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MINĘŁO… 
 

Jubileuszowe wydanie gazetki  

Szkoły Podstawowej nr 11 

im. Tadeusza Kościuszki 

w Katowicach 
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W numerze: 
 

 

    Kalendarium obchodów 100-lecia szkoły. 

 

Dyrektorzy placówki.  

Fragmenty wywiadu z Panią Dyrektor Danutą Antczak. 

        Wspomnienia Pani Dyrektor Danuty Chudek. 
 

 

 Wywiady z naszymi absolwentami. 
 

 

    Listy uczniów do Przyjaciół z Przyszłości. 
 

    Szkoła w obiektywie.  

         Historia naszej szkoły – część druga. 
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Rok szkolny 2021/2022 pełen był imprez i uroczystości 

z magiczną liczbą 100 w tytule. Wszystko za sprawą 

setnych urodzin naszej placówki. Odbyły się liczne 

konkursy, zawody sportowe, urodzinowe gotowanie, 

koncerty z udziałem zespołu The Teachers. Wszystko 

rozpoczęło się we wrześniu barwnym korowodem uczniów i nauczycieli, którzy 

spacerowali ulicami naszego miasta oraz wypuszczeniem 100 kolorowych 

balonów wypełnionych helem wprost do nieba! 
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PROGRAM 03.06.2022 r. 

9.30- Msza Św. w kościele pw. 

Najświętszych Imion Jezusa  

i Maryi, 

11.00-12.15 – uroczysta 

akademia, 

12.15-12.30 – wmurowanie 

kapsuły czasu, 

12.30-13.30 – zwiedzanie 

wystawy oraz Harcerskiego 

Muzeum Etnograficznego, 

15.00-20.00 – festyn i wspólna 

zabawa.            

 

 

 

                                               



NUMER SPECJALNY 

100-lecie SP 11  -  3 CZERWCA 2022 

 

GAZETKA  
 Szkoły Podstawowej nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach   
 St

ro
na

5
   

           

Dyrektorzy szkoły:                                        Wicedyrektorzy szkoły: 

 

Władysław Grzywacz                                     Róża Terlecka 
Jan Pietrochowicz                                           Janina Grądkowska 

Stanisław Słomka                                            Ewa Wieczorek 
Władysław Karwan                                         mgr Martyna Kubik 

Sz. Smolnik                                                     mgr Danuta Chudek 
Stefan Staszkiewicz                                        mgr Alicja Krztoń 

Teofil Klama                                                   mgr Bożena Pawluczuk 
Krystyna Kubica                                      

Maria Krzystanek 
Barbara Błażkiewicz 

mgr Danuta Antczak 

mgr Danuta Chudek 

                              

OBECNA DYREKCJA SZKOŁY 

DYREKTOR SZKOŁY                                 WICEDYREKTOR SZKOŁY   

dr hab. Tomasz Huk                                     mgr Gabriela Marks 
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Pani Danuta Antczak – Dyrektor Szkoły w latach 1982-2008 

 

-Pani Dyrektor, dlaczego została Pani nauczycielką? 

-To z zamiłowania. Pracę rozpoczęłam w 1966 roku jako młody nauczyciel, lubiłam dzieci i pracę z 

dziećmi. Uczyłam najpierw w 64 szkole na Ligocie, a potem przeniesiono mnie do szkoły nr 65 na 

Brynowie i tam rozwijałam swoje skrzydła - wprowadziłam innowacje, byłam twórczym 

nauczycielem. Za całokształt pracy nauczycielskiej w 1979 roku dostałam nagrodę Ministra 

Edukacji Narodowej, później w 1982 powołano mnie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej 

numer 11 w Katowicach.  

-Jak wyglądały wrażenia z tej pracy? Czy była Pani nauczycielem w szkole nr 11 wcześniej? 

-Nie, od razu przeszłam na stanowisko Dyrektora w SP 11.  

-Czy pamięta Pani pierwsze dni w nowym miejscu pracy? 

