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Historia

Tytułem wstępu - „Ocalić od zapomnienia”

HISTORIA
Pierwsze wzmianki o istnieniu
szkoły w Mszanie Dolnej pochodzą
z protokołu wizytacyjnego księdza
Kazimierskiego z roku 1595. Wynika
z niego, iż mieściła się ona w jednym
z budynków plebańskich, a nauczycie-
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lem był Stanisław z Wiśniowej, zgodnie z obowiązującą wówczas normą
- organista. Brak materiałów źródłowych nie pozwala odtworzyć działalności szkoły w Mszanie Dolnej w sposób dokładny. XIX-wieczne źródła
podają jednak nazwisko jednej wykształconej osoby. Był nią ksiądz Karol
Aleksandrowicz z Mszany Dolnej.
Z nieznanych przyczyn w latach 1804
- 1815 szkoła w Mszanie Dolnej była
nieczynna.
Szkoła mieściła się w budynku przeznaczonym dla organisty, potem w budynku dla ubogich, tzw. szpitalu.
W latach 1884 - 1885 wybudowano
murowany budynek szkolny o trzech
salach lekcyjnych, kancelarii i mieszkaniu dla kierownika szkoły. W 1901
roku dwuklasową szkołę w Mszanie
Dolnej przekształcono na czteroklasową. Po zakończeniu I wojny świato-

Rok szkolny 1942/1943 poprzedziło
tragiczne wydarzenie. Dnia 19 sierpnia
1942 roku Niemcy zamordowali 881
Żydów na Pańskim. W październiku
1943 policja niemiecka z Limanowej
przejęła budynek szkolny na swój
użytek. Nauka odbywała się w szkole
żeńskiej. W tym roku szkolnym odnotowano największą ilość przerw
w nauce. Gdyby nie znaleziono pomieszczeń prywatnych, rok szkolny
nie zostałby zaliczony.
W roku szkolnym 1944/1945 budynek szkoły żeńskiej został zajęty
przez Niemców. Nauka odbywała się
w szkole męskiej po południu i w wynajętym pomieszczeniu przy ulicy
Leśnej. Uczono do 19 stycznia 1945
roku. Od 20 stycznia nauka nie odbywała się z powodu działań wojennych.
Naukę wznowiono we wrześniu 1946 r.
W roku szkolnym 1953/1954 na
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rzygotowując się do jubileuszu
50-lecia Szkoły Podstawowej nr
1 w Mszanie Dolnej, chcieliśmy
sięgnąć do najstarszych źródeł historycznych, które pozwoliłyby nam,
kolejnemu pokoleniu nauczycieli,
przypomnieć rodowód naszej szkoły
i wyczerpująco opowiedzieć o nim naszym uczniom. Chcieliśmy na nowo
przedstawić sylwetki ludzi, którzy
tworzyli jej wizerunek - szkoły nowoczesnej, wzorcowej, szkoły sukcesu
w nauce i sporcie.
Ogłoszenie o naszym planowanym
na czerwiec 2014 roku Jubileuszu, wywołało pozytywne reakcje wśród
byłych dyrektorów szkoły, grona pedagogicznego, pracowników oraz jej
absolwentów. Powróciły wspomnienia
tamtych lat, a pożółkłe karty dokumentów zgromadzonych w archiwum
stały się dla nas inspiracją do uzupełnienia dziejów tej szkoły na tle historii oświaty w Mszanie Dolnej od najwcześniejszych udokumentowanych
lat. Szukając rodowodu Szkoły Podstawowej nr 1 poszliśmy tropem szkoły
męskiej, która w okresie międzywojennym znalazła swoje miejsce w budynku na obecnej ul. Maksymiliana
Kolbego 13. Protokoły Rad Pedagogicznych z lat 1926 - 1939, 1945
- 1952 stały się wręcz kopalnią wiedzy
o organizacji szkolnictwa w naszym
mieście w tak trudnych czasach międzywojennych i powojennych. Cennym źródłem informacji jest „Kronika
Mszany Dolnej” spisana przez Panią
Olgę Illukiewicz, córkę Pani Elżbiety
Bojarczukowej, nauczycielki szkoły
męskiej.
W oddawanym właśnie do Państwa
rąk specjalnym wydaniu jubileuszowym gazety chcieliśmy przedstawić
historię i współczesność mszańskiej Jedynki. Jednak ograniczona ilość stron
nie pozwala na zamieszczenie wszystkich materiałów dokumentujących dorobek szkoły na przestrzeni tych lat.
Nadal otrzymujemy kolejne cenne
wspomnienia, dokumenty, zdjęcia,
czekamy też na dalsze. Obiecujemy,
że wszystko umieścimy w dokumentacji 50-lecia szkoły.
Dziś, prosimy Szanownych Czytelników o wyrozumiałość i życzliwość.

Uczniowie na podwórku starego budynku szkolnego przy ulicy Kolbego
wej zarządzeniem Rady Szkolnej Krajowej z dnia 26 czerwca 1920 roku,
szkoła w Mszanie Dolnej została zamieniona na szkołę pięcioklasową i podzielona na żeńską i męską. Pierwsza
pozostała w dawnym budynku, natomiast młodzież męska uczyła się w domach prywatnych, a od roku 1927
w budynku przy obecnej ulicy św. Maksymiliana Kolbego. Szkoły w Mszanie
Dolnej od września 1926 roku stały
się szkołami siedmioklasowymi.
Podczas II wojny światowej szkołę
męską zajęła początkowo żandarmeria
niemiecka. Niemcy usunęli ze szkoły
młodzież żydowską. Gdy budynek
szkolny pozostawały zajęte przez Niemców, dzieci uczyły się w kwaterach
prywatnych. W 1941 roku szkoła
żeńska została zajęta na kwatery
wojskowe. Nauka odbywała się wówczas w dwóch salach przedszkola przy
ulicy Leśnej.

