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Nie sposób nie zauwa¿yæ piêknego jubileuszu 110-lecia istnienia 
szko³y. Cieszê siê, ¿e mo¿emy wszystkim mieszkañcom Wierzenickiej 
Ziemi  przekazaæ obszern¹ informacjê o tym wydarzeniu i przy tej okazji 

przypomnieæ 
o naszej szkole. 
Skromnym 
wk³adem redakcji 
„Wierzeniczeñ” 
w rocznicowe 
obchody jest 
przygotowany 
numer specjalny. 
Wyra¿am 
wdziêcznoœæ 
naszym 
redakcyjnym 
kolegom Ewie
i W³odkowi 
Buczyñskim, 
którzy 

przygotowali to wydanie. Z naszego zespo³u mog¹ to zrobiæ najlepiej. 
Sami wszak s¹ wieloletni¹ histori¹ tej szko³y.

Istniej¹ca szko³a jest b³ogos³awieñstwem dla naszych miejscowoœci. 
Radujê siê z powodu ka¿dej dobrej, nawet drobnej  zmiany, która siê w 
niej dokonuje. Jestem przekonany, ¿e dobrze s³u¿y ona tutejszym 
dzieciom, ca³ej tutejszej spo³ecznoœci. Wyra¿am te¿ szacunek dla pracy 
wszystkich dyrekcji i nauczycieli, którzy kiedykolwiek w przesz³oœci tu 
pracowali tworz¹c dobro tej szko³y.

Niech to co dobre trwa i dalej siê rozwija. B³ogos³awiê wszystkich 
pracowników szko³y. B³ogos³awiê wszystkie dzieci i ich rodziców. W 
dzieñ parafialnego odpustu œw. Miko³aja, patrona tak bardzo 
przyjaznego dzieciom, chcê na Mszy œw. o 11.00 dziêkowaæ Bogu za dar 
naszej szko³y i prosiæ o Bo¿¹ opiekê dla niej.

x Przemys³aw Kompf

Szko³a Podstawowa w Wierzonce jest wa¿nym miejscem na 
oœwiatowej mapie Gminy Swarzêdz. Piêknie po³o¿ona, z 
multimedialnie wyposa¿onymi salami, najnowszej generacji boiskiem 
wielofunkcyjnym jest placówk¹, która ³¹czy 110 lat  historii z 
nowoczesnoœci¹. Jest to szko³a, w której zajêcia nie s¹ prowadzone 
tylko w ³awkach szkolnych, ale równie¿ w formie wyjazdów, 
wycieczek, rajdów rowerowych, itp.

Ogromnym atutem kierowanej przez mnie od wrzeœnia tego roku 
szko³y jest jej kameralnoœæ oraz niezwyk³a atmosfera, która panuje w jej 
murach, a organizowane przez szko³ê imprezy, takie jak: Piknik 
Pieczonego Ziemniaka, Kiermasz Œwi¹teczny czy  Koncert 
Noworoczny,  integruj¹ œrodowisko lokalne.

Nie by³oby tego wszystkiego, gdyby nie rodzice, którzy nie tylko 
wspieraj¹ nauczycieli w ich pracy wychowawczej i dydaktycznej, 
mocno anga¿uj¹c siê w ¿ycie szko³y.

Obecnie w szkole uczy siê 86 uczniów. Kadra sk³ada siê z 17 
nauczycieli oraz 4 pracowników administracji i obs³ugi. Moim 
zamiarem, jako osoby odpowiedzialnej za jej w³aœciwe funkcjonowanie, 
jest kontynuowanie wszystkich dobrych tradycji tej palcówki. Pragnê 
poszukiwaæ nowych mo¿liwoœci oraz kierunków rozwoju wspólnoty 
tworzonej przez kolejne roczniki uczniów, ich rodziców oraz moich 
wspó³pracowników. 

Ewa Madanowska
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Wieś
Historia Wierzonki by³a œciœle zwi¹zana z dziejami Wierzenicy. Najwczeœniejszy 
zapis o Wierzenicy pochodzi z 1153 roku. W po³owie XII wieku Wierzenica by³a 
rozleg³¹ w³oœci¹ o 2 dzia³ach: Wierzenica Wielka i Ma³a Wierzenica póŸniej 
nazywana Wierzeniczk¹ a dziœ Wierzonk¹. Tê w³aœnie czêœæ Wierzenicy darowa³ 
Prandota z rodu Czewojów pierwszemu w Polsce klasztorowi cystersów w £eknie, 
w 1153 roku. Ma³a Wierzenica (Wierzonka) w drodze wymiany przesz³a w rêce 
ksiêcia Przemys³a I, który podarowa³ j¹ klasztorowi cysterek  Owiñskach 
(ufundowali go z bratem Boles³awem Pobo¿nym w latach 1248-1252). Nale¿a³a 
do klasztoru  do  schy³ku XVIII wieku. Po rozbiorach rz¹d pruski przej¹³ maj¹tek 
zakonu, a nastêpnie sprzeda³ dobra klasztorne. Naby³ je Otto Sigismund Joseph 
Treskow. Ten berliñski kupiec i bankier 14 stycznia 1797 roku otrzyma³ tytu³ 
szlachecki nadany przez króla Fryderyka Wilhelma II, do nazwiska dosz³o „von”. 
Pó³tora tygodnia póŸniej 24 stycznia 1797 roku maj¹tki poklasztorne  13 wsi, w 
tym: Barcinek, Dêbogóra, Skorzêcin, Wierzonka i lasy sta³y siê jego w³asnoœci¹. 
Wierzonka zosta³a jedn¹ z siedzib potomków Otto von Treskowa. W ich rêkach 
pozostawa³a do stycznia 1945 roku. Treskowowie byli dobrymi gospodarzami, w 
obrêbie klucza maj¹tków zak³adali nowe folwarki: dzisiejsze Mielno, pierwotna 
polska nazwa Mi³o potem Milno i Kar³owice. Z ich czasów pozosta³y te¿ budynki 
szkolne, stary we wsi a wed³ug przekazów ich potomków po k¹dzieli tak¿e szko³y 
„za wsi¹”.

Szkoła dawniej
Na pó³nocnym skraju wsi Wierzonka znajduje siê wpisana w krajobraz od ponad 
wieku szko³a. Przy ostrym zakrêcie stoi budynek z czerwonej ceg³y z przepiêkn¹ 
rozet¹ i napisem A.D. 1905. Tym samym to od 110 lat miejsce nauki dzieci i 
m³odzie¿y z okolicznych miejscowoœci. Jak by³a wczeœniej? Dawniej, na pewno 
przed niemal 200 laty, dzieci z tych okolic uczêszcza³y do szko³y w Wierzenicy. 
Mówi o tym najstarszy dokument dotycz¹cy szkolnictwa na tym terenie; Rapport 
Szkó³ki Parafialney Wierzenickiey, Sk³adai¹cy siê z wsiów Wierzenica, Kobylnica, 

goWierzonka, Dêbogóra i Mechowa w Powiecie Poznañskim, u³o¿ony dnia 2  Marca 
1820 r. (nie istnia³y jeszcze wówczas Milno (Mielno) i Kar³owice. Zawiera on 
rozk³ad nauki od poniedzia³ku do soboty, w godzinach od 8 do 11 i od 2-giej do 4-
tej. Uczniów by³o 21 w tym 13 ch³opców i 8 dziewcz¹t, sami katolicy. Podzieleni 
byli na dwie klasy: Pierwsza klasa uczni  16, Druga klasa  5. Naucza³ jeden 
nauczyciel. Szko³a by³a wyznaniow¹, katolick¹. Iloœæ dzieci by³a niezbyt du¿a 

wynika³o to z jednej strony z liczby mieszkañców i braku obowi¹zku szkolnego z 
drugiej. Nie s¹ znane inne dane ludnoœciowe z tamtego okresu, 42 lata wczeœniej  
w 1778 roku w parafii wierzenickiej by³o 392 katolików. Do komunii 
przystêpowa³o 166 mê¿czyzn i 139 kobiet. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e by³o 87 dzieci.  
Nie wiemy gdzie uczy³y siê dzieci jakie by³y wœród 129 protestów wyznania 
augsburskiego mieszkaj¹cych w obrêbie parafii. Szko³a w Wierzenicy zakoñczy³a 
swoj¹ dzia³alnoœæ 20 czerwca 1974 roku. Aktualnie Wierzenica nale¿y do obwodu 
szko³y w Wierzonce. Natomiast pierwsza  szko³a w Wierzonce powsta³a w  1826 
roku dziêki wysi³kom mieszkañców oraz przy pomocy dworu  rodziny von 
Treskow. Mieœci³a siê we wsi, w budynku (ul. Dzia³kowa 4) zwanym Stara Szko³a. 
W niej jak to wtedy w ma³ych szko³ach bywa³o byæ mo¿e jednoczeœnie nauczano 
dzieci katolickie i ewangelickie. Najbli¿sza szko³a ewangelicka o istnieniu, której 
wiadomo znajdowa³a siê w Swarzêdzu.

Uczniowie w latach 1905-1945
Przez pierwsze 40 lat istnienia do szko³y uczêszcza³y dzieci polskie i niemieckie. 
Polskie zawsze stanowi³y wiêkszoœæ uczniów. W 1926 roku G³ówny Urz¹d 
Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej opublikowa³: Skorowidz miejscowoœci 
Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego 
powszechnego spisu ludnoœci z dnia 30 wrzeœnia 1921 r. i innych Ÿróde³ 
urzêdowych. Wsie tworz¹ce wówczas obwód szkolny zamieszkiwali Polacy i 
Niemcy, nie by³o przedstawicieli innych narodowoœci.

wieœ Polacy Niemcy
Dêbogóra 91 11
Kar³owice 199 35
Ludwikowo 23 39
Milno 120 -
Wierzonka 210 66
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Na 794 mieszkañców Polaków by³o 643 a Niemców 151. Polacy stanowili 80,98 % 
a Niemcy  19,02%. mieszkañców. Tym samym mo¿na przyj¹æ, ¿e co pi¹te dziecko 
by³o narodowoœci niemieckiej. W czasie II wojny ten wskaŸnik wzrós³ na korzyœæ 
Niemców. Po 1945 roku nie by³o uczniów narodowoœci niemieckiej. 

W różnych bytach państwowych
Szko³a w obecnym budynku powsta³a w czasie zaborów kiedy Wielkopolska 
wchodzi³a w sk³ad Cesarstwa Niemieckiego (II Rzesza), potocznie mówi siê o 
pañstwie pruskim. Szkolnictwo na terenach polskich zajêtych przez Prusy do 1872 
roku pozostawa³o pod  dozorem szkolnym duchowieñstwa poszczególnych 
wyznañ. Od roku 1876 jêzyk niemiecki sta³ siê jêzykiem urzêdowym tak¿e w 
Provinz Posen (Prowincji Poznañskiej). Ta nazwa obowi¹zuj¹ca od 1848 roku by³a 
znakiem narastaj¹cej germanizacji. Zast¹pi³a maj¹ce pewne oznaki odrêbnoœci 
narodowej Wielkie Ksiêstwo Poznañskie, podzielone na dwie regencje 
(poznañsk¹ i toruñsk¹). Polacy w Ksiêstwie mogli u¿ywaæ jêzyka ojczystego na 
równi z jêzykiem niemieckim. Pocz¹tkowo dobrze rozwija³o siê szkolnictwo 
elementarne z jêzykiem polskim jako wyk³adowym. PóŸniej stopniowo 
wprowadzano niemiecki choæ pozwolono jeszcze uczyæ religii w jêzyku polskim. 
Praktycznie, z wyj¹tkiem religii, nauczanie by³o jednakowe dla wszystkich 
uczniów. Na pocz¹tku XX wieku w³adze szkolne regencji poznañskiej wyda³y 
okólnik, na mocy którego nauka religii w szko³ach ludowych mia³a siê odbywaæ 
te¿ w jêzyku niemieckim. Na tym tle dosz³o w latach 1901-1907 do strajków 
szkolnych. Nie mamy wiadomoœci czy w Wierzonce dzieci te¿ strajkowa³y . 
Zgodnie z prusk¹ nomenklatur¹ szko³a ta wówczas by³a ju¿ nie elementarn¹ a 
ludow¹. Po powstaniu wielkopolskim  i scaleniu z reszt¹ ziem polskich w II 
Rzeczpospolitej nauczanie odby³o siê w jêzyku polskim, zapewne z zachowaniem 
jêzyka niemieckiego (po 3 godziny tygodniowo). W paŸdzierniku  1939 roku 
Adolf Hitler wcieli³ Wielkopolskê do Rzeszy Niemieckiej (III Rzesza). Dzieci 
polskie i niemieckie mniej czy bardziej regularnie chodzi³y do szko³y. Normalna a 
nauka zarezerwowana by³a dla niemieckich. Na pocz¹tku wojny 16 maja 1940 
roku, ówczesny kierownik szko³y zosta³ wysiedlony do Generalnej Guberni. Po 
wywiezieniu nauczyciela polskiego szko³a by³a nieczynna do 1941. Od czasu do 
czasu w budynku szkolnym kwateruj¹ wojska niemieckie. W roku 1941 w³adze 
niemieckie przysy³aj¹ do Wierzonki nauczycielki  Niemki, które zmieniaj¹ siê 
czêsto. Szko³a zostaje uruchomiona dla dzieci polskich. Nauka ogranicza siê do 
jêzyka niemieckiego i pewnych wiadomoœci z rachunków i przyrody o znaczeniu 
praktycznym. Naturalnie jêzykiem wyk³adowym jest jêzyk niemiecki. W³aœciwa 
nauka szkolna trwa 4 do 5 miesiêcy w roku. Resztê czasu poœwiêca siê na 
organizowanie zbiórek jagód leœnych, grzybów. Stosuje siê szeroko kary cielesne. 
Ze wspomnieñ by³ych uczniów w 2005 roku; Ch³opcy, jak to ch³opcy w czasie 
zbierania oszukiwaliœmy bo nie za bardzo chcia³o nam siê zbieraæ. Na spód 
koszyczków czy kobia³ek k³adliœmy mech albo liœcie a na wierzch dopiero trochê 
jagód czy grzybów. Dziewczêta by³y bardziej pracowite. PóŸniej szko³ê zamkniêto. 

W czasie II wojny czêsto uczniowie Polacy; czuli rózgi na swojej skórze nawet za 
niewielkie przewinienie. By³y tylko dwie sale lekcyjne, ubikacje na zewn¹trz a 
jakie problemy z umyciem r¹k. Jesieni¹ 1944 roku zosta³a zamieniona nie tyle na 
szpital co izbê chorych (urazy, przeziêbienia) dla Polaków pracuj¹cych 
przymusowo przy kopaniu okopów i rowu pancernego (przeciwczo³gowego) w 
ramach tzw. „Einsatzu”. Wojnê szko³a przetrwa³a nienajgorzej; Budynek szkolny 
jest stosunkowo ma³o zniszczony. Otwory pozbawione szyb, drzwi i zamkniêcia 
zrujnowane, dachy przeciekaj¹. Brak ³awek  zupe³ny. Akta szkolne uleg³y 
zniszczeniu. Biblioteka szkolna zosta³a oddana na makulaturê lub spalono ksi¹¿ki. 
Na prze³omie lutego i marca 1945 roku znowu zaczê³a dzia³aæ polska szko³a. Od 
1945 do 1952 roku funkcjonowa³a w Rzeczpospolitej Polskiej (RP) a potem do 
1989 r. w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL)  potocznie w Polsce Ludowej. 
Wizualnymi symbolami tamtych czasów by³ orze³ bez korony w godle 
pañstwowym. Po przemianach ustrojowych nast¹pi³ powrót do nazwy 
Rzeczpospolita Polska (III Rzeczpospolita i or³a w koronie. Od 1945 jêzykiem 
nauczania jest jêzyk polski. Przez te lata szko³a, która z ludowej zmieni³a siê na 
powszechn¹, od ustawy z 17 lutego 1922 roku z przymiotnikiem „publiczna”. Po 
II wojnie w ramach reformy szkolnictwa szko³y powszechne zosta³y zast¹pione 
szko³ami podstawowymi. 