-Kiedy przyszłam do szkoły numer 11, zobaczyłam stary budynek. Wcześniej pracowałam  

w nowoczesnej placówce z basenem, w pięknym otoczeniu, a tutaj weszłam i było tu smutno. Pani 

Terlecka oprowadzała mnie po salach. Kiedy wprowadziła mnie do jednej z sal nauczania 

początkowego i zobaczyłam ławki z kałamarzem, doznałam szoku. Wiedziałam już, że trzeba 

będzie wiele zrobić, żeby standard tej szkoły został podniesiony. Zaczęło się od tego, że 

wymieniłam ławki, tablice, później wyposażyłam sale w pomoce dydaktyczne, których było 

niewiele. Myślałam też o nauczycielach. Grono pedagogiczne było zróżnicowane: nauczyciele po 

studiach, liceum pedagogicznym, niewielu z tytułem magistra. Starałam się motywować pedagogów 

do ukończenia studiów wyższych. W 1993 roku napisałam program o Polskim Nauczaniu 

Integracyjnym, które chciałam wprowadzić i wprowadziłam do naszej szkoły. Zanim przystąpiłam 

do programu kontaktowałam się z Warszawą, bo tylko w stolicy były klasy integracyjne, jeździłam 



NUMER SPECJALNY 

100-lecie SP 11  -  3 CZERWCA 2022 

 

GAZETKA  
 Szkoły Podstawowej nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach   
 St

ro
na

7
   

tam na szkolenia. Mając już wiedzę mogłam ją przełożyć na papier, a potem wdrażać moje 

pomysły. Kiedy przedstawiłam Radzie Pedagogicznej mój program autorski, nie było chętnych, 

żeby poprowadzić pierwszą klasę integracyjną. Przede wszystkim nauczyciele byli w ogromnej 

niewiedzy, wiec zaczęłam od szkoleń w tym zakresie. Pozyskałam w końcu dwóch nauczycieli 

Panią Irenę Mulla i Panią Genowefę Kuszek. Jako promotorki rozpoczęły one nauczanie 

integracyjne w tej szkole. Pozyskiwanie nauczycieli o specjalności oligofrenopedagogika nie było 

łatwe, ale pedagodzy po pewnym czasie zrozumieli, że można takie klasy z satysfakcją prowadzić  

i osiągać sukcesy. Rodzice także byli bardzo zadowoleni, w związku z tym liczba nauczycieli, 

którzy w następnych latach rozpoczynali pracę w klasach integracyjnych stale rosła. 

-Czy poza nauczaniem integracyjnym wprowadziła Pani Dyrektor inne innowacje? 

 -Tak, kiedy byłam dyrektorem funkcjonowało nauczanie zintegrowane z elementami 

krajoznawstwa i turystyki, klasy zuchowe, potem w klasach 4-6 klasy harcerskie. W nauczaniu 

początkowym były elementy informatyki. Nauczyciele także zaczęli pisać swoje programy 

autorskie i z dużo satysfakcją stwierdzam, że było to coś wspaniałego, nowego i znowu rodzice byli 

bardzo zadowoleni, że jest jakaś zmiana, że dzieci uczą się więcej. Gdy integracja w SP 11 

rozwinęła się, to zaczęły napływać do mnie wnioski o to, żeby inni nauczyciele mogli w swoich 

szkołach rozpowszechnić tę ideę. Wtedy podjęłam współprace z Wojewódzkim Ośrodkiem 

Metodycznym i prowadziłam kurs nauczania i wychowania integracyjnego. Zainteresowani 

nauczyciele nie tylko z naszego województwa zdobywali wiedzę teoretyczną oraz przyjeżdżali do 

naszej placówki, by zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. To było to coś nowego. Powoli integracja 

zaczęła się rozpowszechniać. Kiedy skończyłam te kursy, a prowadziłam ich wiele przez 3-4 lata, to 

otworzyliśmy w SP 11 PUNKT KONSULTACYJNY– miejsce, w którym wszyscy zainteresowani 

integracją mogli poszerzyć wiedzę, wymienić się doświadczeniami lub uzyskać pomoc. 

-Jaki był Pani największy sukces? 

-Za swoją pracę zostałam doceniona, dostawałam 

nagrody od prezydenta, z kuratorium. Natomiast 

najbardziej cenię sobie nagrodę Ministra 

Edukacji Narodowej. 

Mogę się również pochwalić, że w czasie mojej 

pracy szkoła zdobyła wiele certyfikatów. W 2002 

roku „Lider Integracji”, w 2003 „Szkoła z Klasą”, 

2005 certyfikat „Śląska Szkoła Promująca 

Zdrowie”, 2006 certyfikat „PISO”, później 

„Uczniowie z Klasą”, w 2007 certyfikat „Szkoła bez przemocy” oraz certyfikat „Śląska Szkoła 

Jakości”. Nie wspominałam o współpracy z fundacjami , sponsorami, bez ich pomocy by się nie 

obyło. Powstały liczne pracownie: przyrodnicza, komputerowa, języka angielskiego. 

