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Kwartalnik 
 

Refleksji parę o wrześniu 

„Wspomnienie to cicha nuta wzięta z tomu przeszłości”   L. Staff 

 

 Wrzesień jest miesiącem specyficznym – w szkołach kończą się waka-

cje. Zbliżająca się jesień przynosi ze sobą liczne refleksje, wprowadza w zadu-

mę… Tym bardziej, że jest to czas wielu rocznic, ważnych dat ( również tra-

gicznych).  

Wrzesień to czas na nostalgię i wspomnienia, zwłaszcza dla osób, które 

przeżyły pamiętny rok 1945. Rok, w którym miały miejsce wydarzenia ważne 

w historii całego świata. To czas, gdy Ziemie Polskie wyzwalane były spod nie-

mieckiej okupacji, czas zakończenia II wojny światowej. W tym roku też miały 

miejsce tak tragiczne wydarzenia jak zagłada Hiroszimy i Nagasaki. Jest to 

również czas, kiedy odradzało się życie rodzinne i społeczne. Po latach wracali 

do domu wojenni tułacze, organizowali swoje życie od nowa. Wielu z nich, tak-

że mieszkańcy Wąsosza, osiedlali się w nowych miejscach, gdzie wszystko or-

ganizowali na nowo osadnicy (przesiedleńcy).  

 70 lat temu Wąsosz był taką organizującą się społecznością. Przybysze  

z różnych stron Polski i świata tworzyli warunki niezbędne do normalnego ży-

cia. Dzisiaj w naszej szkole odbywa się piękna i doniosła uroczystość rocznico-

wa – 70-lecie placówki. Jest to dla nas czas wspomnień i podsumowań, rozwa-

żań nad przeszłością. Czas bardzo ważny dla seniorów, naszych absolwentów, 

którzy będą dzielić się wspomnieniami, jak i czas wspaniałej lekcji historii  

i szacunku, którą zapamiętają nasi uczniowie. Myślę, że w życiu Naszej Gminy 

(naszej Małej Ojczyzny) jest to wydarzenie bardzo ważne.  

 Jest to bowiem rocznica powstania pierwszej, na terenie gminy, jednost-

ki oświatowej (jednej z pierwszych na Dolnym Śląsku), która wykształciła wie-

le pokoleń Wąsoszan. Jest to święto społeczności lokalnej. Mury szkoły opuści-

ło wielu wybitnych, jak i zwyczajnych absolwentów, zawsze jednak ważnych, 

przyzwoitych ludzi tworzących nasze społeczeństwo.  

 Za 70 lat pracy dla tej społeczności należy się Szkole wielka uroczy-

stość. Podziękowania należą się Szkole za to, że nas kształciła i kształci, że 

przez wiele lat była centrum nauki, kultury, wychowania naszych ojców, nas  

i naszych dzieci. W tę rocznicę chciałbym, aby refleksje związane z poruszony-

mi wcześniej tematami nie były moimi osobistymi, ale, żeby każdy, kto był 

związany z tą szkołą, przez chwilę wspomniał spędzone tu lata i się do tych 

wspomnień uśmiechnął z czułością, radością, łzą w oku. I chociaż słowa pio-

senki mówią – „to, co było minęło, to co było, nie wróci” – wszyscy wierzą, że 

najpiękniejsze wspomnienia nierozerwalnie wiążą się ze szkołą. Bo zawsze 

warto powspominać!!!  

 

Stanisław Kosarzewski 



 Nasza szkoła została wybu-

dowana  w 1928 roku, wtedy była 

to niemiecka szkoła a Wąsosz na-

zywał się wówczas Herrnstadt. Po 

wojnie, w 1945 r. stała się polską 

szkołą. Jej pierwszym dyrektorem 

został pan Jan Frank (dziadek pani 

Marii Baran – nauczycielki naszej 

szkoły oraz pradziadek pani Alek-

sandry Sztor, która uczy nas muzy-

ki). Pracowano wówczas w na-

prawdę trudnych warunkach.  