Gminna i gromadzka przynależność administracyjna
Obwód szkolny czyli miejscowoœci, z których 
dzieci uczêszcza³y do szko³y obejmowa³, z 
wyj¹tkiem czêœci Dêbogóry, gdzie byli równie¿ 
w³oœcianie czyli gospodarze, tereny nale¿¹ce do 
von Treskowów z Wierzonki. Powi¹zanie z reszt¹ 
ich dóbr i g³ówn¹ siedzib¹ w Owiñskach rzutowa³ 
te¿ na przynale¿noœæ administracyjn¹. Ca³y 
obwód szkolny nale¿a³ do 1954 roku do gminy 
Czerwonak. PóŸniej Wierzonka i Kar³owice, a co 
za tym idzie i szko³a znalaz³y siê w dzisiejszej 
gminie Swarzêdz. Dzisiejszej poniewa¿ w latach 
19541972 w miejsce gmin funkcjonowa³y 
gromady. W Starej szkole mieœci³a siê siedziba 
gromady Wierzonka. Wybory do Gromadzkiej 
Rady Narodowej (GRN) odby³y siê 5 grudnia 
1954 roku, lokal wyborczy by³ w szkole. Po jej 
likwidacji (istnia³a do1960 roku) Wierzonka i 
Kar³owice wesz³y w sk³ad gromady Kobylnica. 
Kolejna reorganizacja systemu administracyjnego 
przywróci³a gminy. Obie wsie znalaz³y siê w 
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Na 794 mieszkañców Polaków by³o 643 a Niemców 151. Polacy stanowili 80,98 % 
a Niemcy  19,02%. mieszkañców. Tym samym mo¿na przyj¹æ, ¿e co pi¹te dziecko 
by³o narodowoœci niemieckiej. W czasie II wojny ten wskaŸnik wzrós³ na korzyœæ 
Niemców. Po 1945 roku nie by³o uczniów narodowoœci niemieckiej. 

W różnych bytach państwowych
Szko³a w obecnym budynku powsta³a w czasie zaborów kiedy Wielkopolska 
wchodzi³a w sk³ad Cesarstwa Niemieckiego (II Rzesza), potocznie mówi siê o 
pañstwie pruskim. Szkolnictwo na terenach polskich zajêtych przez Prusy do 1872 
roku pozostawa³o pod  dozorem szkolnym duchowieñstwa poszczególnych 
wyznañ. Od roku 1876 jêzyk niemiecki sta³ siê jêzykiem urzêdowym tak¿e w 
Provinz Posen (Prowincji Poznañskiej). Ta nazwa obowi¹zuj¹ca od 1848 roku by³a 
znakiem narastaj¹cej germanizacji. Zast¹pi³a maj¹ce pewne oznaki odrêbnoœci 
narodowej Wielkie Ksiêstwo Poznañskie, podzielone na dwie regencje 
(poznañsk¹ i toruñsk¹). Polacy w Ksiêstwie mogli u¿ywaæ jêzyka ojczystego na 
równi z jêzykiem niemieckim. Pocz¹tkowo dobrze rozwija³o siê szkolnictwo 
elementarne z jêzykiem polskim jako wyk³adowym. PóŸniej stopniowo 
wprowadzano niemiecki choæ pozwolono jeszcze uczyæ religii w jêzyku polskim. 
Praktycznie, z wyj¹tkiem religii, nauczanie by³o jednakowe dla wszystkich 
uczniów. Na pocz¹tku XX wieku w³adze szkolne regencji poznañskiej wyda³y 
okólnik, na mocy którego nauka religii w szko³ach ludowych mia³a siê odbywaæ 
te¿ w jêzyku niemieckim. Na tym tle dosz³o w latach 1901-1907 do strajków 
szkolnych. Nie mamy wiadomoœci czy w Wierzonce dzieci te¿ strajkowa³y . 
Zgodnie z prusk¹ nomenklatur¹ szko³a ta wówczas by³a ju¿ nie elementarn¹ a 
ludow¹. Po powstaniu wielkopolskim  i scaleniu z reszt¹ ziem polskich w II 
Rzeczpospolitej nauczanie odby³o siê w jêzyku polskim, zapewne z zachowaniem 
jêzyka niemieckiego (po 3 godziny tygodniowo). W paŸdzierniku  1939 roku 
Adolf Hitler wcieli³ Wielkopolskê do Rzeszy Niemieckiej (III Rzesza). Dzieci 
polskie i niemieckie mniej czy bardziej regularnie chodzi³y do szko³y. Normalna a 
nauka zarezerwowana by³a dla niemieckich. Na pocz¹tku wojny 16 maja 1940 
roku, ówczesny kierownik szko³y zosta³ wysiedlony do Generalnej Guberni. Po 
wywiezieniu nauczyciela polskiego szko³a by³a nieczynna do 1941. Od czasu do 
czasu w budynku szkolnym kwateruj¹ wojska niemieckie. W roku 1941 w³adze 
niemieckie przysy³aj¹ do Wierzonki nauczycielki  Niemki, które zmieniaj¹ siê 
czêsto. Szko³a zostaje uruchomiona dla dzieci polskich. Nauka ogranicza siê do 
jêzyka niemieckiego i pewnych wiadomoœci z rachunków i przyrody o znaczeniu 
praktycznym. Naturalnie jêzykiem wyk³adowym jest jêzyk niemiecki. W³aœciwa 
nauka szkolna trwa 4 do 5 miesiêcy w roku. Resztê czasu poœwiêca siê na 
organizowanie zbiórek jagód leœnych, grzybów. Stosuje siê szeroko kary cielesne. 
Ze wspomnieñ by³ych uczniów w 2005 roku; Ch³opcy, jak to ch³opcy w czasie 
zbierania oszukiwaliœmy bo nie za bardzo chcia³o nam siê zbieraæ. Na spód 
koszyczków czy kobia³ek k³adliœmy mech albo liœcie a na wierzch dopiero trochê 
jagód czy grzybów. Dziewczêta by³y bardziej pracowite. PóŸniej szko³ê zamkniêto. 

W czasie II wojny czêsto uczniowie Polacy; czuli rózgi na swojej skórze nawet za 
niewielkie przewinienie. By³y tylko dwie sale lekcyjne, ubikacje na zewn¹trz a 
jakie problemy z umyciem r¹k. Jesieni¹ 1944 roku zosta³a zamieniona nie tyle na 
szpital co izbê chorych (urazy, przeziêbienia) dla Polaków pracuj¹cych 
przymusowo przy kopaniu okopów i rowu pancernego (przeciwczo³gowego) w 
ramach tzw. „Einsatzu”. Wojnê szko³a przetrwa³a nienajgorzej; Budynek szkolny 
jest stosunkowo ma³o zniszczony. Otwory pozbawione szyb, drzwi i zamkniêcia 
zrujnowane, dachy przeciekaj¹. Brak ³awek  zupe³ny. Akta szkolne uleg³y 
zniszczeniu. Biblioteka szkolna zosta³a oddana na makulaturê lub spalono ksi¹¿ki. 
Na prze³omie lutego i marca 1945 roku znowu zaczê³a dzia³aæ polska szko³a. Od 
1945 do 1952 roku funkcjonowa³a w Rzeczpospolitej Polskiej (RP) a potem do 
1989 r. w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL)  potocznie w Polsce Ludowej. 
Wizualnymi symbolami tamtych czasów by³ orze³ bez korony w godle 
pañstwowym. Po przemianach ustrojowych nast¹pi³ powrót do nazwy 
Rzeczpospolita Polska (III Rzeczpospolita i or³a w koronie. Od 1945 jêzykiem 
nauczania jest jêzyk polski. Przez te lata szko³a, która z ludowej zmieni³a siê na 
powszechn¹, od ustawy z 17 lutego 1922 roku z przymiotnikiem „publiczna”. Po 
II wojnie w ramach reformy szkolnictwa szko³y powszechne zosta³y zast¹pione 
szko³ami podstawowymi. 

Gminna i gromadzka przynależność administracyjna
Obwód szkolny czyli miejscowoœci, z których 
dzieci uczêszcza³y do szko³y obejmowa³, z 
wyj¹tkiem czêœci Dêbogóry, gdzie byli równie¿ 
w³oœcianie czyli gospodarze, tereny nale¿¹ce do 
von Treskowów z Wierzonki. Powi¹zanie z reszt¹ 
ich dóbr i g³ówn¹ siedzib¹ w Owiñskach rzutowa³ 
te¿ na przynale¿noœæ administracyjn¹. Ca³y 
obwód szkolny nale¿a³ do 1954 roku do gminy 
Czerwonak. PóŸniej Wierzonka i Kar³owice, a co 
za tym idzie i szko³a znalaz³y siê w dzisiejszej 
gminie Swarzêdz. Dzisiejszej poniewa¿ w latach 
19541972 w miejsce gmin funkcjonowa³y 
gromady. W Starej szkole mieœci³a siê siedziba 
gromady Wierzonka. Wybory do Gromadzkiej 
Rady Narodowej (GRN) odby³y siê 5 grudnia 
1954 roku, lokal wyborczy by³ w szkole. Po jej 
likwidacji (istnia³a do1960 roku) Wierzonka i 
Kar³owice wesz³y w sk³ad gromady Kobylnica. 
Kolejna reorganizacja systemu administracyjnego 
przywróci³a gminy. Obie wsie znalaz³y siê w 
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jednostce, któr¹ administrowa³ Urz¹d Gminy Swarzêdz (samo miasto by³o w gestii  
Urzêdu Miejskiego). W 1975 roku zlikwidowano powiaty (przywrócone od 1 
stycznia 1999 roku),  a oba urzêdy po³¹czono. Powsta³ Urz¹d Miasta i Gminy 
Swarzêdz.

Wyjątkowa lokalizacja
Szko³a znacznie wiêksza ni¿ okoliczne, zosta³a zlokalizowana odmiennie ni¿ 
tamte placówki. Powsta³y one w obrêbie zabudowy danej wsi lub na jej skraju, tak 
by³o w Kobylnicy, Gruszczynie, Uzarzewie, Pruszewcu. Tu lokalizacja by³a na 
surowym korzeniu, w miejscu dot¹d niezagospodarowanym i niezamieszkanym. 
Na swój sposób demokratyczna  w niemal jednakowej odleg³oœci od Wierzonki, 
Kar³owic, Dêbogóry i wiêksza w przypadku Mielna i Ludwikowa. Zabudowania 
szkolne powsta³y przy skrzy¿owaniu drogi  bruku z Kobylnicy (do dêbogórskiego 
krzy¿a dochodzi³a szosa wybudowana przez Hugo Ludwiga von Treskowa w 1883 
roku) i ówczesnej drogi od strony Tuczna (dziœ dojazdowa od strony podwórka) w 
kierunku Kozieg³ów i Poznania, równolegle do niej. 

Szkolne budowle i ich przemiany
Kompleks szkolny sk³ada³ siê z budynku szko³y, gospodarczego z 
pomieszczeniami do hodowli zwierz¹t (by³y w nich koryta dla œwiñ) na skrajach i 
dwoma pomieszczeniami pe³ni¹cymi funkcjê stodo³y w œrodku. Pomiêdzy tymi 
budynkami by³a istniej¹ca do dziœ studnia z pomp¹. Trzecim zabudowaniem by³y 
ubikacje, pruski mur (konstrukcja drewniana wype³niona ceg³¹), przebudowane 
jesieni¹ 1963 roku na murowane. Ten obiekt najwczeœniej przesta³ pe³niæ swoj¹ 
funkcjê, i w 1999 roku zosta³ rozebrany. Dziœ w jego miejscu jest niewielka górka 

na szkolnym podwórku. Budynek gospodarczy z powodu z³ego stanu 
technicznego wyburzono w listopadzie 2012 roku. Miejsce po nim i czêœæ 
podwórka s¹ obecnie obsiane traw¹. W 1928 roku na ówczesnym rozdro¿u przy 
szkole zosta³ postawiony pomnik Najœwiêtszego Serca Jezusowego. Ufundowany 
jako wotum wdziêcznoœci za odzyskan¹ niepodleg³oœæ w pierwsze 
dziesiêciolecie, z darów miejscowego spo³eczeñstwa. W roku 1940 bezbo¿nicy z 
Hitler-Jugend [Hitlerjugend] w wigiliê Zielonych Œwi¹t pod os³on¹ nocy pomnik 
zniszczyli zupe³nie, a gruzy nakazali usun¹æ Polakom. Do 1987 roku zabudowania 
szko³y  by³y jedynymi w tej czêœci wsi. Obok zabudowañ by³y trzy ogrody. Ten po 
prawo od nieczynnego obecnie wejœcia i wjazdu przez bramê istnieje. Znajduj¹cy 
siê po lewej stronie, by³ poni¿ej drogi od bramy, zosta³ od wiosny 1961 roku 
zasypany (czêœæ materia³u pochodzi³a z górki w miejscu gdzie jest bie¿nia) i 
przeznaczony na powiêkszenie boiska. Obecnie funkcjonuj¹ce boiska sportowe 
s¹ w obrêbie pól nale¿¹cych do szko³y. W okresie powojennym by³o to ³¹cznie 3,5 
ha, w tym podwórko i pod budynkami 37 arów, w 1968 roku  ju¿ tylko 1,48 ha. W 
miejscu nowej czêœci szko³y by³ niewielki ogród i sad a potem ogródek dla 
uczniów. W samym budynku szko³y na pocz¹tku by³y dwie izby lekcyjne przez 
ca³¹ jego szerokoœæ po lewej stronie. Jedna na parterze a druga na  piêtrze. Praw¹ 
stronê zajmowa³y dwa mieszkania dla nauczycieli. Po trzy pokoje, kuchnia, 
œpi¿arnia (pomieszczenie na produkty spo¿ywcze), przedpokój. Wejœcie do nich 
by³o od strony podwórka. W kuchniach by³y zlewy, œcieki odprowadzane by³y 
murowanym kana³em do rowka miêdzy ogrodem a obecn¹ drog¹ dojazdow¹ do 
podwórka. Na strychu nad klasami by³ dwa niewielkie pokoiki. Jeden z nich pe³ni³ 
funkcjê magazynu pomocy naukowych. Drugi, wyremontowany na pocz¹tku 
roku szkolnego 1957/1958 i przeznaczony na mieszkanie dla nauczyciela. W 
piwnicy by³y tak¿e pralnia i wêdzarnia. W roku 1947 zmniejszono mieszkania 
s³u¿bowe o skrajne, od strony czêœci dydaktycznej, pokoje zamieniaj¹c je na 
kancelariê (na dole) izbê lekcyjn¹ (na piêtrze). Podczas wakacji w 1951 roku 
szko³a zosta³a zelektryfikowana. 13 kwietnia 1961 roku zosta³ zainstalowany 
telefon (koszt 1850 z³., poniesiony po po³owie przez Prezydium GRN w 
Kobylnicy i komitet rodzicielski)  czynny w godzinach pracy poczty w 
Kobylnicy. Przez nieco ponad miesi¹c, do 25 marca 1965 roku prac¹ spo³eczn¹ 
trzech mieszkañców Wierzonki czêœæ mieszkania na górze zosta³o zamienione na 
klasê, przedpokój na bibliotekê (dot¹d ksi¹¿ki mieœci³y siê w szafie stoj¹cej w 
klasie) a z czêœci korytarza na dole powsta³ sklepik prowadzony przez 
Spó³dzielniê Uczniowsk¹ „Winniczek”. Czêœæ u¿ytego materia³u stanowi³y 
funkcjonuj¹ce dot¹d okiennice. Przed 1 maja 1965 roku na budynku pojawi³o siê 
god³o pañstwowe i szyld. Chc¹c pozyskaæ i zwi¹zaæ z placówk¹ nauczycieli na 
strychu w 1967 roku, równie¿ systemem gospodarczym, przy pomocy GRN, 
Jednostki Wojskowej i innych  wybudowano dwa dwuizbowe mieszkania dla 
nauczycieli. Do istniej¹cych i na korytarz przy nowych zosta³a doprowadzona 
woda bie¿¹ca oraz zamontowano zlew. By³a te¿ mo¿noœæ zamieszkania we 
wspomnianym pokoiku. W 1970 roku powierzchnia dydaktyczna zosta³a 
powiêkszona o salê powsta³a z pozosta³ej czêœci (pokoju i kuchni) mieszkania na 
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jednostce, któr¹ administrowa³ Urz¹d Gminy Swarzêdz (samo miasto by³o w gestii  
Urzêdu Miejskiego). W 1975 roku zlikwidowano powiaty (przywrócone od 1 
stycznia 1999 roku),  a oba urzêdy po³¹czono. Powsta³ Urz¹d Miasta i Gminy 
Swarzêdz.

