Merhaba (cześć tł. z tureckiego)
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach zaangażowana jest we współpracę z trzema
szkołami z Turcji, Rumunii i Hiszpanii w ramach unijnego programu „Comenius” (Lifelong Learning
Programme). Tematem przewodnim naszych podróży są „Rodzinne i szkolne tradycje”
Pierwsze spotkanie odbyło się w Hiszpanii, następnie uczniowie wraz z nauczycielami wybrali się na wizytę
roboczą do Turcji. Podróż do Turcji była niezwykle ważnym aspektem realizowanego projektu, gdyż
otworzyła oczy na piękno i różnorodność innych krajów i kultur.
Zapewniono nam wiele rozmaitych atrakcji. Zaczynając od zajęć zorganizowanych w szkole, gdzie wspólnie
wykonywaliśmy tradycyjne tureckie kostiumy oraz uczestniczyliśmy w zajęciach plastycznych aż po
zwiedzanie serca Turcji- Istambułu, mogliśmy podziwiać piękno i odmienność ich bogatej kultury.
Podczas naszej wizyty zobaczyliśmy podziemną sułtańską cysternę, kościół Hagia Sophia oraz pełny
bogactwa i przepychu kompleks pałacowy Topkapi oraz Sultanhament. Swoją wielkością i pięknem
zachwycił także Błękitny Meczet, Spice Bazar oraz pozostałości Hipodromu- wielkiego toru wyścigowego dla
koni i rydwanów. Ponadto odwiedziliśmy, Galatę- Pera oraz udalismy się w głąb azjatyckiej części
przejeżdżając przez majestatyczny most Bosfor.
Zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło i serdecznie. Poczuliśmy się jak we własnym domu. Odwiedziny
w szkole gospodarzy dostarczyły nam wielu niezapomnianych wrażeń. Występy miejscowych uczniów, taniec
derwisza na zawsze zostaną w pamięci nas wszystkich. Wizyta objęła także odwiedziny w gabinetach
miejscowych władz. Program był niezmiernie urozmaicony. Dostarczono nam wielu okazji do poznania
tureckiej kultury, obyczajów, języka, a nawet smakowania tureckich specjałów. Wspólnie omawialiśmy i
analizowaliśmy zagadnienia związane z tradycjami Turcji oraz krajów partnerskich. Nasi uczniowie
zaprezentowali polskie tradycyjne piosenki oraz zatańczyli Krakowiaka w strojach ludowych.
Wizyta w Turcji była niezapomnianym przeżyciem dla nas wszystkich.
Comenius Team SP Pisarzowice

WIOSNA, CIEPLEJSZY WIEJE WIATR!
Ta piosenka Skaldów stanowiła finał spotkania, jakie odbyło się w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach
w przedświąteczna środę 16 kwietnia 2014r. Do bajkowo kolorowej Sali gimnastycznej przybyli podopieczni
fundacji Krzyż Dziecka i zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej pan Stanisław Nycz, Kierownik
ZOSiP pani Bożena Sobocińska, Sołtys Pisarzowic pan Stanisław Peszel, Kierownik WDK pani Urszula
Kucharska, Dyrektor Przedszkola pani Grażyna Jurasz, Dyrektor Gimnazjum pan Maciej Żarski, działacze
Fundacji pan Maciej Derbin i pan Grzegorz Cieślak z małżonkami. Wszyscy mieli okazję obejrzeć wiosenny
pokaz mody, który przygotowała kreatorka Coco Szalona ( w tej roli Agnieszka Stefaniak), a prowadziła
para prezenterów: Martyna Obracaj i Filip Migoda z VIB. Modele i modelki (uczniowie klasy VIB, VA i VIB)
przedstawili propozycje dla dziewczynek, rodziny z małym dzieckiem, pilnych uczniów, fascynatów historii,
sportowców. Nie zabrakło kreacji z materiałów ekologicznych oraz tych podkreślających wykonywany
zawód. Na końcu pokaz zaszczyciła swą obecnością Wiosna, która przybyła wprost od fryzjera.