 

Brakowało wszystkiego, nie było ta-

blic, kredy, ławek, krzeseł, a nawet 

książek i zeszytów, ale nauczyciele, 

rodzice i sami uczniowie starali się 

bardzo, aby szkoła zaczęła szybko 

pracować. I tak też się stało. Wystą-

pili więc wkrótce do ówczesnych 

władz oświatowych z wnioskiem  

o nadanie szkole imienia Bolesława 

Chrobrego. Nastąpiło to dnia 21 XI 

1960 r. i od tego czasu placówka ofi-

cjalnie zaczęła funkcjonować pod 

patronatem pierwszego polskiego 

króla. Z każdym następnym rokiem 

szkolnym było coraz lepiej. Nasza 

szkoła działała, zmieniali się ucznio-

wie, nauczyciele oraz dyrektorzy.  
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„70 lat minęło jak jeden dzień…” 

Zawsze jednak wszyscy dbali o tra-

dycję swojej szkoły. Zawsze szcze-

gólnie ważny był patron -  król Bo-

lesław Chrobry. Zawsze wyprawia-

no mu huczne, szkolne święta. 

 W 1974 r. powstał Kącik 

Patrona Szkoły. Początkowo była 

to metalowa, ozdobna krata w po-

staci włóczni z historycznymi data-

mi dotyczącymi panowania Chro-

brego. Następnie w roku 1979 ką-

cik  zmodernizowano i stanął  

w nim  pomnik króla Bolesława  

w koronie z tarczą i mieczem, a na 

ścianie zawieszono płaskorzeźbę,  

w którą wkomponowane są: denar 

z czasów Chrobrego (awers i re-

wers) oraz pełna nazwa szkoły. 

 

Szkoła Podstawowa w pierwszych latach powojennych. 

Budynek szkoły w latach 30-tych. 
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W szkole jest wiele organizacji 

uczniowskich i kół zainteresowań: 

Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia 

Uczniowska, koło ekologiczne, pla-

styczne, teatralne, kółka sportowe, 

aktyw biblioteczny, SKO albo re-

dakcja gazetki szkolnej „Nowy Bol-

ko”.  

 Mamy dużą bibliotekę, pra-

cownię komputerową, aulę, świetli-

cę ze stołówką oraz szkolny sklepik. 

Świetnie wyposażone jest nasze po-

dwórko. Są na nim 

boiska- do piłki 

nożnej (ze sztucz-

nej murawy), do 

koszykówki, plac 

zabaw, stoły ping-

pongowe oraz 

bieżnia.  

Budynek szkoły 

jest już wiekowy, 

bo ma prawie sto 

lat, ale wygląda 

bardzo solidnie. 

Każdego roku, w wakacje dba się  

o niego szczególnie.  

Dzisiaj ma nowy kolor, okna, drzwi, 

ale mury nadal są te same i z chęcią 

przyjmą jeszcze wielu kolejnych 

wąsoskich uczniów. 

Redakcja gazetki szkolnej „Nowy Bolko” 

 

 Ważnym wydarze-

niem w dziejach szkoły było 

także ufundowanie sztandaru 

przez Komitet Rodzicielski  

w 25. rocznicę jej istnienia. 

Wówczas to, dn. 28 XI 1970 

r. harcerze złożyli uroczyste 

ślubowanie na sztandar  

w obecności władz oświato-

wych i odśpiewali hymn 

szkolny. 

 Potem minęło wiele lat  

i 30 IX 1995 r.- z okazji pięćdziesię-

ciolecia powstania szkoły-  została 

uroczyście odsłonięta pamiątkowa ta-

blica z wizerunkiem Bolesława Chro-

brego.  Zakupiła ją Rada Rodziców  

i tak do  dzisiaj wisi  przy wejściu 

głównym do naszej szkoły. 

 A potem w 1999 r. 

„przyszła” reforma i zamiast 8 

klas, mamy 6 lat nauki w podsta-

wówce i tak jest do teraz. Dziś 

równie mocno, jak kiedyś, dba-

my o tradycję szkoły. Mamy 

wiele świąt i imprez, które ob-

chodzimy każdego roku, są to 

np. „Pasowanie na ucznia klas 

I”, „Pasowanie na czytelnika kl.  

I”, „Święto Patrona Szkoły”, 

„Jasełka”, „Święto Niepodle-

głości”, „Dzień Babci i Dziad-

ka” oraz „Święto Rodziny”. 



