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 „NIECH SIĘ MURY PNĄ DO GÓRY”  

LATA 60-TE 

 

Pierwsza Księga Pamiątkowa Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Ogrodzieńcu 

obejmuje okres 14 lat; 

 od 14 września 1963 do 30 marca 1977.  

 

…Dnia 1 września 1960 roku rozpoczęto prace przy 

kopaniu fundamentów. Po trzech latach trwających 

prac na historycznej „Cygańskiej Górce” powstał 

nowy, piękny budynek… 

Budowę nowego budynku ukończono dnia 

14 września 1963 roku 

 i oddano do użytku dziatwie szkolnej. 

 

Uczniowie zyskali nową dużą salę gimnastyczną, 

gabinety lekarski i dentystyczny, szkolną kuchnię 

 z jadalnią, świetlicę, szatnie oraz 9 nowych 

klasopracowni.  

Uroczysty „Akt erekcyjny  przekazania do użytku 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego 

w Ogrodzieńcu”  potwierdzony jest dwoma stronami 

podpisów ówczesnych decydentów, nauczycieli 

oraz tych, którzy wnieśli swój wkład w rozbudowę 

szkoły.   

 

 
 

Rysunek 2. Pani Marianna Guzik z klasą VIa, 1961r. 

Rysunek 1. Norbert Matysek na budowie,  1963 r. 
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Na zdjęciu pierwsi wychowankowie pani Marianny Guzik  - uczniowie klasy VI a, którzy 

ukończyli szkołę w czerwcu 1961 roku: Straszak Ryszard, Apel Stanisław, Gocyła Tadeusz, 

Malińska Anna, Wójcik Maria, Łasicki Ireneusz, Chrapka, Pawłowska Anna, Biedak Ryszard, 

Molendys Teresa, Kowalski Jan, Kudela Stanisław, Czerniszew Alfred, Krzywicka Ewa, Latacz 

Marysia, Biedak Jerzy, Dzienniak. Kim jest dziewiętnasty uczeń?  

Rysunek 3. Maria Szota i Maria Guzik, 1961/62 

ROK SZKOLNY 1963/64 

 

 „Rok szkolny 1963/64 to drugi rok wprowadzania w życie reformy szkolnej przedłużającej 

obowiązek szkolny do 16 roku życia, a naukę w szkole podstawowej do lat ośmiu.” 

 

Zadania szkoły „nakreśliło XIII Plenum KC PZPR: 

- Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie w przyszłości 

- Socjalistyczny stosunek do pracy 

- Przygotowanie do wyboru zawodu 

- Kształtowanie socjalistycznej świadomości 

 

Inspektorem szkolnym na miasto i powiat Zawiercie został Henryk Dusza, podinspektorem 

na rejon Ogrodzieniec mianowano Franciszka Wałka, dotychczasowy kierownik szkoły, Henryk 

Zakrzewski, podjął pracę w Zawierciu, a w nowej szkole zatrudniono następujące osoby: 

1. Helena Zakrzewska – kierownik szkoły, 

2. Marian Kusiak – zastępca kierownika, 

3. Anna Janus – kierownik świetlicy, 

4. Anna Kaczmarczyk – wychowawca w świetlicy szkolnej, 

5. Lidia Ostrowska – bibliotekarka, 
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6. Józefa Pilarczyk, 

7. Maria Guzik, 

8. Maria Trela, 

9. Krystyna Gębka, 

10. Eleonora Musiałek, 

11. Maria Szota, 

12. Krystyna Podsiadło, 

13. Ludwika Szymańska, 

14. Alina Cochur, 

15. Maria Jurczak, 

16. Stanisława Piputa, 

17. Alina Oruba, 

18. Jan Arczyński, 

19. Wacław Skorek, 

20. Wiesława Banaśkiewicz – sekretarka. 

 

Księga Pamiątkowa opisuje ważniejsze wydarzenia w życiu szkoły, którymi w roku szkolnym 

1963/64 były: 

 uroczysta akademia z okazji Dnia Wojska Polskiego, „na którą przybyli 

przedstawiciele Wojska Polskiego z jednostki wojskowej Mierzęcice. Żołnierze 

dali występ z udziałem swoich solistów i orkiestry wojskowej.” 

 powrót Henryka Zakrzewskiego na stanowisko kierownika szkoły w styczniu 

1964, 

 całomiesięczna wizytacja szkoły prowadzona przez podinspektora szkolnego 

Franciszka Wałka w lutym 1964r. 

 

W notatce pokontrolnej stwierdził, że każda klasa posiada własne pomieszczenie - 14 klas, praca 

szkoły i organizacji młodzieżowych jest dobra, nauczyciele wyspecjalizowani, a współpraca 

szkoły z domem układa się pomyślnie. Zalecił zwiększenie ilość lekcji poświęconych na badanie 

wyników w nauce, częste stosowanie środków audiowizualnych na lekcjach  oraz przebywanie 

nauczycieli z dziećmi na przerwach. 

 

Na konferencji klasyfikacyjnej, która odbyła się 18 czerwca 1964 roku, na ogólną liczbę 505 

uczniów promocję otrzymało 481, powtarzało klasę 24 uczniów, w tym 4 nieklasyfikowano. 