Goście mieli okazję porozmawiać przy ciastku, a podopieczni Fundacji otrzymali świąteczne upominki
przygotowane przez poszczególne klasy wraz z życzeniami wielkanocnymi. Dyrektor Szkoły Podstawowej
Lidia Dziubek otrzymała statuetkę od Fundacji „Krzyż dziecka” jako dowód współpracy ze szkołą.
Mamy nadzieję, że to wesołe przedstawienie dało podopiecznym Fundacji chwilę radości, a ich rodzicom
poczucie, że nie zapomina się o ich trudzie dnia codziennego, o którym tak wzruszająco mówiła pani Helena
Osierda - babcia Dominika.
E. Danielczyk

INFORMACJA
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach informuje, iż dnia 3 czerwca 2014r. (tj. wtorek) o godz.
16.30 odbędzie się zebranie rodziców dzieci klas I (rocznik 2007, 2008) dotyczące:
 organizacji roku szkolnego 2014/2015
 zapisów do świetlicy szkolnej.

Spotkanie dla rodziców dzieci 6-letnich
W czwartek 13 marca o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci 6-letniech pod hasłem "Mam 6
lat chcę poznawać świat! IDĘ DO SZKOŁY"
Serdecznie zapraszamy</p>

ZAPISY UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach informuje, iż w dniach 10.03. 31.03.2014r. odbędą się zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015.
Zapisy prowadzi sekretariat szkoły w godzinach pracy szkoły od 7.00 do 15.00

FERIE ZIMOWE
W szkole organizowane są zajęcia podczas ferii zimowych.
Harmonogram zajęć:
 Harmonogram dla klas 1-3

 Harmonogram dla klas 4-6

Dzień Babci i Dziadka w klasach pierwszych
Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się
cieplej na sercu. Jest to święto naszych kochanych babć i dziadków.
W Szkole Podstawowej w Pisarzowicach zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest
tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie
tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez
i radości.
W tym roku, to wspaniałe święto klasy pierwsze uczciły 17 stycznia. Na wstępie uroczystości pani dyrektor
Lidia Dziubek przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami. Następnie uczniowie przedstawili piękny
program artystyczny przygotowany pod okiem pań wychowawczyń. Były wiersze, piosenki i tańce…...
Zaproszeni babcie i dziadkowie usłyszeli mnóstwo ciepłych, wzruszających słów od swoich wnuczek oraz
wnuczków. Atmosfera jaka zapanowała, przypomniała nam, że to właśnie u babci i dziadka znajdujemy
ukojenie gdy nam źle, że to właśnie do nich udajemy się po radę i pociechę oraz podkreśliła, że powinniśmy
doceniać codzienne małe radości, jak np. to, że u babci zawsze znajdziemy coś pysznego.
Po zakończeniu wystąpień, gości zaproszono do klas gdzie otrzymali od wnuków i wnuczków własnoręcznie
wykonane prezenty. Były też słodkie specjały przygotowane przez rodziców naszych uczniów. Podczas
poczęstunku, babcie i dziadkowie mogli pobyć ze swoimi pociechami, a także wymienić spostrzeżenia
dotyczące występów. Na twarzach gości malowały się radość i wzruszenie. Mamy nadzieję, że tegoroczna
uroczystość dostarczyła wszystkim mnóstwo pozytywnych emocji, a także rodzinnej, ciepłej atmosfery oraz
w pełni oddała uczucia jakimi nasi uczniowie darzą swoje babcie oraz dziadków.
U. Bryl, S. Kierc, E.Tora