 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąso-

szu istnieje już siedemdziesiąt lat. W tym czasie 

dochowała się licznych absolwentów. Wśród 

tych, którzy ukończyli tę szkołę znajduje się 

wielu księży, lekarzy, funkcjonariuszy państwo-

wych i nauczycieli. Warto wspomnieć, że peł-

niący dziś funkcję dyrektora szkoły, pan Stani-

sław Kosarzewski oraz burmistrz Wąsosza, pan 

Zbigniew Stuczyk są absolwentami PSP w Wą-

soszu. A w chwili obecnej w naszej szkole pra-

cuje aż trzynastu nauczycieli, którzy swoją przy-

godę z edukacją zaczęli w wąsoskiej podsta-

wówce. 

 W dzisiejszych czasach, gdy kino i tele-

wizja są ważnym elementem życia każdego 

człowieka, największą sławę i popularność na-

szej kochanej jubilatce przynieśli aktorzy, któ-

rzy elementarne wykształcenie zdobyli właśnie 

w murach wąsoskiej szkoły. Mamy na myśli 

oczywiście pana Mieczysława Hryniewicza  

i pana Zbigniewa Walerysia. Wszyscy prze-

cież oglądamy seriale telewizyjne, śledzimy lo-

sy bohaterów filmowych, gościmy ich w na-

szych domach. A za sprawą telenowel filmo-

wych, takich jak „Na Wspólnej” czy „M jak 

miłość” miło spędzamy z nimi prawie każdy 

wieczór. 

 Przedstawmy więc sylwetki naszych 

najbardziej medialnych absolwentów! 

 Mieczysław Hryniewicz urodził się 31 

sierpnia 1949 roku  w Wąsoszu. Jest absolwen-

tem technikum budowlanego, następnie  studio-

wa ł  n a  W yd zia l e  Ak t o r s k i m PWST  

w Warszawie. Studia ukończył w  1973 roku. Aktor 

związany jest z warszawskimi teatrami: Narodowym 

i Studio oraz poznańskim Teatrem Polskim, gościnnie 

występował także w Teatrze Ochoty i Teatrze Ade-

kwatnym. 

W telewizji zadebiutował w 1973 r.  

w serialu „Droga”, rok później zagrał  

w  f i l m i e  A n d r z e j a  T r z o s a -

Rastawieckiego „Zapis zbrodni”.  

Duży rozgłos przyniosła mu natomiast 

rola taksówkarza Jacka Żytkiewicza  

w serialu Stanisława Barei „Zmiennicy” 

z 1986 roku. Od 2003 występuje w se-

rialu „Na Wspólnej” jako Włodek Zię-

ba-ojciec licznej rodziny, mąż Marii,  

w której rolę wciela się równie świetna 

aktorka, pani Bożena Dykiel. 

 Zbigniew Waleryś urodził się 4 października 

1957 r. w Wąsoszu. To polski aktor, który ukończył 

Studium Aktorskie przy Teatrze Polskim we Wrocła-

wiu w roku1979. Zadebiutował rolą teatralną  

w „Hamlecie” Williama Shakespeare'a na scenie Te-

atru Polskiego we Wrocławiu w 1977 roku. Występo-

wał w licznych teatrach w wielu polskich miastach, 

np. we Wrocławiu, Zielonej Górze, Olsztynie, Legni-

cy, Jeleniej Górze i Poznaniu.  
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Nasi wspaniali absolwenci  
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Mieczysław Hryniewicz z serialową żoną  Bożeną Dykiel 
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 Dużą sławę przyniosła mu jednak rola  

w filmie Jerzego Kawalerowicza „Quo vadis” 

oraz w „Papuszy” w reżyserii Joanny Kos-Krauze  

i Krzysztofa Krauzego.  

 Nasza szkoła wypuściła więc ze swoich 

murów wiele utalentowanych i zdolnych osób, 

które mając już solidny fundament i dzięki swo-

jej ciężkiej pracy oraz samozaparciu osiągnęły 

sukces. Dziś z dumą śledzić możemy również 

karierę kolejnego absolwenta, wspaniałego spor-

towca - piłkarza Sebastiana Madery. Któż  

z nas nie oglądał rodzinnie meczów piłki nożnej, 

nie trzymał kciuków za Biało-Czerwonych albo 

nie dopingował  swojej drużynie? 

 Sebastian Madera urodził się  

30 maja 1985 w Rawiczu.  Na boisku 

najczęściej pojawia się na pozycji środ-

kowego obrońcy. W swojej karierze 

związany został z wieloma dobrymi klu-

bami. Grał np. w Miedzi Legnica, Wi-

dze wie  Łód ź ,  L ech i i  Gdańs k  

a ostatnio w Jagiellonii Białystok. Był 

także młodzieżowym reprezentantem 

Polski. A wszystko zaczęło się od lekcji 

wychowania fizycznego i od Orli Wą-

sosz, w której pan Sebastian rozpoczął 

swoją karierę. 

