BAW SIĘ RAZEM Z NAMI
Już po raz dwudziesty drugi Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach zorganizowała imprezę środowiskową
Baw się razem z nami. Do przygotowań wspólnymi siłami zaangażowali się Dyrekcja, Rada Rodziców,
nauczyciele i pracownicy szkoły. 23 czerwca o godzinie czternastej dyrektor Lidia Dziubek zaprosiła licznie
zgromadzonych do wspólnej zabawy. A atrakcji było co niemiara. W tym roku do programu włączono
Festyn Zdrowia; Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Fundacji Banku Ochrony Środowiska Czas
na zdrowie. Od wiosny grupa uczniów - ochotników pracowała pod opieką nauczycieli przyrody. Finał
podczas imprezy obejmował projekcję filmu Śmietnik w mojej głowie, degustację pysznych i zdrowych
sałatek oraz domowego chleba.
Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie klas I - III, którzy przygotowali specjalne występy dla swych mam
i tatusiów. Później można było podziwiać także innych młodych artystów: Jolę Jakóbowską i Kubę Barona
w pokazie tańca towarzyskiego, Karolinę Jędrzejko w tańcu nowoczesnym, a także chór szkolny wraz
z solistami pod kierunkiem pani Krystyny Bander. Nie zabrakło także piosenek w języku angielskim;
tą prezentację przygotowali uczniowie klas IV - VI wraz z nauczycielkami języka angielskiego. Wszystkie
dzieci mogły zmierzyć się w przygotowanych przez wuefistów biegach przełajowych. W trakcie imprezy
odbył się także pokaz Grupy Rekonstrukcyjnej Wojska Polskiego z Bielan, konkurs Pisarzowice - moja mała
Ojczyzna, konkurs Puzzle matematyczne, konkurs ciast, warsztaty malarskie. Można było wziąć udział
w loterii, skorzystać z przejażdżki na koniach, a dzieci miały okazję poskakać na dmuchanych atrakcjach
i pomalować sobie buzię u Wesołych Chrobaczków.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom imprezy; a grono jest liczne:
Agnieszka Mazurkiewicz - Wadas, Renata Manda, Marzena Gocoł, PSB Profi Bielsko - Biała, Izabela Markiel,
Paulina Błażejczyk, Leokadia, Józef Zdrowak, Maria Biedronka, Grażyna Dziuba, Joanna Konior, Marian
Kubiczek, Krzysztof Fołta, Małgorzata Zeman, Irena Szypuła, Jan Haczek, Delikatesy Centrum, Jadwiga
Kobielus, Sławomir Adamus, Bogdan Wieczorek, Karolina Jurasz, Dariusz Najbor, Barbara i Antoni
Pudełko, Krzysztof Kubiczek, Joanna, Rafał Rogala, Anna, Mariusz Ciapała, Efekt Zdrowia
w Pisarzowicach, Donata i Adam Gacek, Władysław Carbol, Stanisław Bogacz, OSP Pisarzowice, Beata
i Marek Jekiełek, Marek Baścik, Adam Hankus, Makarony Czanieckie, Sklep Herbaty Świata w Bielsku Białej. Dzięki Państwa bezinteresownej pomocy po raz kolejny impreza Baw się razem z nami udała się.
DZIĘKUJEMY

KOCHAM CIĘ MAMO, KOCHAM CIĘ TATO
Pod tym tytułem 25 maja 2013r. pisarzowicka fundacja Krzyż Dziecka zorganizowała przy współpracy ze
Szkołą Podstawową, Przedszkolem i Gimnazjum koncert charytatywny. Odbył się on w hali Gimnazjum.
Program obejmował występy klas pierwszych i drugich pod kierunkiem pań: Urszuli Korczyk, Małgorzaty
Kubiczek, Jolanty Gacek i Małgorzaty Dynarowskiej.

Przedstawienie „Kocham kino z chochlikiem” zaprezentowały przedszkolaki przygotowane przez panią
Beatę Kolasę, Magdalenę Paw, Barbarę Gurdek i Iwonę Dudek.
Najstarsi -gimnazjaliści -występowali z programem pt. „Album”.
Warto zaznaczyć, że scenariusz był autorstwa uczennic klas drugich, a pieczę nad przedstawieniem
sprawowała pani Milena Kozłowska.
Wśród licznej publiczności nie zabrakło rodziców. Nie zapomniano o kwiatach na Dzień Matki. Ten dzień
był także okazją do spotkania z podopiecznymi fundacji Krzyż Dziecka.
Fundacja dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania do koncertu oraz tym, którzy wspomogli
jej dalszą działalność.

