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„DNI RADOŚCI I DUMY” 

LATA 50-TE 

 

 

 „Zarządzenie Ministra Oświaty z 24 lipca 1950 r.  

w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 1950/51 

…Dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego winien być dniem radości dumy ze wspaniałych  

sukcesów twórczej i pokojowej pracy dla szczęśliwej przyszłości, dla zbudowania socjalizmu 

w Polsce. Hasłem, pod którym rozpoczynamy nowy rok szkolny, jest walka o pokój  

i rywalizacja naszego Planu Sześcioletniego w oparciu o pomoc Związku Radzieckiego. 

Młodzież szkolna powinna to odczuć i zrozumieć, że realizacja Planu to nasz realny, 

konkretny wkład w budowę i umacnianie nowego, szczęśliwego ustroju, to nasza walka 

 o pokój.  Młodzież polska zadokumentuje od pierwszego dnia nowego roku swój stosunek  

do wielkiego zadania budowy zrębów socjalizmu i walki o pokój wzmocnioną dyscypliną 

pracy  i wzmożonym wysiłkiem w nauce. 

Celem uświetnienia i podniesienia nastroju uroczystości należy udekorować budynki szkolne, 

gmachy instytucji oświatowych i urzędów administracji szkolnej. W przeddzień uroczystości 

należy zorganizować pochody organizacji młodzieżowych ZMP, ZHP, SP. 

 

Rysunek 1. Pani Ludwika Szymańska przed wejściem głównym do szkoły. 
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Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego winna mieć przebieg następujący: 

1) Początek uroczystości w szkołach ustala się na godz. 9
00

. Rozpocząć ją należy 

 od wysłuchania przez radio przemówienia Ministra Oświaty. 

2) Obok przemówienia Ministra Oświaty należy przewidzieć: 

a) Przemówienia Kierownika (Dyrektora) szkoły, oparte o materiał nadesłany 

 przez Ministerstwo Oświaty i mobilizujące młodzież, rodziców i nauczycieli 

 do wykonywania konkretnych zadań, stojących przed szkołą w nowym roku 

szkolnym; 

b) Krótkie powitania ze strony przedstawicieli miejscowego Komitetu PZPR, Komitetu 

Rodzicielskiego lub Szkolnego Komitetu Opiekuńczego, ZMP lub ZHP, i tam, gdzie 

to możliwe – przedstawicieli Wojska Polskiego. 

3) Po przemówieniach nastąpi część artystyczna, na którą mogą się złożyć wystąpienia 

zaproszonych artystów, literatów, zespołów świetlicowych Związków Zawodowych 

 i Związku Samopomocy Chłopskiej oraz produkcje zespołów artystycznych młodzieży 

szkolnej. 

4) W godzinach popołudniowych należy urządzić imprezy rozrywkowe zależnie 

 od miejscowych możliwości i warunków (przedstawienia w teatrach, specjalne seanse 

w kinach, okolicznościowe koncerty, zawody sportowe, ogniska harcerskie itp.), 

Dyrekcje i kierownictwa szkół dołożą starań, aby w uroczystościach rozpoczęcia roku 

szkolnego wzięli jak najliczniejszy udział rodzice, przedstawiciele władz partyjnych, 

państwowych oraz organizacji zawodowych i społecznych. Wskazane jest również, by wzorem 

roku ubiegłego organizacje te zamanifestowały swój stosunek do szkoły poprzez składanie 

takich darów, jak książki do bibliotek, pomoce szkolne, przybory sportowe, zorganizowanie 

zbiorowego śniadania, podjęcie wykonania specjalnych prac itp. 

Celem włączenia społeczeństwa do czynnego współudziału w organizowaniu uroczystości 

rozpoczęcia roku szkolnego należy powołać przy wojewódzkich, powiatowych, miejskich, 

dzielnicowych i gminnych Radach Narodowych specjalne komitety, których zadania polegać 

będą na kierowaniu całą akcją i koordynowaniu prac przygotowawczych. Do komitetów tych 

zaprosić należy przedstawicieli Związków Zawodowych, Związku Samopomocy Chłopskiej, 

ZMP, Lig Kobiet, prasy, radia, filmu i innych instytucji. 

Ob. Kierownicy Wydziałów Oświaty Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych są osobiście 

odpowiedzialni za należyte przygotowanie i przeprowadzenie tej akcji. Pracownicy 

pedagogiczni wydziałów oświatowych winni dołożyć starań, by w dniu uroczystego 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego została przez nich zainspekcjonowana możliwie 

 jak największa ilość szkół. 

