
Plan budowy szkół na Górnym Śląsku 

Zapowiedź programu poświęcenia nowej szkoły powszechnej w 
Wielkich Hajdukach, który ukazał się w codziennej gazecie 
„Polska Zachodnia”. Zapowiedź została umieszczona wśród 
informacji z powiatu świętochłowickiego, którego częścią były 
wtedy Wielkie Hajduki 

Po Przewrocie Majowym w 1926 
roku rozpoczęły się w Polsce rządy 
sanacji, czyli rządy marszałka Józefa 
Piłsudskiego.  
W autonomicznym Województwie 
Śląskim przedstawicielem sanacji był 
wojewoda Michał Grażyński, który 
sprawował tą funkcję w latach 1926 
– 1939. Pełniąc ją przykładał 
szczególną wagę do rozwoju 
szkolnictwa. Z jego inicjatywy 
zbudowano w Województwie 
Śląskim około 100 szkół. W tym od 
1928 rozpoczęto budowę nowej 
szkoły powszechnej w Wielkich 
Hajdukach  



Budowa – plan budynku 

Plan szkoły, a właściwie plan I piętra szkoły. Dobrze 
widać układ konstrukcyjny – ściany nośne, które są 
wewnątrz budynku i charakterystyczne dla 
modernistycznego budynku – ogromne ilości okien 



Budowa – zdjęcia z budowy 

Zdjęcia z późnego okresu budowy szkoły. Dobrze widać, że szkoła jest już częściowo 
przeszklona. Zwraca uwagę jeszcze wtedy drewniany płot ogrodu parafialnego 



10 listopada 1935 – otwarcie szkoły 

Artykuł z „Polski Zachodniej”. Tytuł ten był w 
rękach polskiej sanacji, dlatego dosyć obszernie 
informował o przebiegu uroczystości 

Zdjęcie z uroczystości zrobione na tarasie – obserwatorium geograficznym. W środku widoczny 
bł. ks. Józef Czempiel – proboszcz parafii WNMP oraz wojewoda Michał Grażyński. W tle 
budynki przy ulicy Farnej. 



10 listopada 1935 – otwarcie szkoły 

Fragment „Śląskiego Kuriera 
Codziennego” z krótką 
informacją na temat 
poświęcenia nowej szkoły 
powszechnej w Wielkich 
Hajdukach 

Kolejne ze zdjęć z uroczystości. W środku 
widoczny wojewoda Michał Grażyński. Zdjęcie 
zrobiony przed budynkiem szkoły. W tle 
kamienicy przy ulicy Odrowążów oraz tył 
kamienicy stojącej przy placu Nowary 



10 listopada 1935 – otwarcie szkoły 

Ostatnie ze zdjęć z uroczystości otwarcia szkoły. Jedyne z wnętrza, przedstawiające Aulę szkolną. Na pierwszym planie od lewej 
wojewoda Michał Grażyński i marszałek Sejmu Śląskiego Karol Grzesik.  



Budynek Szkoły Powszechnej w 
Wielkich Hajdukach 

Budynek Szkoły Powszechnej w Wielkich Hajdukach. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie zaraz po zakończeniu budowy. Zwraca 
uwagę już wybudowany murowany płot ogrodu parafialnego, który powstał prawie równocześnie z ukończeniem gmachu szkoły, 
czyli w 1935 roku.  



Szkoła powszechna 7 klasowa – 
ramowy plan godzin 

Tabela ukazująca ilość godzin 
lekcyjnych uczniów w 7 
letniej szkole powszechnej, 
czyli takiej, jaka rozpoczęła 
działalność w nowym 
budynku szkoły.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło:  
Anna Glimos-Nadgórska, Polskie szkolnictwo 
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