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Nasza sąsiadka ma 80 lat
80 lat temu, na polach pod „Goruszką” 

została wybudowana Powszechna Szkoła 
Publiczna. Dokładnie 5 września 1937 r. na-
stąpiło uroczyste otwarcie siedmioklasowej 
szkoły powszechnej w Jaworzu Dolnym.  
W uroczystości uczestniczyli: kurator – dr Za-
widzki, wizytatorzy Pszczółka i Mangold, in-
spektor Schmidt i starosta Bocheński. Szko-
ła stanęła nie na Kalwarii, a pod Goruszką,  
w bliskim sąsiedztwie obu dotychczasowych 
budynków szkolnych, rozpoczynając tym sa-
mym nowy rozdział w dziejach szkolnictwa  
w Jaworzu.

Krótko o szkolnictwie w Jaworzu
W Jaworzu szkoła wyznaniowa istniała już 

w okresie reformacji w XVI wieku. Została zli-
kwidowana 16 kwietnia 1654 r., kiedy to Ko-
misja Religijna zamknęła ją razem z kościołem 
i przekazała katolikom. Pod koniec XVIII wie-
ku ówczesny właściciel Jaworza, ewangelik, 
Jerzy Ludwik Laschowski, przeznaczył w 1782 
r. ziemię pod budowę ewangelickiego domu 
modlitwy, plebanii i szkoły. Było to możli-
we po ogłoszeniu przez cesarza tzw. Patentu 
Tolerancyjnego w 1781 roku. Budowę plano-
wanej szkoły zrealizował następny właściciel 
Jaworza Arnold baron Saint-Genois. Budowa 
została zakończona w 1794 roku. Szkoła była 
przeznaczona dla obu wyznań i stanęła na 
Placu Kościelnym. W 1834 roku pożar stra-
wił część budynku szkolnego. Ocalały mury, 
w których mieściła się klasa. Dzięki m. in. 
zakładowi ubezpieczeń i częściowej pomocy 

ówczesnych właścicieli Jaworza całość szybko 
została odbudowana. Dobudowano mieszka-
nie dla nauczyciela, które przedtem przylegało 
do stajni. W czasie odbudowy, przez niespeł-
na pół roku, uczono w pobliskiej sali gospody 
„Szlauerówki”. Część dzieci uczęszczała też do 
szkoły katolickiej, którą w 1829 r. ufundował 
ówczesny właściciel Jaworza Filip Ludwik hra-
bia Saint-Genois. W 1867 roku rozpoczęto bu-
dowę nowej szkoły, która była piętrowym bu-
dynkiem murowanym. Koszt budowy (wraz  
z zabudowaniami gospodarczymi) był ogrom-
ny – 24 tysiące koron. Pomimo uzyskanej po-
mocy pieniężnej budowa przewlekała się z po-
wodu długów aż do roku 1876. Na podstawie 
nowej ustawy szkolnej z roku 1869 obie szkoły 
w Jaworzu Dolnym otrzymały w roku szkol-
nym 1869/70 status szkół publicznych, chociaż 
nie utraciły od razu swego wyznaniowego cha-
rakteru. Szkoła katolicka stała się odtąd szkołą 
nr 1, a szkoła ewangelicka, mimo że powstała 
znacznie wcześniej, szkołą nr 2. W roku 1880 
otwarto w szkole nr 2 (ewangelickiej) drugą 
klasę. Wtedy Jaworze miało już 2103 miesz-
kańców. W roku 1900 nastąpiło ostateczne 
połączenie obu szkół dwuklasowych – byłej 
katolickiej i byłej ewangelickiej – i otwarcie 
jednolitej pięcioklasowej szkoły ludowej. 

Nauka odbywała się na dwie zmiany. Rano 
przychodziły dzieci klas 1 – 2, o godz.10.30 klas 
pozostałych. Liczba dzieci, wynosząca 170-190, 
nieco się początkiem XX wieku obniżyła, bo  
w roku 1902 otwarto szkołę w Nałężu, zrazu 
filialną, później samodzielną, a w roku 1910 
dwie szkoły w Jaworzu Średnim.

Na tym polu wybudowano szkołę
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Pod koniec lat międzywojennych budynek 
szkolny był niewystarczający dla potrzeb na-
uki i powstała myśl o budowie nowego gma-
chu szkolnego. Miał on stanąć na wzgórzu 
Kalwaria opodal wybudowanego w 1937 r. sa-
natorium przeciwgruźliczego dla dzieci. Z braku 
funduszów budowę z roku na rok odraczano, 
aż wreszcie doszło do jej realizacji za kierowni-
ka Pawła Kantora.