Wyjątkowa lokalizacja
Szko³a znacznie wiêksza ni¿ okoliczne, zosta³a zlokalizowana odmiennie ni¿ 
tamte placówki. Powsta³y one w obrêbie zabudowy danej wsi lub na jej skraju, tak 
by³o w Kobylnicy, Gruszczynie, Uzarzewie, Pruszewcu. Tu lokalizacja by³a na 
surowym korzeniu, w miejscu dot¹d niezagospodarowanym i niezamieszkanym. 
Na swój sposób demokratyczna  w niemal jednakowej odleg³oœci od Wierzonki, 
Kar³owic, Dêbogóry i wiêksza w przypadku Mielna i Ludwikowa. Zabudowania 
szkolne powsta³y przy skrzy¿owaniu drogi  bruku z Kobylnicy (do dêbogórskiego 
krzy¿a dochodzi³a szosa wybudowana przez Hugo Ludwiga von Treskowa w 1883 
roku) i ówczesnej drogi od strony Tuczna (dziœ dojazdowa od strony podwórka) w 
kierunku Kozieg³ów i Poznania, równolegle do niej. 

Szkolne budowle i ich przemiany
Kompleks szkolny sk³ada³ siê z budynku szko³y, gospodarczego z 
pomieszczeniami do hodowli zwierz¹t (by³y w nich koryta dla œwiñ) na skrajach i 
dwoma pomieszczeniami pe³ni¹cymi funkcjê stodo³y w œrodku. Pomiêdzy tymi 
budynkami by³a istniej¹ca do dziœ studnia z pomp¹. Trzecim zabudowaniem by³y 
ubikacje, pruski mur (konstrukcja drewniana wype³niona ceg³¹), przebudowane 
jesieni¹ 1963 roku na murowane. Ten obiekt najwczeœniej przesta³ pe³niæ swoj¹ 
funkcjê, i w 1999 roku zosta³ rozebrany. Dziœ w jego miejscu jest niewielka górka 

na szkolnym podwórku. Budynek gospodarczy z powodu z³ego stanu 
technicznego wyburzono w listopadzie 2012 roku. Miejsce po nim i czêœæ 
podwórka s¹ obecnie obsiane traw¹. W 1928 roku na ówczesnym rozdro¿u przy 
szkole zosta³ postawiony pomnik Najœwiêtszego Serca Jezusowego. Ufundowany 
jako wotum wdziêcznoœci za odzyskan¹ niepodleg³oœæ w pierwsze 
dziesiêciolecie, z darów miejscowego spo³eczeñstwa. W roku 1940 bezbo¿nicy z 
Hitler-Jugend [Hitlerjugend] w wigiliê Zielonych Œwi¹t pod os³on¹ nocy pomnik 
zniszczyli zupe³nie, a gruzy nakazali usun¹æ Polakom. Do 1987 roku zabudowania 
szko³y  by³y jedynymi w tej czêœci wsi. Obok zabudowañ by³y trzy ogrody. Ten po 
prawo od nieczynnego obecnie wejœcia i wjazdu przez bramê istnieje. Znajduj¹cy 
siê po lewej stronie, by³ poni¿ej drogi od bramy, zosta³ od wiosny 1961 roku 
zasypany (czêœæ materia³u pochodzi³a z górki w miejscu gdzie jest bie¿nia) i 
przeznaczony na powiêkszenie boiska. Obecnie funkcjonuj¹ce boiska sportowe 
s¹ w obrêbie pól nale¿¹cych do szko³y. W okresie powojennym by³o to ³¹cznie 3,5 
ha, w tym podwórko i pod budynkami 37 arów, w 1968 roku  ju¿ tylko 1,48 ha. W 
miejscu nowej czêœci szko³y by³ niewielki ogród i sad a potem ogródek dla 
uczniów. W samym budynku szko³y na pocz¹tku by³y dwie izby lekcyjne przez 
ca³¹ jego szerokoœæ po lewej stronie. Jedna na parterze a druga na  piêtrze. Praw¹ 
stronê zajmowa³y dwa mieszkania dla nauczycieli. Po trzy pokoje, kuchnia, 
œpi¿arnia (pomieszczenie na produkty spo¿ywcze), przedpokój. Wejœcie do nich 
by³o od strony podwórka. W kuchniach by³y zlewy, œcieki odprowadzane by³y 
murowanym kana³em do rowka miêdzy ogrodem a obecn¹ drog¹ dojazdow¹ do 
podwórka. Na strychu nad klasami by³ dwa niewielkie pokoiki. Jeden z nich pe³ni³ 
funkcjê magazynu pomocy naukowych. Drugi, wyremontowany na pocz¹tku 
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piêtrze. Kapitalny remont mia³ miejsce w 1973 roku. Mianem rewolucji socjalnej 
mo¿na okreœliæ prace zrealizowane w 1978 roku. Ich efektem by³o zainstalowanie 
w budynku centralnego ogrzewania, wewnêtrznych sanitariatów dla uczniów, 
³azienek w mieszkaniach nauczycielskich (na strychu powsta³o trzecie). W dawnej 
pralni powsta³a kot³ownia z piecem na paliwo sta³e, z wejœciem z zewn¹trz i 
stalowym kominem w pobli¿u wejœcia do budynku od strony podwórka. 
Napowietrzna linia energetyczna zosta³a zast¹piona podziemnym kablem. 
Ju¿ w 1962 roku w zwi¹zku z perspektyw¹ uruchomienia klasy ósmej  zak³adano 
budowê sposobem gospodarczym 4 izb lekcyjnych (w baraku). Spoœród cz³onków 
Komitetu Rodzicielskiego w 1984 roku zosta³ wy³oniony Spo³eczny Komitet 
Rozbudowy Szko³y  zamiar dobudowania 3 sal lekcyjnych. Kuratorium Oœwiaty 
(KO) w  kwietniu 1985 roku nie zatwierdza jego dzia³añ, bo szko³a powinna 

2posiadaæ 8 pomieszczeñ dydaktycznych pe³nowymiarowych po 60 m , salê 
gimnastyczn¹ 12x24 m, oraz pomieszczenia kulturalno-socjalne. Zmiana 
stanowisko KO i zgoda na rozbudowê ma miejsce w 1988 roku, w³adze mówi¹ 
„tak” ale bez zapewnienia œrodków. Mimo to w roku szkolnym 1989/1990 zostaje 
przygotowany i zaakceptowany projekt trzyetapowej rozbudowy. Upad³ po 

przejêciu szkó³ w gminie przez samorz¹d od 1 stycznia 1991 roku. Wydawa³o siê, 
¿e wobec g³oszonych przez w³adze samorz¹dowe informacji o braku perspektyw 
szko³y i sugerowanym zamiarze jej wygaszenia powiêkszanie powierzchni 
dydaktycznej bêdzie zbêdnym. Zmiana tego stanowiska spowodowa³a dalsze 

powiêkszenie powierzchni dydaktycznej i administracyjnej (gabinet dyrektora i 
sekretariat) w miejscu mieszkania na parterze w 1995 roku. Tym samym w 
istniej¹cym budynku nie by³o ju¿ dalszej mo¿liwoœci pozyskania pomieszczeñ na 
cele dydaktyczne. Kolejne mia³o miejsce w roku 1998, zosta³a rozbudowana o 
now¹ czêœæ z dwoma pomieszczeniami lekcyjnymi i sal¹ do zajêæ sportowych 
(oddana do u¿ytku 16 grudnia). Wtedy te¿ zosta³o zmienione na gazowe 
ogrzewanie w nastêpstwie czego znikn¹³ z podwórka stalowy komin. Po³¹czenie 
dwóch dotychczasowych mieszkañ na strychu, czêœciowe w roku 1983 i pe³ne w 
1992 roku w jedno, sprawi³o, ¿e s¹ tam tylko dwa. Wymiana pokrycia dachowego 
mia³a miejsce w 2000 roku. Szko³a zosta³a pod³¹czona do sieci wodoci¹gowej a w 
2011 roku kanalizacyjnej. Prace remontowe i modernizacyjne w ostatnich latach 
sprawi³y, ¿e z wyj¹tkiem piwnic króluje nowoczesnoœæ w historycznych murach. 
Od 7 listopada 2014 roku dzia³a nowoczesne boisko wielofunkcyjne.

Droga do szkoły
Przez niemal 70 lat istnienia uczniowie docierali do szko³y pieszo (czasami do lat 
po II wojnie  na boso), a zdarza³o siê, ¿e i rowerem. Najlepsze dojœcie mia³y dzieci 
z Wierzonki podczas jesiennych s³ot czy wiosennych roztopów mog³y w miarê 
such¹ nog¹ iœæ po bruku potocznie nazywanym kocimi ³bami (obok niego bieg³a 
gruntowa czeœæ drogi zwana latówk¹). Dla tych z Kar³owic ten rodzaj nawierzchni 
zaczyna³ siê od krzy¿a przy drodze do Dêbogóry. Podobnie jak dla dzieci z 
Dêbogóry o ile nie wybra³y krótszej przez pola i ³¹ki. Tak¹ sam¹, jako najkrótsz¹ 
wybiera³y te z Milna od po³owy lat piêædziesi¹tych XX wieku. Po powstaniu 
obiektu wojskowego, chc¹c iœæ drog¹ trzeba by³o robiæ to wêdruj¹c przez 
Wierzonkê. Wydostanie siê w szeroki œwiat wymaga³o dotarcia do Kobylnicy a 
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dalej jazdy poci¹giem. Do trzeciej æwierci XX wieku droga do Kobylnicy by³a 
najwa¿niejsza w okolicy. Jeœli ktoœ nie mia³ pieniêdzy na przejazd poci¹giem to 
szed³ pieszo, bywa³o i boso, w stronê Poznania przez Kozieg³owy czy do 
Swarzêdza. Od 26 maja 1968 roku do Milna doje¿d¿a³y autobusy Krajowej 
Spó³dzielni Komunikacyjnej (KSK). W lipcu nastêpnego roku droga z tej 
miejscowoœci w kierunku Poznania zosta³a zmodernizowana  nawierzchnia 
utwardzona. Powstanie dróg asfaltowych, w kwietniu 1972 roku z Kobylnicy do 
krzy¿a na skrêcie do Dêbogóry, a potem dalej w kierunku Pobiedzisk i sukcesywny 
rozwój komunikacji autobusowej zmieni³y ten stan rzeczy. Od 1 czerwca 1973 
roku autobusy Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu 
(MPK) doje¿d¿a³y do Wierzonki, a od 19 marca 1976 roku czêœæ kursów koñczy³a 
siê w Kar³owicach. Zwiêkszenie od  20 listopada 1977 roku liczby kursów 
autobusów do Kar³owic sprawi³o, ¿e dzieci mog³y doje¿d¿aæ do szko³y. Szko³a 
umo¿liwi³a zakup biletów miesiêcznych, i dziêki temu wiêkszoœæ uczniów 
doje¿d¿a³a autobusem. Wiosn¹ 1995 roku powsta³a œcie¿ka z kostki brukowej od 
wsi do szko³y, a w 1997 roku do Kar³owic. 

Wymuszone przerwy w zajęciach
Zdarza³o siê, ¿e z powodu bardzo obfitych opadów œniegu lub mrozów zajêcia 
lekcyjne by³y zawieszane. Tak by³o zim¹ w roku szkolnym 1962/1963 kiedy przy 
mrozach wiêkszych ni¿ 20 stopni nie mo¿na by³o dostatecznie ogrzaæ izb 
lekcyjnych i kilkakrotnie przerywano naukê. Mrozy trzyma³y tej zimy od pocz¹tku 
grudnia do po³owy marca, w lutym trzeba by³o dokupiæ 2000 kg wêgla. Na 
pocz¹tku 1979 roku  œnie¿yce i mrozy do 30 stopni spowodowa³y zwieszenie zajêæ 
do 10 stycznia. Nie zwi¹zane z pogod¹ zawieszenie zajêæ by³o nastêpstwem stanu 
wojennego  13 grudnia 1981 roku. 

