RP. W czerwcu tegoż roku dokonali objazdu woj. siedleckiego – od Woli
Okrzejskiej po Treblinkę. W maju 1994 roku miał miejsce uczniów starszych klas wyjazd
do Częstochowy.
Z wyjazdów dłuższych, kilkudniowych również wspomnę tylko o niektórych.
Kierunki generalnie pozostały te same, co zawsze: Kazimierz Dolny i okolice, Góry
Świętokrzyskie, Zakopane i Tatry, Sudety, Białowieża, Malbork i Gdańsk.
W czerwcu 1993 roku miała miejsce wycieczka nad morze. Zwiedzono Gdańsk,
Oliwę, Westerplatte. W następnym roku uczniowie starszych klas wędrowali
bieszczadzkimi szlakami, a w rok później powrócili nad morze. Podczas 4-dniowej
eskapady dotarli na Hel, zwiedzili zamek w Malborku, w drodze powrotnej zajechali na
grunwaldzkie pola.
Potem były Góry Świętokrzyskie, Sudety (pobyt w Głuchołazach), Zakopane i Tatry
– ale to już niemal dzień dzisiejszy. O wyjeździe na Litwę już pisałem, dodam tylko, że
wówczas uczestnicy projektu zwiedzili południowo-wschodnią część kraju i, oczywiście,
Wilno.

-159-

Oprócz tych dalekich wojaży było wiele bliskich, takich „za płot”, po najbliższej
okolicy. Mogą jechać wszyscy (wystarczy rower) lub iść – tu wystarczą chęci i stare
buty, byle wygodne. Następuje jakby odkrywanie na nowo regionu, piękna najbliższej
okolicy. Tu też można odnaleźć cudowne zakamarki, odpocząć, nacieszyć oczy pięknymi
widokami, a uszy śpiewem ptaków, albo ciszą…
W 2006 roku odbyły się wycieczki połączone z pierwszymi biwakami. Zaczęła
szkoła podstawowa. Gimnazjaliści też chcieli. Nowe przyciąga, a „tego jeszcze nie było”.
Cóż tam góry i morze przy nocy spędzonej w namiocie, albo z piosenką przy ognisku…

6. Osiągnięcia, konkursy
Oprócz wielu kłopotów, trosk związanych z codziennym trudem nauki są takie dni,
kiedy przychodzi czas zbierania jej owoców. Koniec roku szkolnego – to rzecz
oczywista, ale i w ciągu roku uczniowie otrzymują „cenzurki”, którymi są różnego
rodzaju dyplomy. To najprzyjemniejsze świadectwa, bo jeśli są – zawsze oznaczają
sukces. A tych sukcesów wielgolescy uczniowie – mówiąc skromnie – mają sporo. (...)
Na początek pierwsze sukcesy z lat 90.
Po kilkuletniej przerwie w l. 80. z rzadka tylko okraszanej dyplomami, nadeszły lata
tłuste. Nie liczyłem, czy chudych było siedem, ale tłustych jest już znacznie więcej.
5 maja 1993 roku w II Festiwalu Piosenki o Zdrowiu na etapie wojewódzkim
(Siedlce) Monika Zawadka „wyśpiewała” III miejsce. W dwa lata potem Monika w tym
samym konkursie zajęła II m. w rejonie, w 1995 roku została wyróżniona.
W 1996 roku przyszedł pierwszy sukces w konkursie przedmiotowym. Sylwia
Ptasińska (obecnie nauczycielka jęz. angielskiego) zdobyła VIII miejsce w rejonie w
konkursie jęz. polskiego. W kronice odnotowano, iż „odniosła wielki sukces”. I
rzeczywiście, bo od czasu zwycięstw w konkursach gminnych podobnego w szkole nie
odnotowano.
Ale przyszedł rok 1998. Katarzyna Krążała w Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim „Poezja i Proza na Wschód od Bugu” zajęła I miejsce w województwie i
znalazła się w finale. W Kołobrzegu „wyrecytowała” wyróżnienie. Niewielu dotarło po
niej na ten najwyższy szczebel i wróciło z nagrodą.
W tym samym roku Paweł Skrzycki w Konkursie Geograficznym zajął VIII miejsce
na etapie rejonowym, a w województwie był XII.
W październiku 1998 roku Jarosław Brauła zajął III m. w województwie, w biegach
przełajowych (2000m). Od 1999 roku szkoła zaczęła „biegać” – i to jak! W IV
Mazowieckiej Piętnastce m. V. zajął Arkadiusz Święch (800m), na 1200m I miejsce
zajęła Wioletta Stańczak, a drugie Monika Reda. Wśród chłopców Kamil Krupka i Kamil
Piłatkowski uplasowali się na V i VI pozycji. Szósta na 2000m była Paulina Ptasińska.
W Powiatowych Biegach Przełajowych, w październiku 1999r. Daniel Zagrabski
zwyciężył na dystansie 1000m, Olga Kieliszczyk była II na 800m. Drużynowo
dziewczęta zajęły I miejsce.
W grudniu 1999 roku odbył się w Siennicy II Mikołajkowy Turniej Tenisa
Stołowego. Startowało ok. 140 zawodników z kilku szkół. Dobrze spisały się dziewczęta.
W swoich kategoriach wiekowych tryumfowały Paulina Wójcik i Magdalena Wojda
(rocznik 1987 i młodsze), a Justyna Stępińska zajęła III miejsce (r. 1985-1986).
W styczniu 2000 roku drużyna chłopców (szk. podst.) zajęła V miejsce w II
Halowych Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej, a kl. VIII i gimnazjaliści – II miejsce.
To, co działo się później zamieszczam w tabelach, bo inaczej nie sposób. (...)
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Tab. 18. Sukcesy sportowe uczniów szkoły w Wielgolesie. (Opiekunem sportowców
był p. W. Nowosad. Inni nauczyciele – wymienieni są w tabeli. Brak linii siatki między
etapem powiat. i wojew. oznacza zawody rejonowe).

2000/2001

Lp.

Nazwa konkursu/zawodów

dyscyplina

Nazwiska laureatów

Zawody Miejsko-Powiatowe
/Mińsk Maz. 6 V 2000r./

kula
1000m
sk. w dal
800m
1000m
4x100m
4x100m
piłka nożna

Monika Chrustowska
Monika Obłoza
Wioletta Stańczak
Olga Kieliszczyk
Daniel Zagrabski
dziewczęta
chłopcy
chłopcy /szk. podst./

Etap
powiat.
III
I
III
II
I
II
III
II

tenis stoł.

chłopcy (szk. podst.)