SZKOLNE ŚWIĘTOWANIE
Od lat ten dzień jest najważniejszym punktem szkolnego świętowania. 19 grudnia 2013 roku w naszej Szkole
odbyły się przedświąteczne spotkania. Najpierw każda klasa spotkała się z wychowawcą na wspólnych
życzeniach poprzedzających wigilie. Nie zabrakło smakołyków i chwil kolędowania. W ramach programu
Socrates poszczególne oddziały przygotowały prezentację kolędy w wersji polskiej i angielskiej. Występy
zostały zarejestrowane kamerą i weszły do szkolnego zestawu konkursów. Komisja oceniająca wydała iście
salomonowy werdykt: pierwsze miejsce zdobyła każda klasa! Tego dnia Samorząd Uczniowski
przeprowadził także konkurs na najlepsze przebranie: szkolne klasy wypełniły się aniołami, choinkami,
prezentami, reniferami, Mikołajami. Następnie wszyscy spotkali się w sali gimnastycznej. Tu pani Dyrektor
Lidia Dziubek złożyła życzenia, a klasa VIB zaprosiła do obejrzenia jasełek. Przygotowane pod kierunkiem
pani Agnieszki Kani i pani Krystyny Bander przedstawienie było tradycyjną realizacją formuły

bożonarodzeniowego misterium. Szczególną uwagę publiczności swą znakomitą grą zwrócili pasterze:
Dominik Mas, Janek Trembla, Adam Pudełko, Mateusz Motyka, Wiktor Merta i urzędnik Heroda - Filip
Migoda.
Po południu wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, emeryci, przedstawiciele lokalnych
władz i organizacji spotkali się na tradycyjnej wigilii. W tym roku organizacją i oprawą uroczystości zajęło
się gimnazjum.

ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE
W ramach projektu Comenius "Family Traditions, School Traditions" klasy 4-6 przygotowywały się do
Konkursu. Odbyło się losowanie, każda klasa była poproszona o wylosowane przebrania i kolędy. 19
grudnia 2013 w naszej szkole odbyło się coś specjalnego. W nasz Wigilijny dzień Uczniowie przebrali się za
choinki, mikołaje, prezenty, renifery itd. oraz przygotowali tradycyjne kolędy w wersji polskiej i angielskiej.
Atmosfera podczas zabawy była magiczna. Wszyscy świetnie się zaprezentowali, a więc każdy uczeń
otrzymał nagrodę. Ponadto został utworzony śpiewnik zawierający 6 dobrze znanych kolęd, w tym "Cicha
Noc", "Dzisiaj w Betlejem", "Wśród nocnej ciszy" i inne. Kolędy przetłumaczyliśmy na język angielski oraz z
pomocą nauczycieli i rodziców, nagraliśmy płytę DVD z kolędami śpiewanymi na żywo przez naszych
wspaniałych uczniów.

POCIĄG DO WOLNOŚCI
Jakie były ojczyzny losu koleje,
Jakie Polska przeżyła dzieje,
Jak bardzo pragnęła wolności,
Niech wam pokaże
Krótka podróż do przeszłości.
Tymi słowami rozpoczęło się Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pisarzowicach. Montaż poetycko - słowny Pociąg do wolności przygotowała klasa Va pod kierunkiem
pani Renaty Grzebinogi i Krystyny Bander. Scenariusz zakładał przedstawienie burzliwych dziejów naszego
Kraju: rozbiory, 1772, 1793, 1795, powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, pierwsza wojna
światowa i w końcu upragnione odzyskanie niepodległości. W tym roku obchody 11 Listopada zostały
włączone w realizacje programu „Comenius - Uczenie się przez całe życie”, który ma na celu rozwijanie
wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz
zrozumienia jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności
i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego
obywatelstwa europejskiego. Święto Niepodległości stało się punktem realizacji zadania Szkolne
Świętowanie. Uczniowie wykonali biało - czerwone kotyliony - symbole tego Dnia. Nosili je nie tylko
uczniowie i pracownicy Szkoły, ale tę patriotyczną ozdobę otrzymali także, przybyli na mszę świętą,
mieszkańcy Pisarzowic. Samorząd Uczniowski przeprowadził także konkurs na najładniejszy kotylion.
Szkoła włączyła się również w środowiskowe obchody Święta Niepodległości w Pisarzowicach.
W historii Polski tak się składa,

Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze dla Polaka,
Pozostał Dniem Niepodległości.
Ewa Danielczyk

Ślubowanie klas pierwszych
w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach
30 października 2013 r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach uroczystość Ślubowania klas
pierwszych. Do grona uczniów przyjęto 80 pierwszoklasistów. Dzieci pięknie zaprezentowały się w
programie artystycznym, który przygotowywały od początku roku szkolnego. Śpiewały piosenki,
recytowały wiersze, z uwagą wygłaszały swoje role. Każdy z pierwszoklasistów dumnie wypowiedział słowa
ślubowania.
Aktu pasowania na ucznia dokonały dyrektor szkoły&#8211; mgr Lidia Dziubek oraz wicedyrektor- mgr
Barbara Więzik. Gdy emocje już opadły, na wszystkich czekały upominki od starszych kolegów a także rogi
obfitości wypełnione słodkościami oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców. Nie zabrakło również
pamiątkowych zdjęć, które na pewno będą przypominać wszystkim uczniom o tym szczególnym dla nich
dniu. Przed pierwszoklasistami wiele trudu w zdobywaniu wiedzy. Życzymy wszystkim wielu sukcesów w
szkole oraz wspaniałych kolegów i koleżanek.
wychowawczynie klas pierwszych
U. Bryl, S. Kierc, E. Tora

Nasza trzecia przygoda
z prestiżowym Comeniusem
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach realizuje projekt "Tradycje rodzinne i szkolne"
w ramach programu europejskiego "Comenius - Uczenie się przez całe życie". Jest to trzeci projekt
organizowany w naszej szkole, ale pierwszy który zajął tak wysokie miejsce w rankingu projektów w Polsce.
Wszystkie działania, które zakłada projekt zostały bardzo dobrze ocenione- 99,38 pkt na 100 przez Agencję
Narodową Programu Comenius, co zaowocowało drugim miejscem dla naszego projektu.
Projekt jest niezwykle ambitny, odnosi się do szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego krajów
uczestniczących w projekcie z naciskiem na propagowanie własnej kultury i tradycji. Koordynatorem
projektu jest Rumunia, a partnerami Polska, Turcja i Hiszpania.