Nauczyciele
Ró¿ne formy kszta³cenia nauczycieli teoretycznie gwarantowa³y, ¿e nie powinno 
ich brakowaæ i szko³a rozpoczynaj¹c zajêcia 1 wrzeœnia lub po 15 sierpnia 
rozpoczynaæ pracê z pe³n¹ obsad¹. Data po 15 sierpnia wynika³a „za Gierka” ze 
zró¿nicowanego czasu rozpoczynania i koñczenia zajêæ przez szko³y podstawowe 
i ponadpodstawowe maj¹cego zapewniæ szerszy dostêp do zorganizowanych form 
wakacyjnego wypoczynku dzieci i m³odzie¿y (kolonie, obozy harcerskie). 
Praktyka by³a daleka od idea³u. Nie mamy informacji jak wygl¹da³o to w II RP 
kiedy na pocz¹tku brakowa³o polskich nauczycieli. W latach powojennych, po II 
wojnie œwiatowej, nauczycieli obowi¹zywa³ nakaz pracy. Znowu brakowa³o ich i 
by³y zatrudniane osoby bez kwalifikacji. Potem liczy³y siê mo¿liwoœæ 
zamieszkania w lokalu s³u¿bowym czy wynajêtym dla nauczyciela w ówczesnych 
pañstwowych gospodarstwach rolnych w Kar³owicach lub Wierzonce, dogodnoœæ 

dojazdu (jeszcze nieca³e 3 
dekady temu ¿aden nauczyciel 
nie  doje¿d¿a³  do pracy 
w³asnym samochodem). Od lat 
siedemdziesi¹tych XX wieku 
r o z d Ÿ w i ê k  p o m i ê d z y  
szumnymi deklaracjami, a 
p³ac¹ i warunkami ¿ycia na wsi 
o raz  kwes t i a  do jazdów 
sprawia³y, ¿e by³y okresy kiedy 
kieruj¹cy szko³¹ zadawali 
osobie zamierzaj¹cej podj¹æ 
pracê pytanie czy ma maturê, 
co umie, czym siê interesuje. 
Dla w³adz najwa¿niejszym 
by³o formalne realizowanie 
zajêæ i wystawienie ocen, 
p rocen t   p romowanych  
uczniów. Po 1945 roku pe³na 
obsada na starcie i przez ca³y 
rok szkolny by³y rzadkimi 
przypadkami. Iloœæ etatów 
nauczycielskich by³a pocho-
dn¹ stopnia organizacyjnego, 
siatki godzin (iloœci lekcji dla 
poszczególnych klasa) i pen-
sum dydaktycznego (tygodnio-
wego wymiaru zajêæ lekcyjnych 
obowi¹zuj¹cego nauczyciela). 
W  1 9 5 6  r o k u  p e n s u m  
nauczyciela wynosi³o  30 godzin a kierownika 24 godziny, w 1975 roku 
odpowiednio 26 i 14 (dyrektor). Od roku szkolnego 1981/1982 zmala³o do 22 i 6, a 
od roku 1983/1984 wynosi³o 18 i 5 (pensum nauczyciela jednolite w ca³ym kraju, 
dyrektora zale¿nie od wielkoœci szko³y)  Zatrudniaj¹cy siê w szkole czynili to z 
ró¿nych pobudek. Obok tych, którzy chcieli realizowaæ swoje ¿yciowe plany 
zwi¹zane z oœwiat¹ i rzetelnie przepracowali w tej szkole wiele, wiele lat a 
niekiedy i ca³e zawodowe ¿ycie by³a druga strona medalu. Trafiali siê, kiedy by³o 
to ju¿ mo¿liwe (powo³ania czynnych nauczycieli mia³y miejsce: 2 listopada 1953 i 
24 paŸdziernika 1966 roku), panowie uciekaj¹cy w ten sposób przed wojskiem. 
Panie bêd¹ce w ci¹¿y i chc¹ce mieæ uprawnienia socjalne, osoby nie bardzo 
wiedz¹ce co chc¹ robiæ, oczekuj¹ce mimo braku kwalifikacji zatrudnienia w 
charakterze niezgodnym z aktualnymi potrzebami szko³y. Wypadkowa potrzeb 
placówki, chêci pracy, podejœcia do niej rzutowa³y na okres zatrudnienia. W roku 
szkolnym 1948/1949 porzuci³a pracê nauczycielka maj¹ca 200 dni 
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kalendarzowych stosunku s³u¿bowego, z tego (³¹cznie z niedzielami, 
obowi¹zywa³ szeœciodniowy tydzieñ pracy) „przepracowa³a” 87 dni. Po tym przez 
miesi¹c ówczesny kierownik sam naucza³ w siedmiu klasach. Zdarzy³ siê pan, 
który by uzyskiwaæ urlop okolicznoœciowy na papierze uœmierci³ kilkoro 
krewnych, inny usi³owa³, bardzo krótko, doje¿d¿aæ z Wrzeœni poci¹giem i 
autobusami. Nierzadko daty rozpoczêcia czy zakoñczenia pracy odzwierciedla³y 
dramatyczne potrzeby kadrowe. Nie wszyscy (nawet maj¹cy podpisan¹ umowê) 
stawiali siê w pracy a inni szybko rezygnowali  w 1983 roku dwie panie po kilku 
dniach stwierdzi³y, ¿e za takie pieni¹dze nie bêd¹ tak ciê¿ko pracowa³y. Z drugiej 
strony, zdarza³y siê sytuacje, gdzie sprawdzaj¹ca siê w pracy osoba nie spe³nia³a 
jakichœ kryteriów i nie mo¿na by³o zatrudniæ jej na czas nieokreœlony. By³o to 
uci¹¿liwe zarówno dla nauczyciela  niepewnoœæ zatrudnienia, jak i dla placówki. 
Braki kadrowe i zdarzenia losowe powoduj¹ce absencjê nauczycieli sprawi³y, ¿e 
kiedy obowi¹zywa³ ju¿ piêciodniowy tydzieñ pracy, z mo¿liwoœci¹ nauki w 6 dni, 
takie rozwi¹zanie  wprowadzone w roku szkolnym 1986/1987, dla odci¹¿enia 
uczniów poleg³o. Du¿a czeœæ nauczycieli uzupe³nia³a wykszta³cenie, b¹dŸ 
zdobywa³a nowe kwalifikacje lub przekwalifikowywa³a siê. Zdobywa³a stopnie 
specjalizacji zawodowej, co pierwotnym w za³o¿eniu mia³o w znacz¹cy sposób 
przek³adaæ siê na ich wynagrodzenia. Aktualnie jest przed nimi drabinka awansu 
zawodowego od nauczyciela sta¿ysty do dyplomowanego. W 1982 roku zyskali 
prawo do dodatku za wys³ugê lat i wiejskiego. Od roku szkolnego 1988/1989  
praca nauczycieli jest te¿ honorowana tak¿e nagrodami dyrektora szko³y. 
Wymagania danej ods³ony w³adzy, w nastêpstwie ruchu wahad³a historii, nie 
zawsze sz³y czy id¹ z osobistymi przekonaniami nauczycieli. Trzeba na to patrzeæ 
nie tylko wy³¹cznie z bie¿¹cej ideologicznej perspektywy a ze œwiadomoœci¹, i¿ 
zawsze jakaœ czêœæ spo³ecznoœci akceptuje bie¿¹ce realia a inna w tym samym 
momencie jest im przeciwna. Znajdowa³o lub znajduje to tak¿e odzwierciedlenie 
w zaanga¿owaniu siê w dzia³alnoœæ polityczn¹, rad narodowych a póŸniej 
samorz¹du, czy zwi¹zkow¹. Czêœæ z nich ju¿ dawniej korzysta³a z prawa 
przynale¿noœci do Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), organizacji 
funkcjonuj¹cej od okresu miêdzywojennego, obecnie obok ZNP do Krajowej 
Sekcji Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ”. Nale¿eli te¿ do niektórych 
organizacji skupiaj¹cych g³ównie dzieci i m³odzie¿  pocz¹tkowo Ko³o Przyjació³ 
Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) póŸniej jako 
Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko Radzieckiej  (TPPR), Ligi Ochrony Przyrody 
(LOP), Polskiego Czerwonego Krzy¿a (PCK). Nie by³o i nie ma na terenie szko³y 
jednostek organizacyjnych partii politycznych. W nieodleg³ej przesz³oœci kiedy 
by³a taka potrzeba ucz¹cy wielokrotnie wykonywali na rzecz placówki szereg prac 
u¿ytecznych  malowanie, przygotowanie i naprawa pomocy naukowych, 
porz¹dki. Dawny nauczyciel tak powiedzia³ w 2005 roku; Takie to by³y czasy, kiedy 
wiele prac wykonywa³o siê spo³ecznie, kiedy nikt nie pyta³ o zap³atê i nie nale¿y o 
tym zapominaæ, bo zawsze chodzi³o o dobro ucznia. Nauczyciele w 1959 roku  
opodatkowali siê 0,5% p³acy na rzecz Spo³ecznego Funduszu Budowy Szkó³. W 
gronie nauczycielskim znalaz³y siê osoby, które by³y uczniami tej szko³y. Kilkoro 

spoœród nauczycieli rozpoczynaj¹cych swoj¹ karierê zawodow¹ w Wierzonce 
kierowa³o ni¹ albo po przejœciu do innych placówek pe³ni³o w nich funkcje 
kierownicze. Równie¿ kilkoro pracuj¹c w Wierzonce zmieni³o stan cywilny. 
Nauczyciel tej szko³y w 2004 roku zosta³ wybrany Swarzêdzkim Belfrem Roku 
przez Swarzêdzkie Towarzystwo Oœwiatowe „Belfer”.

Kształcenie dzieci i młodzieży
Powstanie budynku z dwoma izbami lekcyjni stawia³o szko³ê w Wierzonce w 
pozycji uprzywilejowanej w stosunku do okolicznych. Z za³o¿enia by³a to szko³a 
dwuklasowa podczas gdy tamte jednoklasowymi. Wed³ug instrukcji dla prowincji 
wschodnio i zachodniopruskiej z 1845 roku nauka trwa³a od ukoñczenia szóstego 
do ukoñczenia czternastego roku ¿ycia. W II RP obowi¹zywa³a siedmioletnia 
szko³a powszechna. Obowi¹zek szkolny obejmowa³ dzieci w wieku 7-14 lat. 
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 17 lutego 1922 roku o zak³adaniu i utrzymywaniu 
publicznych szkó³ powszechnych, stopieñ organizacyjny szko³y zale¿a³ od liczby 
zamieszka³ych w obwodzie szkolnym dzieci w ci¹gu trzech kolejnych lat. Przy 
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liczbie 61-100 szko³a by³a dwuklasow¹ (o dwóch nauczycielach). Droga dziecka z 
domu do szko³y mia³a wynosiæ najwy¿ej 3 kilometry. W myœl ustawy z 1932 roku 
zwanej jêdrzejewiczowsk¹ szko³a w Wierzonce by³a szko³¹ I stopnia   ni¿ej 
zorganizowan¹, a jej uczniowie koñczyli naukê na klasie czwartej. Z tego powodu, 
bez uzupe³nienia wykszta³cenia na poziomie szko³y powszechnej, mogli 
podejmowaæ dalsz¹ naukê tylko w szko³ach zawodowych. Z nieznanych obecnie 
powodów w roku szkolnym 1936/1937 szko³a zosta³a przemianowana na 
jednoklasow¹. Nie wiadomo czy taki poziom organizacyjny przetrwa³ do 1939 

roku. Po wojnie pierwszy cykl zajêæ zakoñczony 14 lipca 1945 roku, realizowany 
by³ w trzech klasach ucz¹cych siê w 2 izbach lekcyjnych. Zaczê³y siê te¿ wówczas 
prace nad organizacj¹ oœwiaty dla doros³ych. Od roku szkolnego 1945/1946 szko³a 
zosta³a przemianowana na tak zwan¹ zbiorcz¹, z trzema zatrudnionymi 
nauczycielami. Do obwodu zbiorczego w³¹czono szko³y niepe³ne w Wierzenicy, 
Kobylnicy (do 1949 roku) i Pruszewcu, w czterech klasach uczy³o siê 96 dzieci. 
Iloœæ uczniów wynik³a z aktualnej liczby mieszkañców, poziomu organizacyjnego 
szko³y, uczêszczania do Wierzonki dzieci z innych miejscowoœci, spoza obwodu 
szkolnego. Klasy przyœpieszone IV/V i V/VI ci¹gu roku szkolnego 1946/1947, 
przerabiaj¹ materia³ dwóch lat (klas). Od nastêpnego  1947/48 rozpoczyna naukê 
klasa siódma, w sumie 98 uczniów. 1 paŸdziernika 1949 roku by³o ich 103, w tym 
13 z obwodu zbiorczego. W tamtych czasach zespó³ spo³eczno-pedagogiczny 
kierowa³ niektórych absolwentów do szkó³ œrednich i zawodowych. Do 118, z tego 
34 w klasie VII wzros³a liczba uczniów w roku szkolnym 1950/1951. Zatrudnienie 
od roku szkolnego 1955/1956 czworga nauczycieli spowodowa³o, ¿e na pewien 
czas niemal zanik³o nauczanie w klasach ³¹czonych, uci¹¿liwe zarówno dla 

nauczycieli jak i uczniów. Potrzebn¹ czwart¹ salê uzyskano w 1955 roku dziel¹c 
dotychczasow¹ du¿¹ na piêtrze. Nowa izba mia³ wejœcie z pó³piêtra. 24 czerwca 
1965 roku, ukoñczy³ szko³ê ostatni pe³ny rocznik siódmoklasistów. W styczniu 
1966 roku do szko³y samorzutnie przesz³o piêcioro uczniów ze Szko³y w 
Stêszewku mieszkaj¹cych w Tucznie. Zakoñczenie roku szkolnego 1965/1966 
by³o nietypowe, bez opuszczenia szko³y przez absolwentów klasy siódmej. 
Czterech uczniów skorzysta³o z mo¿liwoœci przejœcia do szkó³ zawodowych, 
pozostali mieli kontynuowaæ naukê w klasie ósmej. Od nowego roku szkolnego 
liczba etatów wzros³a z 4 do 6, uczniów do 153, w tym 22 spoza obwodu 
szkolnego. Pierwsza klasa ósma liczy³a szeœcioro uczniów. Nastêpny rok szkolny 
rozpoczyna 166 uczniów, w tym 26 spoza obwodu. Przy piêciu salach lekcyjnych 

oznacza³o to pracê na zmiany, a w okresie zimowym koñczenie zajêæ po zmroku. 
We wrzeœniu 1968 roku naukê rozpoczê³o 182 uczniów, w tym 30 spoza obwodu 
szkolnego, najliczniejsza klasa V mia³a 34 uczniów. Koñczy³o 175, szko³ê 
zmienia³o 30 dzieci (niektóre 2 razy w ci¹gu roku), powtarza klasy 32 uczniów. Od 
1 wrzeœnia 1971 roku obowi¹zuj¹cy w ca³ej Polsce czterookresowy podzia³ roku 
szkolnego, zosta³ zast¹piony trzyokresowym, obecnie jest dwuokresowy. W roku 
szkolnym 1972/1973 uczniów podzielono na trzy grupy wiekowe: Pacholêta  kl. 
I-III, Sztubacy  kl. IV-V oraz ̄ acy kl. VI-VIII  system Heliodora Muszyñskiego. 
Zaczê³y obowi¹zywaæ: punktowy system oceny z zachowania, œlubowanie kl. I, 
ceremonia³ przejœcia do starszej grupy wiekowej. Rok szkolny  1975/1976 realnie 
rozpocz¹³ siê 21 sierpnia, oficjalnie 1 wrzeœnia, po raz pierwszy by³o ognisko 
przedszkolne   14 dzieci. To tak¿e czas trafienia pod skrzyd³a Zbiorczej Szko³y 
Gminnej (ZSG) w Swarzêdzu. Wzglêdy lokalowe  zbyt ma³e sale sprawi³y, ¿e od 
roku szkolnego 1992/1993 (klasa pierwsza) przez trzy kolejne lata, 
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szkolnego. Pierwsza klasa ósma liczy³a szeœcioro uczniów. Nastêpny rok szkolny 
rozpoczyna 166 uczniów, w tym 26 spoza obwodu. Przy piêciu salach lekcyjnych 

