ŻEGNAMY ROK SZKOLNY 2014/2015
Koniec czerwca w każdej szkole to czas radosnego oczekiwania, ale także czas całorocznych
bilansów. Wspólna inwestycja dzieci, rodziców i nauczycieli daje zyski w nie tylko w postaci ocen.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach rok szkolny 2014/2015 okazał się
obfity w sukcesy uczniów.
Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach i dlatego ogromną popularnością cieszą się te
organizowane na terenie szkoły: plastyczny Strażak w akcji, recytatorski, języka angielskiego
Lizard, czytelniczy Czytelnik roku, historyczny Pisarzowice – moja mała ojczyzna, plastyczny klas
I – III Dzieci też mogą uczyni nasz świat piękniejszym czy grafiki komputerowej.
Następny etap to konkursy gminne. Uczniowie pisarzowskiej Podstawówki mogą pochwalić się
licznymi sukcesami:













czołowe miejsca w Gminnych Zawodach o Puchar Burmistrza w Narciarstwie Alpejskim
Gminny Konkurs Plastyczny o Tematyce Pożarniczej (klasy I – III 2. miejsce Natalia
Kierpiec, klasy IV – VI 3. miejsce Natalia Mączka)
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej (1. miejsce Jakub Śliwa)
Gminny Konkurs Plastyczny o Tematyce Pożarniczej (klasy I – III 2. miejsce Natalia
Kierpiec; klasy IV – VI 3. miejsce Natalia Mączka)
Gminny Konkurs Języka Angielskiego (1. miejsce Jakub Eisenberger)
Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II (1. miejsce drużyna: Natalia Mączka, Zofia
Korzeń, Mikołaj Kisiała)
Konkurs plastyczny zorganizowany w ramach obchodów 25 – lecia samorządu
terytorialnego w Polsce Gmina Wilamowice oczami dziecka (1. miejsce zdobyły prace
Krzysztofa Chrobaka, Mateusza Śliwy, Pauliny Mynarskiej, Klaudii Sikory, Grzegorza
Wronki i Justyny Szetyńskiej)
Gminny Konkurs Historyczny Europa nasz wspólny dom (2. miejsce drużyna: Julia Głąbek,
Gracjan Jekiełek, Weronika Adamus, Natalia Mączka, Julia Ciurla, Jakub Eisenberger,
Andrzej Trela, Monika Łoboz)
Gminny Konkurs Recytatorski (1. miejsce Mariola Czulak, 3. miejsce Dominika Jagieła)
Gminny Konkurs Ortograficzny pod patronatem Burmistrza Wilamowic (1. miejsce Laura
Polaszek, 3. miejsce Julia Głąbek)
Uczniowie uczestniczyli także w konkursach na najwyższych szczeblach:









Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej (3. miejsce w powiecie Jakub Śliwa)
VI Wojewódzki Konkurs na Plakat Propagujący Obchody Międzynarodowego Dnia
Bezpiecznego Internetu (1. miejsce w województwie Natalia Mączka)
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur (wynik bardzo dobry Jakub Eisenberger,
wyróżnienia Julia Smolana, Przemysław Pytlarz, Anna Chęcińska, Jolanta Jakóbowska,
Grzegorz Wronka)
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX (wynik dobry Jakub Eisenberger)
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Mieszkam w Beskidach (wyróżnienie Marzena
Mikołajczyk)
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Człowieku Meditest 2015 (uczestnicy Ada Ravano,
Karolina Tatoń, Mateusz Bartnicki, Dominika Palinker, Emilia Raduszeska, Dominika
Jagieła, Justyna Wawak, Jolanta Jakóbowska).

Na osobne przedstawienie zasługują osiągnięcia sportowe. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
uplasowała się na VI miejscu klasyfikacji końcowej współzawodnictwa sportowego w powiecie
bielskim. Drużyna dziewcząt zwyciężała kolejno w gminnych, powiatowych i rejonowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Minipiłce Ręcznej i ostatecznie zajęła 3. miejsce w półfinałach
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tej dyscyplinie. Zwyciężając także w Gminie, drużyna
w podobnym składzie, zajęła 3. miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w
Minisiatkówce. Dziewczyny osiągnęły także 5. miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych i 1. miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym. Natomiast chłopcy zajęli 1. miejsce w Gminnych, a 4. w
Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Minipiłce Ręcznej, 1. miejsce w Gminnych, a 4. w
półfinałach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minisiatkówce i 1. miejsce w Gminnych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym.
Inne sportowe osiągnięcia to:













I miejsce – Gminne Zawody Mikołajkowe dla Uczniów klas IV
I miejsce – klasyfikacja końcowa cyklu 4 Turniejów Trójek Siatkarskich o Puchar
Dyrektora Gimnazjum w Kozach (Anna Kossowska, Sabina Matura, Patrycja Kierczak) startowało 12 zespołów;
II miejsce – klasyfikacja końcowa cyklu 4 Turniejów Trójek Siatkarskich o Puchar
Dyrektora Gimnazjum w Kozach (Monika Łoboz, Julia Markiel, Natalia Mączka) startowało 12 zespołów;
Jola Jakóbowska – I miejsce – Mistrzostwa Gminy Wilamowice w Krosie Rowerowym;
Julia Markiel – II miejsce – Mistrzostwa Gminy Wilamowice w Krosie Rowerowym;
Maciej Kurcjus – I miejsce - Mistrzostwa Gminy Wilamowice w Narciarstwie Zjazdowym w
kategorii klas I – III;
Jan Luber – II miejsce - Mistrzostwa Gminy Wilamowice w Narciarstwie Zjazdowym w
kategorii klas I – III;
Karolina Tatoń – I miejsce - Mistrzostwa Gminy Wilamowice w Narciarstwie Zjazdowym w
kategorii dziewcząt klas IV – VI;
Wiktor Dziubek – II miejsce - Mistrzostwa Gminy Wilamowice w Narciarstwie Zjazdowym w
kategorii chłopców klas IV – VI;
Jakub Olearczyk – III miejsce - Mistrzostwa Gminy Wilamowice w Narciarstwie Zjazdowym
w kategorii chłopców klas IV – VI;

Po takim roku czas na zasłużone wakacje.

UCZEŃ ROKU GMINY WILAMOWICE
Miło na poinformować, że w dniu 24 czerwca 2015 roku uczennica naszej szkoły Natalia Mączka
otrzymała tytuł UCZNIA ROKU GMINY WILAMOWICE.
Gratulujemy!

MISTRZ ORTOGRAFII
15 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach odbył się Gminny Konkurs
Ortograficzny pod Patronatem Burmistrza Wilamowic.
W zmaganiach wzięli udział uczniowie wszystkich gminnych podstawówek. Do napisania było
arcytrudne dyktando. Spośród uczestników wyłoniono zwycięzców: 1. miejsce zdobyła Laura
Polaszek ze Szkoły w Pisarzowicach. 2. miejsce zajęła Helena Chwierut ze Szkoły w Dankowicach,
a na 3. pozycji uplasowała się Julia Głąbek także z Pisarzowic.
Gratulujemy!