 Nie sposób wymienić wszyst-

kich absolwentów naszej wspaniałej 

szkoły. Tylu ich było… Dziś wykonują 

ważne zawody albo pełnią istotne funkcje.  

A wszystko zaczęło się w murach naszej kochanej 

podstawówki, na naszym szkolnym podwórku,  

w naszych klasowych ławkach... 

Zbigniew Waleryś 

 Wszystkim absolwentom szkoły - tym znanym  

i tym mniej znanym- życzymy samych szczęśliwych, 

uśmiechniętych i zdrowych chwil życia obfitujących w sa-

me sukcesy. 

Redakcja gazetki szkolnej „Nowy Bolko”  

Sebastian Madera 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rawicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obro%C5%84ca_%28pi%C5%82ka_no%C5%BCna%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
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Pracownicy szkoły na przestrzeni 70 lat 
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Dyrektorzy, wicedyrektorzy  
i kierownicy: 

Jan Frank   - 1945 – 1954 

Jan Radkiewicz   - 1954 – 1955 

Leonard Harapuczyk - 1956 

Jan Frank    - 1957 – 1967 

Stanisław Stuczyk - 1967 –1974 

Edward Kowalczuk - 1973 -1977 

Maria Mróz     - 1973 – 1977 

Irena Hołodowa      -1974 – 1976 

Janina Matusiak – Mrówka -
1974 – 1978 

Mieczysław Bodakiewicz -  

1976 – 1984 

Janusz Gleń  - 1977 – 1987 

Stanisław Stuczyk -1978 – 1984 

Tadeusz Popów    - 1984 – 1987 

Andrzej Bela    - 1987 – 1988 

Anna Leciejewska - 1987 - 1991 

Maria Świątkiewicz - 1988 – 2006 

Halina Mielnik      - 1991 – 1999 

Ewa Kondratowicz - 1999– 2004 

Stanisław Kosarzewski - od 2004 
do chwili obecnej 

Halina Kauch - od 2006 do chwili 
obecnej 

 

 

Pracownicy szkoły w roku szkolnym  1974/1975 

Grono pedagogiczne wraz z uczniami w roku 1946.  

Od lewej: ks. J. Szyca, J. Maluk, S. Skalska, J. Frank, A. Piasecka, A. Chrzanowska, 

St. Zagórski 

Grono nauczycielskie w roku szk. 1958/59 
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Grono pedagogiczne w  latach  

dziewięćdziesiątych 

Rok szkolny 1953/54 .Od  lewej 

nauczyciele: M. Kalinowska,  

Fr. Ciombor, D. Budnikowska, J. Frank,  

A. Wrotniak, Z. Kawecka, St. Mocha 

(woźna) 



 W naszej szkole działa prężnie 
wiele kół zainteresowań, jednym z nich 
jest koło ekologiczne.  

Szkolne Koło Ekologiczne, którego 
opiekunką jest nauczycielka przyrody – 
Ewa Kondratowicz funkcjonuje w na-
szej szkole od 2004 r. W swoim szere-
gu zrzesza uczniów klas IV – VI, któ-
rzy wykazują zainteresowania przyrodą 
i ekologią. 

 Zasadnicze cele, które są reali-
zowane podczas spotkań z uczniami to 
dostrzeganie zmian zachodzących  
w środowisku i ich wartościowanie 
oraz rozwijanie wrażliwości na proble-
my środowiska. 

 Od początku istnienia, Koło 
prężnie współpracuje z takimi instytu-
cjami jak: Nadleśnictwo Góra Śląska, 
Urząd Miejski Wąsosza, Firma Slam 
Poland, Stowarzyszenie Ekologiczno - 
Kulturalne -  „Klub Gaja”, Wąsoskie  
Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzęta-
mi „Kundelek”, Gmina Jemielno, miej-
scowe sklepy, ZPK oraz SZBGKiM 
oraz ZBWiK w Wąsoszu. 

 Do najważniejszych akcji, któ-
re prowadzone są cyklicznie, zaliczyć 
można: „Sprzątanie Świata”, „Dzień 
Ziemi”, „Święto Drzewa”, „Pomagamy 
bezdomnym zwierzętom”, „Pomagamy 
zwierzętom przetrwać zimę”. 

