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WSPOMNIENIE 80. ROCZNICY POŚWIĘCENIA SZKOŁY 
23 KWIETNIA 1936 R. 

 
SZKOŁO!!! SZKOŁO!!! 
Tak, jak nam lata uciekają, 

Tak i tobie przybywają. 
Wraz z tobą dziś twoje 80. lecie przeżywamy, 

I niejedno przeżycie wspominamy. 
80. roczników twe mury opuściło 

I dorosłe życie rozpoczęło. 
Twoje mury wszystkich pod dach przyjmowały 

I niejedno widziały. 
W milczeniu jednak wszystko przeżywałaś 

I w swym sercu chowałaś. 
Ileż to wychowawców się trudziło, 

By młode pokolenie jak najwięcej wiedzy zdobyło. 
Czy ich praca była i nadal warta jest zachodu? 

Gdy dzieci często do nauki nie odczuwają głodu? 
Jednak młody człowiek tego wysiłku jest wart 

Czeka Go przecież w dorosłe życie start. 
Dzieci sobie jednak sprawy nie zdają 

I na każdej lekcji niecierpliwie na dzwonek czekają. 
Szkoła i kościół naprzeciwko siebie zbudowane zostały, 

By dzieci często Boga odwiedzały. 
Tak budowniczowie postanowili, 

Bo troskę o młode pokolenie mieli. 
Wspomnijmy sobie dzisiaj wszyscy szkolne lata, 

Choć to już może zbyt odległa data. 
Dzieci ze szkoły prędko do domu wracają, 

Rzadko Boga w kościele odwiedzają, 
Bo zamiłowania inne mają. 

Zatraciły się w ich życiu wartości, chrześcijańskie ideały. 
Czyżby jednak za te braki, my dorośli dzieci winić chcemy? 
Trzeba nam wrócić do Boga, do chrześcijańskich wartości, 

Bo na nic się przyda wstawać o północy, gdy Pańskiej nie ma pomocy. 
Oprzyjmy przeto odtąd nasze wychowanie na fundamencie wiary. 

Uczmy nasze dzieci miłości i ponosić ofiary. 
Gdy do zasad wiary w rodzinach i szkołach powrócimy, 

Jest szansa, że nasze młode pokolenie dobrze wychowiemy. 



Niech jej przyświecają wyższe ideały. 
Wzorem niech będzie Orzeł Biały. 

Mury zaś szkolne niech zdobi zawsze Krzyż wspaniały! 
Żyć dla Ojczyzny, Boga głosić wszędzie. 

Bóg i Ojczyzna-niech nadal hasłem naszych pawłowskich dzieci będzie! 
W modlitwie pamiętać należy o żyjących, jak i zmarłych  

nauczycielach, wychowawcach, kapłanach, katechetach,  
którzy się trudzili, swoje siły i czas poświęcali i nam wiedzę przekazywali. 

Tobie szkoło także dziękujemy,  
że w twoich murach nadal wiedzę zdobywać możemy. 

 
Małgorzata Niemiec 

Z historii pawłowskiej szkoły. 

Kiedy 1871 r. zamknięto szkołę w Kończycach, do której uczęszczały pawłowskie 

dzieci, powstała tymczasowa szkoła w Pawłowie. W roku 1873 wynajęto na cele szkolne 

budynek przy ulicy Głównej nr 84 (obecnie ul. Sikorskiego). W 1874 r. uczęszczało do tej 

szkoły 213 dzieci. Ich nauczycielem był Franciszek Mruszka. Ilość pomieszczeń okazała 

się szybko niewystarczająca. W związku z tym zapadła decyzja o budowie nowej szkoły. 

Rozpoczęto ją wiosną w 1875 r. Usytuowana została przy ul. Głównej nr 58. Wznoszony 

budynek miał pomieścić cztery klasy i dwa mieszkania dla nauczycieli. W trakcie inaugu-

racji działalności nowej szkoły 11 października 1875 r. jej poświęcenia dokonał ks. dzie-

kan Hruby. W roku 1876 uczęszczało do niej 216 dzieci, a w 1883 r. – 253. Były to dzieci 

z Pawłowa, Kończyc i Bielszowic. Koszty utrzymania szkoły i nauczycieli pokrywały te 

trzy gminy. 

Dalszy rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost liczby ludności we wszystkich 

trzech gminach wymusił w roku 1904 oddanie do użytku jeszcze jednego gmachu na po-

trzeby oświaty. Był to budynek przy ulicy Szkolnej nr 3 (obecnie ul. Obr. Westerplatte),  

w którym swoje miejsce znalazła 8. klasowa szkoła. W roku otwarcia było 525 uczniów. 

Budynek istniał do 1997 r.– wówczas go rozebrano. 