III

Powiatowy Turniej „Dzikie
Drużyny” /5 VI 2000r./
Mistrzostwa Mińska Maz.
V Mazowiecka Piętnastka
/Mińsk Maz. 28 V 2000r./

Indywidualne Biegi Przełajowe
/Mińsk M., 27 IX 2000r.

VI Mazowiecka Piętnastka
/Mińsk Maz., 27 V 2001/

2004/2005

2003/2004

III Halowe Mistrzostwa
Powiatu /Mińsk M., 2001r./
Powiatowe Mistrzostwa Szkół
Wiejskich
Mistrzostwa Powiatów
/Siedlce, 7 VI 2001/
Turniej TS o Puchar Siedmiu
Redakcji /p. M. Brauła/
Zawody lekkoatletyczne –
Szukamy talentów w środ.
wiejskim /p. Z. Piłatkowski/
Indywidualne Biegi Przełajowe

2000m
800m
1200m
800m
1200m
1200m
2000m
1500m
1500m

1200m
1200m
2000m
1200m
Piłka nożna
Piłka nożna
piłka nożna
Sztafety
tenis
stołowy
biegi

Powiatowe Igrzyska Szkolne

Regionalne Zawody LZS
Biegi Przełajowe (szk. podst.)
/p. M Wojtowicz/
Zawody Lekkoatletyczne o
Puchar Starosty Powiatu
Siedleckiego (szk. podst)
/p. M. Wójtowicz/
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Wioletta Stańczak
Kamil Zadrożny
Kamil Piłatkowski
Ark. Gajowniczek
Olga Kieliszczyk
Daniel Zagrabski
Monika Obłoza
Wioletta Stańczak
Monika Reda
Kamil Zadrożny
Monika Obłoza
Olga Kieliszczyk
Olga Kieliszczyk
Iwona Obłoza
Monika Obłoza
Ewelina Chróst (szk. p.)
„Czarni” – chłopcy
jw. dziewczęta
drużyna chłopców (szk.
podst.)
chł. i dziewczęta – repr.
pow. mińskiego
Bartosz Saganowski

Etap
wojew.

V
IV
IV
VI
III
II
I
II
III
I
II
III
II
III
III
VI
III
II
III
I
I

Cezary Rechnio

III

Mariusz Stańczak
Fabian Mikita
Tomasz Sobociński
Piotr Mućko
Ewelina Kloch
Marcin Mućko
Katarzyna Adamiec
Cezary Rechnio

II
III
II
III
III
I

Cezary Rechnio
/zawody
międzynarodowe/
Łukasz Broda

II

III
I

III

Ogólnopolski Turniej Piłki
Halowej „Orliki”
Powiatowe Mistrzostwa
Gimnazjów SZS
Regionalne Indywidualne Biegi
Przełajowe LZS
Powiatowe Indywidualne Biegi
Przełajowe SZS
Powiatowe Indywidualne
zawody lekkoatletyczne

2005/2006

Halowy Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Red. „Co słychać?”
Mazowiecka Piętnastka
Mistrzostwa Powiatu
Gimnazjów w Unihokeju
Powiatowe Biegi Przełajowe
Powiatowe Zawody
Lekkoatletyczne
/p. Z. Piłatkowski
p. W. Nowosad/

Chłopcy z gimnazjum
dziewczęta (gimn.)
chłopcy z gimnazjum
Mariusz Stańczak
Karolina Nocek
Michał Pietrzyk

II
III

Ewelina Kloch
Magdalena Zawadka
Grzegorz Święch
Michał Pietrzyk
Jakub Reda
Marcin Mućko
drużyna chłopców

I
II
II
III
III
III
III

600m
100m
biegi

Grzegorz Święch
dziewczęta
chłopcy
Cezary Rechnio
Katarzyna Obłoza
Ewelina Kloch
Cezary Rechnio

I
III
I
I
I
II

biegi
Skok w dal

Rafał Kot
Adrian Reda

II
II

800m
kula

Katarzyna Adamiec
Martyna Pietrasik
Cezary Rechnio

III
III

Ogólnopolskie Biegi Uliczne
Biegi Przełajowe LZS
Biegi Przełajowe SZS

2006/2007

Międzynarodowe Zaw. w l. a. o
Puchar Marszałka Województwa
Mazow. /Siedlce 15 IX 2006r./
Otwarte Biegi Przeł. SZS
/Grala 21 IX 2006r./
Powiatowe Indywidualne Biegi
Przełajowe SZS
/Mińsk Maz. 2 X 2006r./

II
w Polsce

2000m
2000m

Powiatowe Sztafetowe Biegi
Przeł. SZS /Mińsk M. 6 X 2006/

10x800m
10x1000m
Regionalne Indywid. Biegi Przeł. SZS /Siedlce,
12 X 2006/ [Wyżej wymienieni gimnazjaliści
uzyskali prawo startu w Mazowieckich
Biegach Przełajowych w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej Szczebla Mazowieckiego.
Mistrzostwa Powiatu w
Unihokeju
Indywidualne Biegi (powiat)
2000m
Przełajowe. 14 IV 2007
„
/pp. W. Nowosad [chł.], M.
„
Wójtowicz [dz.]
„
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Paweł Brauła
Mariusz Stańczak
Mariusz Stańczak
Cezary Rechnio
Paweł Brauła
Cezary Rechnio

I
II
I

IV

IV

III w Polsce
II
III
I
I
III
I

Paweł Łodyga
Cezary Rechnio
Drużyna
Karolina Nocek (kl.III)
Anna Sikora (kl. II)
Justyna Nocek (kl. I)
Cezary Rechnio (kl.II)
Paweł Brauła (kl.II)
Dziewcz. /p.M.Wójtowicz
Chłopcy
Cezary Rechnio
Paweł Brauła
Justyna Nocek
Anna Sikora
Karolina Nocek
Dziewczęta
Chłopcy
Cezary Rachnio
Paweł Brauła
Anna Sikora
Justyna Nocek

II
I
I
I
II
II
I
II
I
I

III
III
II
IX
V
IX
IX

I
I
I
IV
II
IV

Tab. 19. Konkursy przedmiotowe. /Nazwiska opiekunów w nawiasach/.