XIII Spotkanie Urodzinowe Szkół
im. Jana Pawła II w Wadowicach 18 maja 2013
W dniu 18 maja 2013 r. na wadowickim rynku, w pobliżu rodzinnego domu Karola Wojtyły oraz Bazyliki
Ofiarowania NMP spotkali się z całej Polski uczniowie ze szkół im. Jana Pawła II. Szkołę Podstawową
im. Jana Pawła II w Pisarzowicach reprezentowała delegacja uczniów z klas V wraz z wychowawcami Beatą
Jaszczur, Gabrielem Kinio oraz Jolantą Gacek na czele z pocztem sztandarowym. W tym dniu podczas Mszy
Świętej pod przewodnictwem ks. Kardynała Stanisława Dziwisza podziękowaliśmy za dar błogosławionego
Jana Pawła II. Również świętowaliśmy na rynku wadowickim 50-lecie kapłaństwa Czcigodnego
Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. To świętowanie 50-lecie kapłaństwa poprzedzone było wykonaniem
kart z życzeniami dla Ks. Kardynała. Z kart utworzono pamiątkowy jubileuszowy album, który był
wręczony Jubilatowi w czasie uroczystości. W tym szczególnym dniu wręczono Prymat przechodni
w rodzinie szkół za osiągnięcia w dziedzinie propagowania myśli i wzoru świętości Jana Pawła II wśród
społeczności szkolnej i lokalnej (obecnie statuetka znajduje się SP w Nowym Targu). Po zakończeniu
uroczystości uczniowie z wychowawcami udali się na papieskie kremówki.

Uczymy się i wypoczywamy nad morzem
W dniach 06. - 17.05.2013 r. uczniowie klas III i VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
wraz z opiekunami: Urszulą Bryl, Magdaleną Kliś, Anną Mączką, Sandrą Skowronek, Teresą Mach pod
kierownictwem Urszuli Korczyk udali się na oczekiwany wyjazd na Zieloną Szkołę do Darłówka. Wyjazd
ten został zorganizowany z inicjatywy Dyrektor Szkoły Lidii Dziubek. Dzieci mieszkały w ośrodku
wypoczynkowym „Piramida”, który posiada profesjonalnie urządzoną bazę rekreacyjną wraz
z odpowiednimi warunkami do nauki. Uczniowie korzystali z: inhalacji, zajęć na ściance wspinaczkowej,
basenu, kortu, sali fitness. Jednym z ważnych zadań podczas pobytu na Zielonej Szkole było zintegrowanie
dzieci, sprzyjać temu miało nowe środowisko społeczno - przyrodnicze, w jakim znaleźli się uczestnicy. Dla
wielu uczniów wyjazd ten był pierwszym wyjazdem bez rodziców. Stanowił okazję poznania nowego
otoczenia, uczenia się życia w grupie oraz odkrywania nowych zainteresowań. Dzieci uczyły się

samodzielności, wzajemnie wspierały się i pomagały w codziennych sytuacjach. Pobyt na Zielonej Szkole
miał również na celu połączyć aktywny wypoczynek z realizacją założonych treści programowych, które
były podsumowaniem i utrwaleniem wiadomości zdobytych w szkole.
Poprzez możliwość obserwacji treści programowe przyswajane są przez dzieci znacznie szybciej niż podczas
tradycyjnej nauki w szkole. Obserwacja otoczenia wzbudza zainteresowanie środowiskiem, nauka w terenie
daje możliwość wzbogacenia jej zabawą.
W czasie pobytu uczniowie zwiedzili: Szymbark, Kołobrzeg (Muzeum Oręża Wojska Polskiego), Wioskę
Hobbitów k. Koszalina, gdzie świetnie się bawili grach i zabawach terenowych. Zorganizowano także dla
nich rejs statkiem po morzu oraz wyjścia do Aqua Parku w Darłówku. Pobyt naszych uczniów
na &#8222;Zielonej Szkole&#8221; dostarczył im niezapomnianych wrażeń, pozwolił nawiązać głębsze
przyjaźnie i znacznie zintegrował zespół klasowy. Dzieci nadal mile wspominają wspólne wyprawy
i zabawy. Nawet te, które początkowo tęskniły za najbliższymi zgłaszają chęć kolejnego wspólnego wyjazdu,
który odbył się dzięki wsparciu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej, Banku Spółdzielczego z siedzibą
w Wilamowicach oraz pracy i zaangażowaniu Rodziców w pieczeniu ciast, a dzieci i wychowawców w ich
sprzedaży. Uczniowie do Pisarzowic wrócili z zasobem nowych i licznych wrażeń oraz doświadczeń.