Impreza środowiskowa Baw się razem z nami
W piękną, słoneczną niedzielę - 14 czerwca 2015 roku, przy współpracy Rady Rodziców, Pani
Dyrektor Lidii Dziubek, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Pisarzowicach, odbyła się kolejna, dwudziesta czwarta edycja Festynu Rodzinnego „Baw się razem
z nami”. Bogaty program imprezy sprawił, iż wokół nowo wybudowanej na terenie LKS „Pionier”
sceny, zebrały się tłumy mieszkańców Pisarzowic i okolicznych miejscowości. Celem imprezy było
upowszechnianie zdrowego stylu życia, zintegrowanie rodziców, uczniów oraz nauczycieli, a także
włączenie ich do organizacji i aktywnego uczestnictwa w tym rodzinnym spotkaniu oraz
podsumowanie realizowanego programu „Comenius – Uczenie się przez całe życie”. Tego dnia
organizatorzy festynu przygotowali dla wszystkich gości szereg atrakcji, min. paradę
przebierańców w ramach projektu Comenius, występy artystyczne klas I-III z okazji Dnia Mamy i
Taty, pokazy Tańca Towarzyskiego w wykonaniu uczniów naszej szkoły - Walerii Jakóbowskiej,
Jakuba Barona i Joli Jakóbowskiej oraz zaproszonych gości ze Szkoły Tańca „Ragtime”, występy
wokalne uczennicy Szkoły Podstawowej - Mai Zamłyńskiej, pokazy judo w wykonaniu
najmłodszych zawodników klubu sportowego UKS im. „PTG Sokół” Pisarzowice, a także występ
Mażoretek – Kseni Dałek i Hani Zdrowak. Podczas występów artystycznych wykorzystaliśmy
własny potencjał, prezentując umiejętności utalentowanych uczniów naszej szkoły. Dla rodzin
przygotowane były atrakcyjne formy rywalizacji sportowej. Drużyny składające się z mamy, taty i
dziecka brały udział w bardzo emocjonujących zawodach w przeciąganiu liny. Swoich sił rodzic z
dzieckiem mogli spróbować również w Rodzinnym Wieloboju Sprawnościowym, którego celem była
przede wszystkim dobra zabawa. Składał się on z sześciu ciekawych konkurencji, wśród których
był min. narciarski tandem, rzut jajkiem na odległość czy odbijanie piłki o ławeczkę gimnastyczną.
Najlepsi sportowcy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez GOK w
Wilamowicach. W trakcie imprezy odbył się konkurs „Pisarzowice – Moja Mała Ojczyzna” oraz
konkurs na najlepsze domowe wypieki. Można także było wziąć udział w loterii, w której dzięki
hojności naszych sponsorów, każdy los był pełny. Dodatkowymi atrakcjami było malowanie
twarzy, przejażdżka konna oraz dmuchane zjeżdżalnie. Uczestnicy festynu mogli zadowolić swoje
podniebienie najlepszą grochówką serwowaną prosto z wojskowego kotła oraz daniami z grilla.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom festynu rodzinnego „Baw się razem z nami” za
zaangażowanie i wesołą zabawę. Zapraszamy za rok, na kolejną, wyjątkową, bo jubileuszową
edycję naszej imprezy. W szczególności gorąco dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób

przyczynili się do organizacji festynu.
Wsparcia naszemu przedsięwzięciu udzielili:
1. Jakub Śliwa
2. Sklep „PAULINKA”
3. Sklep z zabawkami „AGAGA” – pan Krzysztof Kucharski
4. Agencja Ubezpieczeniowa PZU pani K. Piłot
5. Firma „MET – INSTAL” – Grzegorz Pająk
6. Firma „FEBA”
7. Firma „BEFARED” – pan Mariusz Chęciński
8. Firma „FOŁTEX” – państwo Zuzanna i Krzysztof Fołta
9. Sklep motoryzacyjny – Dariusz Krysta
10. Wiktor Rabczak
11. Małgorzata Gocoł
12. Firma „KOLPOLTER” – pani Agnieszka Zasadni
13. Julia Głąbek
14. Sklep „NET SERWIS” – Przemysław Kierpiec
15. F.H.U. – pani Monika Szlosarczyk
16. Pani Grażyna Dziuba
17. Centrum Chińskie
18. Fryzjerstwo – pani Małgorzata Zeman
19. Kwiaciarnia „BOLSJUS”
20. Pan Mariusz Ciapała
21. Agencja pocztowa – pani Katarzyna Mikuła – Tracz
22. Salonik fryzjerski „ALI-STELLA” – pani Alicja Miodońska
23. Firma „MET – INSTAL” Pisarzowice
24. Gminna Spółdzielnia SCH Wilamowice
25. Firma „GAMEX” Pisarzowice
26. Kwiaciarnia „ORCHIDEA” – pani Joanna Rogala
27. Firma „BIES” Pisarzowice
28. Szkółka Krzewów – pan Eugeniusz Pudełek
29. Piekarnia „PISKOREK”.
30. Apteka „NA ZDROWEJ”
31. „AUTOWAWAK” – serwis – pan Mirosław Wawak
32. Hurtownia Warzyw i Owoców – państwo Donata i Adam Gacek
33. Przetwórstwo mięsne – Marek Baścik, Adam Hankus
34. Centrum Ogrodnicze – państwo Jadwiga i Konrad Kobielus
35. Handel, usługi – pani Irena Szypuła
36. Centrum Rehabilitacji – państwo Justyna i Wojciech Moskal
37. Piekarnia Pisarzowice – pani Renata Manda
38. OSP Pisarzowice
39. LKS „Pionier”- pan Jerzy Wróbel
40. Firma Kapecki w Kozach
41. Firma „JEMAR” – państwo Beata i Marek Jekiełek
Organizatorzy serdecznie dziękują.
Opracowanie: Kinio Gabriel

Spotkanie integracyjne z "Weroniką Sherborne"
Po całym roku przygotowań tak ważnego przedsięwzięcia jakim jest klasa integracyjna, udało nam
się ją utworzyć. Systematyczne spotkania, zebrania ze specjalistami i szkolenia doprowadziły do
zajęć, które miały na celu zintegrować rodziców i dzieci przyszłej klasy integracyjnej. Na początku
przywitała wszystkich Pani Dyrektor Lidia Dziubek, spotkanie koordynowała Pani pedagog
Monika Drobniak. Prowadziła je również z przyszłymi nauczycielkami Panią Urszulą Korczyk i
Panią Pauliną Nalborczyk. Całe zajęcia były oparte o Metodę Ruchu Rozwijającego według Weroniki
Sherborne. Świetna zabawa była połączona z głębszymi ukrytymi celami jak integracja, złamanie
stereotypu „ złego dotyku”, a także poznania własnego ciała, kształtowania związków z
otoczeniem i drugim człowiekiem, współdziałania w grupie i kreatywności. Metoda Weroniki
Sherborne może być w zakresie profilaktyki formą pomocy dzieciom w różnych sytuacjach
trudnych. W pracy z dorosłymi daje wzajemne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i relaksu. Mamy
nadzieję, że tego typu zajęcia zamienią się w cykliczne spotkania dla wszystkich dzieci naszej
szkoły.
Monika Drobniak

Zaproszenie
W środę 3 czerwca 2015 roku, o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w
Pisarzowicach odbędzie się zebranie Rodziców uczniów rozpoczynających naukę 1 września 2015
roku.
Serdecznie Zapraszamy

Ahoj Panie Andersenie
W piątkowy wieczór 29.05.2015 r. w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach zacumował piracki
statek. Piraci przybyli w ramach imprezy czytelniczej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Celem
imprezy była promocja czytelnicza wśród dzieci, popularyzacja głośnego czytania oraz wspaniała
zabawa i współpraca dzieci w grupie. Na wezwanie piratów stawiło się 48 śmiałków 2 klas I-III, aby
poddać się próbie i odnaleźć ukryty skarb. Piraci adepci musieli wykonać kilka zadań. Nocna
przygoda obfitowała w wiele atrakcji. Odbyło się pasowanie na pirata. Pięć załóg zmagało się z
różnymi konkurencjami sportowymi. Odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Bandera na
maszt” – na najbarwniejszą banderę. Uczestnicy przy pomocy książek o zwyczajach i życiu
morskich korsarzy uzupełniali krzyżówkę.
W trakcie zabaw były morskie opowieści. Odbyła się również piracka dyskoteka przy muzyce dla
prawdziwych morskich wilków. Po rozegraniu poszczególnych konkurencji drużyny wyruszyły na
nocne szukanie skarbu według mapy. Skarbem była wielka skrzynia wypełniona złotymi
czekoladowymi dukatami oraz słodkościami. Na zakończenie imprezy odbył się nocny pokaz bajki

„Wyspa skarbów”. Piracka przygoda zakończyła się 30 maja o poranku. Po sprzątaniu pirackiej
łajby młodzi piraci opuścili pokład. Do domu wrócili pełni wrażeń z uśmiechem na twarzy.
Anna Pszczółka
Gabriela Boguniowska

TAURON –Droga energii elektrycznej
26 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach odbyło się spotkanie z
przedstawicielem Firmy Tauron. Zaproszony gość przedstawił wszystkim uczniom naszej Szkoły
drogę przewodzenia energii elektrycznej. Przestrzegł również przed nieprawidłowym
użytkowaniem prądu. Dzieci miały szansę oglądnąć również film nakręcony specjalnie pod kątem
prawidłowego posługiwania się prądem. Na koniec każdy uczeń otrzymał książeczkę z zasadami
odpowiedniego zachowania w chwili zagrożenia porażeniem.

