SZKOŁA W LATACH 1945 – 1970
28 stycznia 1945 roku wojska radzieckie oswobodziły Kochłowice. W
lutym została otwarta szkoła polska. Miejscowi nauczyciele Marian
Myczkowski i Alojzy Hakuba zajęli się zorganizowaniem i uruchomieniem
kochłowickich szkół.
Od 19 do 21 lutego 1945r. odbywały się zapisy do Szkoły Nr3. Nad
zapisami czuwał Alojzy Hakuba. Dnia 26 lutego rozpoczęła się nauka. Pracę
podjęło 7 nauczycieli. Byli to : Alojzy Hakuba - kierownik, Maria Kozranówna,
Agnieszka Markówna, Jadwiga Achtelikowa, Katarzyna Piwoniówna, Janina
Piwoniówna i Alicja Madziarzanka. Do szkoły zapisanych zostało 1000 dzieci.
Sytuacja taka powstała w wyniku zabrania przez władzę niemiecką budynku
Szkoły Nr1 na potrzeby urzędu gminnego. Na każdą nauczycielkę przypadały 3
lub 4 klasy. Starsze dzieci miały po dwie godzinny lekcyjne dziennie, natomiast
młodsze po jednej godzinie. Dnia 19 marca nastąpił podział dzieci na Szkołę
Nr1 i Szkołę Nr3. Po podziale w Szkole Nr3 pozostało 500 dzieci. Nastąpiła
nowa organizacja klas i zwiększyła się ilość godzin.
Z początkiem kwietnia dotychczasowy kierownik Alojzy Hakowa został
przeniesiony na Śląsk Opolski. Nowym kierownikiem mianowano Tadeusza
Kościuszyńskiego.
9 maja 1945r. z okazji zakończenia wojny w szkole odbył się poranek, na
którym przemówienie wygłosił kierownik Kościuszyński. Natomiast po
południu odbyła się uroczysta manifestacja.
Od czerwca wszystkie dzieci szkolne w celu dożywiania otrzymywały
codziennie zupę lub herbatę z chlebem dostarczaną przez Urząd Opieki
Społecznej.
1 listopada 1946 roku klasy VII i VIII wzięły udział w poświęceniu
pomnika na grobie powstańców. W uroczystości tej uczestniczyły tłumy
mieszkańców Kochłowic. Od lutego 1946 roku odbywało się dożywianie dzieci.
Było ich około 450.

Jak co roku, tak i w roku szkolnym 1946/1947 rozpoczęto naukę
uroczystym nabożeństwem. Grono nauczycielskie stanowili : Tadeusz
Kościuszyński – kierownik, Jadwiga Michalik, Maria Knap, Maria Kowarz,
Hubert Kozak, Agnieszka Marek, Halina Michałowska, Stefania Rybak, Zofia
Wąsik, Halina Wesołowska, Władysław Wyroba, Eugenia Wyskielowa. Do

pracy nie zgłosiła się pani S. Rybak, która przebywała na urlopie zdrowotnym z
powodu gruźlicy płuc. W tym roku szkolnym do szkoły zostało zapisanych 535
dzieci. Jednak wobec zmiany rejonów Szkoła Nr3 przekazała 88 dzieci do
rejonu Szkoły Nr1. Po zmianach w szkole zostało 447 uczniów i 53
przedszkolaków. Wraz z nowym rokiem szkolnym 1946/1947 do szkoły wszedł
nowy, rozszerzony program szkolny. Zabrakło jednak podręczników dla
uczniów i nauczycieli.
W drugiej połowie października z powodu braku opału zostały skrócone
lekcje do 2 godzin dziennie. W rezultacie zamknięto szkołę, ponieważ brak było
przydziały koksu dla szkół. Zarząd Gminy nie był w stanie zakupić opału po
cenach rynkowych. W końcu października kierownicy Szkoły Nr3 i Nr5 oraz
przedstawiciele Zarządu Gminy udali się w tej sprawie do Centralnego Zarządu
Przemysłu Węglowego w Katowicach. Dzięki temu otrzymano za darmo 65 ton
węgla i 60 ton koksu dla wszystkich szkół w Kochłowicach. 4 listopada można
było ponownie rozpocząć naukę.
23 lutego 1947 roku w Domu Kultury odbył się uroczysty poranek z
okazji wyboru obywatela Bolesława Bieruta na Prezydenta Polski. W
uroczystości tej uczestniczyli wszyscy uczniowie kochłowickich szkół.
15 czerwca setka dzieci Szkoły Nr3 wzięła udział w „Święcie Pieśni i
Sportu” w Nowej Wsi. W grę w „Dwa ognie” uczniowie zajęli II miejsce.
Zawody odbywały się w godzinach od 8.00 do 20.00.
21 czerwca w klasie VIII odbyła się lekcja pokazowa z „Nauki o Polsce i
świecie współczesnym”, którą przeprowadził nauczyciel Władysław Wyroba.
Na lekcji tej gościli przedstawiciele samorządu, partii, organizacji
młodzieżowych i społecznych.

