
„Tradycja to sprawa dużo większego znaczenia. Odziedziczyć jej po prostu nie można, jeżeli zaś chce się ją 

posiąść, można to zrobić tylko z dużym wysiłkiem. Warunkiem jest zmysł historyczny, który wypada uznać wprost 

za niezbędny dla każdego, a zmysł historyczny wymaga rozumienia przeszłości.” 

  

/Thomas Stearus Eliot/ 

 

STULECIE  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  3 

IM.  POWSTAŃCÓW  WIELKOPOLSKICH  W  ROGOŹNIE 

 

31 stycznia 2019r. odbyły się uroczystości 100 – lecia istnienia Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie. Nasza 

rogozińska „Trójka” ma już stuletnią tradycję i przez jej mury przewinęły się 

tysiące uczniów i setki pracowników. Jesteśmy spadkobiercami Szkoły 

Ćwiczeń, która kształciła dzieci już w niepodległej Ojczyźnie i nosimy piękne 

imię  Powstańców Wielkopolskich, z czego jesteśmy bardzo dumni. Na ten 

wyjątkowy Jubileusz przybyli znamienici goście, by wspólnie z całą 

społecznością szkoły świętować urodziny dostojnej Jubilatki. 

 Uroczyste obchody  rozpoczęły się Mszą świętą dziękczynną w Kościele 

Ducha Świętego w Rogoźnie, której przewodniczył proboszcz parafii – ks. 

Eugeniusz Śliwa. Wzięła w niej udział cała społeczność szkoły wraz z 

zaproszonymi gośćmi.  

Po Mszy świętej  uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice 

oraz zaproszeni goście udali się przed budynek szkoły, by złożyć przed 

obeliskiem upamiętniającym poległych Powstańców Wielkopolskich 

symboliczne wiązanki kwiatów i znicze. W tym miejscu  inaugurację obchodów 

100-lecia szkoły rozpoczęła podniosła chwila odśpiewania „Mazurka 

Dąbrowskiego”. Następnie Pani Dyrektor Iwona Rzańska w kilku słowach 

przypomniała, jak ważna w tym dniu jest historia związana z Powstaniem 

Wielkopolskim oraz Odzyskaniem przez Polski Naród wolności.  

Na pamiątkę setnej rocznicy istnienia szkoły przed obeliskiem 

umieszczono kapsułę czasu. W kapsule znalazły się między innymi pierwszy 

numer Rogozińskiej Gazety, ostatni numer Kuriera, zdjęcia i informacje o 

szkole. Dodatkowo pozostawiono dla potomnych kilka monet oraz listy dzieci. 

Treść jednego  listu odczytała wszystkim zgromadzonym Sara Orzeszyna -  

uczennica kl.IVd.  Następnie złożono kwiaty i znicze, by uczcić pamięć 

Powstańców, których imię od 35 lat nosi placówka. Na zakończenie tej części 

obchodów uczniowie wypuścili w niebo 100 biało-czerwonych balonów przy 

dźwiękach utworu muzycznego Marka Grechuty pt. „Wolność”. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Rogozińskiego Centrum Kultury, 

gdzie uroczystym pochodem prowadzonym przez Rogozińską Orkiestrę Dętą 

im. E. Korybalskiego i zespół mażoretek Pa-Mar-Sze przeszli uczestnicy 

Jubileuszu. 

Tam wszystkim wręczono okolicznościowe plakietki oraz specjalnie 

przygotowany na tę okazję informator. Pani Dyrektor powitała wszystkich 



gości, w tym władze oświatowe i samorządowe województwa, powiatu i miasta, 

sponsorów, byłych dyrektorów szkoły, emerytowanych pracowników szkoły, 

nauczycieli, absolwentów, młodzież i rodziców. Wygłaszając przemówienie 

zwróciła uwagę na niełatwą historię szkoły, która jednak mimo przeróżnych 

dziejowych komplikacji, potrafiła uczyć i wychowywać kolejne pokolenia 

młodych ludzi. Podkreśliła nie tylko ważne z perspektywy czasu wydarzenia,  

ale wspomniała także o tych teraźniejszych. Dziękowała wszystkim, dzięki 

którym „Trójka” może z roku na rok się rozwijać i unowocześniać. Szczególne 

podziękowania skierowała do sponsorów, Prezesa Firmy Ikano Industry Sp. z 

o.o. Pana  Sebastiana Łuczyńskiego, przedstawicieli  Firmy Handlowo – 

Usługowej „Art. – Bud” Pana  Dariusza Rzańskiego oraz Firmy PHU Pana 

Władysława Przybylskiego za życzliwość, serce i nieocenioną pomoc.  

