
KRÓTKI RYS HISTORYCZNY, OPRACOWANY NA POTRZEBY 

ZORGANIZOWANEJ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI  

90-LECIA POWSTANIA SZKOŁY  

  

 Budowa jednej z najpiękniejszych szkół, jakie w tamtych czasach 

budowano na Śląsku rozpoczęła się w 1927 roku. 

 Szkołę oddano do użytku 6 października 1929 r. po uroczystym 

poświęceniu przez ks. Mikołaja Knosalę. Pierwszym kierownikiem szkoły był 

Ignacy Pradelok. Budynek był skanalizowany, a pomieszczenia sanitarne 

znajdowały się wewnątrz  Była to szkoła nowoczesna znacznie odbiegająca od 

znanych na owe czasy standardów. 

 W czasie wojny pszowska szkoła była kwaterą dla cofającego się wojska 

niemieckiego, a później radzieckiego. Władze radzieckie zorganizowały tu nawet 

dwukrotnie szpital. Po opuszczeniu szkoły przez sowietów przystąpiono do 

porządkowania i remontu szkoły. Budynek w czasie ostrzałów artyleryjskich 

został uszkodzony, a sprzęt szkolny był bardzo zniszczony. 

 Nowy rok szkolny, natenczas w szkole siedmioklasowej, rozpoczął  28 

maja 1945 roku kierownik szkoły Michał Górniak. Naukę utrudniał jednak brak 

podręczników i pomocy naukowych, a ogromna większość dzieci nie umiała 

czytać i pisać. 

 Dzięki kierownikowi szkoły do końca sierpnia 1948 roku wszystkie klasy, 

korytarze i mieszkania dla nauczycieli odnowiono. Powoli tworzyła się także i 

rozrastała biblioteka szkolna oraz świetlica. Za kadencji kolejnego kierownika, a 

później i dyrektora , Izydora Michalskiego, w latach 1955 - 1972 rozpoczęło się 

dożywianie dzieci, a także zaczęły się rozwijać różne koła zainteresowań. 

 W latach 1972 – 1984 dyrektorem szkoły był Eryk Utrata, który 

zorganizował przy szkole Izbę Pamięci Tradycji Narodowej, wybudował 

asfaltowe boisko z ogrodzeniem, zaadaptował byłe mieszkania służbowe na sale 



lekcyjne, funkcjonował też ogródek biologiczny z działkami doświadczalnymi 

oraz gabinet terapii logopedycznej.   

 W kolejnym okresie od roku 1984 do 1996 funkcję dyrektora pełnił 

Bogusław Szymczyk. W tym czasie przeprowadzono remont kapitalny obiektu. 

Urządzono wtedy przy bibliotece szkolnej czytelnię, wymieniono instalację 

wodno – kanalizacyjną, odmalowano i gruntownie wyremontowano szkołę.  

Zmodernizowano też zaplecze bloku żywieniowego, wygospodarowano odrębne 

pomieszczenie dla gabinetu lekarskiego i dentystycznego z poczekalnią. 

Dobudowana została duża sala gimnastyczna z zapleczem, szatnie 

i pomieszczenie w którym do dnia dzisiejszego mieści się Izba Pamięci, a od 

1.09.2013r. Izba stała się również siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Pszowa. 

Dyrektor założył także klasę sportową, której uczniowie reprezentowali z 

sukcesami miasto w wielu zawodach. 

 Od roku 1996 do 2014 stanowisko dyrektora powierzono Jerzemu Brzozie. 

Nowy dyrektor rozpoczął swoją pracę od remontu łazienek, sanitariatów, 

kanalizacji, biblioteki, świetlicy, powstała także salka do zajęć korekcyjnych, 

wyremontowano sanitariaty dla sprzątaczek oraz kuchnię, dach szkoły i 

wymieniono wszystkie okna. Odnowienia wymagała też sala gimnastyczna. 

Dyrektor doprowadził do powstania w szkole siłowni oraz tzw. „małej sali 

gimnastycznej”. Wyposażona została także pracownia komputerowa. Powstała 

Izba Regionalna i wyremontowano Izbę Pamięci. 

 Od 2014r. dyrektorem szkoły jest Jacek Sowa. Szkoła zawdzięcza mu 

bieżące doposażenie w pomoce dydaktyczne i uzupełnianie księgozbioru, 

sukcesywną wymianę komputerów w pracowni komputerowej, modernizację 

kuchni i jadalni, budowę stanowisk do ćwiczeń plenerowych i bieżni szutrowej 

na terenie boiska szkolnego, którego nawierzchnię wymieniono z asfaltowej na 

sztuczną, nasadzenie nowego drzewostanu w miejsce usuwanych drzew 

zagrażających bezpieczeństwu uczniów, wyposażenie szkoły w  monitoring 



wizyjny oraz każdej sali lekcyjnej w przenośny komputer z dostępem do 

internetu. 

 Szkoła Podstawowa nr 1 to miejsce, które zawsze tętniło życiem. Tak jest 

i dzisiaj. Efektywnie realizowane są tu projekty unijne. Staramy się iść z duchem 

czasu, stale podnosić poziom nauczania, być otwartymi na eksperymenty i 

innowacje. Gościmy wolontariuszy z całego świata, którzy przybliżają nam 

kulturę swoich krajów oraz doskonalą umiejętności językowe naszych uczniów i 

nauczycieli. 

Nasza szkoła, od zawsze podejmuje szereg inicjatyw związanych z integracją 

środowiska lokalnego, są to między innymi koncerty charytatywne 

i okolicznościowe, festyny rodzinne, jarmarki świąteczne, warsztaty dla 

rodziców, uczniów i  nauczycieli. 

 Pszowska Jedynka może poszczycić się w pełni wykwalifikowaną kadrą 

pedagogiczną. Placówka z roku na rok zmienia swoje oblicze, staje się coraz 

bardziej nowoczesna. To szkoła otwarta na potrzeby uczniów i oczekiwania 

rodziców, budująca w dziecku poczucie własnej wartości i tożsamości. 

Niezwykle mocno wpisana w tradycje śląskiego regionu. Pragniemy tak 

wychować naszych uczniów, by jako absolwenci byli dumni ze swoich 

pszowskich korzeni, szanowali śląską mowę i chętnie wracali w mury Jedynki. 
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