Gratulacje dla laureata
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach może poszczycić się w bieżącym roku szkolnym wieloma
osiągnięciami swoich uczniów, jednak w chwili obecnej należy wymienić ucznia klasy 6a Michała Wronkę,
który uzyskał tytuł laureata w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki z elementami
przyrody, organizowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Konkurs przeprowadzany był w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Uczestnictwo
w kolejnych etapach uwarunkowane było uzyskaniem odpowiedniej ilości punktów w poprzednich
eliminacjach. Uczestnicy finału mogli uzyskać tytuł finalisty, a po uzyskaniu co najmniej 90% punktów,
tytuł laureata.
Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku , co w konsekwencji dla Michała oznaczało zwolnienie
z przystąpienia do ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasistów i uzyskanie z tego sprawdzianu
najwyższego wyniku. Równocześnie na podstawie tych samych przepisów prawa uczeń z tytułem laureata
tegoż konkursu przedmiotowego otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną, z czym zgadzają się i w pełni aprobują nauczyciele uczący Michała i pomagający
w przygotowaniu do konkursu: pani mgr Halina Zbijowska - Nikiel oraz pani mgr Barbara Więzik.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Społeczność Uczniowska gratuluje Michałowi
zasłużonego sukcesu i życzy dalszego pogłębiania swojej wiedzy w naukach matematyczno-przyrodniczych.

Jan Paweł II wśród Nas - obchody Święta Patrona
W dniu 5 kwietnia 2013 roku obchodziliśmy w naszej szkole szczególne święto - Dzień Patrona Szkoły,
które zostało ustanowione w 2005 roku na pamiątkę nadania Szkole Podstawowej w Pisarzowicach imienia
Jana Pawła II.
Obchody Dnia Patrona zainaugurowała uroczysta msza święta, w której wzięli udział zaproszeni goście,
nauczyciele oraz uczniowie klas I - V na czele z pocztem sztandarowym. Następnie wszyscy udali się do
szkoły, by wspólnie wziąć udział w inscenizacji słowno-muzycznej „Kawiarniane wspomnienia”,
przygotowanej przez uczniów klasy Va pod kierunkiem pana Gabriela Kinia. Uczniowie przypomnieli
najważniejsze chwile z życia Jana Pawła II, zaprosili nas na czas refleksji i wyciszenia, ale także czas
humoru, bo takie było życie Patrona naszej szkoły. Muzyczną oprawę zapewnił chór szkolny pani Krystyny
Bander. Po obejrzeniu inscenizacji uczniowie wzięli udział w konkursie na najlepszy kolaż, z Janem Pawłem
II w roli głównej.
W tym samym czasie uczniowie klas VI wraz z wychowawcami udali się do Krakowa na wycieczkę Szlakiem
Jana Pawła II. Trasa zwiedzania rozpoczęła się na Wzgórzu Wawelskim wizytą w katedrze, gdzie Karol
Wojtyła celebrował wiele mszy świętych. Po opuszczeniu Wawelu uczniowie zwiedzili budynek Muzeum
Archidiecezjalnego. Na zakończenie udali się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, które
Ojciec Święty konsekrował podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, gdzie uczestniczyli w uroczystej mszy
świętej.
Dzień Patrona był tak wyjątkowy jak jego główny bohater - Jan Paweł II. Kolejny raz przekonaliśmy się, że
emocje związane z Jego osobą nie stygną, lecz powodują wzruszenie i skłaniają nas do refleksji. Jego idee
i myśli, są wiecznie żywe w naszym codziennym działaniu. Choć minęło już 8 lat od jego śmierci, nadal
pozostaje wśród nas. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tego wybitnego Polaka.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W PISARZOWICACH
Człowiek jest istotą składającą się z dwóch natur: cielesnej i duchowej. Dla pierwszej charakterystyczne są
procesy biologiczne dokonujące się niejako automatycznie na poziomie podświadomym. Dla drugiej z kolei
koniecznym jest celowe działanie zmierzające do rozwoju potencjału intelektualnego oraz pogłębienia naszej
emocjonalności. Warstwa duchowa czyni z nas coś więcej niż tylko kolejny szczebel drabiny ewolucyjnej.
Czyni nas ludźmi.
Czytanie jest podstawowym i głównym środkiem pomagającym nam rozwijać nasze środowisko wewnętrzne.
Jest sine qua non naszej przewagi nad innymi gatunkami. Stanowi pomost pomiędzy współczesnością,
a naszym dziedzictwem zachowanym na stronicach ksiąg. Pozwala nam niejako na uczestnictwo
w wielowiekowej polemice minionych i obecnych pokoleń.
W tym też duchu dnia 3 kwietnia 2013r. odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pisarzowicach kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Jak co roku do naszej
szkoły zawitali zaproszeni goście, aby czytać dzieciom i dzielić się własnymi doświadczeniami w rocznicę