oznacza³o to pracê na zmiany, a w okresie zimowym koñczenie zajêæ po zmroku. 
We wrzeœniu 1968 roku naukê rozpoczê³o 182 uczniów, w tym 30 spoza obwodu 
szkolnego, najliczniejsza klasa V mia³a 34 uczniów. Koñczy³o 175, szko³ê 
zmienia³o 30 dzieci (niektóre 2 razy w ci¹gu roku), powtarza klasy 32 uczniów. Od 
1 wrzeœnia 1971 roku obowi¹zuj¹cy w ca³ej Polsce czterookresowy podzia³ roku 
szkolnego, zosta³ zast¹piony trzyokresowym, obecnie jest dwuokresowy. W roku 
szkolnym 1972/1973 uczniów podzielono na trzy grupy wiekowe: Pacholêta  kl. 
I-III, Sztubacy  kl. IV-V oraz ̄ acy kl. VI-VIII  system Heliodora Muszyñskiego. 
Zaczê³y obowi¹zywaæ: punktowy system oceny z zachowania, œlubowanie kl. I, 
ceremonia³ przejœcia do starszej grupy wiekowej. Rok szkolny  1975/1976 realnie 
rozpocz¹³ siê 21 sierpnia, oficjalnie 1 wrzeœnia, po raz pierwszy by³o ognisko 
przedszkolne   14 dzieci. To tak¿e czas trafienia pod skrzyd³a Zbiorczej Szko³y 
Gminnej (ZSG) w Swarzêdzu. Wzglêdy lokalowe  zbyt ma³e sale sprawi³y, ¿e od 
roku szkolnego 1992/1993 (klasa pierwsza) przez trzy kolejne lata, 
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funkcjonowa³y na tym samym poziomie dwie równoleg³e klasy a i b. W roku 
szkolnym 1987/1988  obowi¹zywa³ dwa plany, na 5 dni nauki i z sobot¹ pracuj¹c¹. 
W pierwszym pó³roczu tylko dla klas IV-VIII, drugim na wniosek wychowawców 
klas m³odszych wszystkich. Pocz¹wszy od roku szkolnego 1990/1991 zaczê³a 
obowi¹zywaæ szeœciostopniowa skala ocen. Ostatni absolwenci 8-letniej szko³y 
podstawowej opuœcili jej mury w roku szkolnym 1999/2000. Rok ten jest 
jednoczeœnie pierwszym rokiem wprowadzania w ¿ycie szeœcioletniej szko³y 
podstawowej. W ci¹gu powojennych lat niektóre przedmioty trwa³y  i trwaj¹ ze 
swoj¹ nazw¹ (jêzyk polski, matematyka), inne zmienia³y j¹ (œpiew sta³ siê 
muzyk¹) czy wesz³y w sk³ad bloku (geografia, biologia, fizyka, chemia to dziœ 
przyroda), jeszcze inne zupe³nie zniknê³y jak przysposobienie obronne, 
wychowanie obywatelskie, jêzyk rosyjski. Jêzyka francuskiego nauczano w 1950 
roku.  8 wrzeœnia 1975 roku zosta³ przyjêty Kodeks Ucznia. Najlepsi uczniowie 
honorowani byli od 1977 roku œwiadectwem z wyró¿nieniem, potocznie 
kolorowym, z paskiem a absolwenci tak¿e odznak¹ „Srebrna Tarcza” a 
wspó³czeœnie Prymusa Szko³y (od 2001 roku). Ci maj¹cy trudnoœci w nauce mogli 
korzystaæ z zajêæ wyrównywania wiedzy i innych form pomocy, w tym na miejscu 
pedagoga (od roku 2001/2002), a od nastêpnego roku logopedy. W latach 
siedemdziesi¹tych na szkole zacz¹³ spoczywaæ te¿ obowi¹zek zaopatrywania 
uczniów w podrêczniki zarówno nowe jak i u¿ywane. Przeprowadzane od 1973 
roku badania na okolicznoœæ niesprawnoœci intelektualnej otwiera³y uczniom z 
orzeczeniami, drogê do klas specjalnych w Poznaniu. Od roku szkolnego 
1977/1978 w klasach specjalnych ZSG w Swarzêdzu (szko³a organizowa³a 
dowo¿enie), czêœæ w Szkole Przysposabiaj¹cej do Zawodu w Poznaniu. 
Po wojnie szko³a dba³a nie tylko o naukê. Ju¿ od grudnia 1945 roku w szkole by³y 
organizowane gwiazdki dla dzieci, w 1949 roku podarki rozdawa³ Dziadek Mróz,  
a w 1956 ju¿ Œw. Miko³aj. Dba³a te¿ na miarê swoich mo¿liwoœci o kontrolê stanu 
zdrowia. Oglêdziny lekarskie mia³y miejsce w roku szkolnym 1947/1948, w maju 
1948 roku ekipa duñskiego Czerwonego Krzy¿a przeprowadzi³a zabiegi 
przeciwgruŸlicze. Od 1978 roku uczniowie mogli korzystaæ z przygotowywanej w 
szkole herbaty póŸniej bu³ek a od 2009 roku obiadów. Znajduj¹cy siê w trudnej 
sytuacji materialnej mogli liczyæ na zasi³ki losowe, typowanie do paczek 
¿ywnoœciowych. Obecnie maj¹ mo¿liwoœæ brania udzia³u w zajêciach na p³ywalni.  
By³y te¿ podjête dzia³ania zwi¹zane z wyborem patrona i nadaniem imienia. Id¹c z 
duchem poznañskiego systemu wychowawczego (Muszyñskiego), od 1974 roku 
szko³a przygotowywa³a siê do nadania imienia Augusta Cieszkowskiego. W 
kwietniu 1976 Kuratorium Oœwiaty i Wychowania poinformowa³o, ¿e sprawa 
zosta³a za³atwiona negatywnie. Uzasadniono to zasad¹ nadawania imienia 
zbiorczym szko³om gminnym i  planowanym przez Wydzia³ Oœwiaty i 
Wychowania w Swarzêdzu obni¿eniem poziomu organizacyjnego (rok szkolny 
1975/1976 koñczy³o 155 uczniów). Od 1 lutego 1957 roku wprowadzono 
nauczanie religii w szkole. W 1958 roku we wrzeœniu usuniêto krzy¿e z sal 
lekcyjnych  okólnik Ministerstwa Oœwiaty. Religia ponownie powróci³a  do szkó³ 
w roku szkolnym 1990/1991. Zanim nast¹pi³o to w skali ogólnokrajowej  w naszej 

szkole by³a nauczana ju¿ od lutego 1990 roku. Uczniowie mogli uczyæ siê religii w 
swoich klasach dziêki porozumieniu ówczesnych dyrektora i proboszcza. Od 
pocz¹tku roku szkolnego 1990/1991 zgodnie z wol¹ rodziców by³a nauczana jako 
przedmiot nadobowi¹zkowy. 22 czerwca 1992 rok w szkole goœci³ biskup 
Zdzis³aw Fortuniak. Powrót religii oznacza³ te¿ rekolekcje w jej ramach, jase³ka. 
W XXI wieku na miejscu pracuj¹ pedagog i logopeda a uczniowie mog¹ korzystaæ 
ze œwietlicy, otrzymywaæ stypendia naukowe.

Nieco o dydaktyce
Proces dydaktyczno-wychowawczy w szko³ach ludowych by³ osch³y i czysto 
mechaniczny, a za najskuteczniejszy œrodek w nauczaniu i wychowaniu uwa¿ano 
czêsto stosowany kij lub rózgê. Byli uczniowie (z Kobylnicy) pierwszego 
polskiego nauczyciela w Wierzonce potem pracuj¹cego tam wspominali;  
przywita³ nas przed szko³¹ doœæ postawny, starszy i bardzo energiczny pan. Kaza³ 
siê pok³oniæ i pozdrowiæ pana Boga. Potem dopiero pozwoli³ nam wejœæ do klasy. 
(…) by³ bardzo surowym nauczycielem. Jeœli ktoœ ha³asowa³ lub nie by³ 

przygotowany do lekcji to nauczyciel stosowa³ karê; œwie¿¹ rózg¹ dostawa³o siê 
tzw. „³apê”, a ch³opcy musieli siê wypi¹æ i dostawali przez ty³ek. W ten sposób 
utrzymywa³ ³ad i porz¹dek w klasie. W samej Wierzonce (ze wspomnieñ by³ych 
uczniów w 2005 roku); Lekcje zaczynaliœmy od modlitwy „Duchu Œwiêty”... . O 
przed i powojennym kierowniku; Srogi by³, ka¿dy siê go ba³, ale sprawiedliwy. 
Jeszcze z czasów wiele lat po II wojnie; By³y tak¿e kary cielesne np., za to, ¿e siê 
nie umia³o tabliczki mno¿enia dostawa³o siê kijem lub linijk¹ po ³apach. Za brak 
lekcji siedzia³o siê w kozie, a¿ siê ich nie odrobi³o. Jeszcze rodzice poprawili. Z 
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funkcjonowa³y na tym samym poziomie dwie równoleg³e klasy a i b. W roku 
szkolnym 1987/1988  obowi¹zywa³ dwa plany, na 5 dni nauki i z sobot¹ pracuj¹c¹. 
W pierwszym pó³roczu tylko dla klas IV-VIII, drugim na wniosek wychowawców 
klas m³odszych wszystkich. Pocz¹wszy od roku szkolnego 1990/1991 zaczê³a 
obowi¹zywaæ szeœciostopniowa skala ocen. Ostatni absolwenci 8-letniej szko³y 
podstawowej opuœcili jej mury w roku szkolnym 1999/2000. Rok ten jest 
jednoczeœnie pierwszym rokiem wprowadzania w ¿ycie szeœcioletniej szko³y 
podstawowej. W ci¹gu powojennych lat niektóre przedmioty trwa³y  i trwaj¹ ze 
swoj¹ nazw¹ (jêzyk polski, matematyka), inne zmienia³y j¹ (œpiew sta³ siê 
muzyk¹) czy wesz³y w sk³ad bloku (geografia, biologia, fizyka, chemia to dziœ 
przyroda), jeszcze inne zupe³nie zniknê³y jak przysposobienie obronne, 
wychowanie obywatelskie, jêzyk rosyjski. Jêzyka francuskiego nauczano w 1950 
roku.  8 wrzeœnia 1975 roku zosta³ przyjêty Kodeks Ucznia. Najlepsi uczniowie 
honorowani byli od 1977 roku œwiadectwem z wyró¿nieniem, potocznie 
kolorowym, z paskiem a absolwenci tak¿e odznak¹ „Srebrna Tarcza” a 
wspó³czeœnie Prymusa Szko³y (od 2001 roku). Ci maj¹cy trudnoœci w nauce mogli 
korzystaæ z zajêæ wyrównywania wiedzy i innych form pomocy, w tym na miejscu 
pedagoga (od roku 2001/2002), a od nastêpnego roku logopedy. W latach 
siedemdziesi¹tych na szkole zacz¹³ spoczywaæ te¿ obowi¹zek zaopatrywania 
uczniów w podrêczniki zarówno nowe jak i u¿ywane. Przeprowadzane od 1973 
roku badania na okolicznoœæ niesprawnoœci intelektualnej otwiera³y uczniom z 
orzeczeniami, drogê do klas specjalnych w Poznaniu. Od roku szkolnego 
1977/1978 w klasach specjalnych ZSG w Swarzêdzu (szko³a organizowa³a 
dowo¿enie), czêœæ w Szkole Przysposabiaj¹cej do Zawodu w Poznaniu. 
Po wojnie szko³a dba³a nie tylko o naukê. Ju¿ od grudnia 1945 roku w szkole by³y 
organizowane gwiazdki dla dzieci, w 1949 roku podarki rozdawa³ Dziadek Mróz,  
a w 1956 ju¿ Œw. Miko³aj. Dba³a te¿ na miarê swoich mo¿liwoœci o kontrolê stanu 
zdrowia. Oglêdziny lekarskie mia³y miejsce w roku szkolnym 1947/1948, w maju 
1948 roku ekipa duñskiego Czerwonego Krzy¿a przeprowadzi³a zabiegi 
przeciwgruŸlicze. Od 1978 roku uczniowie mogli korzystaæ z przygotowywanej w 
szkole herbaty póŸniej bu³ek a od 2009 roku obiadów. Znajduj¹cy siê w trudnej 
sytuacji materialnej mogli liczyæ na zasi³ki losowe, typowanie do paczek 
¿ywnoœciowych. Obecnie maj¹ mo¿liwoœæ brania udzia³u w zajêciach na p³ywalni.  
By³y te¿ podjête dzia³ania zwi¹zane z wyborem patrona i nadaniem imienia. Id¹c z 
duchem poznañskiego systemu wychowawczego (Muszyñskiego), od 1974 roku 
szko³a przygotowywa³a siê do nadania imienia Augusta Cieszkowskiego. W 
kwietniu 1976 Kuratorium Oœwiaty i Wychowania poinformowa³o, ¿e sprawa 
zosta³a za³atwiona negatywnie. Uzasadniono to zasad¹ nadawania imienia 
zbiorczym szko³om gminnym i  planowanym przez Wydzia³ Oœwiaty i 
Wychowania w Swarzêdzu obni¿eniem poziomu organizacyjnego (rok szkolny 
1975/1976 koñczy³o 155 uczniów). Od 1 lutego 1957 roku wprowadzono 
nauczanie religii w szkole. W 1958 roku we wrzeœniu usuniêto krzy¿e z sal 
lekcyjnych  okólnik Ministerstwa Oœwiaty. Religia ponownie powróci³a  do szkó³ 
w roku szkolnym 1990/1991. Zanim nast¹pi³o to w skali ogólnokrajowej  w naszej 

szkole by³a nauczana ju¿ od lutego 1990 roku. Uczniowie mogli uczyæ siê religii w 
swoich klasach dziêki porozumieniu ówczesnych dyrektora i proboszcza. Od 
pocz¹tku roku szkolnego 1990/1991 zgodnie z wol¹ rodziców by³a nauczana jako 
przedmiot nadobowi¹zkowy. 22 czerwca 1992 rok w szkole goœci³ biskup 
Zdzis³aw Fortuniak. Powrót religii oznacza³ te¿ rekolekcje w jej ramach, jase³ka. 
W XXI wieku na miejscu pracuj¹ pedagog i logopeda a uczniowie mog¹ korzystaæ 
ze œwietlicy, otrzymywaæ stypendia naukowe.