Dzień Matki dla Fundacji „Krzyż Dziecka”
23 maja 2015 roku odbyło się spotkanie dla wszystkich Mam podopiecznych Fundacji Krzyż
Dziecka oraz Mam uczniów klas II Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. Na imprezę zostały
zaproszone także wszystkie chętne osoby. Uczniowie klas II wystąpiły z pięknym repertuarem,
który zadedykowały swoim ukochanym Mamusiom. Swój talent wokalny ukazali również
uczniowie klas IV – VI. Wszyscy goście zostali ugoszczeni kawą, herbatą oraz pysznym domowymi
ciastami upieczonymi przez chętne Mamusie z naszej szkoły. Całość imprezy nadzorowali
nauczyciele, rodzice klasy V oraz uczennice klas piątych. Swoją obecnością zaszczycili nas także
przedstawiciele Fundacji. Na końcu imprezy wystąpił zespół „Magnifikat”, który swoimi utworami
rozgrzał serca każdej Mamy i nie tylko.
Monika Drobniak

Europa nasz wspólny dom
W maju odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod nazwą Europa nasz wspólny
dom. Konkurs zorganizowany był przez szkołę podstawową w Hecznarowicach. Po zaciętych
eliminacjach do drużyny z Pisarzowic zakwalifikowali się: Jakub Eisenberger, Natalia Mączka,
Andrzej Trela, Julia Ciurla, Julia Głąbek, Monika Łoboz, Gracjan Jekiełek oraz Weronika
Adamus.W finale zajęliśmy II miejsce. 22 maja 2015 roku uczestnicy tego konkursu wyruszyli na
wycieczkę po zakątkach Włoch. Trasa wiodła przez Pawdę, Weronę, Monte Cassino do Watykanu i
Rzymu. Wrażenia z wyjazdu z pewnością na długo pozostaną w sercach wszystkich uczestników.
Monika Drobniak

Akademia S.O.S.
21 maja 2015 roku uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach uczestniczyły
w finałowym turnieju Ligi Trójek Siatkarskich o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Kozach.
Zmaganiom sportowym towarzyszyła niezwykle ważna uroczystość. W tym dniu podpisano bowiem
Akt Inauguracyjny Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkoleniowych. Organizatorem tego
przedsięwzięcia jest szkoła patronacka czyli Gimnazjum w Kozach, a patronem Wójt Gminy Kozy –
Pan Krzysztof Fiałkowski oraz Burmistrz Wilamowic – Pan Marian Trela. Szkoły uczestniczące w
przedsięwzięciu to Szkoły Podstawowe nr 1 i 2 z Kóz oraz Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach.
W imieniu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, Pani Lidii Dziubek, akt inauguracyjny
podpisała, uczestnicząca w spotkaniu, Pani wicedyrektor Barbara Więzik.
Celem Akademii S.O.S. w Kozach będą wspólne działania prowadzone w ramach programu
szkolenia dzieci i młodzieży w minisiatkówce, a ich efektem zwiększenie aktywności fizycznej
młodzieży poprzez uczestnictwo w zajęciach siatkówki.
Gościem specjalnym spotkania był znany trener klubowy oraz reprezentacyjny, szef szkolenia
S.O.S. - Zbigniew Krzyżanowski. Największą niespodzianką dla młodych zawodniczek był jednak
przyjazd do Kóz ogólnopolskiego ambasadora akademii siatkówki, 4- krotnego Mistrza Polski,
Mistrza Europy i Młodzieżowego Mistrza Świata w siatkówce - Marcina Prusa.
Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie dzieci i młodzieży z tym wybitnym siatkarzem, który w
bardzo ciekawy i niekonwencjonalny sposób zachęcał młodych ludzi do uprawiania sportu oraz
motywował do codziennej pracy nad sobą. Spotkanie z Marcinem Prusem przebiegło w formie pytań
i odpowiedzi. Swobodny sposób bycia gościa jak i jego humorystyczny sposób odpowiedzi sprawił ,
że bariera nieśmiałości zanikała wraz z każdym kolejnym zadawanym pytaniem. Gość honorowy
opowiadał zarówno o początkach swojej kariery sportowej jak i dziennikarskiej, a co
najważniejsze zachęcał dzieci do ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego oraz rozpoczęcia
przygody z siatkówką. Każdy z uczestników spotkania mógł zawiesić na swojej szyi medal z
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn z 2014 roku, zrobić pamiątkowe zdjęcie i zdobyć
autograf byłego reprezentanta Polski w siatkówce.
Ostatnim etapem uroczystości był finałowy turniej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Kozach, w
którym uczestniczyło dwanaście trzyosobowych zespołów z Kóz i Pisarzowic. Nasze dziewczęta
skorzystały z gościnności uczennic z Kóz, zajmując dwa pierwsze miejsca w zawodach, zdobywając
główne trofeum – Puchar Dyrektora Gimnazjum w Kozach oraz wiele cennych nagród. Pierwsze
miejsce w turnieju zajęły: Kierczak Patrycja, Kossowska Anna, Matura Sabina. Drugie miejsce
zdobyła natomiast trójka w składzie: Łoboz Monika, Markiel Julia, Mączka Natalia.

GMINNY CROSS ROWEROWY
W dniu 19 maja 2015 roku uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w Crossie Rowerowym,
organizowanym corocznie przez TKKF „ Żywioł” Wilamowice. Wystartowało 13 uczniów naszej
szkoły. Imprezę objął swoim patronem Pan Burmistrz. Tegoroczna trasa wytyczona została
polnymi drogami w okolicach ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach. Zawody odbyły się 19 maja. Na
mecie na każdego z uczestników crossu czekała kiełbaska z grilla, napój i słodycze. Dla
najlepszych zaś przygotowano puchary i pamiątkowe dyplomy, które wręczył Pan Burmistrz

Marian Trela.
A oto najlepsze wyniki naszych uczniów:
Dziewczęta kl. IV-VI :
I miejsce Jolanta Jakóbowska z kl. V
II miejsce Julia Markiel z kl. VI
Chłopcy kl. IV-VI:
IV miejsce Paweł Kasiarz z kl. VI
W konkursie strzelniczym:
I miejsce Paweł Kasiarz z kl. VI
II miejsce Mateusz Bartnicki z kl. V
IV miejsce Marcin Kubiczek z kl. V
V miejsce Jakub Olearczyk z kl. VI

Spotkanie szkół im. Jana Pawła II
18 maja 2015 roku uczniowie klas 5 uczestniczyli w zjeździe szkół noszących zaszczytne imię Jana
Pawła II. Spotkanie odbyło się w Wadowicach. Uczestnicy przemaszerowali pod kościół, gdzie
odbyła się uroczysta msza św. oraz koncert.

Na Olimpie
Naszą szkołę odwiedzili, wzbudzając ogromne zainteresowanie, bogowie greccy. Prezentacje,
przygotowane przez uczniów klas czwartych, charakteryzowały się ogromną pomysłowością
(czasami całej rodziny), jak i znakomitą znajomością olimpijskich zastępów. Nie zabrakło Zeusów,
Her, Aresów, Artemid, Posejdonów, Hermesów i Hadesów. Pojedynczo był reprezentowany Hefajstos
i Hebe, ale najliczniej stawiły się, jakżeby inaczej, Afrodyty.