urodzin wielkiego bajkopisarza Hansa Christiana Andersena. Tym razem w rolę lektorów i „mędrców
życiowych” wcielili się przedstawiciele organizacji społecznej - Koło Gospodyń Wiejskich
w Pisarzowicach”. W sile siedmiu osób (sześć pań i jeden pan) przybliżali uczniom klas 1-3 zbiór polskich
baśni wielu autorów. Następnie opowiadali o swojej obywatelskiej działalności zaszczepiając w dzieciach
poczucie obowiązku pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także poszanowania kulturowego dziedzictwa
naszych „Małych” Ojczyzn. Dzieci były bardzo zainteresowane, czego dobitnym przejawem były rozliczne
pytania i refleksje. Dodatkowym elementem pobudzającym ciekawość i wyobraźnię były regionalne stroje,
w które byli ubrani szanowni goście. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i rozmowami
w kuluarach.
Należy żywić nadzieję, że poprzez tego typu akcje i inną działalność mającą charakter pracy u podstaw
zwiększy się odsetek Polaków czytających książki, a tym samym rozwijających siebie i swoje otoczenie.
Trzeba bowiem pamiętać o słowach wybitnego pisarza Umberto Eco: kto czyta książki, żyje podwójnie ... I
tymi słowy kierujmy się w życiu!

MINĘŁO OSIEM LAT
2 kwietnia 2005 roku zmarł Jan Paweł II. Najstarsi uczniowie mieli wtedy pięć lat, najmłodszych nie było
na świecie. Ale, jak co roku, można było się przekonać, że wszyscy Patrona znają doskonale. Jego Święto w
Szkole Podstawowej w Pisarzowicach tym razem obchodzono 5 kwietnia.
Klasy szóste wraz z uczestnikami Gminnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II (który odbył się w
Pisarzowicach 27 marca) udały się na pielgrzymkę śladami Karola Wojtyły. W Krakowie Łagiewnikach
uczestniczyli we mszy świętej, zwiedzili Muzeum Archidiecezjalne, Wyższe Seminarium Duchowne, a na
Wawelu zobaczyli dzwon Zygmunta i krypty Katedry.
Uczniowie klas I - V również rozpoczęli dzień od mszy świętej. Następnie w szkole odbyła się uroczysta
akademia; uczniowie klasy Va przygotowali kawiarniane wspomnienia o Patronie; całość uzupełniły
piosenki w wykonaniu chóru.
Następnie klasy miały za zadanie przygotować metodą kolażu wspólną pracę pt. Jan Paweł II - nasz patron.
Komisja konkursowa stanęła przed bardzo trudnym zadaniem: był Papież uśmiechnięty, były pielgrzymki,
Jan Paweł II i my ... Pamięć o najsłynniejszym Polaku XX wieku jest nadal żywa, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Pisarzowicach nie zapominają o swoim Patronie.