Nieco o dydaktyce
Proces dydaktyczno-wychowawczy w szko³ach ludowych by³ osch³y i czysto 
mechaniczny, a za najskuteczniejszy œrodek w nauczaniu i wychowaniu uwa¿ano 
czêsto stosowany kij lub rózgê. Byli uczniowie (z Kobylnicy) pierwszego 
polskiego nauczyciela w Wierzonce potem pracuj¹cego tam wspominali;  
przywita³ nas przed szko³¹ doœæ postawny, starszy i bardzo energiczny pan. Kaza³ 
siê pok³oniæ i pozdrowiæ pana Boga. Potem dopiero pozwoli³ nam wejœæ do klasy. 
(…) by³ bardzo surowym nauczycielem. Jeœli ktoœ ha³asowa³ lub nie by³ 

przygotowany do lekcji to nauczyciel stosowa³ karê; œwie¿¹ rózg¹ dostawa³o siê 
tzw. „³apê”, a ch³opcy musieli siê wypi¹æ i dostawali przez ty³ek. W ten sposób 
utrzymywa³ ³ad i porz¹dek w klasie. W samej Wierzonce (ze wspomnieñ by³ych 
uczniów w 2005 roku); Lekcje zaczynaliœmy od modlitwy „Duchu Œwiêty”... . O 
przed i powojennym kierowniku; Srogi by³, ka¿dy siê go ba³, ale sprawiedliwy. 
Jeszcze z czasów wiele lat po II wojnie; By³y tak¿e kary cielesne np., za to, ¿e siê 
nie umia³o tabliczki mno¿enia dostawa³o siê kijem lub linijk¹ po ³apach. Za brak 
lekcji siedzia³o siê w kozie, a¿ siê ich nie odrobi³o. Jeszcze rodzice poprawili. Z 
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czasem kary zosta³y zniesione, ale jeszcze w 1969 roku, kierownik przypomina³ o 
zakazie stosowania kar cielesnych. Na pocz¹tku istnienia szko³y symbolem 
w³adzy nauczyciela w klasie by³y katedra i podium lub podest (jedna z nich 
przetrwa³a do lat piêædziesi¹tych), nauczyciel patrzy³ z wysokoœci na swoich 
podopiecznych. W czasach kiedy wieczne pióro jest rzadko spotykanym 
symbolem elegancji, ma³o kto pamiêta, ¿e utrapieniem dla uczniów 
rozpoczynaj¹cych naukê by³o pisanie osadzan¹ w obsadce stalówk¹. Macza³o siê 
j¹ w atramencie znajduj¹cym siê w ka³amarzu w ka¿dej ³awce, a potem stoliku lub 
przynoszonym przez uczniów (brakowa³o ich w lutym 1962 roku). Przytrafia³y siê 
ró¿ne zdarzenia zwi¹zane z atramentem. Ewolucjê przesz³y równie¿ ³awki 
szkolne, najpierw z wieloosobowych (trzyosobowe)  na dwuosobowe. 
Dopasowane do wzrostu i sylwetki ucznia. Poniewa¿ powszechnie uznano, ¿e 
dalej krêpowa³y ruchy ucznia, zmieniono je na pozwalaj¹ce na wiêksz¹ swobodê 
stoliki i krzes³a. Pierwsze 15 stolików i 30 krzese³ pojawi³o siê w roku szkolnym 
1958/1959. Nauczyciele ju¿ rok wczeœniej otrzymali 2 pierwsze dêbowe sto³y 
(potem biurka) i znaleŸli siê na równym z uczniami poziomie wzglêdem pod³ogi. 
Znikniêcie ³awek skutkowa³o te¿ zanikiem pojêcia „oœla ³awka”. Kiedy szko³a 
by³a jeszcze we wsi zapewne wisia³y w niej symbole religijne. Tu w nowym 
miejscu, na pocz¹tku nie by³o na nie miejsca w okresie kulturkampfu i wi¹zanym z 
nim zaostrzeniem germanizacji. Zosta³y zast¹pione portretami najwa¿niejszych 
osób w pañstwie zaborczy, a nastêpnie ich miejsce zajê³y wizerunki dygnitarzy 
odrodzonego pañstwa polskiego. W klasach by³y te¿ atrybuty higieny: najpierw 
dzbanek z czyst¹ wod¹, miednica i wiadro na brudn¹ wodê,  kosz na œmieci, 
wycieraczka i spluwaczka. Na zakup sprzêtu sanitarnego w 1950 roku 
przeznaczono œrodki z uroczystoœci gwiazdkowej. Zmienia³y te¿ siê œrodki 
wzbogacaj¹ce proces nauczania o coœ wiêcej ni¿ s³owo nauczyciela i kreda w jego 
rêku. Do plansz z rysunkami i map (w 1946 roku kierownik z braku œciennej mapy 
Polski zast¹pi³ j¹ w³asnorêcznie wymalowan¹ na kartonie) dochodzi³y: radio 

(pierwsze, na baterie w 
1948 roku), instalacja 
g ³ o œ n i k o w a ,  r z u t n i k i  
przeŸroczy, telewizory 
(pierwsze dwa jesieni¹ 
1966 roku, od Prezydium 
P o w i a t o w e j  R a d y  
Narodowej i Kuratorium 
Oœwiaty), aparat kinowy, 
grafoskop z foliogramami 
(w 1978 roku by³y folie ale 
nie by³o urz¹dzenia),  
magnetofon, magnetowid 
(paŸdziernik 1992 roku od 

poznañskiego Lions Club), komputery, tablice multimedialne. Pierwsza maszyna 
do pisania (do celów administracyjnych trafi³a do szko³y w 1962 roku).

Uczniowie
Jak w ka¿dej spo³ecznoœci i to w d³ugim przedziale czasowym byli ró¿ni, 
pracowici i sprawiaj¹cy trudnoœci wszelakiej natury. Tacy, którzy (we wrzeœniu 
1985 roku) zorientowali siê, ze to co widz¹ w wykopach pod wodoci¹g polowy 
miêdzy star¹ czêœci¹ Wierzonki a domami przy obecnej ul. Leœników, to 
znalezisko archeologiczne. Poznañskie Muzeum Archeologiczne podziêkowa³o 
im potem za odkrycie cennego stanowiska archeologicznego. Inni zg³aszali 
podejrzane przedmioty mog¹ce byæ groŸnymi pozosta³oœciami wojny, odwiedzali 
powstañców wielkopolskich czy weterana bitwy pod Monte Cassino, roznosili 
ogieñ betlejemski po parafii. Od ponad 60 lat pod opiek¹ wychowawców, 
instruktorów harcerskich, opiekunek kó³ka, najpierw uczniowie potem harcerze a 
nastêpnie znowu uczniowie z kó³ka regionalnego i klas najm³odszych opiekuj¹ siê 

grobem zamordowanego przez hitlerowców Polaka w Wierzonce (harcerz 
zaci¹gali warty przy grobie nieznanego ¿o³nierza na wierzenickim cmentarzu). 
Zapalaj¹ znicze na tych grobach oraz sk³adaj¹ zrobione w³asnorêcznie wi¹zanki, 
porz¹dkuj¹. Przez kilkanaœcie lat opiekowali siê tak¿e cmentarzem ewangelickim 
i rodziny von Treskow w lesie w Wierzonce. Z drugiej strony byli zamieszani w 
kradzie¿e czy podpalenia lasów, stogów i zabudowañ gospodarczych Stacji 
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czasem kary zosta³y zniesione, ale jeszcze w 1969 roku, kierownik przypomina³ o 
zakazie stosowania kar cielesnych. Na pocz¹tku istnienia szko³y symbolem 
w³adzy nauczyciela w klasie by³y katedra i podium lub podest (jedna z nich 
przetrwa³a do lat piêædziesi¹tych), nauczyciel patrzy³ z wysokoœci na swoich 
podopiecznych. W czasach kiedy wieczne pióro jest rzadko spotykanym 
symbolem elegancji, ma³o kto pamiêta, ¿e utrapieniem dla uczniów 
rozpoczynaj¹cych naukê by³o pisanie osadzan¹ w obsadce stalówk¹. Macza³o siê 
j¹ w atramencie znajduj¹cym siê w ka³amarzu w ka¿dej ³awce, a potem stoliku lub 
przynoszonym przez uczniów (brakowa³o ich w lutym 1962 roku). Przytrafia³y siê 
ró¿ne zdarzenia zwi¹zane z atramentem. Ewolucjê przesz³y równie¿ ³awki 
szkolne, najpierw z wieloosobowych (trzyosobowe)  na dwuosobowe. 
Dopasowane do wzrostu i sylwetki ucznia. Poniewa¿ powszechnie uznano, ¿e 
dalej krêpowa³y ruchy ucznia, zmieniono je na pozwalaj¹ce na wiêksz¹ swobodê 
stoliki i krzes³a. Pierwsze 15 stolików i 30 krzese³ pojawi³o siê w roku szkolnym 
1958/1959. Nauczyciele ju¿ rok wczeœniej otrzymali 2 pierwsze dêbowe sto³y 
(potem biurka) i znaleŸli siê na równym z uczniami poziomie wzglêdem pod³ogi. 
Znikniêcie ³awek skutkowa³o te¿ zanikiem pojêcia „oœla ³awka”. Kiedy szko³a 
by³a jeszcze we wsi zapewne wisia³y w niej symbole religijne. Tu w nowym 
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Hodowli Roœlin (SHR) Wierzonka w 1982 roku, kradzie¿e w sklepiku szkolnym w 
roku 2002, przebijanie opon kolegom w nastêpnym. Wielu ta wiejska szko³a nie 
przeszkodzi³a osi¹gaæ sukcesy w dalszej nauce, a póŸniej w pracy i innych 
rodzajach dzia³alnoœci. Przedwojenna absolwentka po wojnie by³a nauczycielem 
akademickim i autork¹ szeregu ksi¹¿ek o tematyce krajoznawczej i 
pedagogicznej. To uczennica z Wierzonki jako pierwsza z miasta i gminy 
wyjecha³a w 1978 roku w nagrodê do ówczesnego ZSRR. Jej absolwent by³ w 
gronie uczniów szkó³ œrednich, którzy za najlepsze wyniki w nauce otrzymali 
stypendia w pierwszej edycji przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów 
stypendiów. W latach dziewiêædziesi¹tych byli laureatami fina³u wojewódzkiego 
Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy 
Ojcowiznê”. Z powodzeniem uczestniczyli w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych. Organizowanych przez szko³ê konkursach: Gmina i jej patron 
œw. Józef, Poznajemy Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka”. 

Z życia szkolnego
Na przestrzeni istnienia szko³y dzia³a³o w niej szereg organizacji m³odzie¿owych. 
By³y to organizacje na potrzeby czasów, takie jakich wymaga³a lub akceptowa³a 
funkcjonowanie w placówce aktualna ods³ona w³adzy pañstwowej, a póŸniej 
samorz¹dowej i dyrektor. Nie uda³o siê ustaliæ czy by³y jakieœ w okresie 
miêdzywojennym. Podczas lat okupacji (II wojny) dzieci i m³odzie¿ niemieck¹ 
skupia³ Hitlerjugend. W pierwszych dziesiêcioleciach Polski Ludowej musia³o 
byæ szkolne ko³o TPPR (do roku szkolnego 1989/1990), a i przynajmniej formalna 
przynale¿noœæ nauczycieli do niego by³a po¿¹dana. Znakiem czasów by³o 
powstanie na proœbê parafialnego zespo³u Caritas (parafia Wierzenica), oficjalnie 
9 grudnia 2014 roku, Szkolnego Ko³a Caritas. 
Szkolne ko³o PCK dzia³a³o ju¿ w roku szkolnym 1947/1948, istnia³o do roku 
2000/2001. W roku 1973/1974 zajê³o III miejsce w powiecie.  PóŸniej dobrze 
zapisa³o siê w dziejach szko³y choæby prowadz¹c konkursy czystoœci  I miejsce w 
konkursie Nasza szko³a czysta i zdrowa,  w 1990 roku. W roku szkolnym 
1951/1952 by³ nauczyciel  przewodnik dru¿yny harcerskiej Organizacji 
Harcerskiej (Organizacja Harcerska Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej  OH ZMP), 
ówczeœni harcerze miêdzy innymi zbierali stonkê ziemniaczan¹ walcz¹c w ten 
sposób z imperializmem. PóŸniej do roku szkolnego 1999/2000 dzia³y dru¿yny 
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego (ZHP). Najpierw koedukacyjna harcerska a 
póŸniej ¿eñska i mêska. Miar¹ dobrego dzia³ania harcerzy by³y wyjazdy na obozy 
za granicê. Jako pierwsi z hufca Swarzêdz w 1985 roku wyjechali do Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej (NRD), w 1989 roku byli w Czechos³owacji. Ju¿ 27 XI 
1948 roku uczniowie zawi¹zali spó³dzielniê szkoln¹ „Nasza gromada”, mia³a 
zajmowaæ siê upraw¹ ogródka szkolnego, prowadzeniem sklepiku z materia³ami 
piœmiennymi. Kolejna Spó³dzielnia Uczniowska (SU) „Winniczek”, powsta³a w 
1959 roku, dzia³a³a do 1994 roku, potem sklepik szkolny. SU w 1964 roku skupi³a 

ok. 1500 kg œlimaków i powtórzy³a sukces  ponownie zdoby³a I miejsce w 
powiecie i trzecie w województwie.  Prenumerowa³a  od 1963 roku dla 
wszystkich uczniów czasopisma: „Œwierszczyk”, „P³omyczek”, „P³omyk”, 
„Œwiat M³odych”. Za wypracowane pieni¹dze jej cz³onkowie wyje¿d¿ali na 
wycieczki. Pierwsza zosta³a zorganizowana w 1960 roku do Warszawy (SU 
pokry³a po³owê kosztów). Kiedy indziej jej cz³onkowie dostawali wsparcie 
finansowe, uczestnicz¹c w wycieczkach klasowych czy szkolnych. Dzisiaj 
organizowane s¹ po kraju jak i za granicê. Liga Ochrony Przyrody (LOP) dzia³a³a 
w szkole od roku szkolnego 1978/1979 do1992/1993. W 1987 roku LOP 
przygotowa³a wystawê grzybów, za³o¿y³a akwarium. 28 maja 1967 roku Szkolne 
Ko³o Krajoznawczo Turystyczne (SKKT) zajmuje I miejsc w konkursie na zlocie 
powiatowym. Cz³onkowie dzia³aj¹cego do roku szkolnego 1999/2000 SKKT 
poznawali region i okolicê uczestnicz¹c w wielu rajdach. 
Jako, ¿e zawsze szko³a pozostaje w relacji mniejszej czy wiêkszej zale¿noœci od 
w³adz pañstwowych czy ni¿szego szczebla, chc¹c czy nie chc¹c uczniowie i 
nauczyciele na przestrzeni jej dziejów uczestniczyli w uroczystoœciach „na 
czasie”. Nie s¹ udokumentowane te do 1945 roku. W latach po II wojnie, do okresu 
przemian ustrojowych by³a to miêdzy innymi 21 grudnia 1949 roku akademia ku 
czci Józefa Stalina. 1 maja 1951 roku, tak jak w poprzednim roku uczniowie i 
nauczyciele udali siê wozami 
konnymi na uroczystoœæ 
„ Œ w i ê t a  P r a c y ”  d o  
Czerwonaka. Obchodzono, 
w ró¿nej formie, inne 
wydarzenia: 5 listopada 1967 
roku 50-lecie Wielkiej 
Socjalistycznej Rewolucji 
PaŸdziernikowej (WSPR), 
apelu poœwiêconym akcji 
„Nasz czyn na XXX-lecia 
Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej (PRL) 23 marca 
1974 roku. Pamiêtali o 
obchodach ró¿nych dni: 
Górnika 4 grudnia 1974 roku  
uroczysty apel „Dziêkujemy 
górnikom za ich trud”, 
Mil icj i  Obywatelskiej ,  
Ludowego Wojska Polskie-
go, Zwyciêstwa (wtedy 9 
maja). Po 1989 roku œwiêto-
wane s¹ rocznice: uchwale-
nia Konstytucji 3 maja, 
odzyskania przez Polskê 
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niepodleg³oœci 11 listopada 1918, wydarzenia zwi¹zane z osob¹ Jana Paw³a II. 
Duch czasów sprawi³, ¿e w 2005 roku do spo³ecznoœci szkolnej obchodz¹cej 
jubileusz stulecia placówki swoje s³owa skierowa³ biskup; Przez ca³y wiek wielkie 
rzesze dzieci kszta³ci³y siê w jej murach i st¹d sz³y w doros³e ¿ycie zachowuj¹c 
wdziêcznoœæ dla swych Nauczycieli i Wychowawców i korzystaj¹c ze zdobytej 
wiedzy oraz wpojonych zasad godziwego ¿ycia i postêpowania.(…) Sk³adaj¹c 
ho³d minionym pokoleniom Nauczycieli i Uczniów… . Oraz ks. proboszcz; Z 
ca³ego serca b³ogos³awiê nauczycieli, uczniów i wszystkich pracowników w dniu 
piêknego jubileuszu 100-lecia szko³y. Ze wzruszeniem i wdziêcznoœci¹ wspominam 
osoby, które tworzy³y dobro tej szko³y w minionych latach od pierwszych chwil jej 
istnienia. 