W trakcie trwania projektu uczniowie mają możliwość poznać kulturę własnego kraju i krajów
partnerskich: tradycje, historię i walory turystyczne różnych regionów, ludowe tańce i pieśni, regionalną
kuchnię, religię, życie i twórczość wybitnych przedstawicieli kultury, literaturę popularną w krajach
partnerskich. Założeniem projektu jest to, by uczniowie byli świadomi swojego dziedzictwa narodowego
i otwierali się równocześnie na różność tradycji i bogactwo kulturowe innych krajów europejskich.
W trakcie współpracy uczniowie szlifują język angielski, motywują się do nauki języków obcych, biorą
udział w eventach, festiwalach i konkursach, których jest całe mnóstwo: Dzień Niepodległości, Andrzejki,
Boże Narodzenie- kolędowanie i wiele innych. Szkoły wszystkim dzielą się z krajami partnerskimi
a zarazem wymieniają ciekawymi informacjami, które są umieszczane na blogu. Ciekawym elementem są
warsztaty, na których uczymy się piosenek, tańców lub wykonujemy prace plastyczne lub techniczne, w tym
stroiki bożonarodzeniowe, pisanki, rzeźbę w drewnie i glinie, w ten sposób propagujemy nasze tradycje.
Podczas prac nad projektem powstają produkty końcowe, które służą uczniom i nauczycielom do dalszej
pracy, począwszy od ciekawych tematycznych projektów, artykułów, słowników, nagrań, prezentacji
multimedialnych i filmów dvd.
Co najważniejsze uczniowie i nauczyciele nawiązują przyjaźnie z partnerami i pozostają w stałym kontakcie
poprzez mailowanie, rozmowy na czacie, które pomagają przełamać barierę językową.
Comenius to przyjaźń i modernizacja szkoły. Wszystkie środki unijne są przekazywane nie tylko na wyjazdy
zagraniczne, ale również na pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów w tym wysokiej klasy sprzęt
multimedialny- odtwarzacze cd, telewizory, laptopy, aparaty fotograficzne, tablice interaktywne oraz
artykuły papiernicze, z których korzystają uczniowie w trakcie realizowania zadań.
Nauczyciele, którzy ciężko pracują w programie Comenius przewidują dla swoich uczniów liczne atrakcje
zaplanowane na następne dwa lata.
Podróż do Andaluzji
Zainspirowani pięknem Hiszpanii, którą niedawno odwiedziliśmy, chcielibyśmy podzielić się wrażeniami.
W dniach 23 do 27 października 2013 roku delegacja naszej szkoły: dwóch nauczycieli oraz dwóch uczniów
odwiedziła Hiszpanię.
Najważniejszym punktem programu wizyty było zwiedzanie szkoły partnerskiej oraz spotkanie i integracja z
jej uczniami i pracownikami. Hiszpanie okazali się bardzo otwarci i mili. W programie wizyty mieliśmy
możliwość zwiedzenia miasteczka, w którym znajduje się szkoła partnerska Puente Genil oraz okolicznych
miast- Sewilli i Cordoby.
Nasza podróż do Hiszpanii rozpoczęła się 23 października. Wylądowaliśmy w Maladze, gdzie na lotnisku
czekali na nas gospodarze. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Humory nam dopisywały, lot był długi i
byliśmy zmęczeni, więc od razu pojechaliśmy do Puente Genil, aby odpocząć w domu rodzinnym, który nas
gościł przez całą wizytę.
Program był bardzo bogaty i urozmaicony. Następnego dnia, po śniadaniu udaliśmy się na zwiedzanie
szkoły. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach w szkole, podczas gdy koordynatorzy
projektu skupili się na analizie zadań. Mieliśmy okazję podziwiać utalentowanych uczniów, którzy

zaprezentowali nam spotkanie z flamenco. Ponadto uczniowie zaprezentowali nam system edukacyjny w
Hiszpanii i porównano go z innymi krajami partnerskimi. Zwiedzilismy fabrykę, która produkuje galaretkę
z pigwy- tradycyjny przysmak Andaluzji. Mieliśmy możliwość degustacji tradycyjnych deserów hiszpańskich,
które zostały przygotowane przez rodziców uczniów. Po południu odbyło się spotkanie z Burmistrzem
Puente Genil, który nas bardzo serdecznie przywitał.
Dnia 25 października pojechaliśmy na wycieczkę do Cordoby. Po drodze odwiedziliśmy fabrykę oliwy, gdzie
właściciel fabryki pokazał nam jak kiedyś produkowano oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. Pola oliwne,
które otaczały fabrykę znikały za linią horyzontu. Następnie udaliśmy się do Ministra Kultury, którego
siedziba mieści się w zabytkowym pałacu. Minister Kultury Kordoby osobiście nas oprowadził po pałacu.
Zostaliśmy obdarowani książkami i albumami fotograficznymi, które przedstawiały dziedzictwo sztuki
Andaluzji. Po miłym spotkaniu zwiedziliśmy meczet, w którym znajduje się katolicka katedra. Na lunchu
królowały hiszpańskie potrawy, próbowaliśmy różnych przysmaków. Wieczorem odwiedziliśmy Stajnie
Królewskie i oglądaliśmy niesamowity pokaz konny.
Dnia 26 października byliśmy w Sevilli. Miasto zachwyciło nas labiryntem wąskich, malowniczych uliczek
oraz alejami drzew pomarańczowych. Zobaczyliśmy główny plac w Sewilli i spacerowaliśmy po Parku
"Maria Luisa". Następnie udaliśmy się do dzielnicy Santa Cruz, gdzie znajdowała się majestatyczna wieża
Giralda. Po południu odwiedziliśmy Muzeum Torreadorów i arenę - Plaza de Toros. To był kolejny piękny
i pełen wrażeń dzień, który zakończyliśmy na spacerowaniu po centrum Sewilli i relaksie.
Niestety nasza wizyta dobiegła końca i dnia 27 października jechaliśmy na lotnisko i czekał nas powrót do
Polski. Ale wróciliśmy pełni wrażeń i sił do pracy nad organizacją dalszych zadań w naszym projekcie.
Czekamy na następną wizytę w Turcji. To już w maju! Nie możemy się doczekać!
Comenius Team

