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Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu – rys historyczny, budynki 

 

 

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu sięga połowy XVIII wieku. Okres ten 

uważa się również za początek szkolnictwa w naszej miejscowości – wcześniej ustrońskie 

dzieci nie miały dostępu do oświaty. Pamiętać musimy, że w tamtych czasach szkoły działały 

przy parafiach – „jedynka” przy parafii rzymskokatolickiej pw. św. Klemensa. Pierwszym 

budynkiem, w którym odbywało się podstawowe nauczanie był sierociniec jezuicki, który               

w 1753 r. przeniesiono z Lipowca do centrum Ustronia. Nauka obejmowała następujące 

przedmioty: czytanie, pisanie, rachunki oraz religię. Obiekt dawnego sierocińca istnieje                 

do dzisiaj, przylega do kościoła św. Klemensa i obecnie jest zabytkiem                                            

(ul. Ignacego Daszyńskiego 15). Takie były początki ustrońskiej „jedynki”. [Fot. 1]   
Około 1778 r. szkołę, przekształconą ze wspomnianego sierocińca, przeniesiono                

do innego budynku znajdującego się w sąsiedztwie kościoła. Początkowo była ona 

jednoklasowa, a nauka odbywała się w języku polskim oraz niemieckim (Ustroń znajdował 

się wtedy w Monarchii Austro-Węgierskiej). Z czasem liczba uczniów zaczęła rosnąć,                      

a budynek w miarę użytkowania wymagał remontu. Ze względu na trudne warunki nauczania 

obiekt ten zburzono, a na jego miejscu w 1844 r. zbudowano nowy. W następnych 

dziesięcioleciach szkoła stała się już czteroklasową i nosiła nazwę Publiczna Szkoła 

Powszechna nr 1 w Ustroniu, chociaż do 1939 r. zachowała swój katolicki charakter. 

Budynek ten również był zabytkiem, ale niestety spłonął w 1994 r. Na jego miejscu obecnie 

stoi pawilon handlowy „Centrum” (ul. Ignacego Daszyńskiego 11). [Fot. 2 i Fot. 3] 
W 1902 r. w centrum Ustronia (Rynek 4) dzięki staraniom ustrońskiej gminy 

wzniesiony został nowy, kolejny budynek „jedynki”, gdyż placówka znajdująca się                         

w sąsiedztwie kościoła św. Klemensa z powodu stałego wzrostu ilości dzieci okazała się 

niewystarczająca. Tutaj odbywała się nauka przez następnych 60 lat, a szkoła z biegiem lat 

stała się siedmioklasową. Obiekt ten posiada piękną, bogato zdobioną fasadę (ścianę 

zewnętrzną, gdzie znajduje się główne wejście). W 2011 r. przeszedł gruntowny remont                     

i dzisiaj jest jednym z najpiękniejszych budynków w Ustroniu. Obecnie nosi nazwę „Centrum 

pod jednym dachem”, a mieści się w nim m.in. Miejska Biblioteka Publiczna                                   

im. Jana Wantuły. [Fot. 4] 
W 1963 r. oddano do użytku nowy budynek ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 1 

w Ustroniu wraz z salą gimnastyczną. W tym miejscu placówka działa do dzisiaj. Stanął on 

przy ul. Partyzantów 2, a wszelkie prace organizował powołany w tym celu Komitet Budowy 

Szkoły. Placówka została zbudowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Tysiąc Szkół                        

na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. [Fot. 5 i Fot. 6]  
W latach 90. XX wieku „jedynkę” powiększono o nowe skrzydło, ale w związku                        

z reformą oświaty w 1999 r. przekazano go na potrzeby tworzonego wówczas Gimnazjum               

nr 1 w Ustroniu. [Fot. 7] 
W 2017 r., w wyniku kolejnej reformy oświaty, sześcioklasowa Szkoła Podstawowa     

nr 1 znów stała się ośmioklasową.  

Jesienią 2014 r. na ścianie „jedynki”, w części mieszczącej salę gimnastyczną, 

powstało bardzo ciekawe malowidło (mural). Przedstawia ono postać Bolko Kantora, który                  

w przeszłości był znanym organizatorem życia sportowego na Śląsku Cieszyńskim.                  

Obok postaci umieszczono napis „Jeden wielki sport dla wszystkich”. [Fot. 8] 
W okresie międzywojennym szkołą kierował Jan Nowak, zaś w drugiej połowie                 

XX wieku m. in. Tadeusz Bobkiewicz. Obecnie placówką zarządza Magdalena Herzyk. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu jest najstarszą placówką oświatową w Ustroniu. 

Posiada tradycję liczącą blisko 270 lat, którą dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie                

z dumą kontynuują i rozwijają.  