-Bardzo dziękujemy za wywiad i wiele ciekawych informacji o naszej szkole. 
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JEDENASTKA w moich wspomnieniach 
Wspomnienia Pani Dyrektor Danuty Chudek 

W SP 11 z Oddziałami Integracyjnymi pracuję od 1999 roku. Gdy rozpoczynałam 

pracę, nie przypuszczałam, że tak bardzo zmieni ona moje życie. Zaczęłam uczyć w tej 

szkole historii, ale bardzo szybko zorientowałam się, że właśnie ta szkoła stanowi jedną 

wielką historię. Pracowało w niej wielu wspaniałych nauczycieli, którzy bardzo ciepło 

przyjęli mnie w gronie, szczególne wsparcie otrzymałam od Pani Helenki Skrzydło, też 

nauczycielki historii, od Pani Ani Beliczyńskiej, nauczycielki języka polskiego, od Pani 

Krysi Rudnickiej, nauczycielki matematyki, wszystkie są dziś już na emeryturze. Całe grono 

pedagogiczne było przyjazne i życzliwe. 

Nie zapomnę nigdy momentu, kiedy Pani Dyrektor szkoły Danuta Antczak wezwała 

mnie do gabinetu i zapytała groźnym tonem: „Co Pani robi w tej szkole oprócz tego, że 

pani uczy?” Od razu następnego dnia przyszłam do Pani Dyrektor z głowa pełną pomysłów, 

zaproponowałam realizację DNI GRECKICH, DNI ŚLĄSKICH, podjęłam się napisania 

Monografii Szkoły, gdyż wkrótce miało odbyć się 80-lecie szkoły, zaproponowałam nową 

aranżację Izby Tradycji i nagle w głowie miałam całą masę pomysłów. Oczywiście nie 

mogłyby one zostać zrealizowane bez udziału innych nauczycieli. Trzeba przyznać, że 

mieliśmy dystans do siebie i ogromne zaangażowanie w pracę.  

Podczas Dni Greckich poznawaliśmy kulturę i tradycje greckie, ale też wszyscy 

byliśmy przebrani w odpowiednie stroje.  
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W 2002 roku zostałam wicedyrektorką szkoły, pod okiem Pani Dyrektor uczyłam się 

zarządzania szkołą, ale nie przestałam realizować swoich pomysłów.  

W 2006 roku napisałam wniosek w ramach projektu z Unii Europejskiej pt. 

ASYSTENT JEZYKOWY  i udało się zorganizować 

przyjazd asystenta językowego z Turcji. Przez pół 

roku SERHAN- bo tak miał na imię- mieszkał 

niedaleko i uczestniczył w życiu szkoły, a w 

weekendy i święta bywał w naszych domach, 

poznawał nasze tradycje i nasze rodziny. Kontakt 

mamy z nim do dziś, jest w Turcji nauczycielem 

języka angielskiego.  

 

 

W 2008 roku zostałam Dyrektorką SP 11, sama musiałam się mierzyć z trudami 

zarządzania placówką, ale dalej w uszach brzmiały mi słowa mojej poprzedniczki: Co Pani 

robi oprócz tego, że pani uczy? 

Miałam wspaniałych ludzi wokół siebie, pełnych pasji, wystarczył pomysł i iskra do 

działania. Złapałam bakcyla współpracy zagranicznej i od 2010-2012 z mojej inicjatywy 

rozpoczęliśmy projekt z Wielką Brytanią, Niemcami i Rumunią, pt. „Magia natury zaprasza 

nas do zabawy”. 
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Od 2012 roku do 2014 kolejny projekt- pt. 

„Zdrowy styl życia” - tym razem dwie szkoły  

z Rumunii, Turcja i Węgry. 

Wspaniałe doświadczenie, wiele 

wspomnień zarówno dla nauczycieli, jak i dla 

uczniów.  

 

 

 

Przez te 10 lat, kiedy pełniłam funkcję dyrektora szkoły, podejmowałam wraz z 

nauczycielami bardzo wiele różnych inicjatyw, m.in. zdobyliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły 

Promującej  Zdrowie, zawsze pamiętaliśmy o uczniach ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Powstała sala doświadczania świata, rokrocznie organizowaliśmy 

Paraolimpiady, bardzo hucznie obchodziliśmy 25-lecie integracji- jako pierwsza szkoła  

z takimi oddziałami w naszym mieście.  