2006/07

2005/06

2004/05

2003/04

2002/
03

Rok

Nazwa konkursu

Laureat

Powiat. Konkurs Ortograficzny

Natalia Zientek

Konkurs Recytatorski Poezji
Rosyjskiej
Alfik – konkurs matematyczny
/p. L. Parobczyk/
Konkurs Matematyczny
/p. A. Luba/
Alfik – konkurs matematyczny

Anna Okoła
/ p. M. Prokop/
Łukasz Zgódka,
Tomasz Sobociński
Ewelina
Szymanowska
Mateusz Oklesiński
/p. L. Parobczyk/
Sebastian Antosiewicz
/p. Z. Piłatkowski/
Olga Kowalska
Rafał Kot
Ćmoch Arkadiusz

Konkurs Ekologiczny
/p. Z. Gajowniczek/
„Świat wokół nas” – k. fiz.
/p. M. Mucha/
Konkurs Historyczny „Ocalić od
zapomnienia” /p. Z. Ćmoch/
Konkurs Historyczny
„Niepodległa” /p. Z. Gajowniczek/
Konkurs Ekologiczny
/p. Z. Gajowniczek/
Konkurs Ortograficzny
/p. M. Brauła /
Ogólnopolski Konkurs Hist.
„Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego”
Pisanka wielkanocna
/p. A. Skrzycka/
Quiz – biografia Sienkiewicza
/p. E. Stosio/
Ogólnopolski Konkurs Hist.
„Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego”
Konkurs Ekologiczny
/p. Z. Gajowniczek/
Konkurs na Najpiękniejszą
Ozdobę Choinkową
/p. M. Krupa/
I Powiat. Konkurs Historyczny
(Gimn.) /p. Z. Ćmoch/
„O czym szumią mazowieckie
wierzby?” (K. Plastyczny)

Bartosz Saganowski

powiat.
Wyróżn.
(IV-Vm)

Etap/lokata
rejon.
wojewódzki

II
Wyróżnienie w
ogólnopolskim
Wyróżnienie
Wyróżnienie w
et. ogólnop.
Wyróżnienie w
et. ogólnop.
Wyróżnienie
wyróżnie
nie
III

Damian Dziugieł
Grzegorz Święch,
Marcin Mućko,
Magdalena Płatek
Hanna Papińska

Wyróżnienie
Wyróżnienie
III

Magdalena Zawadka
/p. Z. Ćmoch/
Anna Sankowska

V–
wynik
punktowy
II

Ewelina Proczka
Joanna Wojtowicz,
kl VI
Kamil Knociński,
kl VI /p. Z.. Ćmoch/

II

IV

Fabian Mikita

I

Katarzyna Ćmoch –
Kl. VI
Martyna Pietrasik
Kl II Gimn.
Mariusz Bajsztok,
Cezary Rechnio,
Jacek Sobociński
Marzena Papińska
/p. M. Krupa/

II
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III
IV

II

I

Tab. 20. Konkursy recytatorskie i teatralne. /Nazwiska opiekunów w nawiasach/

2004/05

2003/04

R
ok

Nazwa konkursu

gminny
Zespół „Szalonego
Małolata”

Konkurs Krasomówczy
/p. M. Brauła /
Konkurs Recytatorski
„Warszawska Syrenka”
Konkurs Krasomówczy
/p. E. Stosio/
Konkurs Recytatorski im M.
Chełmońskiej- Szczepankowskiej
/p. H. Zawadka/
IV Konkurs Recytatorski im M.
ChełmońskiejSzczepankowskiej
/op. p. H. Zawadka/

Anna Okoła

II

Arleta Parfieniuk
/p. H. Zawadka/
Olga Kowalska
kl VI
Arleta Parfieniuk
– kl III

I

Jakub Piłatkowski –
I
Kl. I- III
Arleta Parfieniuk
I
I
Karolina Kaczorowska
–gimn.
Uczniowie kl III- IV
/p. Iwona Prus
p. H. Zawadka/
Jakub Piłatkowski –
I
kl III
Arleta Parfieniuk –
I
kl IV
Karolina Nocek
I
K. Kaczorowska
I
/p. R. Piłatkowska/
Piotr Saganowski.
( kl VI)
Ewelina Proczka
Joanna Wójtowicz
Weronika Rechnio
N. Komorek
I
/p. A. Luba/
Jakub Piłatkowski
I
Arleta Parfieniuk
I
Arleta Parfieniuk –
kl IV/ p. M. Prokop/
Karolina Kaczorowska

I

Konkurs Recytatorski
„Warszawska Syrenka”
/p. H. Zawadka /
2005/06

Etap/lokata
powiatowy
Rejon./wojew.
Wyróżnienie

Konkurs Małych Form
Teatralnych „Zachowaj trzeźwy
umysł”
/pp. H. Zawadka, C. Jaroń/

Przegląd Teatrów „Pałacowa
Maska”

Konkurs Recytatorski
„Warszawska Syrenka”
Adaptacja teatralna twórczości
Sienkiewicza
/p. E. Stosio/
Konk. Recytytatorski K.
Makuszyńskiego.
/ p. E. Stosio/

2006/07

Laureat/opiekun

III Konkurs Recytatorski Poezji
Rosyjskiej (Siedlce)
Konkurs Krasomówczy
/p. M. Brauła/
Konk. Recytatorski im.
Chełmońskiej
Pałacowe Jasełka
Konk. Recytatorski im. M.
Chełmońskiej –
Szczepankowskiej
/p. H. Zawadka/
Konkurs Recyt. Poezji
Rosyjskiej (Siedlce)

Rafał Sankowski – kl
Ia /p. H. Zawadka/
Kółko recytatorskie
/p. H. Zawadka/
Arleta Parfieniuk –
kl V
K. Laskowska,
N. Stosio – kl. II
Arleta Parfieniuk
/p. M. Prokop/
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W:
wyróżnienie

I
I

II
II
Wyróżnienie

wyróżnienie
I
Wyróżnienie

R: III

R: II
I
II
III
I

I
R: III

Tab. 21. Konkursy i festiwale piosenki. /w nawiasach nazwiska n-li opiekunów/.
Rok
1999/
2000
2000/1

2001/2

2003/4

2004/5

2005/6

2006/7

Nazwa konkursu/opiekun
IX Rejonowy Festiwal
Piosenki o Zdrowiu
/p. H. Zawadka /
X R F Pios. o Zdrowiu
/p. H. Zawadka /
Konk. Pieśni Patriot. i
Religijnej /p. J. Zawadka/
jw.
XI R F Pios. o Zdrowiu
/p. H. Zawadka /
R F Piosenki o Zdrowiu
/p. H. Zawadka /
Festiwal Kolęd i
Pastorałek
Festiwal Piosenki
Turystycznej „Tramp”
Festiwal Piosenki
Turystycznej „Tramp” /p.
H. Zawadka/
Festiwal Kolęd i
Pastorałek
I Powiatowy Konkurs
Piosenki w Mrozach
Festiwal Piosenki Turyst.
„Tramp”
/p. J. Zawadka/
Festiwal Kolęd i
Pastorałek
/p. J. Zawadka/
Festiwal Piosenki
Rosyjskiej /pp. M.
Prokop i J. Zawadka/
Festiwal Piosenki o
Zdrowiu /p. H. Zawadka/
Tramp – festiwal piosenki
turystycznej
/p. J. Zawadka/