Sportowe sukcesy Emilki
Uczennica II klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach Emilia Konior w swojej krótkiej
lekkoatletycznej karierze sportowej (biegi) wywalczyła kilka znaczących zwycięstw. Zdobyła między
innymi:
-

I miejsce w biegu podczas Igrzysk Dzieci Szkolnych i Przedszkolnych w Bielanach w 2012r.
I miejsce w biegu podczas Igrzysk Dzieci Szkolnych i Przedszkolnych w Bielanach w 2013 r.
I miejsce w Biegu Niepodległości organizowanym przez MOSiR w Czechowicach - Dziedzicach
w listopadzie 2012r.
VI miejsce w Biegu Kraka pod patronatem AGH Kraków.
II miejsce w XIV Biegu Lipowca w Czechowicach &#8211; Dziedzicach.
II miejsce w VII Międzynarodowym Memoriale w Biegach im. H. Puzonia.

Osiągnięcie sukcesu sportowego to marzenie większości uczniów. Mamy nadzieję, że odniesione sukcesy
sportowe będą motywowały Emilkę do zdobywania kolejnych medali. Trzymamy kciuki i życzymy wielu
zwycięstw.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP Pisarzowice

SUKCES uczennic ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach
23 października 2013 roku w Rudzie Śląskiej odbyły się Finały Wojewódzkie w Sztafetowych Biegach
Przełajowych. W zawodach tych wystąpiły Mistrzynie Powiatu bielskiego, a także zdecydowane
zwyciężczynie Rejonu Bielsko - Żywieckiego, uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pisarzowicach. Rywalizowały one z 15 najlepszymi sztafetami z całego województwa śląskiego, zajmując
rewelacyjne, choć tak bardzo nie lubiane przez sportowców, czwarte miejsce. Sukces tym większy, iż w całej
sztafecie nie było ani jednej trenującej dziewczyny. Dwa pierwsze miejsca zajęły natomiast uczennice z klas
sportowych o profilu lekkoatletycznym z Rudy Śląskiej i Raciborza. Ambitne Pisarzowianki przez cztery
zmiany napędzały stracha faworyzowanym sztafetom, przewodząc stawce startujących drużyn, jednak
większe doświadczenie rywalek pozwoliło im na skuteczny finisz. Jest to na pewno duże osiągnięcie
uczennic z Pisarzowic, których opiekun - nauczyciel wychowania fizycznego Gabriel Kinio, dziękuje za
ogromny wysiłek, ambitną walkę i wspaniałe sukcesy na szczeblu powiatowym, rejonowym
i wojewódzkim. Gratulacje dla dziewcząt, które wystąpiły w składzie: Kinga Salachna, Anna Szyma, Beata
Miksa, Angelika Matejko, Weronika Kraus oraz Alicja Stwora.<br>
Życzymy dalszych sukcesów sportowych
Dyrekcja Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

Rozpoczęcie roku szkolnego
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się 2 września 2013r.:
godz. 8.00 - msza święta w kościele
godz. 9.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej lub przed szkołą