W Ministerstwie Edukacji wraz z Panią Jadwigą Bętkowską odbieramy Krajowy 

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 

 

 

 

 

                              

     

         

Paraolimpiada dla Katowickich Szkół     

Integracyjnych 

 

 

Sala doświadczania świata 



NUMER SPECJALNY 

100-lecie SP 11  -  3 CZERWCA 2022 

 

GAZETKA  
 Szkoły Podstawowej nr 11  

z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach   
 St

ro
na

1
1

   

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Uroczystość pożegnania klas szóstych kultywowana przez wiele lat - Szkolne Oskary. 

Łezka się w oku kręci, gdy przypominam sobie naszych uczniów, dumna jestem jako 

nauczyciel, jako wieloletni dyrektor i jako zwykły człowiek z uczniów, którzy odnieśli 

mniejsze lub większe sukcesy w dalszej edukacji, tych, którzy przeżyli w naszej szkole wiele 

wzruszeń, uczestniczyli zarówno w życiu szkoły i imprezach szkolnych, jak i jeździli z nami 

na kolonie, zimowiska i miejmy nadzieję, że mają w sercu te chwile.  

Trzymając się zasady, że „nauczycielem się jest, a dyrektorem się bywa” przestałam w 

2018 roku pełnić tę funkcję i obecnie już z dużo większym spokojem robię to, co lubię 

najbardziej - uczę historii i wiedzy o społeczeństwie.   
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Wywiad z absolwentką SP 11 Panią Magdaleną Donerstag 

 W którym roku ukończyła Pani naszą szkołę? 

- Swoją edukację rozpoczęłam w 1986, a zakończyłam w 1995 roku. 

 Kto był pani wychowawcą?  

- Wychowawczynią w zerówce była p. Bożena Marecik (obecnie p. Florek), 

edukacji wczesnoszkolnej pani Beata Mazur (wcześniej Baran), a w klasach 4-8 pani Barbara Łepecka. 

 Czy w szkole działały jakieś kółka zainteresowań i czy były organizowane konkursy?  

-Szczerze mówiąc dokładnie tego nie pamiętam. Na pewno istniało kółko taneczne oraz SKS (Szkolny Klub 

Sportowy), a harcerze mieli zbiórki w szkolnej harcówce. Jeśli zaś chodzi o konkursy to odbywały się  

dyktanda oraz konkursy plastyczne. W 1992 roku zorganizowany został konkurs wiedzy o ekologii, w 

którym (nieskromnie przyznam) zajęłam 3 miejsce.  

 Jaki był Pani ulubiony przedmiot?  

-Ze wszystkich przedmiotów najbardziej lubiłam język polski i biologię.  

 Jakie zdarzenie z czasów szkolnych zapamiętała Pani najbardziej? 

-Z tamtych czasów pamiętam dwie takie sytuacje. Pierwsza miała miejsce jeszcze w zerówce. Obowiązkowe 

wtedy było picie mleka. Niestety nie takiego, jak teraz- smakowego, ale gorącego, nierzadko przypalonego i 

z kożuchem. Pewnego razu po takim śniadaniu p. Florek musiała sprzątać stoliki i podłogę...  

-Drugie zdarzenie miała miejsce zimą w trzeciej klasie. Po lekcjach poszliśmy grupą kilku osób na górki 

niedaleko byłej myjni samochodowej. W pewnym momencie zostałam wepchnięta przez kolegę do rzeczki. 

Do domu wróciłam w mokrych butach :)  

 Czy Pani szkolne przyjaźnie przetrwały? 

-Nie, nie mam kontaktu z nikim z klasy. Czasami tylko w telewizji miałam okazję oglądać swojego kolegę 

Marka Wójcika, którego serdecznie pozdrawiam :) 

Wywiad przeprowadziła uczennica klasy 7a  

Zuzanna Wojciuch  
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Wywiad z absolwentem SP 11 Panem Stanisławem                  

 W którym roku ukończył Pan naszą szkołę? 

-Szkołę ukończyłem w 1973 roku. 

 Kto był Pana wychowawcą? 

-Wychowawczynie się zmieniały, a były to Panie: Gruszka, Koczubik i Skrzydło. 