mocy decyzji władz szkolnych dokonano podziału rejonu szkolnego
w Mszanie Dolnej na dwa obwody.
Obwód Szkoły Nr 1 obejmował część
miasta położoną po lewej stronie rzeki
Mszanki oraz część wsi Mszana Górna
po osiedle Steczki. Z północno-zachodniej części miasta obwód szkolny obejmował osiedle Wójty (ul. Krakowska),
od południa - Gronoszową, od zachodniej sięgał po osiedle Marki (ul. Zakopiańska), a od strony północnej po Kasinkę Małą. Od strony Glisnego osiedlem granicznym było Zarabie.
Najstarsza kronika naszej szkoły rozpoczyna się 22 kwietnia 1956 roku
i zawiera informacje o tym, że pomysłodawcą projektu budowy nowej
szkoły był pan Adolf Serbeński Powołano Komitet Założycielski Budowy
Szkoły. Zadecydowano, że powstanie
ona na roli Jamrozowej. Na zebraniu
rodziców jednomyślnie uchwalono
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składki od każdej rodziny, a także
ogłoszono „łańcuch ofiarodawców
dobrej woli”. Polskie Radio przeprowadziło wywiad z przewodniczącą
Komitety Budowy Szkoły - panią Stanisławą Gniadek oraz z kierowniczką
szkoły - panią Antoniną Lubecką w
sprawie zaawansowania prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy.
W kwietniu 1959 roku inżynier Nowotarski bezinteresownie dokonał pomiarów działki niezbędnych do opracowania projektu. Dnia 28 grudnia tego
samego roku została podpisana umowa między inwestorem-inspektorem
Oświaty w Limanowej, a kierownictwem pracowni „Miastoprojekt” w Krakowie w sprawie opracowania wstępnego projektu budowy szkoły. Dnia
1 czerwca 1960 r. Przedsiębiorstwo
Budowlane weszło na parcelę w celu
rozpoczęcia prac. 24 września wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowej szkoły. Na prośbę Komitetu Budowy wsparcia finansowego udzieliła
Polonia Amerykańska z Chicago.
Zwrócono się również o pożyczkę do
Stołecznego Komitetu Funduszu Budowy Szkół. Dnia 31 marca 1964 r.
został dokonany końcowy odbiór
obiektu szkolnego. Dnia 6 czerwca
1964 r. odbyło się uroczyste otwarcie
szkoły, już dwa dni później młodzież
rozpoczęła naukę w nowoczesnym
budynku z piętnastoma salami lekcyjnymi, dwoma pracowniami, salą gimnastyczną, świetlicą, stołówką z zapleczem kuchennym. W czerwcu 1964 r.
opuścili szkołę pierwsi absolwenci
kończący klasę siódmą. Stary budynek
Szkoły Podstawowej nr 1 został w
1965 r. zamieniono na internat dla
dzieci szkół podstawowych z terenu
powiatu limanowskiego a podczas wakacji długie lata mieściło się w nim
Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
W 1973 r. Szkoła Podstawowa nr 1
została przekształcona w Zbiorczą
Szkołę Gminną, do której dowożone
były dzieci od kl. IV z Kasiny Wielkiej
(Wydarte, Przymiarki), z Łostówki
i Glisnego oraz Mszany Górnej. Z Glisnego dzieci dochodziły, gdyż wówczas
nie było wybudowanej jeszcze drogi.
Według relacji w Archiwum Miejskim
z grudnia 1977 r., zawierającym informacje o stanie oświaty w mieście
i gminie Mszana Dolna, objętych dowozem do Zbiorczej Szkoły Gminnej
było 136 uczniów. Korzystali oni
w szkole ze świetlicy i dożywiania.
W 1981 r. zniesiono zbiorcze szkoły
gminne, szkoła podstawowa powróciła
do swojej pierwotnej nazwy. 6 czerwca
1994 r. odbyła się uroczystość nadania
szkole imienia Henryka Sienkiewicza.
Dyrektor Szkolnictwa Podstawowego
Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu
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Kalendarium

„Pomnik Tysiąclecia” - Księga
Pamiątkowa Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Mszanie Dolnej
mgr Władysław Ścianek, w swoim
wystąpieniu, zaliczył naszą szkołę
do najlepszych w województwie
nowosądeckim. Następnie odczytał akt
nadania szkole imienia i wręczył go
ówczesnej dyrektor pani mgr Władysławie Nizińskiej.
20 sierpnia 1998 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizację Ustawy o Systemie Oświaty,
oznaczało to rozpoczęcie wprowadzenia reformy szkolnej. Od 1 stycznia
1999 r. wszystkie szkoły zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego. Do zadań własnych gmin
należało prowadzenie szkół podstawowych i tworzenie gimnazjów, powiaty
zostały odpowiedzialne za funkcjonowanie szkół średnich i specjalnych.
Od roku szkolnego 1999/2000 w budynku szkoły funkcjonowały: Szkoła
Podstawowa nr 1 w której uczniowie
klas ósmych kończyli edukację podstawową i powstałe Gimnazjum Miejskie
z siedzibą w dwóch szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2003/2004
uchwałą Rady Miasta Mszana Dolna
powstają dwa zespoły szkół miejskich,
w skład których wchodzą szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi
i gimnazjum. Od tego roku zmieniły
się nazwy szkół na: Zespół Szkół Miejskich nr 1, ul. Sienkiewicza 2 i Zespół
Szkól Miejskich nr 2, ul. Rynek 2.
Bardzo ważnym wydarzeniem z życia naszej szkoły i Miasta było po 21
miesiącach prac budowlanych otwarcie Miejskiej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Miejskich nr 1. Ta doniosła
uroczystość miała miejsce w dniu
3 marca 2011 r. Nowoczesna, pełnowymiarowa hala sportowa największą
w powiecie limanowskim jest wizytówką naszego miasta.

