Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody „Laur Knurowa”
Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu im. Feliksa Michalskiego w Knurowie.
Czerwiec 2012 rok.
Oświata w Krywałdzie obchodzi w bieżącym roku 105-cio lecie swej służebnej roli
dla środowiska lokalnego. Jedynym obiektem realizującym swoje statutowe zadania
oświatowe i wychowawcze, który pozostał na tym terenie jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Feliksa Michalskiego w Knurowie.
Początek historii oświaty w Krywałdzie sięga 17 października 1907 roku. Wówczas to
przy ulicy, która obecnie nosi nazwę Feliksa Michalskiego, oddano do użytku budynek
szkoły. Należy jednak nadmienić, że już w 1904 roku powołany został Związek Szkolny,
którego celem stała się budowa tejże szkoły. Budynek szkolny, choć pełniący już inną
funkcję, zwany jest do dziś „starą szkołą”. Początkowo była to szkoła jednoklasowa, do której
uczęszczało 91 uczniów. Jednak w związku z napływem ludności do Krywałdu i okolic
powiększono ją o kolejną klasę. Docelowo uczyniono z niej szkołę czteroklasową, w której
uczyło się 200 uczniów. W połowie 1929 roku rozpoczęto w pobliżu, przy tej samej ulicy,
budowę nowej szkoły. Ukończoną ją w szybkim tempie i oddano do użytku w październiku
1930 roku. Od tej chwili nauczanie odbywało się w nowym budynku, składającym się z 4 sal
lekcyjnych, biblioteki, kuchni, pokoju nauczycielskiego, kancelarii i mieszkania, natomiast
w starej szkole znalazła się ochronka i świetlica, do której zapisanych było około 80 dzieci.
Swoją siedzibę miały tam: Towarzystwo Czytelni Ludowych, chór „Hejnał”, Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”, Związek Powstańców Śląskich, Arcybractwo Serca Jezusowego,
Towarzystwo Mężów Katolickich, Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Działające wówczas
Kółko Teatralne wystawiło kilkanaście sztuk teatralnych dla mieszkańców Krywałdu i okolic.
Już wtedy zaczęło się rozwijać w Krywałdzie harcerstwo, mające swą siedzibę w budynku
nowej szkoły, gdzie pomieszczenie zwane „harcówką” funkcjonowało w szkole jeszcze
w latach siedemdziesiątych. Lata okupacji były dla oświaty niezwykle trudne i dramatyczne,
jednak już w marcu 1945r. placówka ta podjęła działalność edukacyjną, choć początkowo
poza murami budynku szkolnego, który zajmowany był przez wojska sowieckie, aby od maja
tego roku rozpocząć lekcje w budynku szkolnym. W roku szkolnym 1945/46 w starej i nowej
szkole naukę rozpoczęło 356 uczniów.
Do końca lat 80-tych minionego wieku zajęcia w szkole odbywały się w dwóch
budynkach. Młodsi uczniowie uczyli się w starszym, pierwotnym budynku, natomiast starsi
korzystali z nowszego, wzniesionego w latach trzydziestych. W 1978 roku zapadła decyzja
o przeprowadzeniu reorganizacji szkoły w Krywałdzie. Zmienił się jej profil. Dzieci, które
uczęszczały do szkoły masowej prowadzono jedynie do klasy piątej, zaś starsi dojeżdżali do
szkoły w Knurowie przy ul. Szpitalnej. Natomiast do szkoły w Krywałdzie sukcesywnie
przyjmowano dzieci specjalnej troski do utworzonych klas Szkoły Specjalnej. W efekcie
nastąpił podział szkoły na masową z klasami I – V oraz szkolę specjalną. Każda z tych szkół
w tym samym budynku miały niezależne struktury organizacyjne. W roku 1992 Szkoła
Podstawowa Specjalna została przeniesiona z Krywałdu do budynku po byłej MSP nr 8 przy

ul. Szpitalnej, a w Krywałdzie pozostała Szkoła Podstawowa nr 3, mury której w 1995r. po
raz pierwszy od wielu lat opuścili absolwenci klasy ósmej.
Kolejnym wydarzeniem w historii krywałdzkiej oświaty było zamknięcie w roku 1990
„starej szkoły” i definitywne zakończenie jej działalności. Powodem podjęcia tej decyzji był
zły stan techniczny budynku oraz zmniejszają się liczba uczniów w wyniku niżu
demograficznego. Zapadała więc decyzja o przeprowadzeniu jego sprzedaży.
Odrębne miejsce w historii krywałdzkiej oświaty ma wychowanie przedszkolne. Jak
już wspomniano po uruchomieniu nowej szkoły w 1930 roku stara szkoła służyła również
jako „ochronka”, co oznacza, że był to początek opieki przedszkolnej w Krywałdzie. Dopiero
w roku 1946 przedszkole znalazło swoje miejsce w drewnianych barakach po wschodniej
stronie ul. Zwycięstwa, a rok później przeniesiono je do budynku przy ul. Stawowej 3, gdzie
do dyspozycji przedszkolaków był parter domu i rozległy ogród. W tym okresie funkcjonował
już ogródek jordanowski, przeznaczony dla dzieci i młodzieży do lat 15-tu.
Z inicjatywy ówczesnych Zakładów Chemicznych Krywałd wybudowano przy ul.