Laureat
Aneta Ptasińska
Paulina Sobocińska

etap
powiatowy
II

Uczniowie z kl. IVVI
Zespół dziewcząt

wyróżnienie

Dziewcz. kl IIId
Arleta Parfieniuk
/p. H. Zawadka/
Arleta Parfieniuk
/p. H. Zawadka/
Arleta Parfieniuk
/p. H. Zawadka/
Arleta Parfieniuk
/p. H. Zawadka/
Arleta Parfieniuk ,
Joanna Wójtowicz
/duet, szk. podst./
Arleta Parfieniuk
/p. H. Zawadka/
Arleta Parfieniuk –
/p. H. Zawadka/
Duet (Szk. Podst):
Arleta Parfieniuk,
Joanna Wójtowicz
Aneta Komorek
Arleta Parfieniuk
Joanna Wójtowicz
Joanna Wójtowicz
Aneta Reda – kl. VI
Ewelina Kloch
Uczniowie kl IVVI
Arleta Parfieniuk
Joanna Wójtowicz

II
II
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wyróżnienie

I
wyróżnienie
wyróżnienie
II

II
wyróżnienie
I

II
II
wyróżnienie
I
III
III
III
III
wyróżnienie

Rejon./woj.

Tab. 22. Konkursy i wystawy filatelistyczne. /op. Z. Ćmoch/
Nazwa konkursu

Etap/lokata

Młodz. Konkurs Filat.
„Zamki i warownie w
Polsce”

Krzysztof Laskus

Oddz.
I

MKF „Unia Europejska”

Arkadiusz Ćmoch

I

Ogólnop. Młodz. Wystawa
Filat. „Debiuty - V,
Koszalin
MK Filatelistyczny –
„Polski Ruch Olimpijski”
Młodz. Wystawa Filat.
Debiuty VI- Koszalin
Konkurs „Projekt
znaczka o Tematyce
Olimpijskiej”

Młodz. Koło Filat.
Wielgolas (gimn.)

Młodz. Konk. Filat.
„Światowe Dziedzictwo
Kultury UNESCO”
Młodz. Konkurs
Filatelist. „Turystyka na
Pomorzu”

2005/06

Laureat

Konkurs na projekt
znaczka pocztowego

Okręgowa Wystawa
Filatelistyczna
„Debiuty VIII”

Arkadiusz Ćmoch
Arkadiusz Ćmoch
A. Ćmoch (gimn.)
Piotr Saganowski
Ewelina Dziugieł
Izabela Kot -Szk. podst
Ewelina Proczka
(Szk. podst.)
Piotr Saganowski- SP
Marek Zajma (gimn)
Ewelina Proczka
Kamil Knociński -SP
Bartosz Sganowski- G
P. Saganowski, E.
Proczka, I. Kot,
B. Saganowski,
Magda Zawadka
Ewelina Proczka
Piotr Saganowski
Kamil Knociński

Okręgowy*
III

III

Ogólnop.

Srebrny
Medal
II
Od 2003 r. eliminacje szkolne są oddziałowymi (b. woj. siedleckie)

2004/05

2003/04

2002/03

2001/2

Rok

Medal Duży
Srebrny
indywid.
wyróżnienia

II
III
IV
I

Zrezygnowała
z udz. w finale

III
IV
Wyróżnienia
indywidualne

Med.Srebrny
Med.
posrebrzany
Med.
posrebrzany

* Okręg Warszawski Polskiego Związku Filatelistów obejmuje prawie całe woj. mazowieckie i b.
koszalińskie. W Polsce jest 24 okręgi PZF.
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Tab. 23. Konkursy interdyscyplinarne (historyczno-turyst., regionalne i in.)
Rok

Nazwa konkursu

2002/03

2001/02

Ogólnopolski Konkurs
Krajozn.- Turyst.
„Poznajemy Ojcowiznę”
„Mazowsze- tu jest mój
dom”
„Kroniki Rodzinne”
„Pocztówka z
Mazowsza” /op. jw./
„Mazowsze- tu jest mój
dom”
Ogólnopolski Konkurs
Turyst.-Krajozn.
„Poznajemy Ojcowiznę”
/op. Z. Ćmoch/

Laureat/opiekun
Weronika Anusz
Paulina Wójcik
Karolina Zawilińska
/p. Z. Ćmoch/
Arkadiusz Ćmoch
/p. Z. Ćmoch/
Przemysław Stosio
/p. Z. Gajowniczek/
Weronika Anusz
Natalia Zientek
Justyna Jałocha
/p. Z. Ćmoch/
Justyna Jałocha
Arkadiusz Ćmoch

Etap/lokata
powiat.
I

rejonowy*
Reg.: I

wojew.

wyróżnienie
I

(I
w wojew.)

I

I m. w finale
ogólnopolskim
I
I

I
II

I (i I w
wojew.)
I

Nagr. spec. w
finale ogólnop.
(zakw. do et.
wojew.)

2005/06

2004/5

Katarzyna
I
Gajowniczek,
Olga Kieliszczyn
Malwina Oklesińska
2003 Mazowsze- tu jest mój
Arkadiusz Ćmoch
II
/04
dom /p. Z. Gajowniczek/ Mariusz Wojda
„Wiosna w lesie” –
Mateusz Stosio
II
konkurs fotograficzny
/p. A. Skrzycka/
Konkurs Samorządowy
Damian Dziugieł
I
/p. Z. Gajowniczek/
„Ocalić od zapomnienia” Bartosz Saganowski
III
„Mazowsze w moim
Bartosz Saganowski
II
obiektywie”
/p. Z. Ćmoch/
Moja Mała Ojczyzna
Katarzyna Zajma
Im w wojew.
/p. Z. Gajowniczek/
Ilona Sikora
I miejsce w finale
Marek Zajma
ogólnopolskim
Mariusz Wójcik
Fabian Mikita
OK Turyst.-Krajozn.
Ewelina Kloch
I
I
III
Poznajemy Ojcowiznę
/p. Z Ćmoch/
Album o Henryku
Joanna Wójtowicz –
I
Sienkiewiczu /p. E Stosio/ Izabela Kot – kl V
III
2006 Jestem dumny z moich
Kamil Duszyński
II
/07
przodków…
/p. Z. Ćmoch/
* etap rejonowy – w większości rozumiany jako ponad powiatowy (b. woj. siedleckie), czasami kilka
gmin, część powiatu lub sąsiadujących powiatów.