 

Minister Oświaty: N. Jarosiński” 
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Uczniowie chodzili do szkoły 6 dni w tygodniu. W klasach stały zielone drewniane ławki 

 z dziurą na kałamarz, do którego atramentu codziennie dolewał pan woźny. Uczniowie klas 

pierwszych pisali tylko ołówkiem, dopiero w klasie drugiej nauczyciel decydował, kto może 

użyć stalówki lub rondówki. Mistrzem kaligrafii, czyli kształtnego pisania był pan Franciszek 

Wnuk. „Pióra wieczne” były dla zamożniejszych uczniów klas starszych. Kary cielesne były 

dozwolone. 

 Na przerwach śródlekcyjnych, uczniowie krążyli po korytarzach „w koło” a porządku i ciszy 

pilnował kierownik Podolak – jak wspominają ówcześni uczniowie.   

Arkusze ocen roku szkolnego 1951/52 podpisane są przez ówczesnego kierownika szkoły 

Mikołaja Podolaka, po którym w 1952 r. przejął obowiązki Henryk Zakrzewski. W 1959 roku 

został mianowany na stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu. 

 

Rysunek 2. Pani Ludwika Szymańska z grupą uczniów pod dębem. 
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W rocznikach szkoły znajdziemy nazwiska nauczycieli, którzy w latach 50-tych pracowali  

w naszej szkole:  

 Barczyk Genowefa 

 Wnuk Franciszek (zm. 15.02.1953r.) 

 Podolak Magdalena (z domu Inglot) 

 Szota Maria 

 Zdradzisz  Helena 

 Zdradzisz Henryk 

 Bilnicka 

 Gembka Krystyna (to nie jest pomyłka a pisowni) 

 Imielińska B 

 Ziemska M. 

 Pilarczyk Józefa 

 Janus Anna 

 Libner A 

 Musiałek Eleonora 

 Wnuk M 

 Bartosik Władysław 

 Tokarski 

 Michalik  

 Guzik Maria 

 Podsiadło Krystyna 

 Przepiórka H 

 Trela Maria 

 Xenia Szczypka 

 Dworak Wiesław 

 Szymańska Ludwika 

 Jurczak Maria 

Od lewej stoją: 

 Marianna Guzik, 

 Krystyna Gębka,  

Władysław Bartosik, 

 Krystyna Podsiadło, 

 Maria Trela i Anna Janus. 

W pierwszym rzędzie od lewej, 

siedzą: pani Michalik, 

Helena i Henryk Zakrzewscy, 

Ludwika Szymańska 

 oraz Maria Jurczak. 

Rysunek 3. Grono pedagogiczne 1958/59 
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Budynek szkoły podstawowej w Ogrodzieńcu wybudowano w 1930 roku na „Cygańskiej 

Górce”. Dwadzieścia lat później, „ze względu na rozbudowę okolicznych zakładów 

przemysłowych, … przybywało dzieci i nauczycieli, nauka odbywała się na dwie zmiany”. 

Od stycznia 1956 roku, na skutek zmian administracyjnych, Ogrodzieniec został włączony 

 do powiatu zawierciańskiego, województwo katowickie.  

Na apel ówczesnego I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR towarzysza Władysława 

Gomułki „1000 Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”, mieszkańcy osiedla 

Ogrodzieniec, na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego w dniu 11 maja 1958 roku, podjęli 

uchwałę o rozbudowie istniejącej szkoły. Powołano Komitet Rozbudowy Szkoły, który 

rozpoczął starania w Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego..  

Podczas rozbudowy szkoły zajęcia lekcyjne odbywały się w różnych budynkach; na scenie 

i sali widowiskowej Domu Kultury, w byłej restauracji „u Korczaka” (obecnie restauracja 

Ratusz) przy Placu Piłsudskiego. 

11 maja 1958 roku podjęto uchwałę o rozbudowie istniejącej szkoły. Przy rozbudowie 

szkoły wyróżnili się: Zakrzewski Henryk, Biedak Tadeusz, Markiewicz Stefan, Dyszy 

Marian, Lipka Tadeusz oraz Matysek Norbert – przewodniczący rady osiedlowej.  

Rysunek 4. Lekcja wychowania fizycznego na boisku - 1957 