Ważniejsze chwile w dziejach szkoły
W czasie II wojny światowej uczono tylko 

w języku niemieckim. Kierownikiem był Jo-
hann Bill, wywodzący się z kolonistów nie-
mieckich z Besarabii, władający dobrze języ-
kiem polskim. Z tych czasów nie zachowały się 
żadne dokumenty 

Po wojnie w dniu 13 kwietnia 1945 roku 
przybył do Jaworza Stanisław Kornas jako 
nowo mianowany kierownik szkoły w Jawo-
rzu Dolnym. Z braku miejsca w szkole, która 
była szpitalem dla żołnierzy radzieckich, naukę 
rozpoczęto w prowizorycznie przygotowanych 
salach w czytelni i w starej szkole. Pierwszy 
rok nauki trwał zaledwie trzy i pół miesiąca 
(od 30 kwietnia do 14 sierpnia 1945 r.). Urząd 
Gminy zabezpieczył skromne fundusze na 
najkonieczniejszy remont zniszczonej szkoły.  
W czasie krótkich wakacji grono nauczycielskie 
wraz z chętnymi rodzicami i dziećmi szkolny-
mi wykonało szereg niezbędnych prac, by móc 
rozpocząć od września normalną naukę. W na-
stępnym roku szkolnym 1946/1947 dokonano 
dalszych remontów i możliwe było zorganizo-

wanie kolonii letnich. W roku 1950 zradiofoni-
zowano całą szkołę i postarano się o ambulans 
dentystyczny. Nieco później przeprowadzono 
pełną kanalizację i naprawiono dach (1958) 
oraz zakupiono telewizor, magnetofon i aparat 
filmowy (1959). Wybudowano pod Goruszką 
studnię z samociśnieniowym wodociągiem za-
opatrującym w wodę budynek szkolny, budy-
nek urzędu gminy i piekarnię.

W roku 1960 kierownik Stanisław Kornas 
odszedł na nowe stanowisko do Bielska-Bia-
łej. Szkoła miała wtedy pełne wyposażenie  
w pomoce naukowe i odpowiadała wymogom 
higieniczno-sanitarnym i wychowawczym. 
Zasadniczym jej mankamentem była ciasno-
ta pomieszczeń. Nad rozbudową szkoły mar-
twił się już następny kierownik – Jan Janik. Za 
jego czasów (1960-1965) powstał w 1962 roku 
Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, który  
w czynie społecznym wykonał fundamenty 
pod rozbudowę. 

Kopalnia „Ignacy” z Niewiadomia, dzierża-
wiąca szkołę na kolonie letnie dla dzieci, głów-
ny inwestor tej rozbudowy, nie mogłaby prze-
jąć tej inwestycji do realizacji, gdyby nie były 
już wykonane fundamenty tej rozbudowy. 
Społecznemu Komitetowi Rozbudowy Szkoły 

Trudny, powojenny okres w historii szkoły

Otwarcie szkoły przy licznie zgromadzonych 
mieszkańcach Jaworza

Szkoła po rozbudowie



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 8830

przewodniczył Wasyl Niżegorodcew, mąż dłu-
goletniej dyrektorki Sanatorium Dziecięcego 
w Jaworzu Marii Niżegorodcew. W lipcu 1963 
roku rozbudowa (od strony północnej) została 
ukończona, a do 1965 pomieszczenia dobudo-
wanej części zostały wyposażone w potrzebne 
sprzęty. W dobudowanej części mieściły się 
trzy klasy, sala gimnastyczna, kuchnia, świetli-
ca, biblioteka, gabinet dentystyczny, sala mu-
zyczna, sportowa i 5 sal do dyspozycji kopalni 
na mieszkanie i pomieszczenie sprzętu kolonij-
nego. 

W 1970 roku szkoła otrzymała imię Marii 
Dąbrowskiej, pisarki, która wielokrotnie od-
wiedzała jaworzańskie sanatorium. 19 maja 
1970 roku absolwent szkoły Antoni Kobiela 
dokonał odsłonięcia tablicy z płaskorzeźbą 
Marii Dąbrowskiej autorstwa Antoniego Pa-
licy.

W 1987 roku z okazji jubileuszu 50-lecia 
szkoła otrzymała prawo posiadania sztanda-
ru. Od tej pory wszystkie uroczystości szkolne 
rozpoczynają się uroczystym wprowadzenie 
sztandaru.

W ciągu tych 80 lat szkoła musiała przy-
stosowywać się do zmian, jakie przynosiły 
kolejne reformy szkolnictwa. Najpierw z sied-
mioklasowej szkoły na ośmioklasową, później 
do sześcioklasowej, kiedy powstały gimnazja, 
ostatnio szkoła przystosowuje się znowu do 
szkoły ośmioklasowej.

15 listopada odbyła się jubileuszowa uro-
czystość 80-lecia szkoły. W jadalni zebrali się 

obecni i byli nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Dzieci pod kierunkiem nauczycieli Teresy Ada-
smus, Lidii Marek i Tomasza Zdunka przygo-

towały program artystyczny, który został bar-
dzo ciepło przyjęty. Życzenia dla szkoły na ręce 
dyrektor Ewy Cholewik złożył wójt gminy dr 
Radosław Ostałkiewicz oraz liczne organizacje 
działające na terenie Jaworza. 

Mury Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu 
opuściło wiele pokoleń jaworzańskich dzieci. 
Dzisiaj wielu zajmuje różne ważne stanowi-
ska w życiu społecznym, politycznym i gospo-
darczym. Jak mówi stare powiedzenie: „Z tego 
zaczynu udał się dobry chleb”.  Życzymy na-
szej sąsiadce kolejnych jubileuszy, w których 
będzie się mogła nadal szczycić swoimi absol-
wentami, bo mądrych i kulturalnych ludzi wo-
kół nas nigdy nie za wiele.

Ks. A. Krzykowski

Uroczystość przekazania sztandaru

Szkoła z nowym boiskiem sportowym i tartanową bieżnią
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