Trudno jest zebrać i wymienić wszystkie sukcesy, przekopać się przez księgi
protokołów z kilkunastu lat. Pewnie powyższe tabele nie są kompletne, ale starałem się
(dziękuję za pomoc koleżankom i kolegom) wynotować jak najwięcej.
Sukcesy w konkursach, to nie tylko dyplomy, puchary i medale oraz nagrody dla
uczniów. W wielu przypadkach dzięki pracy uczniów i zaangażowaniu nauczycieli
gratyfikacje rzeczowe otrzymywała szkoła. Wymienię tutaj choćby komputer, sprzęt AV,
rower treningowy do siłowni i wiele tomów cennych dzieł do szkolnej biblioteki lub
pracowni przedmiotowych. Ponadto udział w niektórych projektach, akcjach owocował
dla szkoły gratyfikacjami pieniężnymi. (...)
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Oprócz tych „oficjalnych” sukcesów uczniowie odnoszą na co dzień wiele tych
małych, osobistych. Może dla nich nie raz są one większymi, ważniejszymi niż te, które
znalazły się w tabelach. I nie muszą to być piątki i szóstki ze sprawdzianów…
Byłoby też niesprawiedliwością wielką gdybym nie wspomniał tutaj o
nauczycielach, którzy nie figurują powyżej jako opiekunowie poszczególnych uczniów,
ale ich wkład w sukcesy szkoły jest równie wielki. Przecież nie wystarczy wiedza z
jednego przedmiotu, żeby zabłysnąć. Trzeba umieć wypowiadać się, pisać, rysować,
malować, potrafić się kulturalnie zachować i odpowiednio zaprezentować. Trzeba mieć
chęć, samozaparcie, wpojoną systematyczność, i to tak samo na bieżni, jak w ślęczeniu
nad książką. A to zaczyna się już w „zerówce”, jest rozwijane i utrwalane w młodszych
klasach szkoły podstawowej. Tam należy szukać korzeni późniejszych sukcesów.
A jeszcze wcześniej w rodzinnym domu, bo czym skorupka za młodu nasiąknie…
Do całej plejady uczniów, którzy odnosili i odnoszą mniejsze i większe sukcesy
trzeba zaliczyć tych, którzy w rankingach „średnich ocen” byli zawsze na początku
stawki. Było ich wielu, część wyróżniłem w spisie absolwentów. (...)
Monika Barbarczyk – 95% punktów na egzaminie gimnazjalnym 2003r.
Marek Duszczyk, Tomek Sobociński, Łukasz Zgódka – przekroczyli 90%.
W szkole podstawowej rekordzistą był Michał Rechnio – 100% punktów ze
sprawdzianu.

Fot. 5. Pierwsza w kronice (KSW 2) fotografia wykonana w „nowej rzeczywistości”.
Jesień 1989 r. Uczniowie z opiekunami na trasie V Rajdu Kościuszkowskiego.
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VIII. Patron szkoły - Rodzina Wyleżyńskich356
(Rozdział jest skrótem wcześniejszej publikacji: Szkoła w Wielgolesie – zarys
dziejów. Ród Wyleżyńskich. Wielgolas, 2004r.)

IX. Dziś z widokiem na jutro, czyli zamiast kończyć
Zakończenie pisze się tam, gdzie coś się kończy.
W szkole w Wielgolesie nic się nie kończy. Można zamknąć dwa minione wieki, ale
nie bardzo widomo, w którym dniu. Minie piękny i ważny w życiu szkoły dzień
obchodów 200-lecia, a tak naprawdę nic się przecież nie zmieni, nic nie zakończy i nie
rozpocznie. (...)
Ja też nie kończę tego dzieła... Jutrzejszy dzień i następne dopiszą dalszy jego ciąg.
Zapełnią się następne rubryki w dziennikach, karty w kronikach, będzie się toczyć
codzienne szkolne życie. A jeśli ktoś kiedyś postanowi znów jakiś okres czasu w dziejach
szkoły ująć w zdania i umieścić na kartach książki – można się tylko cieszyć. Na pewno
będzie o czym pisać. Ja tylko dotknąłem tematu, dokonałem streszczenia, zwłaszcza w
odniesieniu do ostatniego półwiecza. Materiałów jest tyle, że wystarczy na kilka takich
prac.
„Okno w przyszłość” jest ciągle otwarte, a dzięki ogromnemu wysiłkowi
społeczeństwa, dyrekcji szkoły, władz gminy, nauczycieli i uczniów – widok z tego
„okna” roztoczył nam się piękny.
Cóż z okna widać? Z czym startuje szkoła w trzecie stulecie?

1. Baza lokalowa, wyposażenie
Budynek szkolny prezentuje się okazale. Składa się w zasadzie z trzech łatwo
dających się wyodrębnić części: starej szkoły (szk. podstawowej), nowej szkoły
(gimnazjum) i sali gimnastycznej.
W starej szkole mieści się na parterze pięć sal lekcyjnych, szatnia dla młodszych klas
szkoły podstawowej, łazienki dla „maluchów”, a w podpiwniczeniu – siłownia.
Istnieje możliwość szybkiego demontażu ściany oddzielającej dwie izby lekcyjne i
tym samym – jeśli zajdzie taka potrzeba – uzyskanie pomieszczenia zdolnego pomieścić
kilkadziesiąt osób.
Na piętrze znajduje się jedna izba lekcyjna, gabinet zastępcy dyrektora, w dwóch
niewielkich pomieszczeniach znajdują się zbiory Izby Regionalnej. Strych zaś od dwóch
lat jest przestronną, estetycznie urządzoną, świetlicą szkolną.
Za „łącznikiem” mamy ‘nowe skrzydło’. W nim nauki pobierają gimnazjaliści.
Na parterze mieści się jedna duża izba lekcyjna (polonistyczna), pomieszczenie dla
obsługi. W podpiwniczeniu jest szatnia dla starszych klas szk. podstawowej i
gimnazjalistów, stołówka, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze i szkolna biblioteka.
Przed dwoma laty szatnia została wyposażona w indywidualne, zamykane szafki, ale
szczupłość pomieszczenia sprawia, że jedną szafką musi się dzielić dwójka uczniów.
Na półpiętrze są dwie izby lekcyjne (geogr.-historyczna i językowa), sekretariat,
gabinet dyrektora, gabinet logopedy (jednocześnie pełniący funkcję pokoju samorządu
szkolnego i redakcji „Świderka”) oraz łazienki.
356