Rok szkolny !947/1948 rozpoczął się kilkoma niesprzyjającymi
zmianami. Dwie nauczycielki przeniesiono do Szkoły Nr2. Nastąpiły również
przeniesienia uczniów z jednych szkół do drugich. Szkoła Nr5 przysłała nam
samych repetentów, a Szkoła Nr1 na 14 uczniów przysłała 8 repetentów.
Zmniejszyła się ilość klas, a zwiększyła ilość uczniów w klasach. Ten stan
rzeczy wpłynął na obniżenie poziomu nauczania w szkole. Pocieszającym jest,
iż szkoła otrzymała podręczniki, chociaż nie ze wszystkich przedmiotów.
W tym roku szkolnym odbyły się poranki i akademie z okazji: Dnia
Spółdzielczości, Imienin kierownika, Św. Mikołaja, 3 rocznicy wyzwolenia
Kochłowic, 30-lecia Armii Radzieckiej, 1-szej rocznicy paktu wzajemnej
pomocy między Polską a Czechosłowacją, Święta lasu, 1-szego i 3-ciego Maja.

24 czerwca nauczyciel Władysław Wyroba przeprowadził w klasie VIII
lekcję pokazową z „Polski Współczesnej” w obecności przedstawicieli PPR i
PPS.

1 września 1948 roku nastąpiło rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Po
mszy św. uczniowie zebrali się w szkole aby wysłuchać przemówienia
radiowego, wygłoszonego przez ministra oświaty dr St. Skruszewskiego.
Wszystkie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego miały miejsce
5 września i były połączone z dożynkami. Młodzież szkolna, nauczyciele i
rodzice pochodem udali się na plac sportowy, gdzie zostały wygłoszone
przemówienia przedstawiciela GRN i partii PPR. Po przemówieniach nastąpiły
występy artystyczne.

Grono nauczycielskie 1948 rok

Październik był miesiącem przyjaźni Polsko - Radzieckiej. Z tego powodu
w szkole odbyły się poranki z okazji : 30-lecia Konsomołu i 31-lecia Rewolucji
Październikowej.
4 grudnia w szkole urządzono loterię fantową. Zebrano 5805 zł., które
wysłano do Warszawy na budowę Domu Partyjnego.
W grudniu rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą ukończono i
oddano do użytku szkoły w styczniu.
5 lutego Koło Rodzicielskie urządziło zabawę taneczną, z której dochód w
wysokości 10 200 złotych przeznaczono na budowę sceny.

Rok szkolny 1949/1950 rozpoczął się pod hasłem „Ani jedno dziecko
poza szkołą”. Część oficjalna uroczystości rozpoczynającej nowy rok szkolny
odbyła się na boisku Szkoły Nr5. Do zebranych uczniów przemówił minister
oświaty, a kierownik Szkoły Nr3 obywatel Kościuszyński przedstawił
osiągnięcia szkoły w Polsce Ludowej.
W październiku obchodzono miesiąc przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Po
przemówieniach kierownika szkoły, cała szkoła przeżywała czas pogłębienia
przyjaźni ze Związkiem Radzieckim.
W październiku również odbyły się w szkole akademie z okazji 100
rocznicy śmierci Fryderyka Chopina.
21 grudnia 1949r. zorganizowano pod kierownictwem ob.
Kościuszyńskiego uroczystą akademię z okazji 70-lecia urodzin Józefa Stalina.
Dzieci szkolne wysłały kartki z życzeniami do Wielkiego Wodza. Odbyła się też
akademia ku czci Aleksandra Puszkina.
Wysiłkiem Komitetu Rodzicielskiego szkołę zradiofonizowano.
W roku szkolnym uczczono także : Rocznicę powstania Armii
Radzieckiej, Święto pracy – nad którym czuwała Helena Kościuszyńska. Po raz
pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Dziecka.
Ten rok szkolny skończył się pod hasłem „Szkoła Społecznictwa”.