1815 - przekształcenie szkoły parafialnej w trywialną
1878 - 1 września przyznanie szkole
jednoklasowej etatowej w Mszanie
Dolnej klasy nadetatowej, przez Radę
Szkolną Krajową. Wynajęcie dla tej klasy
pomieszczenia w domu prywatnym
1883 - odłączenie Łostówki, Mszany
Górnej, Glisnego oraz Kasinki Małej
od szkoły w Mszanie Dolnej
1884 - 1885 - budowa murowanego
budynku szkolnego o trzech salach lekcyjnych (SP2)
1900 - 1901 - przekształcenie dwuklasowej szkoły na czteroklasową
1920 - na mocy zarządzenia Rady
Krajowej przekształcenie szkoły na pięcioklasową oraz podział na męską
i żeńską. Żeńska pod kierownictwem
pana Józefa Łukasiewicza została w starym budynku szkolnym, szkoła męska
uczyła się w domach prywatnych
1926/1927 - kierownikiem szkoły męskiej jest pan Rudolf Cepurski kierowniczką szkoły żeńskiej pani Barbara
Garlacz. Odbywały się wspólne Rady
Pedagogiczne.
1927/1928 - Rada Gminy Mszana
Dolna kupuje budynek od hrabiego
Henryka Krasińskiego z przeznaczeniem na szkołę męską, kierownikiem
zostaje mianowany pan Władysław
Kasprzyk. Od roku szkolnego 1931/
1932 do 1950/51 kierownikiem szkoły
jest pan Franciszek Raczkowski
1939 - wybuch II wojny światowej.
Niemcy usunęli ze szkoły młodzież
żydowską Świadectwa szkolne były
wypisywane w języku niemieckim
i języku polskim.
1943 - 1944 - całkowite zajęcie szkoły
przez policja niemiecka z Limanowej
1950 - 1951 - nauka w wyremontowanym budynku szkoły żeńskiej oraz
„Sokoła”. W protokole Rady Pedagogicznej szkoły męskiej z dnia 23
czerwca 1950 roku pojawia się nazwa,
Publiczna Szkoła Powszechna stopnia
III męska. W kolejnym roku szkolnym
kierownikiem szkoły zostaje pan Kazimierz Czaja.
1953 - podział rejonu szkolnego na
dwa obwody
1956 - 22 kwietnia podanie informacji
w kronice szkolnej dotyczącej pana
Adolfa Serbeńskiego pomysłodawcy
projektu budowy szkoły
1960 - rozpoczęcie prac budowlanych.
Wmurowanie aktu erekcyjnego
1962 - złożenie wniosku o dotację
przez panią Antoninę Lubecką
1964 - 6 czerwca uroczyste otwarcie
szkoły przy ulicy Henryka Sienkiewicza. 8 czerwca rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym. Od roku
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szkolnego 1964/1965 dyrektorem
Szkoły Podstawowej nr 1 została
pani Antonina Lubecka (1964 1973).
1965 - wybory do Sejmu - Posłem IV
kadencji PRL została wybrana w okręgu 38 w Nowym Sączu pani Antonina
Lubecka
1965 - 1966 - Szkoła Podstawowa
Nr 1 nosi nazwę im. XX-lecia PRL
1973 - 1981 - pan dyrektor Eugeniusz Sieja obejmuje kierownictwo
Zbiorczej Szkoły Gminnej
1981 - 1984 - funkcję dyrektora
szkoły pełni pan Józef Nowak
1984 - 1991 - funkcję dyrektora
szkoły pełni pani Aleksandra Franczak
1991 - 2002 - funkcję dyrektora
pełni pani Władysława Nizińska
1994 - 6 czerwca nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza
1996 - 15 czerwca przyznanie szkole
sztandaru
1998 - 20 sierpnia przeprowadzenie
reformy systemu edukacji (powstanie
gimnazjum
1999 - nowa reforma strukturalnoprogramowa szkół. Sześcioletniej szkoły podstawowej oraz trzechletniego
gimnazjum.
1999/2000 - Gimnazjum Miejskie
w Mszanie Dolnej mieści się w dwóch
budynkach - przy Szkole Podstawowej
nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 2.
Funkcję dyrektora pełni pani Małgorzata Lenart-Halama.
2003/2004 - uchwałą Rady Miasta
Mszana Dolna, Gimnazjum Miejskie
weszło w skład powołanych zespołów,
szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej. Dyrektorem zostaje pani Anna Górska
(2002 SP nr 1, od 2003 do nadal ZSM
nr 1).
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Ludzie

1 listopada - wspominamy tych, którzy odeszli
Tu jest pamięć i tutaj świeczka.
Tutaj napis i kwiat pozostanie.
Ale zmarły gdzie indziej mieszka
na wieczne odpoczywanie.
J. Kulmowa, „W Zaduszki”

Aniela Wojciechowicz, Zofia Gniadek,
Eugenia i Julian Tolińscy, Krystyna
Szynalik, Józef Ceklarz, Józefa Król,

K

ontynuujemy tradycję pamięci
o zmarłych nauczycielach, pracownikach, uczniach naszej
szkoły i zasłużonych ważnych postaciach naszej małej Ojczyzny. Tę żywą
lekcję historii i patriotyzmu przekazujemy kolejnemu pokoleniu uczniów
i młodych nauczycieli.
Odeszli od nas:
Nauczyciele, którzy wiele lat pracowali w naszej szkole:
Antonina i Zygmunt Lubeccy, Stanisława Gniadek, Józefa Kroczka,

Halina Frączek, Maria Malec, Grażyna
Wiśniowska.
Pracownicy administracji i obsługi:
Elżbieta Kapera, Zofia i Jakub Knapczykowie, Rozalia Grzybek, Stanisława
Majerczyk.

Uczniowie:
Tomasz Żądło, Robert Leżański, Beata
Malec, Grzegorz Babisz, Paweł Pintscher, Benedykt Drabik, Przemysław
Stróżak, Marek Wacławik, Tomasz
Kotarba.
Radni Miasta Mszana Dolna:
Jerzy Żądło, Stanisław Dziętło, Robert
Rataj.
Pamiętamy o zasłużonych ważnych
postaciach naszej małej Ojczyzny:
Dr Sebastianie Flizaku, Ks. Proboszczu
Józefie Stabrawie, Ks. Proboszczu Mieczysławie Noworycie, Ks. Proboszczu
Teofilu Skalskim, Ks. Proboszczu Antonim Pawlicie
Oddajemy hołd Rodakom zamordowanym w walce o wolność naszej
Ojczyzny i bestialsko zamordowanej
mszańskiej społeczności żydowskiej.