 Sprawność szkoły dla rocznika 1950 wynosiła 71,8%. 

 

ROK SZKOLNY 1964/65 

 

„Rok 1965 zapisał się w pamięci wszystkich Polaków jako rok obchodów Tysiąclecia Państwa 

Polskiego”, które zdominowało wiele szkolnych uroczystości: 

 w maju 1965 r., młodzież naszej szkoły złożyła uroczyste ślubowanie na wierność 

Ojczyźnie 

 w ośrodku wypoczynkowym na Krępie odbył się uroczysty powiatowy festyn 

 z okazji Millenium. 

 

 

Rysunek 4. Henryk Zakrzewski, kierownik szkoły. 
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Pracę w szkole rozpoczęły dwie nowe nauczycielki: Henryka Kowalska i Leokadia  Rogoń. Marian 

Kusiak odszedł do pracy w Szkole Podstawowej Nr 2, której ówczesnym kierownikiem był  

Bronisław Dusza. W świetlicy szkolnej pracowały panie Helena Zakrzewska, Anna Kaczmarczyk 

 i Leokadia Rogoń. Kontynuowano prace przy grodzeniu terenu szkoły. Na koniec roku szkolnego 

„sprawność szkoły dla rocznika 1951” wyniosła 80%,  a najlepsi uczniowie otrzymali nagrody 

ufundowane przez Komitet Rodzicielski. 

 

ROK SZKOLNY 1965/66 

 

„Z początkiem roku szkolnego w szkole zostają zorganizowane gabinety: lekarski i dentystyczny. 

W gabinecie lekarskim przyjmuje dwa razy w tygodniu lek. med. Irena Rzepecka, a w gabinecie 

dentystycznym lek. med. Jakubowski. Wydział Zdrowia przydzielił szkole stałą pielęgniarkę.” 

 

Dwie nowe nauczycielki podjęły pracę w szkole; Elżbieta Szafruga w świetlicy szkolnej, a Jadwiga 

Żak zastąpiła w bibliotece panią Lidię Ostrowską, która odeszła do pracy w Gieble. Helena 

Zakrzewska przeszła ze świetlicy do pracy w szkole, a kierownictwo świetlicy objęła Anna 

Kaczmarczyk.  

 

Wiosną pani Gębka Krystyna założyła szkółkę drzew liściastych. „Wszystkie koleżanki pracujące 

na etatach nauczycielskich zdobyły specjalizację na SN uprawniające do nauczania danego 

przedmiotu w ośmioklasowej szkole podstawowej.” 

 

 

Rysunek 5. Pani Henryka Kowalska z klasą Ia. 
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Komitet Rodzicielski „zajął się wykończeniem ogrodzenia podwórka szkolnego, podjął pracę przy 

budowie boiska szkolnego, zorganizował dostawę krzewów ozdobnych, urządził dwie zabawy 

karnawałowe, których dochód przeznaczył na zabezpieczenie szatni.”  Zabezpieczono kratami 

okna sali gimnastycznej. 

Na ogólną liczbę 472 uczniów, na następny rok pozostało w tych samych klasach 21. 

 

ROK SZKOLNY 1966/67 

 

Podinspektorem szkolnym w Inspektoracie Oświaty w Zawierciu został dotychczasowy kierownik 

szkoły Henryk Zakrzewski, a kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 1 objęła Helena Zakrzewska, 

zastępcą zostaje mianowany Wacław Skorek. Grono nauczycielskie powiększyło się o nowych 

nauczycieli; 

1. Leokadia Kaim, 

2. Krystyna Łęgowik, 

3. Danuta Stąpel, 

4. Wiesław Jaworski. 

 

W związku z ostatnim rokiem realizacji reformy szkolnej, po raz pierwszy zorganizowano 

ósme klasy, tak więc w szkole funkcjonowało 16 oddziałów klasowych. 

„…Wprowadzono apele poranne, które odbywały się raz w tygodniu – w środę. W apelach 

uczestniczą uczniowie klas V-VIII. Na apelach omawia się bieżące sprawy z życia szkoły oraz 

wydarzenia historyczne. Wielkim i wzruszającym przeżyciem dla starszej młodzieży naszej szkoły 

było spotkanie z byłym więźniem obozu oświęcimskiego” w listopadzie, a w styczniu uczniowie 

spotkali się z płk. Jerzym Ziętkiem i delegacją władz województwa katowickiego. 

W listopadzie odbyło się spotkanie z byłym więźniem obozu oświęcimskiego, a w styczniu 

 z delegacją władz województwa katowickiego. 

 

 

 
Rysunek 6. Helena Zakrzewska, kierownik szkoły 
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ROK SZKOLNY 1967/68 

 

Inspektorem szkolnym został mgr Piotr Grzyb, a podinspektorem na rejon Ogrodzieńca mgr Józef 

Niedźwiedzki.  