Pierwsza edycja Gminnego Konkursu Wiedzy
o Janie Pawle II w Pisarzowicach
W Szkole Podstawowej w Pisarzowicach, która nosi zaszczytne imię najsłynniejszego Polaka XX wieku,
został zorganizowany Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Wzięli w nim udział reprezentanci szkół w
Hecznarowicach, Wilamowicach, Starej Wsi i, oczywiście, gospodarzy z Pisarzowic. Eliminacje odbyły się już
w styczniu. Pozwoliły one wyłonić uczniów posiadających największą wiedzę o życiu i nauce głoszonej przez
Jana Pawła II.
Uczestników Konkursu zaprosiliśmy na finał do Pisarzowic 27 marca 2013 roku. Przybyli liczni goście,
dyrektorzy szkół i opiekunowie drużyn. Uczniowie z klasy 3b i 6b przedstawieniem słowno-muzycznym

przypomnieli sylwetkę tego wielkiego Polaka. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z multimedialnym testem
wiedzy, układali puzzle, kolorowali papieski herb, a nawet śpiewali „Barkę” - ulubioną pieśń Jana Pawła II.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze szkoły w Starej Wsi. Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz książki ufundowane przez księdza proboszcza Janusza Gacka. Wezmą oni również udział w wycieczce
„Śladami Jana Pawła II” - 5 kwietnia pojadą do Krakowa. Zwiedzą Muzeum Papieskie, pójdą pod okno na
Franciszkańskiej oraz wezmą udział we mszy św. w Krakowie-Łagiewnikach. Wy jesteście przyszłością
świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją! takimi słowami zwrócił się Jan Paweł II
do młodych. Minęło już osiem lat od Jego śmierci, ale pamięć trwa nadal.

Konferencja w SP Pisarzowice „Sześciolatek w szkole”
28 lutego 2013 r. odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach konferencja
poświęcona realizacji projektu „Sześciolatek w szkole”. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy
Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera i Burmistrza Gminy Wilamowice Mariana Treli.
Na konferencji obecni byli: Śląski Kurator, Burmistrz Gminy Wilamowice, Dyrektor Delegatury Kuratorium
w Bielsku-Białej, Przewodniczący komisji ds. SOKZiS, Sołtys Pisarzowic, Kierownik ZOSiP, Przewodniczący
Rady Rodziców, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz przedszkoli z Gminy Wilamowice oraz rodzice dzieci
5-cio i 6-cio letnich.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach pani Lidia Dziubek przywitała obecnych Gości i zaprosiła
na krótką część artystyczną w wykonaniu uczniów klas I i II oraz prezentację multimedialną. Następnie głos
zabrał Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, który krótko porozmawiał z przedszkolakami, a rodziców
zaprosił na prelekcje prowadzone przez metodyka oraz psychologa. W trakcie konferencji omówione zostały
m.in. prawne aspekty wczesnej edukacji dzieci, przedstawiono podstawę programową z matematyki i języka
polskiego oraz porównanie umiejętności po zerówce oraz po pierwszym roku w szkole. Podkreślona została
rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do dobrego startu szkolnego.
W trakcie spotkania dzieci zostały zaproszone do zwiedzania szkoły oraz do udziału w różnorodnych
zajęciach przygotowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. Przyszli uczniowie
poznali tajniki pracowni komputerowej, sprawdzali rozpuszczalność substancji i zatapialność przedmiotów,
uczestniczyli w zabawach sportowych oraz zajęciach plastycznych. Wzięli również udział w zabawach
z języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, a podczas wizyty w bibliotece szkolnej
odrysowywali kontury rączek na szarym papierze, jako dowód swojej wizyty w szkole.
Dzieci opuszczały szkolne mury uśmiechnięte i obdarowane pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi
gadżetami promującymi Szkołę.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wszystkich obecnych.