Zawsze du¿ym zainteresowaniem  uczniów cieszy³y siê baliki, zawody sportowe 
w gminie i ongiœ organizowane przez Kombinat Owiñska, zajêcia w wole soboty, 
spotkania z ciekawymi ludŸmi, pó³kolonie. Tak¿e wybory, choæby Miss Szko³y w 
2009 roku. Mi³ymi dla nich by³y b¹dŸ s¹: Dzieñ Dziecka i Dzieñ (Tydzieñ, Œwiêto) 
Sportu, zimowiska w latach siedemdziesi¹tych, topienie Marzanny  1976 rok, 
baliki noworoczne, Miko³ajki, Andrzejki (zw³aszcza od czasu kiedy szko³a mia³a 
swój sprzêt nag³aœniaj¹cy). Funkcjonowa³y kó³ka przedmiotowe i zainteresowañ, 
te drugie nierzadko zale¿nie od osobistych predyspozycji i umiejêtnoœci 
nauczycieli  fotograficzne, krajoznawcze, teatralne, ¿ywego s³owa, regionalne, 
plastyczne, informatyczne, wokalno-instrumentalne, przyrodnicze j. polskiego, j. 
niemieckiego i inne. By³a prowadzona ortograficzna corrida. G³ównie wœród 
ch³opców cieszy³y siê i ciesz¹ wziêciem zajêcia dodatkowe sportowe, w tym w 
ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego (UKS) powo³anego w styczniu 2003 
roku. Szko³a d³ugo (od 1953 do roku szkolnego 1994/1995 wdra¿a³a do 
oszczêdzania  funkcjonowa³a Szkolna Kasa Oszczêdnoœciowa (SKO). Przez wiele 
lat uczniowie uczestniczyli w jak siê ³adnie nazywa³o pracach spo³ecznie 
u¿ytecznych. Porz¹dkowali otoczenie szko³y i okolicê, od 1994 roku tak¿e w 

ramach akcji „Sprz¹tanie œwiata”, a póŸniej tak¿e Dnia Ziemi. Sadzili w 1964 roku 
las, przez wiele lat zbierali w s¹siednich pañstwowych gospodarstwach rolnych 
ziemniaki. Od 1974 roku zosta³o to po raz pierwszy zinstytucjowane  przerwa 
jesienna, starsze klasy na wykopkach, zebrane  197 ton ziemniaków i 12 ton 
buraków. Jesieni¹ 1986 roku uda³o siê nazbieraæ a¿ 265 ton ziemniaków. Kiedy 
bardzo szybko okaza³o siê, ¿e warto ciê¿ko popracowaæ  pieni¹dze na wycieczki 
klasowe m³odsze klasy te¿ chcia³y chodziæ na wykopki. W ró¿nych okresach 
zbierali te¿: makulaturê, z³om, szmaty (w koñcówce 1979 roku odpowiednio: 
1500 kg, 800 kg, 250 kg) runo leœne. A pamiêtacie wykopki i sadzenie lasów? 
Teraz jak spogl¹damy na Puszczê Zielonkê to wiemy, ¿e i my do³o¿yliœmy siê do 
tego lasu piêknego.  Za te pieni¹dze mogliœmy jechaæ na wycieczki a tak¿e zakupiæ 
sobie zeszyty i przybory do szko³y (ze wspomnieñ by³ych uczniów w 2005 roku). 
Niekiedy czêœæ zarobionych pieniêdzy przeznaczali na szczytne cele. W dniach 
26-27 lutego 1971 roku m³odzie¿ szkolna przekaza³a na fundusz odbudowy 
Zamku Królewskiego w Warszawie 4532 z³ote wypracowane w akcji 
wykopkowej. Wspomagali te¿ budowê Centrum Zdrowia Dziecka  maj 1976 
roku, powodzian w 1982 roku, Centrum Zdrowia Matki Polki w 1984 i 1987 roku. 

Szkoła w środowisku
Szko³a nie mog³a funkcjonowaæ w oderwaniu od œrodowiska lokalnego. W 
ró¿nych przedzia³ach czasowych odbywa³y siê w niej seanse kina objazdowego 
dostêpne te¿ dla mieszkañców. Przedstawienia w wykonaniu uczniów i doros³ych, 
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rzesze dzieci kszta³ci³y siê w jej murach i st¹d sz³y w doros³e ¿ycie zachowuj¹c 
wdziêcznoœæ dla swych Nauczycieli i Wychowawców i korzystaj¹c ze zdobytej 
wiedzy oraz wpojonych zasad godziwego ¿ycia i postêpowania.(…) Sk³adaj¹c 
ho³d minionym pokoleniom Nauczycieli i Uczniów… . Oraz ks. proboszcz; Z 
ca³ego serca b³ogos³awiê nauczycieli, uczniów i wszystkich pracowników w dniu 
piêknego jubileuszu 100-lecia szko³y. Ze wzruszeniem i wdziêcznoœci¹ wspominam 
osoby, które tworzy³y dobro tej szko³y w minionych latach od pierwszych chwil jej 
istnienia. 

Zawsze du¿ym zainteresowaniem  uczniów cieszy³y siê baliki, zawody sportowe 
w gminie i ongiœ organizowane przez Kombinat Owiñska, zajêcia w wole soboty, 
spotkania z ciekawymi ludŸmi, pó³kolonie. Tak¿e wybory, choæby Miss Szko³y w 
2009 roku. Mi³ymi dla nich by³y b¹dŸ s¹: Dzieñ Dziecka i Dzieñ (Tydzieñ, Œwiêto) 
Sportu, zimowiska w latach siedemdziesi¹tych, topienie Marzanny  1976 rok, 
baliki noworoczne, Miko³ajki, Andrzejki (zw³aszcza od czasu kiedy szko³a mia³a 
swój sprzêt nag³aœniaj¹cy). Funkcjonowa³y kó³ka przedmiotowe i zainteresowañ, 
te drugie nierzadko zale¿nie od osobistych predyspozycji i umiejêtnoœci 
nauczycieli  fotograficzne, krajoznawcze, teatralne, ¿ywego s³owa, regionalne, 
plastyczne, informatyczne, wokalno-instrumentalne, przyrodnicze j. polskiego, j. 
niemieckiego i inne. By³a prowadzona ortograficzna corrida. G³ównie wœród 
ch³opców cieszy³y siê i ciesz¹ wziêciem zajêcia dodatkowe sportowe, w tym w 
ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego (UKS) powo³anego w styczniu 2003 
roku. Szko³a d³ugo (od 1953 do roku szkolnego 1994/1995 wdra¿a³a do 
oszczêdzania  funkcjonowa³a Szkolna Kasa Oszczêdnoœciowa (SKO). Przez wiele 
lat uczniowie uczestniczyli w jak siê ³adnie nazywa³o pracach spo³ecznie 
u¿ytecznych. Porz¹dkowali otoczenie szko³y i okolicê, od 1994 roku tak¿e w 

ramach akcji „Sprz¹tanie œwiata”, a póŸniej tak¿e Dnia Ziemi. Sadzili w 1964 roku 
las, przez wiele lat zbierali w s¹siednich pañstwowych gospodarstwach rolnych 
ziemniaki. Od 1974 roku zosta³o to po raz pierwszy zinstytucjowane  przerwa 
jesienna, starsze klasy na wykopkach, zebrane  197 ton ziemniaków i 12 ton 
buraków. Jesieni¹ 1986 roku uda³o siê nazbieraæ a¿ 265 ton ziemniaków. Kiedy 
bardzo szybko okaza³o siê, ¿e warto ciê¿ko popracowaæ  pieni¹dze na wycieczki 
klasowe m³odsze klasy te¿ chcia³y chodziæ na wykopki. W ró¿nych okresach 
zbierali te¿: makulaturê, z³om, szmaty (w koñcówce 1979 roku odpowiednio: 
1500 kg, 800 kg, 250 kg) runo leœne. A pamiêtacie wykopki i sadzenie lasów? 
Teraz jak spogl¹damy na Puszczê Zielonkê to wiemy, ¿e i my do³o¿yliœmy siê do 
tego lasu piêknego.  Za te pieni¹dze mogliœmy jechaæ na wycieczki a tak¿e zakupiæ 
sobie zeszyty i przybory do szko³y (ze wspomnieñ by³ych uczniów w 2005 roku). 
Niekiedy czêœæ zarobionych pieniêdzy przeznaczali na szczytne cele. W dniach 
26-27 lutego 1971 roku m³odzie¿ szkolna przekaza³a na fundusz odbudowy 
Zamku Królewskiego w Warszawie 4532 z³ote wypracowane w akcji 
wykopkowej. Wspomagali te¿ budowê Centrum Zdrowia Dziecka  maj 1976 
roku, powodzian w 1982 roku, Centrum Zdrowia Matki Polki w 1984 i 1987 roku. 

Szkoła w środowisku
Szko³a nie mog³a funkcjonowaæ w oderwaniu od œrodowiska lokalnego. W 
ró¿nych przedzia³ach czasowych odbywa³y siê w niej seanse kina objazdowego 
dostêpne te¿ dla mieszkañców. Przedstawienia w wykonaniu uczniów i doros³ych, 
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placówka posiada³a od 1945 roku rozk³adan¹ scenê z kulisami i dekoracje. By³y 
organizowane zabawy karnawa³owe. Dzia³a³ w niej, od 16 stycznia 1949 roku  
punkt biblioteczny dla doros³ych. W listopadzie 1953 uruchomiona zosta³a VII 
klasa szko³y dla doros³ych, którzy sami widzieli potrzebê uzupe³nienia 
wykszta³cenia. Oni te¿ przychodzili w nastêpnych latach uczyæ siê na kursach 
dokszta³caj¹cych w zakresie siódmej klasy (w 1956 roku wyd³u¿enie obowi¹zku 
szkolnego do 16 roku ¿ycia i uznanie za obowi¹zkowe ukoñczenie 7 klas szko³y 
podstawowej). W szkole dzia³a³a te¿ jedna z kilku komisji egzaminacyjnych 
kursów ogólnokszta³c¹cych dla doros³ych. W sumie œwiadectwo ukoñczenia 
szko³y podstawowej otrzyma³o 1210 osób, w tym 96 z miejscowego œrodowiska. 
21 osób uczestniczy³o w zakoñczonym w styczniu 1968 roku kursie rolniczym dla 
okolicznych rolników. Kurs ogólnokszta³c¹cy dla uczestników Ochotniczych 
Hufców Pracy (OHP) szko³a prowadzi³a w roku szkolnym 1974/1975. Dzia³a³, 
potem w by³ w ówczesnym Wiejskim Domu Kultury w Wierzonce, a obecnie 
ponownie w szkole lokal wyborczy. By³ te¿ czas kiedy przedsiêbiorstwa z bli¿szej 
czy dalszej okolicy, w tym elewator z Czerwonaka, pe³ni³y rolê zak³adów 
opiekuñczych dla szko³y. Wspomaga³y j¹ choæby w kwestiach takich jak remonty, 
zdobycie materia³ów czy transport opa³u. Wtedy, zawsze brakowa³o œrodków, ale 
nawet jeœli zosta³y zagwarantowane to by³ problemem z nabyciem materia³ów i 
znalezieniem wykonawców. W maju 1949 roku na terenie gospodarstw Wierzonka 
i Kar³owice powsta³ Szkolny Komitet Opiekuñczy. Pañstwowe Gospodarstwo 
Rolne (PGR) Kar³owice wiosn¹ 1960 roku sta³o siê Komitetem Opiekuñczym 
szko³y. Zak³adom pracy maj¹cym swoje zadania rozliczane w ramach gospodarki 
planowej „nie pali³o siê” do podejmowania funkcji opiekuñczych w stosunku do 

szkó³. St¹d na polecenie Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (KP PZPR) w Poznaniu Elewator Zbo¿owy w Czerwonaku zosta³ 
opiekunem szko³y w 1964 roku. Podczas wakacji jego pracownicy wymalowali 
klasy oraz korytarze. Rok póŸniej podczas wakacji szko³a zorganizowa³a w 
Elewatorze w Czerwonaku kurs ogólnokszta³c¹cy dla pracowników. Jego 
pracownicy wykonali w szkole prace malarskie  malowanie klejowe a nauczyciele 
wymalowali olejne lamperie w dolnej czêœci œcian. Kolejnym, ostatnim ju¿, 
zak³adem opiekuñczym zosta³a Stacja Hodowli Roœlin (SHR) Wierzenica z 
siedzib¹ w Wierzonce. Mia³a ona swoj¹ grupê remontowo-budowlan¹, a tak¿e 
techniczne mo¿liwoœci wywiezienia zawartoœci œmietnika czy szamba. Od 
wiosny 1961 roku przez dziesiêciolecia szko³a utrzymywa³a kontakty z Jednostk¹ 
Wojskow¹ 2823 w Wierzonce, potocznie na £ysej Górze. Z jednej strony by³y to 
udzia³y w szkolnych czy wojskowych uroczystoœciach  Dzieñ Nauczyciela i 
Dzieñ Wojska Polskiego, z drugiej ¿o³nierze wykonywali szereg prac na rzecz 
placówki. Leg³y one te¿ u podstaw ma³¿eñstwa nauczycielsko-wojskowego. W 
1961 roku ¿o³nierze zainstalowali instalacjê g³oœnikow¹. Pomagali przy 
powiêkszaniu boiska. Zosta³o zakoñczone w maju 1965 roku wysi³kiem 
rodziców, dzieci, nauczycieli oraz wojska. Przed oknami „starych” klas 
urz¹dzony zosta³ skwerek.