Hasłem nowego roku szkolnego 1950/1951 była „Walka o pokój, plan 6cio letni oraz budowa socjalizmu”.
Dzieci szkolne wysłuchały przemówienia Ministra Oświaty Jarosińskiego,
który apelował, aby w realizacji planu 6-cio letniego nie zabrakło młodzieży
szkolnej.
Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym w szkole obchodzono te same
święta , które uczczono uroczystymi akademiami.

Rok szkolny 1951/1952 poprzedziła 3 dniowa konferencja dla
nauczycieli.
Na rozpoczęcie roku szkolnego wysłuchano przemówienia Ministra
Oświaty, następnie kierownika szkoły, który zachęcał rodziców do współpracy
ze szkołą. Przemawiali również przedstawiciele PZPR i Komitetu
Rodzicielskiego.
W lutym odbyła się uroczysta akademia z okazji 60-tych urodzin
Prezydenta Bolesława Bieruta.
Bardzo uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym
dniu każde dziecko otrzymało bułkę z kiełbasą i kawę. Po pochodzie odbyły się
występy artystyczne na miejscowym boisku.

Międzynarodowy Dzień Dziecka w 1952 roku

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 1952/1953 nauczyciele spotkali się
na 3 dniowej konferencji w Wirku. Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Nr3
było podobne do tego z ubiegłego roku.
10 października przybył do szkoły oddział 80 żołnierzy stacjonujący w
Kochłowicach. Żołnierze zaproszeni zostali na akademię zorganizowaną przez
drużynę harcerską w związku z Tygodniem Ligi Przyjaciół Żołnierza.
26 października 1952r. odbyły się wybory do Sejmu Rzeczpospolitej
Ludowej. W Szkole Nr3 znajdował się lokal wyborczy.
W roku szkolnym 1952/1953 odbyły się również akademie z okazji
Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Choinki Noworocznej, Święta Pracy,
Międzynarodowego Dnia Dziecka, Zakończenia roku szkolnego.

Trzy kolejne lata nie odbiegały w niczym od pozostałych . Wszystko
odbywało się według jednego schematu.

W roku szkolnym 1956/1957 powiększyła się liczba dzieci. Stało się tak
w wyniku przyłączenia do Szkoły Nr3 pewnej ilości dzieci ze Szkoły Nr5
zamienionej na liceum.
W lutym 1957r. zakończony został VI Konkurs Czytelniczy. Komisja z
Wydziału Oświaty przyznała Szkole Nr3 trzecie miejsce.

W roku szkolnym 1957/1958 Grono Nauczycielskie tworzyli : Tadeusz
Kościuszyński – kierownik, Maria Kowarz, Agnieszka Marek, Halina Wyroba,
Gertruda Matura, Janina Matysik, Bożena Kowalska, Stefania Pawlica, Hubert
Kozak.
W październiku do szkoły przybył z koncertem artysta Łapuszkin. Dał on
koncert artystycznego gwizdu i gry na harmonijce ustnej.
Oprócz występu Puszkina zorganizowano również akademia z okazji : 40
Rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, Choinki
Noworocznej, 1 Maja, i na zakończenie roku szkolnego.

W roku szkolnym 1958/1959 pierwszoklasiści po raz pierwszy przyszli do
szkoły z rodzicami.
Dnia 14 stycznia w obecności nauczycieli i wszystkich dzieci szkolnych
zostały wręczone odznaki „Wzorowy uczeń” oraz legitymacje szkolne.
Otrzymały je dzieci wyróżniające się w nauce i zachowaniu.
15 marca 1959r. zmarł nagle kierownik szkoły Tadeusz Kościuszyński.
Przepracował on w zawodzie nauczycielskim 48 lat. Zmarł 3 dni po tym, jak po
przyjściu rano do szkoły dostał wylewu krwi do mózgu. Cała szkoła wraz z
delegacjami odprowadziły trumnę zmarłego na stację kolejową, skąd została ona
przewieziona do Warszawy.
Nowym kierownikiem szkoły został Marian Myczkowski. Swoim
przemówieniem zakończył on rok szkolny.