 Koło również bierze udział  
w wielu projektach i programach eko-
logicznych, np. „Czarodziejskie Drze-
wo”, „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, 
„Stań po Zielonej Stronie Mocy”, 
„Drzewo Roku”. Warto wspomnieć, że 
do tej pory posadziliśmy na terenie na-
szej szkoły i  zieleńcach miejskich ok. 
2000 sadzonek drzew i krzewów. Dąb 
rosnący na szkolnym boisku, z naszej 
inicjatywy, stał się pomnikiem przyro-
dy i pretendował do tytułu „Polskie 
Drzewo Roku 2015”. Otrzymaliśmy 
również tytuł „Eko – Przyjaciel” oraz 
wyróżnienie w skali kraju za udział  
w programie – „Zbieraj makulaturę, 
ratuj konie”. Ponadto nasi uczniowie 
biorą udział w przyrodniczych konkur-
sach wiedzy, z których zawsze wycho-
dzą zwycięsko. 

 Podsumowując można stwier-
dzić, że podejmowane przez KE działa-
nia przyczyniły się do podniesienia 
świadomości ekologicznej wśród 
uczniów, uwrażliwienia ich na piękno 
przyrody, a także współdziałania  
w grupie, odpowiedzialności za podej-
mowane zadania oraz nawiązania 
współpracy z instytucjami pozaoświa-
towymi. 

 Ewa Kondratowicz 
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„Co w przyrodzie piszczy!”  
Informacja o działalności koła ekologicznego 
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PSP w Wąsoszu w oczach 
najmłodszych uczniów 

Już mam siedemdziesiątkę ! 

Dziś opowiem wam historię 

 i nie jeden z was się dowie, 

co w tym miejscu działo się- 

 -może któryś już to wie?  

Były święta, przyjemności, no i dużo, 

dużo gości .  

Teatrzyki i wybryki oraz rozśpiewane 

lekcje muzyki. 

 Klasa „szesnastka”, liczb całkowi-

tych znawca, 

 mianowicie, mowa tu o matematyce. 

 A plastyka i technika lubią sobie 

fikać , brykać. 

  

Na mych ścianach tabla sobie wiszą, 

i delektują się tylko wakacyjną ciszą. 

 Korytarze rozbiegane, dobrze że 

okna niepopękane. 

 Kiedy tylko słyszę go, chodzi mi o 

dzwonka ton, 

 wiem, że już nadchodzi „zło”  

a nauczyciele wchodzą do klas, żeby 

tylko dręczyć was. 

 Kiedy znowu dzwonek jest, to na 

lekcje szybko spiesz.  

I liczę na to, że wspaniale tak,  

będzie przez następne siedemdziesiąt 

lat!!! 

 

Martyna Matuszewska, klasa Vb 

Koło ekologiczne w czasie  

różnych akcji.  
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O naszym szkolnym sporcie... 

 Sport szkolny w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Wąsoszu opiera 

się oczywiście na lekcjach wychowania 

fizycznego oraz na zajęciach kółka 

sportowego. Nasi uczniowie często byli 

przygotowywani na masowe zawody 

sportowe oraz na inne rozgrywki  

w ramach kalendarza SZS we Wrocła-

wiu.  

 W ostatnich latach do najwięk-

szych sukcesów uczniów naszej szkoły 

w zawodach masowych należą: m. in. 

Zwycięstwa Ani Mrówki, Mateusza 

Jachimowicza, Mateusza Króla, San-

dry Nowak w Niepodległościowych 

Biegach Ulicznych w Górze. Braliśmy 

udział w wielu, bo aż 22, Biegach 

Olimpijskich w Racocie, skąd często 

też wracaliśmy z nagrodami. Startowa-

liśmy w Majowych Biegach Przełajo-

wych z okazji Uchwalenia Konstytucji 

3 Maja w Głębowicach, gdzie nasza 

szkoła w punktacji ogólnej zawsze zaj-

mowała czołowe miejsca. 

 Wśród zawodów szkolnych- 

wg kalendarza Szkolnego Związku 

Sportowego- najwięcej sukcesów od-

nieśli nasi uczniowie w Igrzyskach 

Dzieci w Lekkiej Atletyce. Na szczeblu 

Województwa Dolnośląskiego zwycię-

żali: w skoku wzwyż - Magda Żo-

łędziewska i Wojtek Jachimowski,  

a IV m - w tej samej dyscyplinie  -  

wywalczyła również Wiktoria Dziura, 

dzielna była sztafeta dziewcząt 4X100 

m, która natomiast zajęła miejsce V. 