Pełniejsze dzieje rodu Wyleżyńskich: Z. Ćmoch: Szkoła w Wielgolesie... , op. cit. ss. 27-46.
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Na piętrze znajdują się trzy izby lekcyjne (pracownia informatyczna, mat.-fizyczna i
biologiczna), pracownia chemiczna, gabinet pedagoga, pokój nauczycielski, sklepik
uczniowski i łazienki.
Trzecią częścią budynku szkolnego jest sala gimnastyczna wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi – magazynkiem na sprzęt sportowy, szatnią, łazienką i pomieszczeniem
dla nauczycieli w-f.
Plac wokół szkoły został podzielony również na trzy części: parking, plac zabaw i
boisko szkolne. W ostatnich latach wykonano zabezpieczenie siatkowe od sali
gimnastycznej, ławki dla kibiców przy boisku i komórkę na odpady.
Do zagospodarowania pozostało niewiele – prawie nic. Miejsca wystarcza akurat na
rozpalenie ogniska np. z okazji pożegnania lata.
Po zakończeniu rozbudowy przyszedł czas na doposażenie szkoły w sprzęt, pomoce
naukowe. Znacznie unowocześniona została pracownia informatyczna i „od zera”
urządzona pracownia chemiczna. Z obydwu ochoczo korzystają uczniowie po zajęciach
lekcyjnych. Mankamentem od lat jest dostęp do Internetu, ale jest nadzieja, że ta kwestia
w najbliższym czasie zostanie rozwiązana.
Część izb lekcyjnych została wyposażona w nowy sprzęt AV. Zakupione zostało
wiele „drobnych” pomocy naukowych.
Znacznie wzbogaciła się biblioteka, do której też trafiły komputery. W każdym roku
dokupowanych jest kilkadziesiąt książek, głównie lektur szkolnych, filmów, programów.
W sumie uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji ok. 8000 woluminów.
Prenumerowanych jest ponad 20 tytułów czasopism młodzieżowych i prasy fachowej dla
uczniów i nauczycieli.
Na wyposażenie szkoły większość funduszy pochodzi ze składek rodziców i
dochodów z organizowanych przez nich balów sylwestrowych. Znaczne fundusze
przekazywane są na sprzęt sportowy (a ostatnio komputer dla samorządu) z zysków
sklepiku uczniowskiego.
W klaso-pracowniach uczniowie mają do dyspozycji słowniki, encyklopedie, filmy
oraz ok. 100 map historycznych i geograficznych.
Zapomniałem (a może nie) wcześniej wymienić jeszcze jedno pomieszczenie; małe,
bez okiem, do którego wchodząc trzeba się dobrze ukłonić (i słusznie). W trakcie pisania
tej pracy utrwaliła się jego nazwa, i taka pewnie pozostanie: „ipeen”. To szkolne
archiwum. Należałoby je więc nazwać raczej „ipees”. W tym „zakamarku” przy klatce
schodowej zamknięty jest prawie wiek historii szkoły. Najstarsze dokumenty, które
skrywa, pochodzą z 1917 roku.

2. Pracownicy szkoły
Nauczyciele
Szkołą i pracą rady pedagogicznej kieruje dyr. p. Roma Piłatkowska. Zastępcą
dyrektora od chwili powołania Zespołu Szkół jest p. Mariola Mucha zajmująca się
głównie sprawami szkoły podstawowej.
Obecnie (kwiecień 2007 r.) w szkole pracuje 23 nauczycieli w tym 20. na pełnych
etatach (patrz: tabela 15). Kiedy wprowadzono nowe stopnie awansu zawodowego
Wielgolas gremialnie „ruszył do boju” i obecnie wśród zatrudnionych jest trzynastu
nauczycieli dyplomowanych.
Średniej wieku dokładnie nie liczyłem (jedna z pilniej strzeżonych tajemnic) ale
wydaje mi się, że właśnie „stuknęła nam” czterdziestka. Oczywiście, tylko przeciętnie, i
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to głównie dzięki męskiej części, bo panie są znacznie młodsze. A przecież dopiero „po
czterdziestce człowiek wie...”
Na pewno w najbliższych latach, a może i miesiącach, ta średnia nieco się obniży, bo
część pedagogów zamierza skorzystać z dobrodziejstw „starej emerytury”. Nowej ponoć
ma w ogóle nie być... Ale bez żartów, choć ten rozdział zamierzałem właśnie lżej
potraktować.
Cóż więcej o nauczycielach?
Uczą dzieci i młodzież, zapewniają opiekę, dbają o bezpieczeństwo, wychowują –
robią wszystko, co należy do obowiązków nauczyciela i sporo rzeczy, które do tych
obowiązków nie należą - ale inaczej szkoła nie byłaby taka, jaka jest.
Uczą się, dokształcają na studiach podyplomowych, kursach, warsztatach, prowadzą
zajęcia dodatkowe (najczęściej społecznie), przygotowują pomoce naukowe,
przygotowują uczniów do konkursów, uroczystości, organizują wycieczki itp., itd.
Znajdują jeszcze przy tym jakimś cudem czas na prowadzenie kół zainteresowań,
redagowanie biuletynu „Uczymy ciekawie” i na życie rodzinne, choć na to ostatnie jakby
nieco mniej.
Ci, których określę mianem hobbystów, działają jeszcze w różnego rodzaju
stowarzyszeniach pozaszkolnych np. Nauczycieli Twórczych, SNAP (poloniści), TPMM,
PZF i in.
Pracownicy obsługi
Obecnie jest ich w szkole dziesięciu; sekretarka (nasza „pani Janeczka”), cztery
osoby zatrudnione są na kuchni, cztery na etatach woźnych i konserwator. Wymieniałem
wszystkich wcześniej, więc nie będę się powtarzał.
Dzięki nim wszystko od strony gospodarczej w szkole gra. W papierach jest
wyjątkowy porządek (o czym miałem okazję przekonać się w ostatnich kilku
miesiącach). W szkole jest czysto, estetycznie, że aż chce się do niej wejść i w niej
przebywać. Kto nie wierzy – niech sprawdzi.
Panie na kuchni przygotowują i codziennie wydają 246 obiadów dla uczniów (150
dzieci korzysta z dofinansowania).
Rada Rodziców
Bez pomocy rodziców wiele z tego, co zadziało się w szkole nie byłoby możliwe.
Rodzice biorą udział w podejmowaniu najważniejszych dla szkoły decyzji. Mam na
myśli nie tylko opiniowanie i wszelkie głosowania nad ważnymi dokumentami
szkolnymi (statut, regulaminy, wewnątrzszkolny system oceniania), ale także
decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych funduszy. W ostatnich latach byli wręcz
„bombardowani” różnego rodzaju ankietami dotyczącymi zarówno spraw gospodarczych,
jak i wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych. a wszystko to dla poprawy jakości,
przejrzystości działań szkoły.
Od 2002 roku Radą Rodziców kieruje p. Celina Sadowska. W skład Zarządu
wchodzą pp. Joanna Reda (z-ca), Agnieszka Proczka (sekr.) Janina Zajma (skarbnik).
I oby tak dalej.
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3. Uczniowie
Obecnie szkoła liczy 259 uczniów; 125 w szkole podstawowej i 134 w pięciu
klasach gimnazjum. W oddziale przedszkolnym jest 17 dzieci. Razem daje to liczbę 276.
(...)
Uczniowie stanowią o szkole. Zobaczymy jaki prezent „egzaminacyjny” jej sprawią
(czyli sobie, rodzicom i nam – nauczycielom) na dwusetne urodziny.
Na całość działalności społeczności uczniowskiej, tym, co w szkole się dzieje poza
lekcjami, największy wpływ ma samorząd szkolny.
W bieżącym roku szkolnym pracami samorządu kieruje Zarząd pod
przewodnictwem Katarzyny Reda z kl. II. Pomagają jej w tym Ewelina Proczka z kl.
Ib (z-ca), Karolina Nocek z kl. IIIb – sekretarz, Monika Zgódka z kl. Ib- skarbnik.
Samorząd uczniowski redaguje własna gazetkę, dwumiesięcznik „Świderek”.
Naczelną redaktor jest Ola Kowalska z kl. II.
W połowie roku szkolnego został wybrany nowy skład pocztu sztandarowego, który
zapewne dostąpi zaszczytu dzierżenia sztandaru szkoły podczas majowych obchodów.
Skład podstawowy: Mateusz Radzio (Ib), Nina Chlibiuk (Ib), Monika Zgódka(Ib).
Skład rezerwowy: Kamil Prus (Ia), Ewelina Proczka (Ib), Justyna Nocek (Ia).
( Nie chwaląc się – jak mawiał Zagłoba – Ib moja to jest klasa).