Dieta i My
29 kwietnia 2015 roku Dietetyczka, Pani Marta Tobiczyk spotkała się z uczennicami klas V i VI
naszej Szkoły. W swoim wykładzie połączonym z warsztatami podzieliła się swoją widzą na temat
zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania. Nasze uczennice mogły w grupie stworzyć
prawidłowy jadłospis i zadać pytania, na które odpowiadał zaproszony gość.
Monika Drobniak

Z PAMIĘTNIKA COMENIUSA
„Szlakiem Transylwanii”
Tak oto nadeszła ta chwila - wizyta robocza w ramach projektu Comenius o ciekawym tytule
"Rodzinne i szkolne tradycje". Dla niewtajemniczonych wizyta była ostatnią i nasz zespół pojechał
do Rumunii. Zaczęliśmy naszą podróż dnia 6 kwietnia 2015 roku. Wieczór był chłodny i ponury,
szarość podążała za nami aż do Rumunii. Kiedy dotarliśmy, nie dowierzając promienie słońca
przebijały się przez chmury w mieście Slatina. Tak! Dojechaliśmy. Czas wizytę zacząć. Czekali już
na nas kolejno przyjaciele z Rumunii, Hiszpanii i Turcji. Zostaliśmy serdecznie przywitani przez
nauczycieli, uczniów i ich rodziny. Zwiedziliśmy szkołę oraz bardzo nas zainteresował plan zajęć
naszych kolegów. Był to dzień pełen wrażeń ponieważ spędziliśmy ten dzień w domach rodzinnych
naszych kolegów, mieliśmy okazję zasmakować tradycyjnych potraw oraz wpadliśmy z wizytą do
Prezydenta Miasta Slatina. Wieczorem zaprezentowaliśmy nasze umiejętności i wchodząc
energicznym krokiem na scenę zatańczyliśmy Krakowiaka w strojach ludowych, które zostały
zaprojektowane i uszyte przez nasze mamy. W Centrum Kultury podziwialiśmy występy
utalentowanych uczniów oraz świętowaliśmy 20 lecie szkoły w Slatinie- naszego koordynatora
projektu. Było wesoło, kolorowo i dynamicznie. Ale wiedzieliśmy, że musimy położyć się wcześniej
spać bo byliśmy świadomi co nas będzie czekać następnego dnia(...). O świcie pożegnaliśmy się z
gospodarzami i udaliśmy się do Mateias Mausoleum, następnie krocząc krętymi drogami
Transylwanii dotarliśmy do celu.
Staliśmy u podnóży mrocznego skąpanego w ciemnościach zamku hrabiego Drakuli. Wszyscy
patrzyli na siebie z powątpiewaniem i każdego przeszywały ciarki po plecach. Nikt nie chciał zrobić
pierwszego kroku, w powietrzu unosił się zapach strachu. Na pierwszy ogień ruszyła Pani Dyrektor
uzbrojona w czosnek. Podążaliśmy ostrożnie, gęsiego po mokrych kamiennych schodach. Gdy
dotarliśmy do szczytu naszym oczom ukazały się wielkie drewniane wrota prowadzące wprost do
zamku. Przywitał nas sam hrabia Drakula, który okazał się bardzo przyjacielski, bo nie był
głodny. Oprowadził nas po zamku oraz opowiedział nam swoją historię. Zaproponował abyśmy
zostali na noc, ale po przemyśleniu sprawy woleliśmy nie ryzykować. Wracaliśmy cali zdrowi i
pełni wrażeń w kierunku przepięknie położonego pensjonatu u podnóża gór w miasteczku Sinaia,
zwanego „Perłą Karpat”. Nazajutrz mieliśmy okazję zwiedzić przepiękne Pałace Peles oraz Pelisor.
Na malowniczej górskiej polanie w otoczeniu bukowych lasów podziwialiśmy Pałac Peles- letnią
rezydencję królów. A popołudnie spędziliśmy nad pracą związaną z naszym projektem.... Rano
pożegnaliśmy piękne miasteczko Sinaia i naszych przyjaciół oraz odjechaliśmy w kierunku Polski.
Po drodze zatrzymaliśmy się w Brasov, gdzie spacerowaliśmy po pięknym rynku, podziwialiśmy
widoki oraz odwiedziliśmy majestatyczny Czarny Kościół, a w środku kolekcję przepięknych,
starych dywanów i największe organy w Europie wschodniej. Rumunia nas zachwyciła. Nadszedł
kres naszych wrażeń i powrót do Pisarzowic. Ale co my zrobimy z taką ilością czosnku? 
Pozdrawiamy.
Drużyna Comeniusa: Jola, Karolina, Zuzia, Artur i Kuba

Zagłosuj na budowę podwórka w Pisarzowicach
Oddaj głos na budowę podwórka w Twojej okolicy. Szczegóły na www.nivea.pl.

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z FUNDACJĄ
Od kilku lat w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach odbywają się tradycyjne przedświąteczne
spotkania, w których uczestniczą podopieczni Fundacji „Krzyż Dziecka”, młodzież szkolna oraz
władze gminne i lokalne. Takie spotkanie odbyło się także 31 marca 2015 roku. Gościem
honorowym i głównym punktem programu był dwukrotny zdobywca brązowego medalu
olimpijskiego, wielokrotny Mistrz Europy i Polski w kajakarstwie – Pan Grzegorz Kotowicz.
Pan Grzegorz Kotowicz podczas spotkania przybliżył nam swoją postać jako sportowca i w
interesujący sposób opowiadał o swoich początkach w sporcie. Wszystkim zgromadzonym na
spotkaniu opowiadał ciekawe historie, które spotkały go podczas 18-letniej kariery sportowej. Nasz
Gość zdradził dzieciom tajemnicę swojego sukcesu, mówiąc: „wystarczy tylko w to mocno wierzyć i
zakochać się w ciężkiej pracy”. Podczas spotkania dzieci i ich opiekunowie zadawali Panu
Grzegorzowi wiele pytań, a po wywiadzie chętnie pozowali do wspólnych zdjęć. Spotkanie nie obyło
się również bez dodatkowych atrakcji. Dzieci mogły usiąść w ponad 5 metrowym kajaku, w którym
nasz Gość przepłynął kilkadziesiąt kilometrów, a także otrzymać niepowtarzalny autograf.
Na końcu spotkania uczniowie klasy 4a rozdali podopiecznym Fundacji „Krzyż Dziecka” paczki
zakupione za pozyskane pieniądze z Firmy „Catlin Group” z Wrocławia. Młodzież nie zapomniała
także o założycielach Fundacji. Złożyła na ich ręce podziękowanie w postaci samodzielnie
wykonanego bukietu kwiatów. Uczniowie podziękowali za bezinteresowną pomoc, poświęcony czas
osobom „ słabszym” i potrzebującym oraz za to, że mogą brać przykład z ludzi o tak wielkim
sercu.
Przygotowania do imprezy trwały wiele dni i wymagały ogromnego zaangażowania dzieci,
rodziców oraz nauczycieli. Widząc jednak zadowolone, uśmiechnięte i szczęśliwe twarze
podopiecznych i opiekunów, wiemy, że wysiłek był wart zachodu.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego spotkania: uczniom, rodzicom
klasy 4a, nauczycielom oraz Dyrekcji Szkoły. Tylko wspólna i zgodna praca pozwala organizować
imprezy, na których wszyscy doskonale się bawią.
Konior Joanna

OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA W PISARZOWICACH
W dniu 10 kwietnia 2015 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 Msza święta.
Następnie wszyscy udali się do szkoły, by wspólnie wziąć udział w inscenizacji słowno-muzycznej,
przygotowanej przez uczniów klasy IV b pod kierunkiem pani Pauliny Markiel. 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. Po obejrzeniu inscenizacji uczniowie wzięli udział w miedzy klasowym
konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II.
W tym samym czasie uczniowie klas VI wraz z wychowawcami udali się do Krakowa na wycieczkę
Szlakiem Jana Pawła II. Trasa zwiedzania rozpoczęła się w Muzeum Archidiecezjalnym w Centrum
Jana Pawła II. Następnie uczniowie przeszli do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie
uczestniczyli w Eucharystii. Kolejnym punktem programu było Wzgórze Wawelskie i wizyta w
katedrze, gdzie Karol Wojtyła celebrował wiele mszy świętych. Po opuszczeniu Wawelu uczniowie
udali się pod „Okno Papieskie” przy Franciszkańskiej 3. 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 10 lat od jego śmierci, nadal pozostaje wśród nas.
Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tego wybitnego Polaka.

Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawłe II
26 marca 2015 roku odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawłe II. W konkursowych
zmaganiach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Pisarzowicach, Wilamowicach,
Hecznarowicach i Starej Wsi. Eliminacje odbyły się początkiem marca. Pozwoliły one wyłonić
uczniów posiadających największą wiedzę o życiu i nauce głoszonej przez Jana Pawła II. Uczniowie
z klasy IV b przedstawieniem słowno-muzycznym przypomnieli sylwetkę tego wielkiego Polaka.
Uczestnicy konkursu wykazywali swoją wiedze w różnych konkurencjach.I miejsce zajęła drużyna
z Pisarzowic w składzie: Zofia Korzeń, Natalia Mączka i Mikołaj Kisaiała.
Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez księdza
proboszcza Janusza Gacka. Wezmą oni również udział w wycieczce do Krakowa „Śladami Jana
Pawła II” w dniu 10 kwietnia. Zwiedzą Muzeum Papieskie, pójdą pod okno na Franciszkańskiej
oraz wezmą udział we mszy św. w Krakowie-Łagiewnikach.

WIZYTA GOŚCI Z BIAŁORUSI
24 marca gościliśmy w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach dzieci i młodzież oraz ich opiekunów
z Białorusi . Goście zostali serdecznie przywitani przez Panią Dyrektor Lidię Dziubek oraz
społeczność szkolną. Goście zwiedzili szkołę, obejrzeli i wysłuchali zaprezentowane przez uczniów
SP pokazy taneczne i muzyczne. Następnie na hali sportowej Gimnazjum młodzi piłkarze razem z
uczniami naszej szkoły brali udział w konkurencjach rekreacyjno-sportowych. Spotkanie
przerodziło się w radosna zabawę, podczas której nieśmiałość i bariery językowe zostały
przełamane. Goście z Białorusi żegnali się z nami w bardzo dobrych nastrojach, dziękowali za
serdeczne przyjęcie, mając nadzieję na kolejne spotkania, na co my także już się cieszymy. .
Anna Pszczółka

VI Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice
23 marca 2015 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
odbyła się VI Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice, która składała się z dwóch części.
Tematem pierwszej była Samorządność, druga dotyczyła natomiast „Zdrowego Stylu Życia”.
27 maja 1990 roku, po raz pierwszy w powojennej Polsce, obywatele mogli zdecydować, kto będzie
ich reprezentantem w gminie. W tym roku obchodzimy więc 25-lecie pierwszych wolnych wyborów
samorządowych. Z tej okazji, pod specjalnym patronatem Prezydenta RP, Pana Bronisława
Komorowskiego, podejmowanych jest szereg przedsięwzięć pod hasłem „25 lat Samorządności”,
które podkreślają rolę samorządów w Polsce.
Gość specjalny Sesji, Pan Marian Trela - Burmistrz Wilamowic, przybliżył ideę samorządności
wszystkim zebranym członkom Sejmiku czyli uczniom reprezentującym Szkoły Podstawowe i
Gimnazjalne z całej Gminy. Z przeprowadzonego przez Pana Mariana Trelę wykładu oraz z
przedstawionej prezentacji multimedialnej „Ramy instytucjonalne decentralizacji administracji
publicznej w Polsce”, dowiedzieliśmy się, iż samorządy w znaczącym stopniu zagospodarowują
środki z UE – i to dzięki ich inicjatywom tak dynamicznie zmienia się krajobraz polskich regionów.
To dzięki samorządom możliwa jest aktywność na rzecz dalszego rozwoju, a także promowanie
dorobku kulturowego i umacnianie tożsamości małych ojczyzn.
Podsumowaniem pierwszej części Sejmiku było przedstawienie Panu Burmistrzowi inicjatywy
młodzieży z Pisarzowic, dotyczącej powstania na terenie gminy Wilamowice Skate Parku,
umożliwiającego jej młodym mieszkańcom aktywne i zorganizowane spędzanie czasu wolnego.
Druga część spotkania przedstawicieli samorządów szkolnych dotyczyła „Zdrowego Stylu Życia”, a
w szczególności zdrowego odżywiania się. Swoją wiedzą na ten temat podzieliła się z nami,
specjalnie zaproszona na tę okazję, Dietetyk – Pani Paulina Jonkisz. Podczas wykładu
dowiedzieliśmy się kto to jest dietetyk i czym się zajmuje. Poznaliśmy zasady zdrowej diety,
obejrzeliśmy prezentację multimedialną „Jedzenie na piątkę – dietetyka i diagnostyka nietolerancji
pokarmowych” oraz tworzyliśmy jednodniowy jadłospis, pamiętając o podstawowych składnikach
pożywienia. Mogliśmy również dowiedzieć się czy mamy prawidłową wagę? Na zakończenie
wzięliśmy udział w quizie o zdrowym odżywianiu i degustacji dietetycznego poczęstunku – musu z
banana, kiwi i płatków owsianych.
Podczas VI Sesji Samorządu zdobyliśmy wiedzę, która dała nam dużo zapału do dalszego działania
w zakresie rozwoju samorządności młodzieży w Gminie Wilamowice, a także jak się odżywiać by
być zdrowym i pełnym energii człowiekiem.

MAM TALENT
19 marca odbyła się zorganizowana przez Samorząd Uczniowski 2. edycja konkursu z okazji
pierwszego dnia wiosny – Mam talent. Swe talenty i umiejętności zaprezentowali kilkanaście osób z
klas IV – VI. Maja Zamłyńska z VB wykonała piosenkę w rytmie twista Ciastka białe i różowe,
Laura i Zachariasz Polaszek zaprezentowali trzy melodie na pianino i bębenek, Zuzia Olma z VIA
zaśpiewała rosyjską kołysankę Polina Gagarina, a Mariola Czulak utwór Nieodkryty świat. W
tańcach zobaczyliśmy: Kasię Kobielus, Izę Baraniecką i Natalię Olearczyk z IVA (układ z

elementami tańca egipskiego), Gabrysię Wójcik z VIB (break dance), Walerię Jakóbowską i Anię
Chęcińską z IVB (taniec nowoczesny do piosenki Taylor Swift Shake it off), Ksenię Dałek z IVB
(solowy pokaz mażoretki) oraz Kubę Barona i Jolę Jakóbowską (tańce jive i cha – cha). Komisja w
składzie: pani Barbara Więzik, pani Anna Mączka, pani Sandra Słowik i pani Agnieszka Michałek
uznała, że przyzna laury w trzech kategoriach:
1. miejsce w tańcach zdobyli Jola i Kuba, a wyróżnienia Ksenia Dałek i Gabrysia Wójcik
1. miejsce w śpiewie zdobyła Maja Zamłyńska
1. miejsce w muzyce instrumentalnej zdobyło rodzeństwo Polaszków. Gratulacje!

Uwaga -"Dodatkowe spotkanie dla rodziców"
Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się 19 marca 2015 roku o godz.
17.00 w hali gimnazjum.
"Cyberprzemoc, jako współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży"
Po spotkaniu odbędą się konsultacje z wychowawcami klas.
O godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów wyjeżdżających na wizytę roboczą
"Comeniusa" do Rumunii.

Biskup Piotr Greger w naszej szkole
25 lutego do naszej szkoły przybył z wizytą znamienity gość – biskup Piotr Greger, który został
powitany przez wszystkich uczniów i nauczycieli w sali gimnastycznej. Spotkanie rozpoczęła pani
dyrektor Lidia Dziubek. W swoim wystąpieniu podkreśliła odpowiedzialność jaka spoczywa na
szkole noszącej imię Jana Pawła II Przypomniała związane z tym uroczyste dni w kalendarzu
szkoły: Święto Patrona, zlot Szkół imienia Jana Pawła II, Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle
II. Dyrektor Szkoły wręczyła także Gościowi bukiet jako symbol spotkania i podziękowanie za
całokształt pracy duszpasterskiej.
W dalszej części spotkania uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zaprezentowali artystyczne
przedstawienie życia i historii pontyfikatu Karola Wojtyły. Zostały przypomniane dziecięce lata w
Wadowicach: narodziny, szybka śmierć Matki (tu pojawił się wiersz Patrona Nad Twoją białą
mogiłą), potem czas krakowski: studia na filologii polskiej, śmierć Ojca, wstąpienie w 1942 roku do
seminarium i otrzymanie w 1946 roku święceń kapłańskich. Nie zabrakło również faktów
związanych z Pisarzowicami, które ówczesny Metropolita Krakowski odwiedził trzy razy, a w
1968 poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościoła.
16 października 1978 roku, godzina osiemnasta osiemnaście – data ogłoszenia wyboru Jana Pawła
II rozpoczęła drugą część przedstawienia. Podczas zainscenizowanej lekcji widzowie mogli
dowiedzieć się bądź przypomnieć sobie między innymi, że Pontyfikat Patrona trwał 9666 dni, na
sztandarze Szkoły został umieszczony napis Nie lękajcie się! Tak właśnie brzmiały pierwsze słowa
przesłania, jakie 16 października 1978 roku skierował do świata nowo wybrany Papież - Jan Paweł
II.
Oprawa muzyczna przedstawienia obejmowała utwory: Papież słowiański, Nie ma lepszego od Jana