Braliśmy udział w rozgrywkach mini-

piłki ręcznej dziewcząt i chłopców, 

gdzie dziewczęta 4-krotnie zdobywały 

Mistrzostwa Powiatu Górowskiego- 

w latach 2012, 2013, 2014,  2015,  

a w Strefie Legnickiej wywalczyły 

miejsce II. 

 Startowaliśmy w rozgrywkach 

mini-piłki nożnej dziewcząt i chłopców 

i wielokrotnie zwyciężaliśmy na szcze-

blu powiatu, a ostatnio nasze wspaniałe 

sportsmenki, w roku 2014, wywalczyły 

III miejsce w Mistrzostwach Woje-

wództwa Dolnośląskiego. Były to: 

Zuzanna Gruda, Natalia Snela, Zu-

zanna Broniewicz, Emilia Knihnicka, 

Julia Skokoń, Gabriela Kowalik, 

Dziura Wiktoria, Janik Joanna, Julia 

Janik, Łucja Rafałko. 

Do w/w zawodów naszych dzielnych 

uczniów przygotowywali nauczyciele 

wychowania fizycznego - Danuta i Ma-

rek Klinszportowie. 

 Nasza szkoła bierze także 

udział w różnych programach sporto-

wych, które mają na celu popularyzację 

sportu wśród dzieci, m.in. „Multisport”- 

dla uczniów klas IV – VI oraz „Mały 

Mistrz”- dla  klasy I, które to projekty 

były realizowane przez nauczyciela 

wychowania fizycznego Danutę Klinsz-

port i wychowawców klas I. 

 Wiele lat współpracujemy  

w zakresie lekkiej atletyki z LLKS 

„Astromal-Krokus” Leszno, owocem 

tej współpracy jest sukces Magdaleny 

Niedźwieckiej, która po latach szkol-

nych treningów jest dziś w polskiej 

kadrze młodzików. 

 

 Najlepszym piłkarzem, wśród 

byłych uczniów naszej szkoły, jest Se-

bastian Madera, który z kolegami  w 

roku 1998 we  Wrocławiu zdobył III 

miejsce w turnieju „Coca-Cola CUP”,  

a obecnie jest zawodnikiem klubu Ja-

giellonia Białystok. 

 Działamy, bo nam się pomaga! 

Przy wsparciu finansowym pana Bur-

mistrza Zbigniewa Stuczyka organizo-

wane są obozy sportowe dla najlep-

szych sportowców naszej szkoły, np. 

letni- w Osiecznej, a zimowy- w gó-

rach. Organizatorem i nauczycielem 

prowadzącym takie zajęcia  jest D. 

Klinszport.  

 Ucząc w PSP w Wąsoszu zaw-

sze staramy się pamiętać, że w zdro-

wym ciele, zdrowy duch!        

  Danuta Klinszport   

Zajęcia  sportowe  w PSP w Wąsoszu  lata  dziewięćdziesiąte 

Zawody  sportowe w Lubinie rok szk. 2014/2015. 



 Dożynki są dla rolników 

najważniejszym w roku świętem, któ-

re jest ukoronowaniem ich całorocz-

nego trudu. Obchodzone są po zakoń-

czeniu najważniejszych prac polo-

wych i zebraniu plonów głównie 

zbóż. 

 W dawnej Polsce Dożynki 

nazywano Wieńcowem (od najważ-

niejszego ich symbolu wieńca ze zbóż 

i kwiatów) lub Okrężnem (od staro-

dawnego obyczaju jesiennego obcho-

dzenia, lub objeżdżania, czyli okrąża-

nia pól po sprzęcie zboża). Obchodzo-

no je prawdopodobnie już w XVI lub 

na przełomie XVI i XVII wieku, kie-

dy na naszych ziemiach rozwinęła się 

gospodarka folwarczno - dworska. 

Urządzali je dla żniwiarzy (służby 

folwarcznej i pracowników najem-

nych) właściciele majątków ziem-

skich. Była to zabawa, poczęstunek  

i tańce - w nagrodę za dobrze wyko-

naną pracę przy żniwach i zebrane 

plony. Żniwa były bowiem uwieńcze-

niem wielkiego gospodarskiego trudu, 

od efektów którego, od ilości i jakości 

zbiorów, zależała ludzka egzystencja.  