Zwycięstwa nowy budynek przedszkola i oddano go do użytku w 1951 roku. Dalsza
rozbudowa obiektu pozwoliła w 1953 roku otworzyć żłobek, salkę katechetyczną oraz
ośrodek zdrowia. W budynku, między przedszkolem a żłobkiem otwarto świetlicę, gdzie
organizowane były liczne wystawy plastyczne i występy uczniów, a do świetlicy uczęszczali
także uczniowie innych knurowskich szkół, świetlica otwarta była w godzinach
popołudniowych. W okresie wakacyjnym organizowano tam również półkolonie
Początek XXI wieku przyniósł istotne zmiany w funkcjonowaniu szkoły i przedszkola.
Na skutek powstałych ogromnych szkód górniczych przedszkole przy ul. Zwycięstwa
zamknięto i przeznaczono je do rozbiórki, wcześniej jednak zamykając w tym budynku
żłobek i salkę katechetyczną. Przedszkole w roku szkolnym 2000/2001 przeniesiono do
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 3, gdzie zaadaptowano salę gimnastyczną i salę
matematyczną na sale zajęć przedszkolnych oraz szatnię na kuchnię. Jednak nowa siedziba
nie zapewniała odpowiednich warunków do prowadzenia działalności przedszkola. Podjęto
więc decyzję rozbudowy budynku MSP nr 3 o część przedszkolną wraz z kuchnią, stołówką i
świetlicą, służącą również uczniom szkoły. W październiku 2002 r. budowę zakończono i
przedszkolaki przeniosły się do obecnej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 5. Naturalną
konsekwencją stało się połączenie Miejskiego Przedszkola nr 5 i Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 3 w roku 2003 w Zespół Szkolno- Przedszkolny, liczący 3 oddziały
przedszkolne i 6 klas od I do VI. Od października 2004 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nosi
imię Feliksa Michalskiego, a przed budynkiem odsłonięto obelisk upamiętniający patrona
Zespołu, uczestnika trzech powstań śląskich, bohatera II wojny św. i członka Komisarycznej
Rady Gminnej.
Obecnie szkoła wraz z tzw. „Leśnym Przedszkolem” dzięki staraniom władz
samorządowych i dyrekcji nieustannie rozwija się. W ostatnich latach dokonano wielu
znaczących zmian wpływających na poprawę świadczonych usług opiekuńczych
i oświatowych, co pozwoliło umocnić pozytywny wizerunek Zespołu. Miejska Szkoła
Podstawowa nr 3 oraz Miejskie Przedszkole nr 5 pielęgnując tradycje swoich poprzedników

są miejscami skupiającymi środowisko lokalne. Tradycją już stały się Festyny rodzinne
organizowane co roku dla mieszkańców Krywałdu, przedstawienia Jasełkowe, uroczystości z
okazji dnia Babci i Dziadka, dnia Matki. Uczniowie szkoły osiągają wysokie miejsca w
konkursach miejskich, powiatowych i wojewódzkich, zarówno w dziedzinach naukowych, jak
i sportowych czy artystycznych. Wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasisty
świadczą o najwyższym poziomie nauczania, za co corocznie Miejska Szkoła Podstawowa nr
3 jest nagradzana pucharami Prezydenta miasta Knurów. Oświata Krywałdzka może
poszczycić się absolwentami, którzy są nauczycielami, prawnikami, lekarzami,
dziennikarzami, inżynierami w wielu dziedzinach, bankowcami, duchownymi, właścicielami
własnych firm zarówno na terenie Knurowa, jak i innych gmin.
Dzięki wybudowaniu i oddaniu do użytku w 2011r. nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska
sportowego, dzieci, młodzież i mieszkańcy mają możliwość rozwijania sportowych pasji
w doskonałych warunkach. Zespół był i jest zawsze otwarty na potrzeby nie tylko swoich
wychowanków, ale również oczekiwania społeczności lokalnej. Udostępniane jest nie tylko
boisko sportowe, czy plac zabaw dla dzieci, lecz w razie potrzeb również świetlica i inne
pomieszczenia na prowadzenie zebrań mieszkańców, zajęć tanecznych i sportowych, spotkań
absolwentów. W murach Zespołu swoją siedzibę ma Amatorski Klub Biegacza, przez wiele
lat spotykali się tam członkowie Klubu Pszczelarza i Koła Łowieckiego.
My niżej podpisani uważamy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego
w Knurowie w pełni zasługuje na przyznanie nagrody „Laur Knurowa”. Bez wątpienia
znacząco wpłynie to na podniesienie prestiżu tej placówki oświatowej i jeszcze bardziej
zdopinguje młodzież oraz pracowników do osiągania sukcesów w pracy dydaktycznowychowawczej, a całej krywałdzkiej społeczności przyniesie niebywałą satysfakcję i dumę.
Oświata Krywałdzka pozostawiła nam współczesnym wspaniałe dziedzictwo, z którego
korzystali nasi dziadkowie, ojcowie, a obecnie nasze dzieci i wnuki.
Prosimy Szanowną Radę Miasta Knurów o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku
i przyznanie nagrody „Laur Knurowa” Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. Feliksa
Michalskiego w Knurowie – WNIOSEK POZYTYWNIE ZOSTAŁ ROZPATRZONY