Pawła II, Barka.
Po występach uczniów głos zabrał biskup Piotr Greger. Pogratulował Patrona Szkoły i podzielił się
swoimi osobistymi refleksami. Zwierzył się, że Jego biskupie życie wpisuje się w życie Jana Pawła
II, bo, gdyby nie wybór Polaka na papieża, nie wybrałby nigdy drogi kapłańskiej. Symbolem tego
patronatu jest krzyż pektoralny Biskupa należący kiedyś do Karola Wojtyły. Na zakończenie
szacowny Gość przekazał dzieciom, że szkoła to ich drugi dom, w którym spędza się najwięcej
czasu, i który daje solidny fundament życia. Dlatego też powinna być traktowana z poczuciem
ogromnej wdzięczności.
Dzieci pożegnały biskupa Piotra Gregera gromkimi brawami. Po południu Gość spotkał się z
nauczycielami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Konkurs recytatorski
19 lutego odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. W grupie 4 – 6 wzięła udział szóstka uczennic. 1.
Miejsce zdobyła Dominika Jagieła z VB, drugie Mariola Czulak z IVb, a trzecie Julia Markiel z VIA.
Wyróżnienia otrzymały: Laura Polaszek, Angelika Jamroz i Marzena Mikołajczyk. Zdobywczynie
dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować naszą Szkołę na najbliższym pozaszkolnym
konkursie recytatorskim.
19 lutego 2015 r. odbyły się szkolne eliminacje klas 1-3 do powiatowego konkursu recytatorskiego
„SŁOŃCE, SŁOŃCE I ŻYCIE” - Bielsko-Biała, 2015. W eliminacjach wzięło udział 10 uczniów klas
młodszych. Dzieci recytowały wybrane przez siebie wiersze i fragmenty prozy, wspomagając się
stosowną mimiką, odpowiednią intonacją i modulacją głosu. Przygotowane przez uczestników
teksty były zróżnicowane, ciekawe i barwnie zaprezentowane. Do następnego etapu
zakwalifikowały się uczennice: Joanna Górna z kl. 2a oraz Klaudia Sikora z kl. 1b. Życzymy
powodzenia w następnym etapie, a wszystkim uczestnikom- gratulujemy!

Ferie zimowe w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
W dniach od 02.02.2015 – 12.02.2015 w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach zostały
zorganizowane dla uczniów ferie zimowe pod hasłem „Bezpieczne ferie”. Kierownikiem zimowego
wypoczynku była p. Jolanta Gacek. Uczniowie mogli skorzystać z zajęć sportowych pod
kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego p. Joanny Konior, Pauliny Markiel, pana Gabriela
Kinio. Również klasy I-III chętnie uczestniczyły w zajęciach ruchowych pod hasłem: „Wszyscy
wkoło bawmy się wesoło”, które prowadziły p. Katarzyna Pacholik, Gabriela Boguniowska, Edyta
Tora. Ponadto uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach plastycznych organizowanych przez
w/w nauczycieli. Dużą atrakcją cieszyły się zajęcia ruchowe z komputerem pod kierunkiem p.
Anny Mączki. Uczestnicy zimowego wypoczynku ze Szkoły Podstawowej byli w kinie „Helios” w
Bielsku – Białej na projekcji filmu „Miś Paddington ” , „Dzwoneczek i bestia z Nibylandii” oraz
„Pingwiny z Madagaskaru”.
W drugim tygodniu ferii zimowych uczniowie skorzystali z wyjazdu na basen do Kęt, gdzie pod

okiem instruktorów pływania doskonalili swoje umiejętności pływackie.
Uczniowie w pełni zadowoleni z zimowego wypoczynku wrócili zadowoleni do nauki w szkole.
Opr. Jolanta Gacek

Dzień Babci i Dziadka
W tym roku w naszej szkole Dzień Babci i Dziadka obchodzony był aż trzy razy!
19 stycznia uczniowie klas drugich zaprezentowali się w przedstawieniu jasełkowym pt: "Pójdźmy z
pokłonem" oraz części artystycznej poświęconej babciom i dziadkom.
Dzieci przypomniały w przedstawieniu wydarzenia sprzed 2000 lat, kiedy to w Betlejem narodziło
się Boże Dzieciątko. Wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, Trzech Króli i dzieci z
różnych stron świata, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence.
Uroku inscenizacji dodały kolędy i pastorałki w wykonaniu małych aktorów oraz piękne, barwne
przebrania.
"U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką..." to słowa piosenki oddające nastrój spotkania,
które odbyło się w dniu 21 stycznia, a zostało przygotowane przez uczniów klas trzecich.
Dzieci zaprezentowały bogaty repertuar wierszy, piosenek i inscenizację.
Była złota rybka, skrzat, wiewiórka, a nawet wilk z bajki o Czerwonym Kapturku. Mali artyści w
pięknych kostiumach pokazali swe aktorskie uzdolnienia w pełnej krasie.
Z kolei 22 stycznia do szkoły przybyli dziadkowie i babcie najmłodszych uczniów naszej szkoły –
pierwszaków, aby obejrzeć przedstawienie, które obfitowało w wiersze i piosenki, mówione i
śpiewane z pełnym zaangażowaniem przez każdego bez wyjątku wnuka i wnuczkę. Każdy chciał się
pokazać swojej babci i swojemu dziadkowi.
Dzieci przygotowały też taniec, który w ich wykonaniu był szczególnie ciekawy i wzbudził wiele
radości wśród oglądających. Mali aktorzy z klas pierwszych, drugich i trzecich za każdym razem
otrzymywali gromkie brawa, a dorosłych rozpierała duma, gdy patrzyli na swoich milusińskich.
Dzieci z każdej grupy podarowały babciom i dziadkom wspaniałe, własnoręcznie przygotowane
prezenty, częstowały słodkościami przygotowanymi przez rodziców i gościli ich w swoich klasach.
Całusom, uściskom i życzeniom nie było końca!
Do życzeń dołączyła się też w miłych słowach Pani Dyrektor Lidia Dziubek, która podkreśliła, jak
ważni w życiu dzieci są właśnie Dziadkowie i Babcie. Bez Nich świat dzieci byłby bardzo ubogi.
Te trzy dni to dni wspaniałe, pełne wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnie
spędzonego czasu.
Dziękujemy!
Uczniowie klas I – III
z wychowawczyniami

Przedstawienie ekologiczne
Przedstawienie jest nie tylko doskonałą zabawą, ale doskonale zorganizowaną lekcją (selekcją)
ekologii. Dzieci przyswajają sobie szereg terminów i pojęć ekologicznych dotyczących między
innymi recyklingu. Aktorzy udowadniają prawdę, że o sprawach wielkiej wagi można mówić w
żartobliwej formie, jednocześnie przekazują młodym widzom istotne treści, dotyczące potrzeby
ludzkiej troski o czystość i zdrowie naszej planety. Tak na Facebooku reklamuje swe
przedstawienie Studio Małych Form Teatralnych Sztuka w Trzebini. 1 grudnia artyści zawitali do
Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. Uczniowie klas IV – VI z zaciekawieniem obejrzeli spektakl w
wykonaniu młodych aktorów, a przy tym z entuzjazmem go współtworzyli. Goście zostali
nagrodzeni gromkimi brawami.
E. Danielczyk