 Jaki był Pana ulubiony przedmiot? 

-Moim ulubionym przedmiotem była matematyka, której nauczał pan Raszyk (na załączonym zdjęciu 

„Brodacz” na pierwszym planie). 

 Czy w szkole działały jakieś kółka zainteresowań lub organizacje i czy były organizowane konkursy?  

-Owszem. Aktywnie działało harcerstwo, powstawała Etnograficzna Izba Pamiątek. Działała też Liga 

Ochrony Przyrody. Pamiętam konkursy wiedzy o Katowicach i o Tadeuszu Kościuszce. 

 Jakie zdarzenie ze szkolnych lat szczególnie utkwiło w Pana pamięci? 

-Nawet jeśli coś utkwiło, to potem się obluzowało i wypadło ;-) 

 Czy szkolne przyjaźnie przetrwały? 

-Niestety nie. Wkrótce po ukończeniu szkoły przeprowadziłem się i kontakty się urwały. 

 Czy ma Pan jeszcze jakieś wspomnienia z czasów szkolnych? 

-Owszem. Panowała wtedy dość ostra dyscyplina. Na przerwach chodziliśmy parami w kółko po korytarzu. 

Nauczyciele ostro pilnowali porządku. 

Wywiad przeprowadziła uczennica klasy 7a Justyna Czakańska 
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                                    LISTY DO PRZYSZŁOŚCI    

                 SZANOWNI PRZYJACIELE Z PRZYSZŁOŚCI! 

    Mam na imię Melisa i mam 12 lat. Lubię muzykę, kryształy i filmy, 

seriale też są ok. Na co dzień żyję jak normalne dziecko, ale czasami 

mam ochotę wyskoczyć z pokoju i dolecieć aż do kosmosu. 

    Niedawno przeprowadziłam się do nowego mieszkania, jest wielkie  

i piękne, a najważniejsze jest to, że mam osobny pokój z bratem. Chociaż 

go kocham, to czasami młodszy brat jest problematyczny. Bardzo mnie 

niepokoją trzy rzeczy: 

- sytuacja polityczna, bo aktualnie trwa wojna w Ukrainie; 

- kosmos- jak on działa, kiedy miał swój początek, a kiedy będzie koniec; 

- moja ocena z historii- trudna sprawa… 

    Obecnie panuje wirus, który jest bardzo poważny i zaraźliwy, sama go niestety przeszłam. 

Najgorszy koszmar w życiu. Poza tym niedawno wyszedł nowy sezon mojego ulubionego serialu, 

więc się nie nudzę. Najlepszym sposobem na nudę jest kreatywność, której w tych czasach nie brak.  

    Mimo problemów nie można się smucić tylko korzystać z życia, bo nie jest ono długie.  

Pozdrawiam serdecznie 

Melisa Erbas 

SZANOWNA KOLEŻANKO, DROGI KOLEGO! 

   Jeśli to czytasz to znaczy, że jest rok 2072, a ja mam 63 lata. Ciekawi mnie, 

jak wygląda nauczanie w Twojej szkole, co się zmieniło przez pół wieku? 

Czy Twoje lekcje odbywają się w budynku szkoły czy w domu łącząc się 

przez Internet? Zastanawiam się, czy lubisz się uczyć i chodzić do szkoły? 

   Interesuje mnie czy auta jeżdżą czy latają, a najbardziej to, jak wygląda 

planeta Ziemia z kosmosu. Czy używacie energii odnawialnej, ilu ludzi żyje na Ziemi, czy jest 

wystarczająca ilość wody pitnej? 

   U mnie obecnie jest rok 2022. Mam po 40 lekcji tygodniowo, a oceniają nas systemem za pomocą 

cyfr od 1 do 6, gdzie 1 jest najsłabszą oceną. Jestem pierwszym pokoleniem osób, które miały 

lekcje przez Internet.  Samochody przemieszczają się po ziemi, a napędzane są paliwem. Aktualnie 

jest 7,9 miliardów ludzi na Ziemi. 

   Tak w paru zdaniach przedstawiłem swój świat. Cieszę się życiem i Ty też się nim ciesz. 

Pozdrawiam, Artur Kokoszka 
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DRODZY PRZYJACIELE! 

   Nazywam się Justyna i jestem uczennicą klasy 7a Szkoły Podstawowej Nr 11 w roku szkolnym 

2021/2022. 