SPOTKANIE KOLĘDOWE Z OLIMPIJCZYKIEM W PISARZOWICACH
Dnia 24 stycznia 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach odbyło się „Spotkanie
Kolędowe” trzykrotnego olimpijczyka - Mariana Kasprzyka z podopiecznymi Fundacji „Krzyż Dziecka”. Na
spotkanie, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Pisarzowic, zaprosili podopiecznych fundacji
z rodzicami, a także przedstawicieli Fundacji „Krzyż dziecka”, Rady Rodziców i władz lokalnych. W sali
gimnastycznej naszej Szkoły, zgromadzeni goście, niecierpliwie oczekiwali na spotkanie z Mistrzem
Olimpijskim w boksie. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, Pani Lidia Dziubek, serdecznie
przywitała znakomitego sportowca z Bielska, a następnie głos przekazała Panu Bogdanowi Dubielowi,
nauczycielowi wychowania fizycznego, przewodniczącemu Beskidzkiej Rady Olimpijskiej, który
w fascynujący i emocjonujący sposób opowiadał nam o życiu i karierze sportowej Mariana Kasprzyka.
Nasz gość, to znany i ceniony sportowiec, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio (1964) oraz
brązowy z Rzymu (1960). Był uczestnikiem mistrzostw Europy w Belgradzie w 1961 roku, gdzie zdobył
brązowy medal. Przez wiele lat reprezentował barwy klubu sportowego BBTS Bielsko-Biała, z którym
sięgnął po tytuł drużynowego mistrza Polski (1959 &#8211; 1960). Zgromadzeni goście mieli okazję
obejrzenia medali i pucharów, które Marian Kasprzyk zdobywał w czasie trwania swojej sportowej kariery,
między innymi tych wywalczonych na Igrzyskach Olimpijskich oraz mistrzostwach Europy. Olimpijczyk z
Bielska chętnie pozował do zdjęć oraz z przyjemnością odpowiadał na pytania podopiecznych Fundacji oraz
uczniów Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. Najczęściej pytany był o wrażenia ze startu na Igrzyskach
Olimpijskich oraz o to, ile wysiłku i pracy należy włożyć, aby osiągnąć najwyższy poziom sportowy.
Zapytano go również: „Jaką Pan stoczył najtrudniejszą walkę?”, odpowiedział: „Najtrudniejszą moją walką
był powrót do Pana Boga”.
Główni bohaterowie naszego spotkania, Pan Marian Kasprzyk oraz podopieczni Fundacji „Krzyż Dziecka”,
otrzymali z rąk Pani Dyrektor, a także uczniów naszej szkoły, drobne upominki oraz własnoręcznie
upieczone ciasteczka. Na zakończenie prezes Fundacji „Krzyż Dziecka”, Pan Maciej Derbin, opowiedział o
powstaniu i działalności fundacji. Została ona powołana w kwietniu 2009r. w Pisarzowicach, jako hołd dla
małej Ani, która przez nieme cierpienie nauczyła otwierać nasze serca na cierpienie innych. Działanie
fundacji ma na celu pomoc chorym, biednym, niepełnosprawnym, upośledzonym dzieciom. Wspomaga ich w
zakupie leków, środków i sprzętów medycznych, w zapewnieniu im rehabilitacji, pomocy medycznej i
psychologicznej. Pomaga dzieciom, ale nie zapomina też o ludziach starszych i samotnych. Wiele rodzin nie
jest w stanie we własnym zakresie podjąć walkę z chorobą, sprostać kosztom leczenia i rehabilitacji. Właśnie
wychodząc naprzeciw tym potrzebom, powstała Fundacja „Krzyż Dziecka”.
Imprezę przygotowali nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach - Joanna Konior,
Beata Jaszczur, Paulina Markiel. W magiczny świat kolęd, pieśni i psalmów, podczas trwania całego
spotkania, przenosiły nas uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Kozach - Dominika Bielak oraz Zuzanna
Olearczyk. Imprezę poprowadził autor niniejszego artykułu.

Święto Niepodległości w Pisarzowicach
Kilkuset mieszkańców Pisarzowic wzięło udział w niedzielnych uroczystościach patriotycznych w 94
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina
o 11.30 została odprawiona msza święta za Ojczyznę. Następnie mieszkańcy Pisarzowic przeszli na cmentarz
pod Pomnik Poległych w I i II Wojnie Światowej. Zebranych powitała pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
Lidia Dziubek. W swoim wystąpieniu nawiązała do historii Polski związanej z odzyskaniem niepodległości.
Pan Dyrektor Gimnazjum Maciej Żarski z uczniami klas pierwszych poprowadził apel poległych. W
uroczystościach nie zabrakło również orkiestry OSP, która odegrała wiązankę pieśni patriotycznych.
Ksiądz Adam Łomozik odmówił modlitwę za poległych. Okolicznościowe wiązanki kwiatów i znicze złożyli
przedstawiciele władz gminnych, samorządowych, kombatanci, przedstawiciele organizacji działających
w Pisarzowicach: fundacja „Krzyż Dziecka”, koło gospodyń wiejskich, kółko rolnicze, koło emerytów
i rencistów, LKS „Pionier”, Akcja Katolicka, szkolne rady rodziców i uczniowie szkół, 12 listopada w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum nastąpił dalszy ciąg uroczystości Święta Niepodległości w Pisarzowicach. Odbyły
się akademie, na których uczniowie mieli okazję wysłuchać pieśni patriotycznych oraz poznać historię
mieszkańców Pisarzowic walczących o niepodległość. Dyrektorzy obu szkół przypomnieli swoim uczniom
niepodległościowe dzieje naszego narodu oraz uświadomili jak można być patriotą w dzisiejszych czasach.
Obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę nie szkoły jako instytucji, ale budynku postawionego w tym miejscu
w ramach ogólnopolskiej akcji „tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. Można o tej najnowszej
historii szkoły przeczytać w pozycji: „Cztery dekady szkoły podstawowej w Pisarzowicach, Pomnik
Tysiąclecia&” autorstwa pani Anny Pasierbek i Czesława Bagiera, do lektury której zachęcam. Historia
szkoły podstawowej sięga jednak znacznie głębiej. Pragnę podkreślić, że nasz rodowód jest bardzo zacny.
Jest udokumentowane 500-lecie istnienia szkoły w naszej wsi. Dokumentacja powizytacyjna Kurii
Krakowskiej pod rokiem 1513 zawiera wpis: „Parafia pisarzowska ma szkołę z ogrodem zamieszkałą przez
kierownika Jana Olkusza”. Nie sposób ukryć wzruszenia, że z woli Opatrzności będzie mi dane prowadzić
naszą szkołę w roku pięćsetlecia szkolnictwa podstawowego w Pisarzowicach. Oto fragment mowy
inauguracyjnej wygłoszonej przez panią dyrektor Lidię Dziubek w najważniejszym dniu naszej Szkoły w tym
roku szkolnym.