Wspomnienia rodziców - Tadeusz Filipiak
Karolina Filipiak: Jaką szkołą była
nasza „Jedynka” w czasach, kiedy
ty byłeś jej uczniem?
Tadeusz Filipiak: Szkoła, do której
chodziłem była inna od tej, której
uczennicą jesteś ty, inna może nie
w sensie wyglądu zewnętrznego ale
na pewno inna w każdym innym wymiarze.
KF: Na czym te różnice polegają?
TF: Przede wszystkim było nas w tamtych czasach, a mówię o latach 19721978, dużo, dużo więcej niż w murach
popularnej „Jedynki”. Nie było gimnazjum i do szkoły chodziło się całe
8 lat, a byli i tacy, którzy szkołę tak
„kochali”, że czasem jedną, a bywało,
że i dwie klasy musieli poprawiać. Zaczynaliśmy lekcje tak jak wy, o 8.00,
ale ostatni dzwonek dzwonił nawet po
godz. 16. I jeszcze jedna ważna
różnica - uczyliśmy się także w soboty.
Może trudno to sobie wyobrazić, ale
było nas wszystkich wtedy prawie tysiąc - szkoła nosiła nazwę Zbiorczej
Szkoły Gminnej, a to oznaczało, że starym poczciwym „Osinobusem” dowożono do Mszany uczniów np. z Kasiny Wielkiej czy Łostówki.
KF: A ile było klas w poszczególnych rocznikach?
TF: Normą były klasy od A do D,
a w jednej klasie było po 40-45
uczniów. W klasie, do której ja chodziłem było 42 uczniów i uczennic.
Naszą wychowawczynią była późniejsza dyrektor tej szkoły pani mgr Aleksandra Franczak, zaś dyrektorem,
którego miło wspominam był znany
i wam pan mgr Eugeniusz Sieja.
KF: Czego uczyliście się w tamtych
latach?
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TF: Było zupełnie inaczej - na świadectwach od pierwszej klasy były
oceny. Nie było jedynek, a najgorsza
była dwója, zaś najwyższa - piątka
(bardzo dobry), nie tak jak dziś
szóstka. Nie było ocen opisowych uczniowie od pierwszej klasy wiedzieli, że pani może im dać dwóję,
jeśli nie będą umieć i piątkę, kiedy
do szkoły przyjdą przygotowani.
Uważam, że tamten system był bardziej sprawiedliwy i przejrzysty. Więcej też było przedmiotów, w klasie
piątej dochodziła historia, język rosyjski - takie to były czasy, że angielskiego
nie uczył nikt. Zaś rosyjski był bardzo
poważnie traktowany. W klasie szóstej
mieliśmy już fizykę! Klasa siódma to
kolejne nowe przedmioty: chemia
i przysposobienie obronne oraz wychowanie obywatelskie. Wiele z tych
nazw niewiele ci mówi, ale tak było
właśnie - na PO uczono nas sztucznego
oddychania, tamowania krwotoków,
unieruchamiania złamanych kończyn.
Na wychowaniu obywatelskim poznawaliśmy zasady funkcjonowania państwa - Konstytucję, prawa i obowiązki.
To były trudne czasy - wiedzieliśmy
od rodziców, że w Polsce dzieje się
źle, że wiele naszych praw jest ograniczonych, ale na lekcjach musieliśmy
tego słuchać i potem się tego uczyć.
KF: A gdzie uczyliście się wychowania fizycznego?
TF: Dla tej rzeszy uczniów była do dyspozycji ta mała sala, z której i wy czasem korzystacie. Jak nie padało, to
pan od w-f brał nas na boisko, tu gdzie
teraz stoi nowa hala. Był też asfalt
wylany w miejscu dzisiejszego boiska
z poliuretanu - tu graliśmy w piłkę

ręczną. Jednak najczęściej pan Tadeusz Borucki, nasz wuefista zabierał
nas, ku naszemu przerażeniu, nad
Mszankę - nazywaliśmy to miejsce „do
Koziołka”. Tam przez 45 min biegaliśmy tzw. „kółeczka” - jedno było
większe, drugie nieco krótsze. Kiedy
wracaliśmy do szkoły na pozostałe lekcje, często trudno nam było ze zmęczenia wyjść na II piętro, gdzie mieliśmy swoją salę. Ale wszyscy pana
Boruckiego wspominamy jak najlepiej.
Nie wiem, czy wiesz, ale pan Zbyszek
Stachura to uczeń pana Boruckiego.
W tamtych czasach „Jedynka” to była
potęga w sportach takich jak piłka ręczna, czy biegi przełajowe. W tych dyscyplinach nikt nam „nie podskoczył”.
KF: A czy uczyliście się w szkole
religii?
TF: Niestety nie. Jak ci już mówiłem,
tamte czasy łatwe nie były. W klasach
nie wisiały krzyże. Na akademiach
szkolnych sławiono bolszewickich i komunistycznych zbrodniarzy, takich jak
Lenin, Dzierżyński. Musieliśmy z okazji
rocznicy wybuchu II wojny światowej
deklamować wiersze o przyjaźni polsko-radzieckiej, a wiedzieliśmy od naszych dziadków i rodziców, że ci przyjaciele na nas napadli 17 września
1939r. Nie mogliśmy pytać o Katyń.
Nie mówiono nam o wydarzeniach na
Wybrzeżu w roku 1970, kiedy milicja
obywatelska i żołnierze Ludowego
Wojska Polskiego strzelali do polskich
robotników. Tym bardziej, więc
w tamtej szkole nie było miejsca dla
Boga, wiary i religii. Na katechezę chodziliśmy do małej salki przy kościele
św. Michała, a uczyła wspaniała siostra
Teresa - też franciszkanka.
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KF: A pamiętasz jakieś wydarzenie z tamtego czasu, kiedy szkoła
próbowała wam, uczniom, przeszkodzić w praktykach religijnych?
TF: Było takie wydarzenie w czerwcu
1979 roku, kiedy po raz pierwszy do
Polski przyjechał Jan Paweł II. Był to
zwykły, roboczy dzień. Oczywiście
władze państwowe nie zezwoliły na
ogłoszenie tego dnia dniem wolnym
od nauki i pracy. Byłem wówczas
w klasie ósmej i bardzo chcieliśmy
wszyscy w tym historycznym wydarzeniu uczestniczyć dzięki przekazowi
w telewizji. Ale oczywiście nie było
wolno - i wtedy stała się rzecz absolutnie wyjątkowa. Tuż przed lekcją
wychowania obywatelskiego wszyscy
z mojej 8A opuściliśmy mury szkoły
i poszliśmy do domu naszego kolegi,
który już w tamtych czasach miał poczciwego radzieckiego Rubina 714 P (telewizor kolorowy). Zasiedliśmy przed
ekranem i z wypiekami na twarzy śledziliśmy pierwsze kroki Ojca św. na
ojczystej ziemi. Nie myśleliśmy, co nas
za te „religijne” wagary spotka - a spotkała nas publiczna nagana na apelu
kończącym rok. Cała klasa musiała wystąpić na placu apelowym kilka kroków do przodu. Napiętnowano nas
wtedy, a my byliśmy dumni z naszej
postawy. Chciano nam także obniżyć
ocenę ze sprawowania, ale wśród nauczycieli byli wtedy także i wspaniali
pedagodzy, którzy nie dopuścili do
tego. Skończyliśmy szkołę i dziś spośród nas, absolwentów z roku 1979
spotykamy wielu nauczycieli, lekarzy.
Nie byliśmy więc tacy źli.
KF: A jak wspominasz swoją starą
„budę”?
TF: Z ogromnym sentymentem. To
były naprawdę piękne lata. Do dziś
trwają przyjaźnie z tamtego okresu Do
naszej wychowawczyni pani Aleksandry Franczak jeszcze przez kilkanaście
lat po skończeniu szkoły chodziliśmy
na jej imieniny 12 grudnia każdego
roku. Kilku naszych kolegów już niestety nie żyje - spotykaliśmy się wtedy,
także z naszą wychowawczynią na pogrzebach. To smutne, ale taka jest kolej rzeczy. My dziś mamy tyle lat, co
nasza szkoła - równe pół wieku!
KF: A pamiętasz jeszcze swoich
nauczycieli z podstawówki?
TF: Mogę ci jednym tchem wymienić
wszystkich - wielu z nich jeszcze spotykam na mszańskich ulicach, wielu
niestety nie żyje. Spróbuję wymienić
ich nazwiska - p. Lubecka, pierwsza
dyrektorka, p. Julian Toliński, p. Eugeniusz Sieja, p. Aleksandra Franczak,
p. Barbara Miśkowiec (wspaniała matematyczka), p. Barbara Wiśniowska
(chemia), p. Anna Chorągwicka (fizyka), p. Tadeusz Borucki (WF), p. An-
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drzej Smoter (zaj. techniczne), p. Wiesława Wójciak (j. polski), p. Maria Malec (j. rosyjski), p. Stożek (przyroda)
p. Maria Polańska (historia). To nauczyciele, ale ważną rolę, podobnie jak
dziś odgrywali woźni - w tamtych czasach byli to pani Zosia i pan Kubuś tak do nich się zwracaliśmy. Nie wpuścili do szkoły nikogo, kto nie miał na
sobie chałatu (ówczesny mundurek)
i szkolnej tarczy na rękawie. Chałaty
były w różnych kolorach - dziś nie
pamiętam jakie kolory przynależały, w
których klasach, ale pamiętam, że były