4.

Pomarzyć...

Zacznijmy od Pani Dyrektor: -„Człowiek, odkąd istnieje zawsze marzy, zawsze ma
swoje plany. Podobnie i ja. Chciałabym rozbudować salę gimnastyczną o magazynek
sprzętu i salę do zajęć korekcyjno-rytmicznych. Marzy mi się taki budżet, który
zapewniłby standardowe potrzeby szkoły, by dyrektor nie musiał ciągle poszukiwać
sponsorów, mógł być hojnym dla swoich pracowników – zakupić im pomoce dydaktyczne,
o których marzą, wypłacać godziwą pensję, na którą na pewno zasługują.
Marzy mi się również mniej biurokracji w naszej oświacie. Wówczas i ja, i
nauczyciele mielibyśmy więcej czasu na to, co najważniejsze – nauczanie i wychowanie
młodego pokolenia.
Kolejnym marzeniem jest to, by nauczycielom dano przemyślane narzędzia
zapewniające zdyscyplinowanie pracy w szkole. Młodzież musi mieć więcej obowiązków,
a prawo powinno gwarantować zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko uczniom, ale i
pracownikom.
Myślę, że moje marzenia nie są zbyt wygórowane i o ile by się spełniły, o tyle w
polskiej oświacie zadziałoby się na pewno lepiej, bo być nauczycielem we współczesnych
realiach nie jest łatwo.
Sobie życzyłabym tylko zdrowia, by móc pokonywać trudności, walczyć z
niesprawiedliwością tego świata i... doczekać czasów, o których marzę.”
A pracownicy? Otrzymywać co miesiąc choćby 50% tego, co otrzymują nauczyciele
na Zachodzie, a biorąc pod uwagę to, jak sobie radzą absolwenci polskich szkół i uczelni,
którzy w tamtym kierunku wyjechali, nasi nauczyciele warci są chyba i 150%.
Część marzy o stałych przepisach zarówno dotyczących pracy, jak i zapewniających
stabilizację życiową – choćby zaniechania ciągłego grzebania przy emeryturach, wieku
emerytalnym, itp.
Większość pytanych nie miała nawet sił pomarzyć i robiła zdziwione miny...

-172-

- Oszalałeś?! Marzenia...?
- Dobrze, dobrze... przepraszam - już nie będę pytał.
Panie na kuchni marzą o maszynie do obierania ziemniaków. Panie woźne o
uczniach, którzy będą się zachowywać w szkole tak, jak w domu – szanować czyjąś
pracę.
Ja marzę o tym, żeby wszystko zawsze spokojnie zrobić na czas. Poza tym w szkole
jest jeszcze jeden niewykorzystany strych, a ta szkoła naprawdę zasługuje na porządne
szkolne muzeum.
Marzę też o tym, żeby któremuś z moich uczniów, którzy jakimś dziwnym trafem
wybrali za przedmiot studiów historię, możliwie najszybciej uścisnąć dłoń i rzec: Gratuluję, profesorze. Zawsze uważałem, że marny to nauczyciel, jeśli nie wychowa
choćby jednego ucznia, który go przerośnie. Na tym przecież polega postęp, rozwój.