Następnie Pani Dyrektor wspomniała o certyfikatach, osiągnięciach uczniów i 

zaangażowaniu całej społeczności szkolnej w budowanie Jej wizerunku. 

 Kolejną część uroczystości wypełniły życzenia i gratulacje. Jako pierwsza głos 

zabrała Pani Elżbieta Leszczyńska Wielkopolski Kurator Oświaty w 

Poznaniu. Następnie na ręce Pani Dyrektor życzenia wszelkiej pomyślności i 

dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz pamiątkowy 

dyplom przekazał Burmistrz Rogoźna  Pan Roman Szuberski, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Maciej Kutka oraz Przewodnicząca 

Rady Powiatu Pani Renata Tomaszewska. W krótkim wystąpieniu burmistrz 

podkreślił, że stuletnia historia szkoły jest znakiem nie tylko niezwykłej 

mądrości i zapobiegliwości mieszkańców, dbających o wykształcenie swoich 

dzieci, ale także dowodem ich niezwykłej hojności i gospodarności, której 

dawali wyraz w trudnych czasach i wbrew wszelkim przeciwnościom. 

Gratulacje na ręce Pani Dyrektor złożyli także Pan Tadeusz Musiał-Prezes 

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Pan Zbigniew 

Chudzicki-Przewodniczący Rady Rodziców oraz przybyli Asystenci Posłów 

na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego  -  Pani Marii Janyski, Pana 

Krzysztofa Paszyka i Pana Andrzeja Grzyba.  

Gratulacje i podziękowania za trud włożony w kształcenie i wychowanie 

uczniów oraz życzenia dalszej pomyślności i wielu owocnych lat pracy i nauki 

złożyli Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Rogoźno, Pani 

Małgorzata Nowak-Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pan Jacek 

Waliszewski-Prezes NSZZ Solidarność Koło w Rogoźnie, Emerytowani 

Dyrektorzy Trójki- Pani Barbara Gruszczyńska i Pan Zdzisłąw Hinz  oraz 

Pani Małgorzata Kasprzak-Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Rogoźnie. Pan  Marcin Matuszewski-Dyrektor RCK oraz 

przyjaciele i absolwentka SP3  Pani Michalina Kowala, która aktualnie 

przebywa na stażu w Parlamencie Europejskim. 

 Po gratulacjach gości nadszedł moment na podsumowanie szkolnych 

konkursów, które odbyły się w związku z rocznicowymi obchodami. Uczniowie 

otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. 



 Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna . Uroczystość 

uświetnił występ  artystyczny uczniów przygotowany  pod kierunkiem 

Wojciecha Mierzwiaka, Joanny Kani, Katarzyny Frankowskiej i Hanny 

Krzywonos. Nad dekoracją i wystrojem scenicznym czuwali: Agnieszka 

Czarnecka  i Wojciech Mierzwiak. 

Szkolni artyści zabrali widzów w sentymentalną podróż, łącząc czar 

wspomnień ze scenkami nawiązującymi do patrona szkoły. W czasie występu 

nie zabrakło pięknych piosenek, brawurowych tańców, wzruszającego 

wykonania przez stu uczniów trzech pieśni na fletach, a na zakończenie 

występów zagrali i zaśpiewali nauczyciele Jubilatki. Widzowie docenili talent 

sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci w przygotowanie akademii, 

nagradzając występ gromkimi brawami. 

Po zakończonej uroczystości zebrani goście, przyjaciele, dobroczyńcy 

oraz absolwenci udali się do budynku szkoły, gdzie mogli zwiedzić Izbę 

Pamięci i szkołę. Z okazji Jubileuszu nauczyciele przygotowali dla 

zwiedzających salę historyczną, prezentując w niej cenne pamiątki i wyjątkowe 

znaki bogatej historii szkoły, wśród których znalazły się stare zdjęcia, 

świadectwa, szkolne kroniki i dokumenty. W  holu zorganizowano wystawę 

nagrodzonych w konkursach prac plastycznych, a przy sekretariacie ustawiono 

księgę pamiątkową. Z okazji Jubileuszu opracowany został także biuletyn 

informacyjny, w którym oprócz rysu historycznego na temat szkoły 

zamieszczono informacje o osiągnięciach uczniów i prace literackie dzieci 

nagrodzone w konkursie pt.:”Moi bliscy w Trójce”. 

Uroczyste obchody zakończył wspólny poczęstunek, który sprzyjał 

podtrzymaniu uroczystego charakteru święta szkoły, a także spotkaniom i 

wspomnieniom po latach. Nie zabrakło także urodzinowego tortu dla dostojnej, 

stuletniej już Jubilatki.  

Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów, 

nauczycieli, pracowników szkoły i gości. 

 

Danuta Czechowska 

Elżbieta Kowala 

 

 

 