Pogadanka o bezpieczeństwie w drodze do szkoły
Jak co roku, odbyło się w naszej szkole bardzo ważne spotkanie. Odwiedzili nas przedstawiciele
Policji, którzy w godzinnej prelekcji uczyli nas - uczniów jak poruszać się po jezdni i odpowiednio
zachowywać w stosunku do obcych. Panowie Policjanci bardzo ciekawie przedstawiali temat, a my
uczniowie wspaniale wykazywaliśmy się swoją wiedzą. Każdy z nas wie już jak należy przechodzić
przez jezdnię i ustrzec się przed wypadkiem, a także zachować się odpowiednio w stosunku do
obcych. Na zakończenie każdy z nas otrzymał w nagrodę praktyczny prezent – odblask. Mamy
nadzieję, że w następnym roku Panowie Policjanci odwiedzą nas jeszcze raz.
Uczniowie klas I-III;)

Andrzejki
29 listopada 2014 roku odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa dla klas IV-VI. Dzieci w
odświętnych strojach i wieczorowym makijażu bawiły się przy muzyce przygotowanej przez swoich
starszych kolegów z Gimnazjum. Oprócz tańców i wygibasów można było sobie powróżyć. Pani
Agnieszka, Marta i Małgosia pomagały odgadnąć tajemniczą przyszłość, a Pani Monika robiła
zdjęcia żeby zapamiętać te radosne chwile. Wszyscy bawiliśmy się wyśmienicie. Zapraszamy na
koleją zabawę do Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach.
Uczniowie ;)

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
12 listopada 2014 roku uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach zebrali się w
Sali gimnastycznej. Tu klasa IVA wraz z wychowawczynią panią Joanną Konior zaprosiła
wszystkich do obejrzenia okolicznościowego programu. Uczniowie przypomnieli fakty historyczne,
zaprezentowali archiwalne filmy z epoki. Każdy z młodych widzów otrzymał kolorowankę z
symbolem narodowym, a każdy nauczyciel pamiątkowy kotylion. Na szczególne wyróżnienie
zasługiwała bogata scenografia, którą tworzyły piękne plakaty o niepodległości. Ich autorami byli
także uczniowie klasy IVA.
Natomiast chór pod kierunkiem pani Krystyny Bander przygotował koncert pieśni patriotycznych.
Zebrani usłyszeli: Wojenko, wojenko, Przybyli ułani pod okienko, Jesteśmy stąd, Niepodległość,
Pałacyk Michla. Solistka Zosia Korzeń zaśpiewała słynny utwór Czerwonych Gitar Biały Krzyż, a
kwartet mieszany (czyli Maja Zamłyńska, Mateusz Kostka, Karina i Sonia Norymberczyk) wykonał
pieśń Jacka Kaczmarskiego Mury.

Wizyta Comenius
Serdecznie witamy!
Zamieszanie towarzyszyło w naszej szkole już od września. Przygotowywaliśmy się do wizyty
roboczej Comeniusa. A my uczniowie - szykowaliśmy się na przyjęcie uczniów zagranicznych w
naszych domach. Oto ciąg dalszy naszego niebanalnego projektu "Tradycje rodzinne i szkolne". 19
października Polska ekipa Comeniusa spotkała się w Krakowie z uczniami i nauczycielami z
Turcji, Hiszpanii i Rumunii. Wizytę zaczęliśmy od odwiedzenia grodu Kraka- pięknego
zabytkowego miasta w południowej Polsce. Mieliśmy okazję podziwiać Komnaty na królewskim
Wawelu, Zbrojownię, Skarbiec oraz Smoczą Jamę. Następnie udaliśmy się na spacer po krakowskim
rynku, by zobaczyć Sukiennice oraz Kościół Mariacki, z którego rozbrzmiewał Hejnał na cztery
strony świata. Aura sprzyjała podkreślając niewątpliwie uroki miasta.
20 października 2014 roku goście z Turcji, Hiszpanii i Rumunii – uczestnicy programu Comenius
odwiedzili naszą Szkołę Podstawową im. Jana Pawła IIw Pisarzowicach. W Sali WDK, którą
wspaniale udekorowali nauczyciele z pomocą pań z Koła Gospodyń Wiejskich, mieliśmy okazję
spotkać się z panem Burmistrzem Marianem Trelą, Przewodniczącym Rady Miejskiej w
Wilamowicach p. Stanisławem Nyczem, kierownikiem ZOSiP panią Bożeną Sobocińską,
Przewodniczącym Komisji SOKZiS p. Władysławem Carbolem, Sołtysem Pisarzowic p. Stanisławem
Peszelem, dyrektorami gminnych szkół i przedszkoli, przedstawicielami rodziców oraz uczniami
Szkoły, którzy przygotowali bogaty program powitalny. Gości powitała pani Dyrektor Lidia
Dziubek oraz pan Burmistrz Marian Trela. Najpierw najmłodsi – dzieci z klas pierwszych, drugich
oraz czwartych zaprezentowały tańce ludowe: krakowiaka, poloneza, góralskiego i polkę. Opiekę
nad nimi sprawowały panie: Barbara Więzik, Jolanta Gacek, Urszula Bryl i Edyta Tora. Starsi
uczniowie przywitali nas piosenką Good Morning.
Następnym punktem była przygotowana przez panią Sandrę Słowik i Annę Mączkę prezentacja w
języku angielskim. Każdemu miesiącowi przyporządkowano charakterystyczne dla niego zwyczaje
w Polsce, które ponadto przedstawiali uczniowie. Styczeń to czas noworocznej zabawy, dlatego tez
Kuba Baron i Jola Jakóbowska odtańczyli gorącą sambę. W lutym są ferie i walentynki, Dzień

Kobiet w marcu. Kwiecień – czas Wielkanocy, a więc goście mieli okazję zobaczyć polski,
wielkanocny stół. Początkiem maja obchodzimy ważne święta narodowe, a 1 czerwca wraz z
dziećmi całego świata świętujemy Dzień Dziecka. Dziewczęta i chłopcy z klasy VIa przywitali
tanecznie wakacje, czyli lipiec i sierpień. Wrzesień to czas powrotu do szkoły, a w Polsce czas…
wesel. W październiku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, w listopadzie Święto Niepodległości,
a grudzień to Boże Narodzenie. Tym razem zaprezentowano stół wigilijny, a Maja Zamłyńska
zaśpiewała kolędę Cicha Noc po angielsku. Odsapnęliśmy z ulgą, gdy zostaliśmy nagrodzeni
owacjami gości. W dalszej części spotkania głos zabrali zagraniczni przyjaciele, którzy z kolei
opowiedzieli o zwyczajach panujących w ich krajach. Szczególnie efektowne były prezentacje
tańców tureckich i hiszpańskiego flamenco.
Następnie uczestnicy programu Comenius przekazali sobie pamiątkowe upominki – lalki w strojach
regionalnych. Pani Dyrektor Lidia Dziubek wręczyła certyfikaty i upominki naszym gościom. Po
uroczystości w Sali WDK uczestników zaproszono do zwiedzania szkoły. Szczególnym punktem
była galeria prac lokalnych twórców udostępniona przez pana Władysława Carbola oraz gazetki
tematyczne na temat wszystkich krajów biorących udział w projekcie, które zostały opracowane
przez uczniów naszej szkoły.
Nasi podopieczni goszczący kolegów z innych krajów wraz z 19 osobową grupą uczniów z Turcji i
Hiszpanii uczestniczyli w warsztatach w WDK zorganizowanych przez p. Urszulę Kucharską oraz
rywalizowali w zawodach sportowych pod opieką pana Gabriela Kinio. Nauczyciele pracowali nad
ewaluacją projektu, wymieniali się doświadczeniami i planowali następny wyjazd do Rumunii. 21
października nasze kroki skierowaliśmy do Wieliczki. Tam podążając za przewodnikiem trasą
turystyczną podziwialiśmy Kopalnię Soli – najstarszą w Europie. Była to bardzo udana wycieczka.
Dla uczniów czekała niespodzianka. Zawitaliśmy do Inwałdu, gdzie nie tylko zobaczyliśmy Park
Miniatur, ale też mieliśmy możliwość poszaleć w Parku rozrywki. Niestety wizyta w Polsce dobiegła
końca. Wszystko co dobre szybko się kończy.
Dziękujemy za wsparcie jakim obdarzyło nas grono pedagogiczne i nasi kochani rodzice.
Dziękujemy Kierownikowi WDK w Pisarzowicach p. Urszuli Kucharskiej za zorganizowanie
warsztatów artystycznych, a Państwu Pudełko za oprowadzenie po „Ogrodach japońskich”.
Dziękujemy za pomoc wszystkim i każdemu z osobna za wspólnie spędzony czas i dobrą zabawę.
Ta wizyta była dla nas niezapomniana... nawiązaliśmy wspaniałe przyjaźnie, poszerzyliśmy swoją
wiedzę oraz podszlifowaliśmy nasz język angielski. Było super i chcemy więcej.
Uczniowie i nauczyciele - Comenius Team
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach.