5. Od siebie
Napisałem. Pewnie, że nie do końca tak, jak chciałem, ale właśnie na liczniku, u dołu
monitora, pojawiła się liczba bardzo bliska 200. Ksiąg miało być kilkoro, a więc IX. musi
być ostatnią.
Starałem się – jak to we wstępie zaznaczyłem – żeby każdy znalazł w tej pracy coś
dla siebie: mieszkaniec Wielgolasu (lub pobliskich miejscowości), historyk, nauczyciel,
absolwent szkoły i jej obecny uczeń. Z tego też założenia wynika taki, a nie inny układ
tej pracy. Od „naukowego” po „popularny”, nie utkany przypisami, odnośnikami itp.,
łatwy do czytania.
Czy jestem zadowolony? Pewnie..., że nie. Gdybym do takich należał, co to łatwo w
zachwyt popadają, to dołożyłbym do poprzedniego opracowania z 10 stron, powiększył
czcionkę i to wszystko. A miałem zamiar napisać więcej, przynajmniej zamieścić tutaj
ceremoniał szkolny i jeszcze kilka tabel. Może innym razem, może w innej pracy.
W tym miejscu (dopiero) dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
tej pracy. Dziękuję pracownikom Archiwów Państwowych, szczególnie w Otwocku i
Siedlcach, za cierpliwe donoszenie tomów akt. Dziękuję pracownikom „archiwów
miejscowych” - parafialnych i szkolnych za udostępnienie akt. Słowa podziękowania
kieruję do tych, którzy już wcześniej w temacie „grzebali” – koledze Zygmuntowi
Gajowniczkowi i koleżance Elżbiecie Duczek oraz wszystkim, którzy cokolwiek na
temat historii i szkolnictwa w regionie napisali.
Podziękowania kieruję w stronę pracowników UG w Latowiczu za udostępnione
dane statystyczne.
Dziękuję serdecznie mojej byłej uczennicy, a obecnie magistrantce, Katarzynie
Zawadce.
Wszystkim pracownikom szkoły wyrażam wdzięczność za cierpliwość i udzielone
informacje, bądź pomoc w ich pozyskiwaniu. Szczególnie naszej Pani Janeczce za
cierpliwość i przepraszam za to grzebanie w papierzyskach, ale obiecuję, że do
„ipeenu”... nadal będę zaglądał.
Panią Dyrektor za ciągłe w ostatnim czasie zawracanie głowy przepraszam, jak
również za czasowy brak należytego zaangażowania w codzienne sprawy szkoły.
Dziękuję zaś za wyrozumiałość w tych pierwszych miesiącach tego jubileuszowego roku.
Jeszcze tylko kilka dni i zabieram się do dziennika i swojej klasy... - na 200-lecie
wszystko musi grać.
Koleżance Marzenie... od czego zacząć? Chyba jednak od podziękowania za
ślęczenie nad korektą tekstu i cenne uwagi, za wszystkie skreślenia i podkreślenia.
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Przepraszam zaś za to, że było to „z dziś na wczoraj” i od razu zastrzegam, że w
ostatnich rozdziałach korektorem byłem sobie sam. Błędy więc i niedociągnięcia biorę na
siebie
Żeby nie pozostać dla „zamiejscowych” czytelników anonimowym, dorzucę jeszcze
kilka zdań o swojej „karierze zawodowej”.
Zanim stanąłem przed uczniami - sam byłem jednym z nich. Rzecz to oczywista.
Jakim byłem uczniem? O tym niech piszą inni – jeśli zechcą. Najpierw pobierałem nauki
„u Konopnickiej” w Dębem Małym, potem „u Mickiewicza” w Mrozach (znów poeta,
więc i wierszy nieco napisałem – wypadało przecież, choć był to „matfiz”). Później były
dwa lata u „Świerczewskiego” (gdyby to była „Królówka” - jak obecnie - może
wcześniej bym się zajął historią). Następnie kilka miesięcy w POM w Mińsku, gdzie
zapoznałem się z socjalistyczną gospodarką (nawet mistrzem byłem).
Następnie dwa i pół roku stałem na straży (czegoż tu było pilnować?) i do dziś nie
wiem, czy za te dodatkowe pół roku nie powinienem jakiegoś zadośćuczynienia się
domagać, bo przecież nie z własnej woli na tej straży stałem. Ale od kogo? Od obecnej
RP? Jej przecież wtedy nie było, nie Ona mi krzywdę wyrządziła. Teraz miałaby płacić?
Po powrocie do cywila był Rembertów (nie pamiętam imienia patrona, a do teczki
najzwyczajniej nie chce mi się zaglądać) – praca-technika z plastyką, i pierwsza praca w
szkole. Coś kombinowałem z muzyką, ale kiedy dowiedziałem się, że plan przewiduje 70
godzin nauk społeczno-politycznych i 30 godzin grania – tyle mnie widzieli, co na
pierwszych zajęciach. Politechnika – to było to! – chyba całe trzy zjazdy... A później
przyszedł czas „dyrektorowania” w Transborze, aż wreszcie wylądowałem w Instytucie
Teologicznym i przez rok z okładem zgłębiałem filozofię. Chyba pięć przedmiotów
filozoficznych było. Zapamiętałem kosmologię, metafizykę i ks. doktora K. Kusyka. Nie
dało się „ciągnąć” jednocześnie historii, więc z „teologicznego” indeksu zrezygnowałem.
Przez następne 5 lat zgłębiałem tylko historię, a zakończyło się wszystko
„magisterką” z dziejów szkolnictwa. (Chylę czoło przed wieloma Profesorami, którzy
pozwolili mi zrozumieć, że historia to nie bajka i rzecz do pomiatania, a szczególnie
przed moją promotor, prof. dr hab. Panią Florentyną Rzemieniuk, która mi uświadomiła,
że nauczanie młodego pokolenia historii tym bardziej bajką nie jest). Potem jeszcze był
rok wychowania do życia w rodzinie. Praktyczne podstawy miałem, szło więc łatwo,
niemniej jednak zaskoczenia się zdarzały. Ach ci teoretycy...
Moja droga do „Wielkiego Lasu” wiodła przez „Małe Dęby”, potem przeszedłem
„Przez bór”, aż trafiłem do obecnej szkoły. Sądząc - choćby na podstawie wymienionych
nazw - tak chyba powinno być. Ostatecznie jakiś porządek na tym świecie jest, choć
może to tylko los, którym tak łatwo i chętnie wiele rzeczy tłumaczymy.
Za tym „losem” stoją najczęściej konkretni ludzie, których ciągle spotykamy na swej
drodze. Ludzie ci mają konkretne imiona i nazwiska. Trzeba się tylko znaleźć o
właściwym czasie w odpowiednim miejscu. Chyba do „Lasu” skoczyłem we właściwym
czasie. Ci, którzy mnie znają bliżej wiedzą, że nie jestem zbyt skory do podziękowań i
nie oczekuję na nie, chyba nawet nie lubię. Cóż, może zbyt wiele rzeczy uważam za
oczywiste, za normalne, za zwykły ludzki obowiązek...
„Losowi” więc dziękuję.
Transbór, kwiecień 2007r.
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