zielone, bordowe i chyba niebieskie?
KF: Wróciłbyś jeszcze do szkoły?
TF: Czasu cofnąć się nie da, ale to był
okres piękny i beztroski i bardziej zapadł w mojej pamięci niż czasy licealne. Chętnie bym te osiem lat jeszcze raz powtórzył.
Rozmowę z absolwentem szkoły jubilatki, Burmistrzem Miasta panem Tadeuszem Filipiakiem, przeprowadziła i zapisała córka
- Karolina Filipiak z kl. Vb

Nasza szkoła
we wspomnieniach

O

wspomnienia i refleksje z okresu
pracy w mszańskiej „Jedynce”poproszony przez nas został były
dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej pan
Eugeniusz Sieja. Oto, co zechciał nam
przypomnieć.
Eugeniusz Sieja: W mszańskiej „Jedynce” zwanej również „Tysiąclatką” pracowałem w latach 1974-1984.
Pierwszy rok pracy w tej szkole przypadł
na rok szkolny 1973/1974. Wtedy to
Szkoła Podstawowa Nr 1 w otrzymała
status Zbiorczej Szkoły Gminnej
w Mszanie Dolnej. Ja zostałem mianowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół.
Pełniąc obowiązki Gminnego Dyrektora Szkół, zobowiązany również zostałem do pełnienia funkcji dyrektora
Zbiorczej Szkoły Gminnej. Do tej szkoły
oprócz dzieci obwodu szkolnego nr 1
w Mszanie Dolnej uczęszczały dzieci ze
wsi:
1. Glisne - kl. 5 - 8
2. Łostówka - kl. 5 - 8
3. Kasina Wielka - szkoła nr 2 (Przymiarki) - kl. - 5 - 8
4. Kasina Wielka - szkoła nr 3 (Wydarte)
- kl. - 5 - 8
Wszystkie cztery szkoły zostały przekwalifikowane na tzw. punkty filialne
Zbiorczej Szkoły Gminnej. Uczniowie
uczęszczający do tej szkoły byli dowożeni dostosowanym do przewozu autobusem typu „Osinobus”.
Na stanowisku Gminnego Dyrektora
Szkół przepracowałem 6 lat, kolejne
4 lata pełniłem obowiązki zastępcy
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1.
W tej szkole przepracowałem łącznie
10 lat.
Moje wspomnienia z niezbyt długiego
okresu pracy pozostaną w mojej pamięci
na zawsze. Początek pracy nie należał
do łatwych. Nigdy dotąd nie kierowałem tak dużym zespołem pedagogów. Szkoła mająca bazę 17 izb lekcyj-

nych i 1 salkę gimnastyczną kształciła
prawie 1000 uczniów w 37 oddziałach.
Ważnym zadaniem dla mnie było tak
ułożyć plan zajęć dydaktycznych, by
uwzględnić potrzeby i warunki dojazdu
do pracy nauczycieli i uczniów, a nie
było to proste. Czuwali nad tym również
sami nauczyciele służąc pomocą.
Kadra Pedagogiczna szkoły była
wysokiej klasy niezależnie od posiadanych kwalifikacji zawodowych. Szkoła
osiągała sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Zawsze największą radość sprawiali
szkole ci szczęśliwi powracający z nagrodami, dyplomami i pucharami.
Cieszy mnie również to, że z tej
szkoły wielu uczniów już dawno zastąpiło emerytowanych nauczycieli, lekarzy, są inżynierami, pełnią różne
ważne funkcje społeczne. Moja praca
była dla mnie satysfakcjonująca, lubiłem
pracować z młodzieżą.
Odszedłem z tej placówki z myślą, że
nie udało mi się zrobić w ciągu mojej
dekady czegoś, co służyłoby uczniom
tej szkoły. W 2006 r. zabłysła iskierka
nadziei. Zostałem wybrany radnym do
Rady Miasta Mszana Dolna.
Wyborcy mi zaufali i dziękuję im
za to. Burmistrzem miasta z wyboru
został uczeń tej szkoły Tadeusz Filipiak.
Po roku działalności Rady Miasta
w 2007 r. przygotowałem i złożyłem na
Sesji Rady projekt uchwały w sprawie
budowy Hali Sportowej przy ZSM Nr 1
w Mszanie Dolnej, z pełną akceptacją
Dyrekcji i Rady Pedagogicznej szkoły
oraz przychylności Rady Miasta i Burmistrza. Projekt został zrealizowany
i budynek oddany do użytku w marcu
2011 r. Marzenie uczniów i radnego
o hali sportowej, przywołane w 2009 r.
na uroczystości szkolnej w ZSM NR 1
piosenką zespołu ABBA „Marzenie
mam” spełniło się w 2011 roku.
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Rozmowa z panią Aleksandrą Franczak