   Jeżeli to teraz czytacie to pewnie jest już rok 2072. Ciekawe jak u Was wygląda nauka? My teraz 

chodzimy normalnie do szkoły, ale jeszcze pół roku temu mieliśmy nauczanie zdalne. Przez 

koronawirusa nie mogliśmy wychodzić z domu i uczyliśmy się przez komputer. Pewnie od teraz 

dużo się zmieniło. Już przez minione 50 lat technologia posunęła się bardzo do przodu, 

przykładowo 50 lat temu nie było telefonów komórkowych i komputerów. Zaczynam się 

zastanawiać, jakie zmiany zajdą w ciągu następnych 50 lat, jak bardzo zmieni się codzienne życie. 

W chwili, gdy to piszę toczy się właśnie wojna na Ukrainie. Mam nadzieję, że w czasach otwarcia 

tego listu na świecie panuje pokój. 

   Kto wie, może stoję teraz obok gorączkowo próbując przypomnieć sobie, co ja tu napisałam? 

Może teraz w tej szkole uczą się moje dzieci? A może moje wnuki? 

Szczęśliwej przyszłości 

Justyna Czakańska 

 

DRODZY UCZNIOWIE Z PRZYSZŁOŚCI! 

Co tam u Was? 

Czytacie to pięćdziesiąt lat po tym, jak to napisałem. Łał! 

Prawdopodobnie szkoła zmieniła się nie do poznania. W momencie, 

w którym to piszę jest ona różowa i stoi na ul. Nasypowej16. Mam 

nadzieję, że od tego czasu nic się nie zmieniło. Jestem ciekawy, jak 

teraz się mówi i czy w ogóle wiecie, co to znaczy „Siema”, „Elo”, „Boomer” czy „Sus”. Swoją 

drogą, wiecie, że za moich czasów było nauczanie zdalne? Naprawdę, uczyliśmy się przez 

komputery, ponieważ była pandemia wirusa Covid-19. Mam nadzieję, że Wy uczycie się 

stacjonarnie. 

Czy piszecie jeszcze w szkole ręcznie? W niektórych krajach już kiedy to piszę nie używa się 

długopisów. Ile klas jest teraz w podstawówce? U mnie na początku było 6, ale potem zostało to 

zmienione na 8. Sam teraz jestem w siódmej klasie. 

Prawdopodobnie nie otrzymam odpowiedzi na moje pytania, ale cieszę się, że mogłem je zadać. 

Życzę powodzenia w przyszłości  

Janek Skrzypecki 
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                                 SZKOŁA W OBIEKTYWIE 

                                    dalszy ciąg naszej historii… 

  Członkowie grona pedagogicznego w 

latach 30-tych 

 

          
 

      W latach 50-tych zapada decyzja o budowie nowej szkoły na Brynowie. Przy ul. Kościuszki 209 

(obecnie Nasypowej 16) powstaje nowy budynek, do którego z ul. Dworskiej zostaje przeniesiona szkoła. 

Posiadał on 14 sal, 3 pracownie, kuchnię i jadalnię oraz pomieszczenia administracyjne. Dobudowano nowe 

skrzydło, w którym znalazła się sala gimnastyczna, biblioteka i świetlica. W latach 60-tych w klasach uczyło 

się ponad 40 uczniów. Szkoła rozwijała się, poprawiały się warunki i baza dydaktyczna, otwierano nowe 

pracownie, zagospodarowano otoczenie szkoły sadząc drzewa i krzewy, wyasfaltowano wejście do szkoły. 

     Nowym rozdziałem w życiu szkoły było powstanie szczepu Związku Harcerstwa Polskiego im. 

Obrońców Katowic. Było to w 1964r.  Szeregi harcerzy stale się poszerzały, a drużyna działa prężnie do 

dnia dzisiejszego. Koło Przyjaciół Harcerstwa ufundowało harcerzom sztandar i przekazało harcówkę 

przystosowaną do prowadzenia zbiórek. W 1965r. harcerze założyli muzeum etnograficzne, w którym do 

dziś podziwiać można liczne eksponaty zbierane przez lata na obozach harcerskich w zamian za pracę  

u gospodarzy. Aktualnie muzeum posiada ponad 1500 eksponatów (głównie przedmiotów użytkowych)  

z terenów Górnego Śląska, Beskidu, Spiszu, Orawy i Kaszub. Harcerskie Muzeum Etnograficzne jest 

dostępne dla wszystkich. Ma ono na celu ochronę dóbr kultury i pokazywanie wartości poznawczych 

zebranych zbiorów. 
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W 1972 roku szkoła obchodziła 50 lat swego 

istnienia. Z tej okazji wydano monografię szkoły i  

otwarto IZBĘ KOŚCIUSZKOWSKĄ  - szkolne 

miejsce o patronie szkoły. 