W nowym roku szkolnym 1959/1960 w październiku otwarto w szkole
pracownię robót ręcznych, która stała się ośrodkiem metodycznym na całą Rudę
Śląską. Kierownikiem tego ośrodka został Marian Myczkowski.
W styczniu 1960r. w szkole zorganizowano poranek z okazji 15-lecia
wyzwolenia Śląska.

W roku szkolnym 1960/1961 bardzo uroczyście obchodzono Dzień
Nauczyciela. W tym dniu obecny był w szkole I Sekretarz K.M. PZPR,
przewodniczący M.R.N i inspektor oświaty. Najlepszych pedagogów Rudy
Śląskiej udekorowano Złotą Odznaką Nauczycielską. Odznakę tą otrzymał
również kierownik szkoły Marian Myczkowski.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1961/1962 odbyło się pod hasłem
„Podniesienia sprawności szkoły pod względem wychowawczym i
dydaktycznym”.

Dnia 11 września odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika „Czynu
Powstańców Śląskich” w Wirku. Młodzież naszej szkoły złożyła pod
pomnikiem wieniec oraz przekazała składkę w wysokości 500 złotych.
12 stycznia 1962r. zginął tragicznie uczeń klasy III Eryk Żydek. W
pogrzebie uczestniczyli uczniowie tej klasy oraz delegacje innych klas.
7 marca uczniowie zwiedziły w Katowicach wystawę z okazji „20-tej
rocznicy powstania PPR”, a 17 kwietnia wystawę urządzoną z okazji „20-tej
rocznicy powstania PPR w Rudzie Śląskiej”.
Odbyły się także wycieczki do Wisły, Zakopanego, Ojcowa i do ZOO w
Chorzowie.
5 maja odbyły się w Wirku eliminacje szkolnych zespołów tanecznych.
Zespół taneczny ze Szkoły Nr3 otrzymał I miejsce.
W tym roku szkolnym przeszło do innych szkół trzech nauczycieli , w ich
miejsce przyjęto trzech nowych.

Nietypowym wydarzeniem roku szkolnego 1962/1963 była przymusowa
przerwa w nauczaniu spowodowana wielkimi mrozami wynoszącymi ok. -30
stopni Celsjusza.

W roku szkolnym 1963/1964 Grono Nauczycielskie stanowili : Marian
Myczkowski – kierownik szkoły, Gertruda Matura, Janina Matysik, Czesława
Męcior, Jadwiga Steuer, Janina Zdziarek, Elżbieta Zdziebło, Genowefa Janus,
Krystyna Pałasz oraz emeryci Maria Kowarz, Agnieszka Marek i Paweł Świtała.
W dniach od 17 do 19 czerwca została zorganizowana wycieczka w
Beskidy dla 66 osobowej grupy. Wycieczkowicze przemierzyli trasę: Wisła
Głębce – Barania Góra – Skrzyczne – Szczyrk – Bielsko.

Na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 1964/1965 obecni byli
przedstawiciele Komitetu Opiekuńczego KWK „Wirek”.
18 maja 1965r. odbyło się uroczyste ślubowanie wszystkich uczniów
szkoły na wierność swojej ojczyzny – Polsce Ludowej. Propozycję tę wysunął
Samorząd Szkolny i organizacja harcerska.