P

ani Aleksandra Franczak - wieloletnia nauczyciel i dyrektor
mszańskiej „Jedynki”.
Uczniowie: Dzień dobry. Dziękujemy, że zechciała Pani z nami porozmawiać o latach pracy w naszej
szkole. Czy może nam Pani przypomnieć, w jakich latach dokładnie
była Pani związana ze Szkołą Nr 1?
Aleksandra Franczak: Od 1960 do
1990 r.
U: Jakie były początki Pani pracy
w tej szkole?
AF: Zaczynałam od nauczania początkowego i wychowania fizycznego.
Prowadziłam też chór, ale nie grałam
na żadnym instrumencie. Bardziej zaawansowanym muzykiem był pan Ceklarz, więc z czasem on przejął obowiązek prowadzenia chóru. Ja wtedy
rozpoczęłam studium nauczycielskie
z geografii i pracy - techniki. Na początku uczyłam obydwu przedmiotów,
później całkowicie przejęłam geografię. Miałam też wychowawstwo od 1
do 8 klasy. Nigdy nie dopuściłam do
tego, by któryś z moich uczniów został
na drugi rok w tej samej klasie.
U: Większość mieszkańców naszego miasteczka zna Panią jako
zasłużonego dyrektora „Jedynki”.
Od kiedy pełniła Pani tę funkcję?
AF: W 1980 roku przeniesiona zostałam do pracy w internacie. Wróciłam
po czterech latach. Wtedy właśnie zostałam dyrektorem szkoły.
U: Czy może przypomnieć nam
Pani dyrektorów, którzy prowadzili
„Jedynkę” przed Panią?
AF: Najpierw dyrektorem była pani
Lubecka, potem, od 1960 roku, kiedy
pracowałam w internacie, kierował
szkołą pan Sieja, a następnie inspektor
Nowak. Jego wspominam jako człowieka bardzo wymagającego, ale przyznać trzeba, że organizacyjnie był
wspaniały; wszystko musiało być
u niego dopięte na ostatni guzik.
U: Którzy nauczyciele już pracowali w „Jedynce” podczas gdy Pani
była dyrektorem?
AF: Pamiętam, że przyjmowałam panią Tolińską, pana Jureckiego, pana
Szenderę, panią Kroczkę, panią Zosię
Gniadkową, panią Wojciewiczową, panią Szynalik i panią Joannę Osikę. Gdy
objęłam stanowisko, w szkole pracowało aż 54 nauczycieli. Zastępcą dyrektora była pani Potaczek, pedagogiem pani Stożek Maria, a potem pan
Dębski.
U: A jak spisywali się dawni
uczniowie naszej szkoły?
AF: „Jedynka” była na bardzo wysokim
czwartym miejscu w województwie
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pod względem wyników w nauce,
osiągnięć sportowych i sukcesów
w olimpiadach przedmiotowych - tak
dawniej nazywano konkursy przedmiotowe. Szkoła Podstawowa Nr 1
była wtedy dużą placówką; uczyło się
w niej ponad 1100 uczniów. Istniały
też prawie wszystkie oddziały klasy
specjalnej, do której uczęszczały takie
dzieci, które miały problemy w rozwoju psychicznym i psychoruchowym.
Było ich 70, mieszkały w internacie
i wchodziły w skład różnych klas.
U: Dyrektor dba o codzienne
dobre funkcjonowanie szkoły. A co
oprócz takiej pracy szczególnie zostało w Pani pamięci?
AF: Myślę, że między innymi to prowadzone w szkole większe prace remontowe. Pamiętam na przykład remont dachu. To była poważna inwestycja. Dzięki pomocy męża pani
Gniadkowej, który był prezesem GS,
jak i dzięki pomocy pani Lubeckiej,
znaleziono fundatora - WZGS Kraków.
W tamtych czasach też było ciężko i o finanse, i o materiały na remont,
dlatego każda pomoc była niezwykle
ważna. Udało się wtedy wymienić blachę, zmieniono też konstrukcję dachu,
który na początku był całkiem płaski a
został podniesiony. Całe drugie piętro
było w fatalnym stanie. Pod parkietem
w klasach wprost rosła pleśń, więc po
jej odkryciu trzeba było wszędzie zrywać parkiet i zakładać nowy. Wówczas
pomoc swoją okazali szkole m. in. pan
Kowalczyk i pan Mrózek. Takie duże
przedsięwzięcia w szkole nigdy nie należą do łatwych, a wtedy sporą trudnością dodatkowo było to, że wszystkie prace remontowe prowadzone były
w ciągu roku szkolnego i dzieci nor-

malnie się uczyły.
U: Czy może Pani się z nami podzielić jeszcze innymi wspomnieniami z tamtego okresu pracy
w szkole?
AF: Myślę, że zaciekawić was może to,
że istniała w naszej „Jedynce”' tzw.
klasa górnicza. Funkcjonowała ona
w ten sposób, że uczniowie, którzy
mieli problemy z nauką, począwszy od
szóstej klasy, uczyli się tylko przez trzy
dni w tygodniu, zaś przez dwa dni odbywali praktyki - najpierw w Instalu,
a później wyjeżdżali na Śląsk. Takie
praktyki trwały wtedy trzy miesiące, a
szkoła otrzymywała za nie od kopalni
pieniądze do wykorzystania. Inną ciekawostką było to, w jaki sposób uczyliśmy kontrolowania swojego języka
przez uczniów. W klasie stała metalowa puszka, do której - jeśli powiedziało się jakieś brzydkie słowo - za
karę trzeba było wrzucić pieniążka.
Tak zbierały się przez cały rok pieniądze, które potem przeznaczało się
na nagrody dla tych, co najwięcej
udzielali się w szkole.
Szkoła ogrzewana była koksem. Wagony przewożące ten koks na stację
należało rozładować w ciągu sześciu
godzin, inaczej za ich postój ponad
wyznaczony czas płacić trzeba było
karę - tzw. osiowe. To był niemały
kłopot. Bardzo ważne było zatem,
powstanie kotłowni gazowej, której
koszty wykonania
pokrył Urząd
Miasta.
Uczniowie: Dziękujemy Pani bardzo
za ten cenny dla nas wywiad.
Wywiad przeprowadzili uczniowie
kl. IIIa Gimnazjum Miejskiego Nr 1