 

 

 

 

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

    W 1973 r. powstał HYMN SZKOŁY – śpiewany na 

wszystkich szkolnych uroczystościach. Autorką słów 

hymnu jest ówczesna uczennica Małgorzata Sulowska, 

zaś melodię skomponował nauczyciel muzyki Pan 

Stanisław Szlegier. 
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   1976 r. – przyznanie sztandaru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     W 1993r.  otwarto pierwszy oddział integracyjny, szkoła stała się placówką otwartą na 

potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Nauka w klasie integracyjnej umożliwia dzieciom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych naukę w gronie rówieśników, pomaga wyrównywać deficyty i stwarza  szansę 

właściwego rozwoju wszystkim dzieciom. 

     W 1999r. po wprowadzeniu reformy edukacji szkoła stała się 

6–klasową Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi. 

 

     Szkoła wciąż się zmienia i rozwija. Otrzymała wiele różnych 

certyfikatów m.in. Lidera Integracji, Śląskiej Szkoły Promującej 

Zdrowie, Szkoły z Klasą. Realizowanych jest wiele projektów: 

Sokrates-Comenius, Erasmus. Gruntownie wyremontowano salę 

gimnastyczną, stołówkę, parter szkoły. Rozwija się działalność 

dydaktyczna szkoły – uczniowie zdobywają wysokie wyróżnienia 

w licznych konkursach artystycznych i przedmiotowych.  
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SZKOŁA W LICZBACH 
 

 

10 368 – tyle jest książek w szkolnej bibliotece, 

4316 – tyle jest podręczników,                                           

405 – tylu mamy uczniów, 

111 – tyle mamy schodów w budynku,  

63 – tylu mamy nauczycieli, 

50 - tyle jest komputerów, 

22 - tyle jest sal lekcyjnych; 

 
 

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

     Od 2016 roku w naszej szkole nie słychać dzwonków. 
 

    Ulubionym daniem wszystkich uczniów jest spaghetti.  

 

    Uczniowie najchętniej wypożyczają książki z serii „Biuro 

Detektywistyczne Lassego i Mai”. 
 

  Pan Dyrektor czasami przyjeżdża do szkoły na motorze, a w latach 

szkolnych posługiwał się pseudonimem Huczek ☺ 
 

    Ponieważ muzyka łagodzi obyczaje, w naszej szkole działa chór oraz   

zespół muzyczny nauczycieli „The Teachers”. 
 

 W naszej szkole uczą się bądź uczyły dzieci różnych narodowości:  

z Wenezueli, z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, z Bułgarii. 
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                     ŻYCZENIA     
 
       „W życiu piękne są tylko chwile” i dla nich warto żyć. 

Chwile budują całe nasze życie, które niczym orzechy w tabliczce czekolady 

zapadają nam w pamięci dłużej niż lata, miesiące czy dni. 
 

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, Absolwenci! 

 
Z okazji jubileuszu 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami 

Integracyjnymi życzę Wam wielu wspaniałych chwil oraz pielęgnowania 

szkolnych przyjaźni.  
 

Dr hab. Tomasz Huk 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 

z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach 
           

……………………………………………… 

Droga Jubilatko! 

W tym roku obchodzisz 100-lecie swojego istnienia, 

wychowałaś bardzo wielu absolwentów, którzy do 

dnia dzisiejszego mile wspominają lata spędzone  

u Ciebie. Twoją historię bardzo trafnie przedstawia 

hymn szkoły, którego słowa  napisała absolwentka 

Małgorzata Sulowska, a muzykę skomponował Pan 

Stanisław Szlegier, nauczyciel muzyki tutejszej szkoły. 

Szkoła to nie tylko budynek, to przede wszystkim Grono Pedagogiczne, 

pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice, dlatego też  

WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY ZA PRACĘ I WSPÓLNY TRUD  

W BUDOWANIU SPOŁECZNOŚCI NASZEJ SZKOŁY. 

 W imieniu wszystkich uczniów Zuzanna Wojciuch, klasa 7a                                       