 Zachowane w Polsce do 

dzisiejszych czasów obchody do-

żynkowe mają za sobą  kilka 

wieków tradycji, chociaż nieco 

zmieniły swój charakter do dziś 

są ważnym świętem w kalenda-

rzu imprez każdego rolnika. 

 Od połowy sierpnia 

również w gminie Wąsosz rolni-

cy mieli wiele okazji by podzię-

kować za plony. Tegoroczne dożynki 

odbyły się w Pobielu, Chocieborowi-

cach, Sułowie Wielkim, Świniarach  

i Wodnikach. W każdej z tych miejsco-

wości rozpoczynały się mszą świętą 

dziękczynną za zebrane plony. Choć 

susza przyniosła ogromne straty, rolni-

cy chcieli podziękować za to, co udało 

się im zebrać.  

Str. 10 

Święto Plonów 2015 

B IU LE TY N GMI NY WĄS OS Z  

Proboszcz parafii św. Stanisława  Biskupa i Męczennika w Pobielu ks. Marian 

Rapacz  prezentował misternie wykonane wieńce swoich parafian. 

Najmłodsi również poczuli atmosferę dożynek  

i z wielką radością prezentowali ludowe stroje 

Dary ziemi pięknie prezentowały się  

w finezyjnych aranżacjach dożynkowych. 
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 1 września 2015 roku ucznio-

wie oraz pracownicy szkół uroczyście 

rozpoczęli kolejny rok szkolny. W każ-

dej z 5 gminnych instytucji oświatowo-

wychowawczych cała społeczność 

szkolna, rodzice i zaproszeni goście 

brali udział w tych ważnych dla nich 

wydarzeniach. Oczywiście najważniej-

sze w tym dniu były przedszkolaki oraz 

pierwszoklasiści zaczynający swoją 

przygodę ze szkołą. 

 Liczba uczniów, którzy rozpo-

częli naukę w roku szkolnym 2015/-

2016 przedstawia się następująco: 

W Publicznym Gimnazjum im. 

H. Sienkiewicza w Wąsoszu 

rozpoczęło naukę 223 uczniów 

w 12 oddziałach, 

W Publicznej Szkole Podstawo-

wej im. B. Chrobrego w Wąso-

szu edukację rozpoczęło 355 

uczniów w 17 oddziałach, 

W Publicznej Szkole Podstawo-

wej im. J. Tuwima w Czarnobor-

sku do 8 oddziałów uczęszcza 

124 uczniów, 

W Publicznej Szkole Podstawo-

wej im. M. Kownackiej w Pło-

skach rozpoczęło naukę 97 

uczniów w 8 oddziałach, 

W Publicznej Szkole Podstawo-

wej im. J. Brzechwy w Pobielu 

uczęszcza 64 uczniów w 8 od-

działach szkolnych. 

 Wszystkim uczniom, ro-

dzicom, nauczycielom, pracowni-

kom szkół życzymy zdrowia, cier-

pliwości, wiary we własne możli-

wości i wielu sukcesów w nowym 

roku szkolnym.   

Niech przez te 10 miesięcy towa-

rzyszą Wam słowa Stefana Że-

romskiego: „Nauka jest niezmie-

rzonym morzem dobrej wody. Im 

więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś 

spragniony”.   J.L. 

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęty 

Pierwszoklasiści z PSP  w Płoskach. 

Rozpoczęcie roku szkolnego w PSP w Wąsoszu. 
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Wspomnienia z wakacji 

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Cieszkowicach 

Wycieczka  do Deli Parku 

 Niestety, wakacje się skończyły 

i trzeba czekać na następne.  Chociaż wspo-

mnienia z nich na długo pozostaną w pamięci. 

Podczas tych dwóch wakacyjnych miesięcy  

w Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu odby-

wały się różnego rodzaju zajęcia, zabawy, fe-

styny, przedstawienia teatralne oraz wycieczki.  

Muzeum  Uzbrojenia  w Poznaniu. 

Przedstawienie teatralne w ZPK. 

Walki SUMO kobiet podczas „ I Sprawnościowego 

Turnieju  Drużyn o Puchar Burmistrza Wąsosza” 

Wycieczki rowerowe po gminie Wąsosz. 