Rodzice sojusznikami
naszej szkoły

W

spółpraca szkoły z rodzicami
naszych uczniów w każdym
roku szkolnym zasługiwała i
zasługuje na szczególne wyróżnienie i
uznanie. Rodzice działający w Komitetach Rodzicielskich a teraz w Radach Rodziców wykazywali wiele inicjatyw wspierających pracę szkoły.
Aktywnie uczestniczyli w organizacji
imprez klasowych i szkolnych, wycieczek oraz akcji charytatywnych. Zbierali środki na doposażenie bazy szkoły,
indywidualnie sponsorowali zakup pomocy szkolnych. Pyszne poczęstunki
przygotowywane przez nasze mamy
umilały dzieciom i dorosłym uroczys-

tości ślubowania klas pierwszych, spotkań świątecznych w klasach, Dnia
Babci i Dziadka, zabaw karnawałowych i zakończenia roku szkolnego. Pamiętamy również o tatusiach
i dziadkach, którzy wykonywali
„cięższe” prace, takie jak malowanie
sal, składanie mebli, remonty szafek
uczniowskich, transport mebli szkolnych z Holandii. Za wszelką okazaną
pomoc i zainteresowanie serdecznie
dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą
dobrą współpracę.
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Wydarzenia

Nasze osiągnięcia
Rok szkolny

Imię i nazwisko

Szkoła

Pełna nazwa konkursu

Imię i nazwisko nauczyciela

Laureaci i finaliści Konkursów Przedmiotowych Szkoły Podstawowej Nr 1
1977/1978

Urszula Antosz

SP

Wojewódzki Konkurs z Matematyki - Laureatka

mgr Barbara Miśkowiec

1978/1979

Jadwiga Morawska

SP

Wojewódzki Konkurs z Matematyki - Laureatka

mgr Barbara Miśkowiec

Jadwiga Morawska

SP

Wojewódzki Konkurs z Matematyki - Laureatka

mgr Barbara Miśkowiec

Jadwiga Morawska

SP

Wojewódzki Konkurs z Fizyki - Finalistka

mgr Anna Staroń

Andrzej Stożek

SP

Wojewódzki Konkurs z Fizyki - Finalista

mgr Anna Staroń

Jan Fiut

SP

Wojewódzki Konkurs z Matematyki - Laureat

mgr Barbara Miśkowiec

Agnieszka Kwiecińska

SP

Wojewódzki Konkurs z Matematyki - Laureatka

mgr Barbara Miśkowiec

Lucjan Kapera

SP

Wojewódzki Konkurs z Historii - Finalista (IV m. w woj.)

mgr Maria Figura

Krystyna Malec

SP

Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego - Finalistka (IX m. w woj.) mgr Maria Malec

Jolanta Malec

SP

Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego - Finalistka (XI m. w woj.) mgr Maria Malec

Renata Suś

SP

Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego - Finalistka (XII m. w woj.) mgr Maria Malec

Teresa Potaczek

SP

Wojewódzka Olimpiada z Języka Polskiego - Finalistka (XV m. w woj.)

mgr Władysława Jamróz

Zofia Skowronek

SP

Wojewódzka Olimpiada z Języka Rosyjskiego - Finalistka

mgr Maria Malec

Zbigniew Surówka

SP

Wojewódzka Olimpiada z Historii - Finalista

mgr Maria Figura

Kinga Chudzikiewicz

SP

Wojewódzka Olimpiada z Języka Polskiego - Finalistka (XI m. w woj.)

mgr Władysława Jamróz

Franciszek Surówka

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Matematyki - Laureat

mgr Barbara Miśkowiec

Krystyna Wcisło

SP

Wojewódzka Olimpiada z Języka Rosyjskiego - Laureatka

mgr Maria Malec

Anna Siwiec

SP

Wojewódzka Olimpiada z Biologii - Finalistka

mgr Maria Stożek

Emilia Białoń

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Fizyki - Finalistka

mgr Anna Staroń

Roman Wieczorek

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Techniki - Finalista ( XV m. w woj.)

mgr Jerzy Klin

Łukasz Bajołek

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Matematyki - Finalista (VII m. w woj.) mgr Władysława Nizińska

Łukasz Bajołek

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Fizyki - Finalista (XII m. w woj.) mgr Anna Staroń, mgr Józefa Krzysztofiak