Integracja w nauczaniu i wychowaniu
28 października 2014 roku godzina 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach,
ul. Staszica 2 wykład mgr Urszuli Grzywy na temat: Integracja jako najlepsza forma edukacji i
wychowania dla wszystkich dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. dla :
rodziców dzieci zdrowych i rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla
nauczycieli zainteresowanych tym zagadnieniem ( około 80 osób).
Zapisy w szkole

ŚWIĘTO KEN
Wszystkiego najlepszego!
14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich, którym szkoła jest
bliska: uczniów, pracowników szkoły i nauczycieli.
Dziękuję za trud i misję. Miejcie zdrowie do tego, co robicie. Miejcie mnóstwo determinacji w sobie,
ale też pamiętajcie o tym, że od tego jak traktujecie tych młodych ludzi, czego ich nauczycie, zależy
to czego oni potem w swoim dorosłym życiu, będą uczyć swoje dzieci, swoje wnuki – powiedziała w
trakcie ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej premier Ewa Kopacz.
A w naszej Szkole już o dziewiątej zebraliśmy się w sali gimnastycznej. Tu chór szkolny i klasa VIB
zaprezentowali wesoły program artystyczny. Następnie gość specjalny – przewodniczący Rady
Rodziców pan Rafał Rogala przekazał na ręce pani Dyrektor Lidii Dziubek skierowane do
wszystkich nauczycieli życzenia wraz z bukietem.
W oficjalnej części uroczystości zostali wyróżnieni nauczyciele i pracownicy, którym Dyrekcja
Szkoły przyznała nagrody. Tego dnia lekcji nie było; dzieci wraz z wychowawcami spędzili czas na
spacerach, rozmowach czy wspólnym oglądaniu filmów. A po południu swe ważne chwile mieli
pierwszoklasiści: przejęci złożyli na ręce pani Dyrektor ślubowanie.
Przed nimi prawie sześć lat pobytu w murach Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. Wszystkiego
najlepszego!

ŚLIBOWANIE KLAS I
"Wśród pierwszaków chodzą słuchy.
Narzekają więc maluchy,
Powtarzają niewesoło:
Ślub będziemy brać ze szkołą!"
Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole – Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Pisarzowicach – jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów. W tym roku ta
podniosła chwila miała miejsce 14 października o godzinie 15.00.
Uczniowie czterech klas pierwszych przybyli tego dnia do szkoły wraz ze swoimi rodzicami. Byli
ubrani w galowe stroje, a na głowy założyli tradycyjne czapki. Na początku uroczystości zostali
powitani przez Panią Dyrektor Lidię Dziubek. Wraz z nią przybyła Pani Wicedyrektor Barbara
Więzik, Pani Dyrektor Przedszkola Grażyna Jurasz oraz Panie Wychowawczynie klas II i III ze
swoimi wychowankami.
W części artystycznej dzieci pokazały to czego już się nauczyły: mówiły wiersze i śpiewały
piosenki. Potem wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły:
"Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,
będę się uczył w szkole, jak kochać ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy dorosnę.

Będę się starać być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom."
W końcu zostali pasowani na uczniów symbolicznym ołówkiem. Aktu tego dokonała Pani
Dyrektor. Później przedstawiciele klas II i III złożyli pierwszakom życzenia i wręczyli
własnoręcznie wykonane upominki, a rodzice obdarowali swoje pociechy słodkościami. Po
akademii wszyscy udali się do swoich sal na poczęstunek przygotowany również przez rodziców.
Pierwszakom życzymy sukcesów w dalszej edukacji!
Wychowawczynie klas I
Gabriela Chrobak
Małgorzata Dynarowska
Jolanta Gacek
Magdalena Kliś

SPRZĄTANIE ŚWIATA
19 września ze Szkoły wyruszyły ekipy młodych ludzi zaopatrzone w gumowe rękawiczki i worki
na śmieci. Cel – wysprzątanie Pisarzowic w ramach corocznej akcji Sprzątanie Świata. Pogoda była
piękna, a śmieci niewiele, więc klasy zrelaksowały się na spacerze po najbliższej okolicy. Jak się
okazało – mieszkańcy Pisarzowic posiadają wysoki stopień świadomości ekologicznej i dbają o swą
piękną miejscowość. Dziękujemy 

NOWY ROK SZKOLNY OTWARTY!
1 września 2014r. po raz pierwszy odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego. W tym roku
uroczystość miała zaszczyt poprowadzić Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach, a
uświetnili ją: Burmistrz Wilamowic pan Marian Trela, proboszcz Pisarzowic ks. Janusz Gacek,
przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach pan Stanisław Nycz, Kierownik ZOSiP –u w
Wilamowicach pani Bożena Sobocińska, skarbnik Gminy pani Zyta Blachura – Majdak,
przewodniczący Komisji ds. SOKZiS pan Władysław Carbol, sołtys Pisarzowic pan Stanisław Peszel,
przewodniczący Rady Rodziców pan Rafał Rogala oraz przedstawiciele placówek oświatowych
gminy Wilamowice. Nie zabrakło także rodziców pierwszoklasistów.
Zebranych gości, nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, uczniów a szczególnie
właśnie pierwszoklasistów, powitała pani dyrektor Lidia Dziubek. Życzyła uczniom chęci do nauki,
otwartych umysłów, dobrych przyjaciół, uśmiechu na twarzy, poważnego podejścia do
obowiązków, rodzicom dużo sił i wyrozumiałości, a nauczycielom i pracownikom wytrwałości. W
swym wystąpieniu przypomniała także, że 1 września to nie tylko inauguracja roku szkolnego, ale
także 75 rocznica wybuchu II wojny światowej. W dalszej części przemówienia przytoczyła życzenia
i słowa powitania przekazane przez Rzecznika Praw Dziecka, wiceprezesa Rady Ministrów Janusza
Piechocińskiego i Śląskiego Kuratora pana Stanisława Fabera.

Następnie pan Burmistrz Marian Trela dokonał uroczystego otwarcia roku szkolnego 2014/2015,
życząc całej społeczności szkolnej i wszystkim placówkom oświatowym Gminy Wilamowice
efektywnej i przyjemnej pracy oraz samych sukcesów w nowym roku.
Po wystąpieniach rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie klasy Va pod kierunkiem pani
Sandry Słowik przygotowali program poświęcony refleksji o 1 września 1939 roku oraz radosnemu
powitaniu nowego roku szkolnego. Piosenki zaprezentował chór i soliści, którymi opiekuje się pani
Krystyna Bander.
Chyba większość zebranych mogła zgodzić się ze słowami Śląskiego Kuratora, że inauguracja
nowego roku szkolnego to ten moment, w którym z nadzieją i optymizmem myślimy o tym, co
przed nami. Dziękujemy pomysłodawczyni Kierownikowi ZOSiP-u pani Bożenie Sobocińskiej, gdyż
dzięki takim spotkaniom integrujemy oświatę gminy Wilamowice.
Nauczyciele SP Pisarzowice
Opr. E. Danielczyk

Gminna Uroczystość Inauguracji Roku Szkolnego
Gminna Uroczystość Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015 połączona z Dniem Kombatanta w 75
rocznicę wybuchu II wojny światowej odbędzie się 1 września 2014 roku o godz. 9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się 1 września 2014r.:
godz. 8.00 – msza święta w kościele
godz. 9.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej
Po spotkaniach w klasach czynna będzie świetlica szkolna (do godziny 1600)