19 PAŹDZIERNIKA
W odświętnych nastrojach, ze sztandarami Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Uczniowskiego Klubu
Sportowego Sokół na czele przeszliśmy ze szkoły do kościoła pw. św. Marcina, by uczestniczyć
w koncelebrowanej mszy świętej. Nabożeństwo prowadzili: dyrektor wydziału katechetycznego ksiądz
Marek Studencki, ksiądz prałat Michał Boguta, proboszcz parafii ksiądz Janusz Gacek oraz wizytator
wydziału katechetycznego ksiądz Sebastian Rucki.
GOŚCIE
Część oficjalna obchodów rozpoczęła się na hali sportowej życzeniami przesłanymi przez panią europoseł
Małgorzatę Handzlik. Następnie Pani dyrektor Lidia Dziubek serdecznie powitała przybyłych gości.
Uroczystość naszą zaszczycili swą obecnością:, kurator Stanisław Faber, wicestarosta Grzegorz Szetyński,
burmistrz Marian Trela, wiceburmistrz Stanisław Gawlik, sekretarz Gminy pan Andrzej Kołtun,
przedstawicielka biura poselskiego pana Stanisława Szweda, radni powiatowi pani Renata Franasik i pan

Jerzy Kubik, przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach pan Stanisław Nycz wraz z radnymi Gminy,
sołtys Stanisław Peszel, kierownik ZOSiP pani Renata Małecka &#8211; Stekla, dyrektor Banku
Spółdzielczego w Wilamowicach Tomasz Królicki. Zawitali także starosta Hornej Suczy pan Juraj
Ondracka, wicestarosta pan Jozef Mrazik oraz dyrektor partnerskiej szkoły Dusan Cernek oraz
przedstawiciele instytucji i organizacji z naszego regionu, a także dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy
Wilamowice.
PODZIĘKOWANIA DLA ZASŁUŻONYCH
Pani Dyrektor wraz z panem Burmistrzem wręczyli je pani Annie Majcherkiewicz- Otłog &#8211; żonie
pierwszego kierownika Szkoły &#8211; pana Kazimierza Otłoga, panu Edmundowi Bizukojciowi, pani
Halinie Fajfer - zasłużonym dyrektorom, panu Mieczysławowi Kobielusowi , jak również wicedyrektorom pani Ewie Pruszyńskiej i pani Wandzie Śliwce. Wyróżniono także obecne kierownictwo: panią dyrektor Lidię
Dziubek i wicedyrektor Barbarę Więzik.
Podziękowania otrzymali także emerytowani nauczyciele oraz nauczyciele i pracownicy z ponad
dwudziestoletnim stażem pracy w naszej placówce. Były to więc słowa uznania za wychowanie wielu
pokoleń, okazja do refleksji nad minionymi latami, życzenia, by kolejne przyniosły sukcesy i pozostawiły
ślad wdzięczności w sercach wychowanków. W dalszej części uroczystości znalazły się podziękowania dla
przyjaciół Placówki: sponsorów i współpracujących organizacji.
WSPOMNIENIA I WYSTĄPIENIA
Okazję do przemówień mieli także zaproszeni goście. Szczególnie ciepłą chwilą był moment wystąpień
absolwentów Szkoły: pana burmistrza Mariana Treli i radnego powiatowego pana Jerzego Kubika. Były
wspomnienia o nauczycielkach, w których kochali się pisarzowscy uczniowie, i które właśnie
w Pisarzowicach znalazły mężów, o koleżankach z klasy, o dawnej wychowawczyni, dla której musiał być
bukiet.
CI, KTÓRYCH JUŻ NIE MA
Nie zapomniano także o nauczycielach i pracownikach, których już nie ma, a są to: pan Kazimierz Otłog,