Funkcję kierownika szkoły pełni Helena Zakrzewska a zastępcą zostaje Maria Guzik. Wacław 

Skorek, dotychczasowy zastępca, obejmuje stanowisko kierownika szkoły w Kroczycach. Pracę 

w bibliotece szkolnej podejmuje Helena Michalska, a Henryk Rejewski otrzymuje etat nauczyciela 

fizyki i chemii. W szkolnym gabinecie dentystycznym zaczyna pracować pani dr Halina Tworek. 

 

 
Rysunek 7. Wycieczka szkolna do Zakopanego, 1968r. 

Szkoła przeszła na „system pracy klasopracowniany. W każdej sali lekcyjnej urządzono inną 

pracownię przedmiotową i dzieci przechodzą kolejno z jednej do drugiej. Nowością wprowadzoną 

pierwszy raz były lekcje koleżeńskie. Odbyły się aż 4; 

1. matematyka – kl. Ib kol. Piputowa Stanisława. 

2. matematyka – kl. IIIa kol. Trelowa Maria 

3. j.polski – kl.Va kol. Kaim Leokadia 

4. historia – kl. VIIa kol. Jaworski Wiesław” 

 

Odbyły się następujące ważne wydarzenia w życiu szkoły: 

 dnia 30 września 1967 roku odbyła się pierwsza organizacyjna zbiórka 

drużyny harcerskiej, której praca została udokumentowana w osobnej księdze 

pamiątkowej, 

 lustracja szkoły przez podinspektora mgr Józefa Niedźwiedzkiego, 

 akademia z okazji Dnia Wojska Polskiego, 

 akademia z okazji 50 Rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 

Październikowej, 
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 akademia z okazji Dnia Nauczyciela oraz zabawa taneczna dla nauczycieli, 

 „Choinka Noworoczna” z zabawą taneczną dla młodzieży, 

 akademia z okazji Dnia Zwycięstwa, 

 miesięczna wizytacja szkoły zakończona konferencją prowadzoną przez mgr Józefa  

Niedźwiedzkiego. 

 

Na ogólną liczbę 523 uczniów,  promocji nie otrzymało 26. 

 

ROK SZKOLNY 1968/69  

 

Nowy podinspektor szkolny mgr Feliks Adler zastąpił mgr Józefa Niedźwiedzkiego, który został 

powołany  na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu. 

Funkcję zastępcy kierownika szkoły obejmuje Józefa Pilarczyk, a Henryka Bryła zostaje 

kierownikiem świetlicy. Stanisława Lipowa pracuje na stanowisku nauczyciela, a Danuta Stąpel 

jako wychowawca świetlicy. 

 

„Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1968/69 odbyło się dnia 2 września 1968 roku, a potem 

tego samego dnia konferencja Rady Pedagogicznej”, na której kierownik szkoły przedstawiła plan 

pracy szkoły.  

 

Opiekunami drużyn harcerskich były Jurczak Maria, Szymańska Ludwika, Trela Maria, Lipowa 

Stanisława, Guzik Maria i Stąpel Danuta. ”Z funduszy Komitetu Rodzicielskiego drużynowym 

zakupiono bluzy harcerskie z białymi koszulami. Od tej pory w każdy poniedziałek kol. harcerki 

noszą mundury, ponieważ w tym dniu jest apel harcerski, czyli dzień harcerski.” 

 

Szczególnie uroczyście obchodzono w tym roku: 

 25 rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego, 

 składanie przyrzeczenia harcerskiego i obietnicy zuchowej, 

 Dzień Wyzwolenia Ogrodzieńca, 

 Karnawał Młodości, od 3 kwietnia do 1 czerwca, w ramach którego odbyły się prace 

społeczne na rzecz szkoły, barwne korowody dla mieszkańców Ogrodzieńca 

 oraz spotkanie z aktorką teatru im. Wyspiańskiego Sabiną Chromińską, 

 Pierwszomajowe Święto Pracy. 

 

W kwietniu młodzież naszej szkoły pracowała społecznie przy porządkowaniu podwórka 

szkolnego i ulicy przyległej do placu szkolnego. 

 

W roku szkolnym 1968/69 nie otrzymało promocji 34 uczniów co stanowiło 6,1%. 

 

Od lipca 1969 roku szkoła zaczęła organizować letni wypoczynek wakacyjny dla dzieci 

pracowników Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Nr 2 w Bytomiu. Wrażenia z kilku lat 

pobytu kolonistów w naszym mieście i naszej szkole zawarte są w osobnej Księdze Pamiątkowej. 
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ROK SZKOLNY 1969/70 

 

Nadzór pedagogiczny nie uległ zmianie. Krystyna Pandel, Teresa Leśniewska – wychowawczynie 

świetlicy i Kazimierz Figiel – nauczyciel wychowania fizycznego, powiększyli grono nauczycieli 

szkoły, z którego odeszli Henryk Rejewski i Danuta Stąpel. 

 

„Wszyscy nauczyciele rozpoczęli pracę 25 sierpnia i wszystko było gotowe na uroczyste 

rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2 września.” 

 

26 października 1969 roku, Komitet Rodzicielski przygotował uroczystość przekazania 

sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 1. Pieniądze na ten cel gromadzono przez trzy lata. 

  

 

Rysunek 8. Zakończenie roku szkolnego - czerwiec 1969 