Reprezentacja rodziców i uczniów
Pierwsza zachowana informacja o reprezentacji rodziców pochodzi z kwietnia 
1949 roku kiedy to, po apelu rady pedagogicznej, na nowych podstawach 
zorganizowa³ siê Komitet Rodzicielski. To oznacza, ¿e funkcjonowa³ on ju¿ 
wczeœniej. Nie zachowa³y siê informacje o pocz¹tkach samorz¹du szkolnego  
mimo, ¿e 19 grudnia 1951 roku Minister Oœwiaty wyda³ zarz¹dzenie w sprawie 
jego regulaminu. Zapis z 30 maja 1962 roku mówi¹cy; nale¿y koniecznie stworzyæ 
Samorz¹d Uczniowski)  zosta³ 
zrealizowany w roku szkolnym 
1962/1963. 9 czerwca 1973 roku 
odby³y siê wybory do Rady 
Samorz¹du Uczniowskiego (RSU). 
Spotkania integracyjne z okazji 
Œwiêta Pieczonego Ziemniaka czy 
kiermasze œwi¹teczne znakomicie 
integruj¹ rodziców, uczniów i 
œrodowisko. W ostatnich latach 
rodzice przyczynili siê takich sukcesów szko³y jak zdobycie grantu Volkswagena 
w 2013 roku (zosta³y zakupione rowery) i obchody 200. rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego  podjête przez szko³ê dzia³ania zwi¹zane z konkursami 
obejmowa³y gminy Swarzêdz i Czerwonak,  miasto Luboñ.
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Pracownicy obsługi i administracji
Na przestrzeni dziejów szko³y obok nauczycieli pracowa³y w niej najpierw osoby 
zajmuj¹ce siê obs³ug¹ a póŸniej tak¿e i administracj¹. Najpierw by³a to 
sprz¹taczka. Potem dosz³o stanowisko woŸnego. Do roku szkolnego 1978/1979 do 
obowi¹zków sprz¹taczki nale¿a³o te¿ palenie w piecach. Wymaga³o to 
odpowiednio wczeœniejszego przyjœcia w nieraz bardzo 
trudnych warunkach  po ciemku przez zasypan¹ œniegiem drogê w czasach kiedy 
samochody z p³ugiem by³y pieœni¹ odleg³ej przysz³oœci. Jeszcze do 1963 roku w 
klasie na dole by³ ¿elazny piec wtedy zast¹piony kaflowym. Centralne ogrzewanie 
z piecem na paliwo sta³e wymaga³o istnienia przez 20 lat stanowiska palacza. 
Obecnie zatrudnieni s¹ te¿: sekretarz szko³y, konserwator, g³ówna ksiêgowa, 
specjalista do spraw p³ac. W roku szkolnym 1946/1947 brakowa³o sprz¹taczki  
niskie wynagrodzenie. W takich przypadkach bywa³o, ¿e osoba kieruj¹ca czy inny 
nauczyciel musia³a braæ siê za miot³ê i szmatê by posprz¹taæ czy napaliæ w piecach. 
Tak samo by³o gdy zatrudniona a nierzetelna osoba nie stawia³a siê do pracy czy 
zachorowa³a. Zdarza³o siê, ¿e robili to tak¿e uczniowie; Myœmy musieli sami 
sprz¹taæ, paliæ w piecach, aby w klasach by³o ciep³o [ze wspomnieñ z 2005 roku]. 
Na szczêœcie takich osób by³o mniej ni¿ tych sumiennych i oddanych swojej pracy. 

Tak jak w  2005 roku aktualnymi i dziœ s¹ s³owa piosenki Stulecie Szko³y Renaty i 
Januarych Zaradnych.
Historia uczy, ka¿e pamiêtaæ
By nie zapomnieæ jak jest i by³o
Bywa³o lepiej, bywa³o gorzej
Lecz szko³a nasza wszystko przetrwa³a

Nauczyciele  158 osób, których nazwiska uda³o siê ustaliæ i czas 
ich zatrudnienia (zapis 1951-1992 oznacza pracê od pocz¹tku 

roku szkolnego 1951/1952 do koñca roku 1991/1992)

Friebe Wencel  1910/1911, nauczyciel niemiecki, katolik * Wilhelm Müller  do 
1917, kierownik, Niemiec * Löchel  1917-1918, kierownik, Niemiec * Lucjan 
[£ucjan] Latosiñski  od 1912 nauczyciel, 1918-1919  kierownik *Józef 
B³a¿ejewski  1919-1925, kierownik * Zofia Mizerska   1920 * Jadwiga Piliñska   
1922-1925 * Wac³aw Ziembiewicz   1925-1929 * Marja Puta³kiewiczówna  1927 
* Stanis³awa Gasiñska  1929 * W³adys³aw Koœcio³owski  1925-1930,  kierownik 
* Mieczys³aw Ruprycht  1930-1938, kierownik * Konrad Itman  1938-1960, 
kierownik, po wojnie od 28 marca 1945 * Albin Mota³a   na prze³omie lutego i 
marca1945 organizowa³ pracê szko³y * Kluge   1945 rok * Janina Staszewska    od 
paŸdziernika 1945 do  lutego1946 * Mieczys³aw Lisiecki   od lutego 1946 do 31 

sierpnia 1948 * Stanis³aw Kunach   od 1 kwietnia do czerwca 1946 * Stefania 
Borsukowa  od lutego 1947-1949, zmar³a 6 grudnia 1949 * Maria Nowacka    od 
11 wrzeœnia 1948 do marca 1949 * Ewa Jaworska    od 1 maja 1949 do marca 1950 
* Józef Jaworski  5 maja do koñca czerwca  1949 * Helena Pilarczykówna   1949 
/1950 * Jadwiga Borówczakówna   1950 /1951 * Zofia Traczykówna   1950 /1951 
* Eugeniusz Buczyñski  1951-1978, od 20 lutego 1965-1972 kierownik/dyr. 
szko³y * Wac³awa Buczyñska   1951-1992,  w latach 1972-1986 dyrektor 
szko³y * Maria Smektalanka   wrzesieñ  grudzieñ 1951, przewodnik dru¿yny 
harcerskiej * Kowalska Danuta  kilka dni we wrzeœniu 1951* Florian Ciszewski   
od grudnia 1953 roku do kwietnia 1954 * Marian Pokrywka   od 1954  do 30 
grudnia 1955 * Mieczys³aw Tomaszewski  od 1stycznia 1956 do 1 listopada 1958 
* ks. Henryk Kujawa   od 1 lutego 1957 do 1958 * Krystyna Garnczarek   siostra 
zakonna od 1 lutego1957 do czerwca 1957 * ks. Walenty Szymañski    1959-1961 
*  Symplicjusz Nowak    od stycznia do czerwca 1959 * Miros³aw Jakubowski   
od 10 marca 1959 do 1961 * Bronis³aw Tomkowiak  od 1960 do 19 lutego 1965, 
kierownik szko³y * Janina Kornecka  1961 /1962 * Miros³awa Knopik (Patronik)   
od 6 wrzeœnia 1961-1963 i 1969 do 30 XI 1991 * Marian Kaczmarek   1963 do 16 
maja 1964 * Tadeusz Nowicki   1964-1966 * Marian Przybylski   1965-1971 * 
Krystyna Stodolak (Sobieraj)   1965-1970 * Halina Mañczak    1966-1968 * 
Maria Tatar-Szczepañska  1966-1983 * Œwiêtos³aw Miêtkowski   1966 do 1 
paŸdziernika 1967 * Maria M¹czkowska  od 24 paŸdziernika 1966-1967 * Maria 
Adamska    1967/1968 * Zyta Kurz   1967/1968 * Czes³awa Lorych (Piotrowiak)   
1968-1994 * Janina Urbaniak (Dukat)  1968-1975 * Danuta Kie³czewska   16 
stycznia  do czerwca 1969 * Leszek Kokoszanek   1970-1973 * Marlena Maik   od 
stycznia do czerwca 1972 * Kazimierz Grzybowski    styczeñ 1972 * Jerzy 
Siekierski   od lutego do czerwca 1972 * Lotariusz Bodus   od wrzeœnia do 30 
listopada 1972 * Jadwiga Halik   1973/1974 * Adam Pietrowski   od 1973  do 31 
stycznia 1974 * E. Krajewska od stycznia do 20 czerwca 1974 * W³odzimierz 
Buczyñski   1974-2001, w latach 1986-1992 dyrektor szko³y * Bogus³awa 
Walkowiak   wrzesieñ 1974, praca 1 dzieñ * Augustyn Markiewicz    od 1 
paŸdziernika 1975  do 6 listopada 1975 * Iwona Lewandowska    1976/1977 * 
Barbara Marciniak   1976/1977  * Jacek Brzóska   od 1977  do listopada 1980 * 
Anna Dzia³yñska (Pierzgalska)   19.09.1977 do 1982 *  Irena Jakubczak 
(Cichocka)   1978-1983 * El¿bieta Wêsierska (Stachowiak)   od 1978 do stycznia 
1984 * Wanda Brzezicka (Wapnaruk)    od listopada 1980 do 1983 * Katarzyna 
Gracz   1982/1983 * Bernadetta Biadasz   1982/1983 * J. Schiller   kilka dni na 
pocz¹tku roku 1983/1984 * M. £aszewska   kilka dni na pocz¹tku roku 1983/1984 
* Marzena Januszewska   1983/1984 * Ewa J. Buczyñska  1983 do 30 wrzeœnia 
2007, 1maja-26 czerwca i od 2 wrzeœnia 2015 * Barbara Forenc   1983/1984 * 
Maria Ma³ecka   1983/1984 * Ma³gorzata Wojciechowska   1983-1985 * Hanna 
Minginowicz (Naskrent)   od 29 paŸdziernika 1983 * Halina Mosur   od 
lutego1984 roku do 1999 * Witold Zieliñski   od marca do czerwca1984 roku * 
Ewa Pogorzelska   1984/1985 * Jolanta Staszewska   od 1984  do 1 paŸdziernika 
1988 * Maria W¹cha³a   w 1984/1985 * Romana Chakraborty (Talaga) w 
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Pracownicy obsługi i administracji
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sprz¹taæ, paliæ w piecach, aby w klasach by³o ciep³o [ze wspomnieñ z 2005 roku]. 
Na szczêœcie takich osób by³o mniej ni¿ tych sumiennych i oddanych swojej pracy. 

Tak jak w  2005 roku aktualnymi i dziœ s¹ s³owa piosenki Stulecie Szko³y Renaty i 
Januarych Zaradnych.
Historia uczy, ka¿e pamiêtaæ
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Bywa³o lepiej, bywa³o gorzej
Lecz szko³a nasza wszystko przetrwa³a
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stycznia  do czerwca 1969 * Leszek Kokoszanek   1970-1973 * Marlena Maik   od 
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1984/1985 * Grzegorz Pyziak   listopada 1984 
do 31 stycznia 1985 * Krystyna Ostrowska   
1985/1986 * Halina Plackowska    1985/1986 * 
Gizela Sawiñska   1985-1987 * Ludmi³a 
Knopik (Sawiñska)   od 1985, w latach 1992-
2012 dyrektor szko³y * Iwona Wiœniewska    w 
1985/1986 * Maria Macio³ek   od 1986 * 
Malwinga Marcinkowska   od 1 paŸdziernika 
1986-1987 * Anna R¹dlewska   1987-1989 * 
Adela Kupiec (Karolczyk)   od 14 wrzeœnia 
1987 * Ma³gorzata Zawilska   od 26 
paŸdziernika 1987 * Mariusz Gruchalski   od 12 
paŸdziernika 1987  do 1 kwietnia 1988 * Jolanta 
Hauffa   1988-1991 * Grzegorz Betkowiak   
1988/1989 * Krzysztof Bestry   1989-1991 * 
Danuta Skowroñska  kilka dni we wrzeœniu 1989 
* Daniela Jarz¹bek   od 1 paŸdziernika 1989-
1990 * ks. Jan Pieczonka   od 17 lutego 1990  do 
1995 * Bogumi³a B³aszyk   od 18 marca do 22 
czerwca 1991 * Aleksandra Walczak   od 8 
kwietnia do czerwca 1991 * Bogdan Pilitowski   
1991-1995 * Wac³awa Potyra³a-Warkocka   
1991-2000 * Krystyna Grz¹œlewicz   1991/1992 
* Swiet³ana Czerniak   1991-1994 * Bogumi³a 
Felczak   1993-1997 * ks. Jan Iwanowski   1995-
1999 * Andrzej Konarczak   od 1992 * 
Marzena Kamiñska   1992-1994 * Aneta 
Czerniawska   1993-1995 * Marzena Sitarz   
1993/1994 * Eleonora Bieniaszewska  1 
paŸdziernika 1993 do 24 czerwca 1994 * Rafa³ 
Izydorczyk   1994/1995 * Grzegorz Konieczny   
1995-1997 * Jan Michalski   1995/1996 * 
Genowefa Springer   od 1994 * Ewa 
B³aszczyk   od 1995, od  2 lutego do 26 czerwca 
2015 w zastêpstwie dyrektora * Kamila 
Sobañska   1997-1999 * Anna Hoffa-Sprada   
1997- 2009 * Teresa Sikora   1998-2004 * ks. 
Przemys³aw Kompf   1999/2000 * Zbigniew 

Meller  1999/2001* Pawe³ Sobiech   od  2001 * Beata Senko   2003-2012 * Alicja 
Kaczmarek    2004-2008 * Katarzyna Konieczna-Piechota   2004-2015 * Anna 
Prz¹dak  2006-2008 * Danuta Jêczkowska (Tomkowiak)  od 2006 * Katarzyna 
Kubik  2006 do 4 paŸdziernika 2007 * Aneta Wêclewska  2008/2009 * Marek 
Piecyk  2008/2009 * Aneta Sobkowiak  2008-2012 * Anna Rodziewicz  od 2009 * 
Renata Wa³ejko  1 stycznia do 22 czerwca 2011 * Jerzy Nowak  1 stycznia do 22 

czerwca 2011 * Anna Perz  2011/2012 * Przemys³aw Mazurek  2011-2013 * 
Monika Partyka  2011/2013 * Barbara Rokosik  2011 do 22 stycznia 2012 * Ewa 
Idziak  2012-2015 dyrektor szko³y * Szymon Dziwisz  2012/2013 * Patrycja 
Borowska-Klimaszewska  2013/2014 * Katarzyna Skurniak  2013-2015 * 
Bart³omiej Maciejewski  od 2013 * Bartosz Pi³at  od 28 stycznia 2014 * 
Magdalena Halczyñska  od 25 wrzeœnia 2014 * Katarzyna Wolnica  od 2012 * 
Aleksandra Antysiak  od 2015 * Joanna Pacholska  od 2015 * Piotr Koz³owski  
od 2015 * Marek Lebiedziñski  od 2015 * Ewa Madanowska  od 2015 dyrektor 
szko³y
     
    

                                  Pracownicy obs³ugi i administracji
W pamiêci (gorzej z dokumentami) nauczycieli i uczniów zachowa³y siê 
nazwiska: Rozalia Illmann, Helena Ma³yszka, Teodora Biniak, Maria Segiet, 
Aurelia Jurek, W³odzimierz Buczyñski, Kazimiera Nasiadka, Ró¿a 
Lewandowska, Marianna Pawliñska, Zofia Gorzejewska, Stanis³awa Sk¹pska, 
Eugeniusz Buczyñski, Jan Sk¹pski, Helena Ostajewska, Ewa J. Buczyñska,  
Danuta Skowroñska, Marek Knopik, Józefa, Hieronim i Monika Koperscy, 
Antonina Szymkowiak, Karolina Wekwert. 
W roku 2015 pracownicy obs³ugi i administracji bezpoœrednio w szkole: Anna 
Mantaj, El¿bieta Ma³yszka, Roma Gajewska, Seweryn Szymkowiak, poza 
placówk¹: Krystyna Gasik, Danuta JóŸwiak.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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