pani Helena Sroka, pan Franciszek Bagier, pani Halina Gacek, pani Zofia Pasterak i pan Janusz Matera .
Zmarły w 2002 roku animator sportu i działacz społeczny założył Uczniowski Klub Sportowy Sokół. Jego
członkowie w dniu uroczystości odsłonili pamiątkową tablicę, a hali sportowej nadano imię Materówka.
ROK KORCZAKOWSKI
Po głównej części obchodów szkolnego święta mogliśmy obejrzeć prezentację multimedialną o historii
i teraźniejszości Jubilatki. Następnie wystąpiła grupa baletowa, do której należą uczennice naszej Szkoły.
Rok 2012 został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka. Już wiosną podczas spotkań komitetu
organizacyjnego pojawił się pomysł, aby część artystyczna łączyła się z przypomnieniem i uczczeniem
postaci Starego Doktora - wybitnego pedagoga, autora książek dla dzieci założyciela domu sierot, który ze
swoimi podopiecznymi był do końca. Przedstawienie rozpoczęła Ballada o Starym Doktorze (słowa Jonasz
Kofta), następnie dzieci zaśpiewały o swoich marzeniach, a wtedy na scenę wkroczył król Maciuś I.
Inscenizacja Sejm dzieci oparta była na fragmencie książki Korczaka, a widzowie mieli okazję usłyszeć,
czego pragną młodzi ludzie. Szacunku dla jego niewiedzy- śpiewali występujący w finale, bo marzenia były

przeróżne: słuszne, mądre, konkretne, ale też zabawne, nieprzemyślane, niemożliwe do realizacji. Janusz
Korczak uważał, że do oceny swego postępowania dzieci muszą dojść same. Nie ma dzieci, są ludzie mawiał.
PAMIĄTKOWE WYDAWNICTWA
Pomysłem na upamiętnienie uroczystości były kalendarze i foldery, które wręczono gościom. Zdjęcia
dwunastu klas jako dwunastu miesięcy stały się inspiracją Szkolnego kalendarza na rok 2013. Zawiera on
także spis wszystkich imprez, uroczystości i akcji, jakie co roku mają miejsce w naszej Szkole. Przy
projekcie jego powstania pracowali wszyscy wychowawcy, a ostateczny kształt nadały panie Anna Mączka i
Halina Nikiel. Nadal można go kupić, między innymi w szkolnej portierni. Pamiątką dla obecnych klas będą
zdjęcia, które zostały wykonane po uroczystości na hali.
WYSTAWA
Wszyscy mogli też obejrzeć wystawę 50 lat minęło przygotowaną w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.
Udało się zebrać imponujący materiał: dawne zdjęcia, dyplomy, stare podręczniki, zeszyty, świadectwa,
pomoce szkolne, ławkę z kałamarzem, stylonowe fartuszki, tarcze i wiele innych. Zbiór powstał dzięki
uprzejmości i dobrej woli wielu absolwentów Szkoły, a animatorem akcji pozyskania przedmiotów była pani
Agnieszka Kania. Wystawę 50 lat minęło można było zwiedzać także w niedzielę. Cieszyła się ona dużym
powodzeniem. Jednocześnie podziwiać można było prace artystów - efekt wakacyjnego pleneru plastycznego
zorganizowanego w naszej szkole i dar artystów Gminy Wilamowice na Pięćdziesięciolecie Szkoły.
NIESPODZIANKA
Słodkim podsumowaniem Urodzin Szkoły był tort dla uczniów. Goście zostali zaproszeni na obiad.
Poczęstunki przygotowała, niezawodna jak zawsze, Rada Rodziców.