W roku szkolnym 1965/1966 w skład Grona Nauczycielskiego wchodzili:
Marian Myczkowski – kierownik, Gertruda Matura – zastępca kierownika,
Janina Matysik, Czesława Męcior, Jadwiga Maciągowska, Genowefa Janus,
Krystyna Pałasz, Janina Wawrzyk, Elżbieta Zdziebło, Jadwiga Steuer, Irena
Urbiczek, Elżbieta Błońska, Janina Zdzierak oraz emeryci pracujący w

niepełnym wymiarze godzin: Paweł Świtała, Agnieszka Marek i Maria
Łaszczok.
W tym roku szkolnym odbyły się akademie z okazji: Miesiąca odbudowy
Warszawy, 22 Rocznicy LWP, 48 Rocznicy Rewolucji Październikowej, Dnia
Górnika, Dnia Kobiet, spotkania z ORMO.
27 stycznia 1966r. z okazji Dnia Wyzwolenia Śląska w sali Domu Kultury
Kopalni Nowy Wirek odbyła się dzielnicowa akademia dla wszystkich szkół.
Na akademii zorganizowanej z okazji 45 rocznicy wybuchu III Powstania
Śląskiego wręczono nagrody laureatom konkursu wiedzy o III Powstaniu
Śląskim. Pierwszą nagrodę otrzymała Alicja Wilk.
1000-lecie Państwa Polskiego obchodzono wspólnie ze Świętem 1 Maja.
Na zakończenie roku szkolnego gościliśmy przedstawiciela Inspektoratu
Szkolnego.

W roku szkolnym 1966/1967 w związku z reformą szkolną przybyła klasa
VIII. Szkoła posiadała wówczas 17 oddziałów, co spowodowało naukę na dwie
zmiany. Od tego roku szkolnego przydzielono szkole pełny etat bibliotekarki.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13 października 1966r. na zastępcę
kierownika szkoły została wybrana Elżbieta Zdziebło.
17 czerwca 1067r. po raz pierwszy szkołę opuściły klasy ósme.

W roku szkolnym 1967/1968 szkoła liczyła 17 nauczycieli plus dyrektor
oraz 570 uczniów. Nauka odbywała się w trudnych warunkach lokalowych. Na
18 oddziałów było do dyspozycji tylko 10 sal lekcyjnych. Z tego powodu
wydłużył się czas nauki od godziny 8.00 do 17.15.Wszystkie zajęcia poza
lekcyjne rozpoczynały się po godzinie 17.00.
W czerwcu 1968r. przez ORMO KWK „Nowy Wirek” został
zorganizowany konkurs pt. „Czy znasz przepisy ruchu drogowego?” Konkurs
odbył się w Domu Kultury kopalni „Nowy Wirek”. I miejsce zdobył uczeń
naszej szkoły Janusz Koper i w nagrodę otrzymał rower, II miejsce, także
zdobył nasz uczeń, za które otrzymał zegarek.

Rok szkolny 1968/1969 był rokiem modernizacji urządzeń szkolnych.
Zakupiono nowy sprzęt, stoliki, biurka, tablice, mapy i pomoce naukowe.
Zorganizowano i urządzono pracownię gospodarstwa domowego, fizyki i
chemii, historii i wychowania obywatelskiego. Ponadto uruchomiono czytelnię.
W roku 1969 kierownik szkoły Marian Myczkowski przeszedł na
emeryturę. Został on uroczyście pożegnany przez uczniów, nauczycieli i
rodziców. Obowiązki kierownika przejęła Elżbieta Zdziebło.

W wakacje 1969r. w szkole przeprowadzono remont instalacji
elektrycznej, którą włożono pod tynk.

W roku szkolnym 1969/1970 szkoła liczyła 516 uczniów. W skład Grona
Nauczycielskiego wchodzili: Elżbieta Zdziebło – kierownik szkoły, Jadwiga
Steuer, Czesława Męcior, Katarzyna Orlof, Gertruda Matura, Jadwiga
Maciągowska, Ewa Paszek, Henryk Wostal, Elżbieta Chromik, Bronisława
Gerstenberger, Józefa Bohm, Krystyna Kamińska, Magdalena Burdzik.
We wrześniu dzięki pomocy Komitetu Rodzicielskiego uruchomiono
pracownię gospodarstwa domowego.

Uczniowie na zajęciach w pracowni gospodarstwa domowego
W marcu odbyła się w szkole „Olimpiada wiedzy o województwie
Katowickim”. Z pięciu szkół biorących udział w olimpiadzie (szkoły: 18,19, 20,
21, 23) zwyciężyła nasza szkoła i zakwalifikowała się do eliminacji miejskich.
W „Olimpiadzie wiedzy z fizyki i matematyki” uczeń naszej szkoły
Antoni Kotyrba zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich. W
województwie zajął miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych z fizyki.