Kolejnym momentem przełomowym tak w historii państwa polskiego, jak i w historii 

Pawłowa był rok 1922, kiedy władze polskie w wyniku III powstania śląskiego przejęły 

część terenów Górnego Śląska. W lipcu 1923 r. w Pawłowie pojawiła się polska admini-

stracja. Zaczęto tworzyć polskie szkolnictwo. Nowy rok szkolny rozpoczął się uroczystą 

Mszą św. 13 grudnia 1923 roku. Kierownikiem szkoły został wówczas p. Józef Kulok. Do 

szkoły uczęszczało 610 dzieci, w tym również z Bielszowic.  

 W roku 1936 wybudowana została z funduszów gminy szkoła przy ul. Głównej  

nr 74. Poświęcenia 8 – klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 1 dokonał ks. pro-

boszcz Jerzy Brejza w kwietniu 1936 r. w obecności władz szkolnych, gminy, rodziców i 

uczniów. Kierownikiem szkoły został p. Więckowski. W okresie przedwojennym szkołę 

ukończyło 143 absolwentów. Dalszy rozwój szkoły przerwany został  przez wybuch wojny 

i okupację. 
Z historii szkoły w Pawłowie—Gabriela Leksy 

 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

 

♦ Zapraszam na nieszpory o godz. 1630. 

♦ Jutro Święto św. Marka Ewangelisty. O godz. 1730 odbędzie się procesja 

do krzyża misyjnego z modlitwami o urodzaje i błogosławieństwo Boże  

w pracy. Zapraszam do udziału wszystkich parafian. 

♦ W  poniedziałek o godz. 18.45. - spotkanie modlitewno - formacyjne dla 

kandydatów do bierzmowania. 

♦ Msza św. szkolna w środę o godz. 800. 

♦ W czwartek po porannej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

♦ W piątek obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. 

♦ Od niedzieli rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe. Odbywały się będą  

w tygodniu o godz. 1730, w niedzielę o godz. 1630. Do udziału w nich za-

praszam wszystkich parafian - także dzieci i młodzież. 

♦ W Gościu Niedzielnym: 

- na świętej Hostii pojawił się fragment tkanki z ludzkiego serca. O nad-

zwyczajnym wydarzeniu eucharystycznym w Legnicy. 

Ponadto w Gościu:  

- jak traktujemy prześladowanych chrześcijan? Milczenie, zapominanie  

o współczesnych męczennikach jest w jakimś sensie uczestniczeniem  

w robocie oprawców; 

- o ratownikach spod Czarnobyla - jak żyją trzydzieści lat po katastrofie 

atomowej. 

♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej 

parafii. Zbiorą ją przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. Bóg zapłać za 

dzisiejsze ofiary, także złożone przed kościołem na Ukrainę. 

 

 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 25 kwietnia do 1 maja 2016 r. 

25 IV 
Poniedziałek 

ŚWIĘTO  
ŚW. MARKA  

EWANGELISTY 

g.1730 

 
Procesja św. Marka i Msza św. 
- Za + Ludwika Śliwa, rodziców oraz rodzeństwo z obu 
stron 

26 IV 
Wtorek 

 

g. 700 

g.1800 
- Dziękczynno-błagalna w pewnej intencji 
- Za ++ Pelagię i Nikodema Dudziński, pokrewieństwo 
Marcisz, Dreja, Dudziński, Wierski i Cyba 

27 IV 
Środa 

 

g. 700 

g. 800 
- Za parafian 
Msza św. szkolna 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-
skiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  
o zdrowie i opiekę Bożą w pewnej intencji 

28 IV 
Czwartek 

Wsp. św. Piotra Cha-

nela, prezbitera 

i męczennika 

 

g. 700 
 
g.1800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 
po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- Za Jerzego Orantek w 1. rocznicę śmierci 

29 IV 
Piątek 

Święto św. Katarzy-
ny Sieneńskiej 

 

g. 700 

g.1800 
- Za dusze w czyśćcu cierpiące 
- Za + Teresę Morawiec w 5. rocznicę śmierci 

30 IV 

Sobota 
Wsp. św.  

Piusa V papieża 

 

g. 700 
 
g.1800 

- Za + Krystynę Orzyszek - od członków Bractwa Ży-
wego Różańca 
- Za ++ Gertrudę, Stanisława i Stefana Gogolok 

1 V 
6 NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 
Dzień  

Modlitw  
w intencji 
bezrobot-

nych.  
 
 

g. 630 

g. 700 

 

 

g.1000 

 
 
g.1500 

g.1630 
g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-
skiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  
o opiekę Bożą i zdrowie dla Joanny Czaja 
- Do Ducha św. i Matki Boskiej Dobrej Rady z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o dary Ducha 
św., dobre rady i opiekę Bożą dla maturzystów 
Ślub rzymski: Ołtusek - Plucińska 
Nabożeństwo majowe 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochow-

skiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  
o opiekę Bożą i zdrowie dla rodziny Pyplok 