Rafał Knapczyk

SP

Wojewódzka Olimpiada z Techniki - Finalista

mgr Jerzy Klin

Marcin Wydra

SP

Wojewódzka Olimpiada z Języka Polskiego - Finalista

mgr Władysława Jamróz

Marta Świerk

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Biologii - Finalistka

mgr Maria Stożek

Tomasz Mucha

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Geografii - Finalista

mgr Joanna Osika

1989/1990

Jarosław Gondor

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Geografii - Laureat

mgr Joanna Osika

1992/1993

Tomasz Potaczek

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Geografii - Finalista

mgr Joanna Osika

1996/1997

Tomasz Łabuz

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Geografii - Finalista

mgr Joanna Osika

Małgorzata Staroń

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Fizyki - Finalistka

mgr Anna Staroń

Przemysław Pulit

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Fizyki - Finalistka

mgr Anna Staroń

Wojciech Batko

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Fizyki - Finalistka

mgr Anna Staroń

Andrzej Szczypka

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Fizyki - Finalistka

mgr Anna Staroń

Justyna Tomala

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa Historii - Finalistka

mgr Maria Kołodziej

Grzegorz Łabuz

SP

Wojewódzka Olimpiada Przedmiotowa z Geografii - Laureat

mgr Joanna Osika

Justyna Krzywiak

SP

Małopolski Konkurs z Języka Polskiego - Laureatka

mgr Władysława Jamróz

Justyna Krzywiak

SP

Małopolski Konkurs Historyczny - Laureatka

mgr Maria Kołodziej

Tomasz Kowalczyk

SP

Małopolski Konkurs z Techniki - Laureat

mgr Jerzy Klin

Aleksandra Głowacka

SP

Małopolski Konkurs z Fizyki - Laureatka

mgr Anna Staroń

Lucyna Kołodziej

SP

Małopolski Konkurs z Fizyki - Laureatka

mgr Anna Staroń

Andrzej Szczypka

SP

Małopolski Konkurs z Fizyki - Finalista

mgr Anna Staroń

Anna Karczewska

SP

Małopolski Konkurs z Języka Angielskiego - Laureatka

mgr Bożena Stępień

Justyna Krzywiak

SP

Małopolski Konkurs z Języka Angielskiego - Laureatka

mgr Bożena Stępień

Magdalena Woźny

SP

Małopolski Konkurs Geograficzny - Laureatka

mgr Joanna Osika

Anna Karczewska

SP

Małopolski Konkurs Geograficzny - Finalistka

mgr Joanna Osika

Łukasz Chrustek

SP

Małopolski Konkurs Geograficzny - Finalistka

mgr Joanna Osika

1979/1980

1980/1981

1983/1984

1984/1985

1985/1986

1987/1988

1988/1989

1997/1998

1998/1999

1999/2000
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1986/1987

Fotogaleria

Aby po latach było co wspominać…

S

zkołę nazywa się czasami pięknie
- drugim domem. Tutaj, tak jak
w domu, poza pracą i obowiązkami jest czas na świętowanie, bycie razem, czas na emocje i wspólne
przeżywanie.
Służą temu wszystkie działania podejmowane zgodnie z opracowywanym na każdy rok szkolny kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych.
Co roku przychodzi więc np. pora na
świętowanie Bożego Narodzenia ubieranie choinek, wykonywanie dekoracji, składanie życzeń, przekazywanie Światełka Betlejemskiego, kolędowanie, wspólną adorację żłóbka.
Podobnie pamiętamy o tradycjach
związanych z innymi świętami - religijnymi i narodowymi, a ponadto
pielęgnujemy swoje własne - wewnątrzszkolne; są to m. in.: Święto
Patrona Szkoły, Dzień Ziemi, Dzień
Dziecka i Dzień Sportu, zabawa andrzejkowa i karnawałowa. Pamiętamy
o zmarłych, pielęgnujemy pamięć o Janie Pawle II, przesyłamy sobie walentynkowe serdeczności, organizujemy
spotkania klasowe, wycieczki, ogniska,
turnieje.

Kółko szachowe w naszej szkole ma
już 20 lat. Powstało w 1994 r. z inicjatywy uczniów przy akceptacji ówczesnej dyrekcji szkoły. Na jego prowadzenie wyraził zgodę Pan Jan Zapała,
instruktor i sędzia szachowy MZSz
w Krakowie. Już po kilku latach
uczniowie osiągali sukcesy w turniejach szachowych na szczeblu powiatowym i rejonowym. Jesteśmy organizatorami corocznego Turnieju Szachowego Ziemi Zagórzańskiej i Podhala dla dzieci szkół podstawowych
i gimnazjów. Przez dwa dni szkoła
gości młodych szachistów z terenu
południowo - wschodniej Polski.
Fundatorem nagród w tych turniejach
i sponsorem wyjazdów naszych
uczniów na zawody jest Burmistrz
Miasta.

Wiosna 2/2014 - wydanie specjalne
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Fotogaleria

Dzień Patrona Szkoły - Henryka Sienkiewicza

C

o roku w maju uczniowie uroczyście obchodzą Dzień Patrona
Szkoły- Henryka Sienkiewicza.
Poświęcony on jest poszczególnym jego
powieściom. Organizujemy konkursy
znajomości życia i twórczości sławnego
pisarza, plastyczne, turnieje klasowe i
szkolne. Nasze wysiłki wieńczy akademia, na której młodzież prezentuje
sceniczne interpretacje tekstów Sienkiewicza.
Z wielką dbałością o szczegóły historyczne wykonujemy rekwizyty sztandary, elementy uzbrojenia, stroje
z epoki. Całości dopełnia muzyka i
choreografia. Obchody Dnia Patrona
nie kończą się na apelu. Uczniowie
jeszcze później mają możliwość
dokładnego zaznajomienia się z elementami dekoracji eksponowanymi na
terenie szkoły. Najmłodsi dodatkowo
włączają się w uroczystości szkolne organizując konkursy plastyczne, wiedzy
o patronie, inscenizacje wybranych
utworów Sienkiewicza oraz „Bieg z
Patronem”- honorową rundę przedstawicieli klas 0-3 dookoła boiska szkolnego.

12
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Fotogaleria

Klub
Globtrotera

O

d 2008 roku działa w naszej
szkole Klub Globtrotera założony i prowadzony przez panią mgr Dorotę Zubek. Celem tego
klubu jest rozbudzenie w młodych
umysłach ciekawości świata, potrzeby
nauki języków obcych, kształtowanie
charakterów, nauka odpowiedzialności
za siebie i innych, a także wykorzystanie umiejętności nabywanych w szkole, w życiu codziennym oraz w nadzwyczajnych okolicznościach.

Klub Globtrotera organizuje wiele
wycieczek - zarówno krajowych jak
i zagranicznych. Te drugie mają formę
zielonej szkoły, która jest przeniesieniem tradycyjnych lekcji z ławy szkolnej w plener. Dzięki działalności klubu
uczniowie Zespołu Szkół Miejskich
Nr 1 mieli możliwość zwiedzania następujących krajów europejskich:
Grecja - 2008, Francja - 2009, Hiszpania - 2010, Włochy - 2011, Bułgaria 2012, Grecja - 2013.
Cztery lata temu udało się zarazić
pasją podróżowania mszańską „Dwójkę”. Uczniowie Gimnazjum Miejskiego
Nr 2 uczestniczyli w wyjazdach do
Hiszpanii, Włoch, Bułgarii i Grecji.
Wspólnie przeżyte chwile, ciekawe
doświadczenia i wesołe przygody zawiązują przyjaźń, która pozostaje na
całe życie. W wyjazdach towarzyszą
nam również rodzice. Chętnie włączają się w organizowane zajęcia terenowe, mają również swój wkład
w tworzenie kroniki, która powstaje
na każdej „Zielonej szkole”. Zawarte
w niej rysunki, samodzielnie ułożone
piosenki, a nawet poematy oraz oczywiście fotografie będą po latach na
pewno miłym wspomnieniem szkolnych lat.

Wiosna 2/2014 - wydanie specjalne
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Fotogaleria

Pierwsze kroki do sławy

W

szkole od wielu lat uczniowie
uczestniczą w zajęciach teatralnych. Liczne uroczystości
szkolne czy imprezy środowiskowe uświetniały w ostatnim okresie występy
grupy prowadzonej przez panią Władysławę Jamróz. „Niezapominajki”
wystawiały inscenizacje utworów Tuwima i Brzechwy oraz bajek napisanych przez samą opiekunkę grupy,
a także fragmenty dramatów Fredry czy
Mickiewicza. Grupa teatralna działała
też przy świetlicy szkolnej - największym jej osiągnięciem było wywalczenie pierwszego miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Świetlic Szklonych.
Teatr „TO MY” prowadzony przez
I. Kołodziej wystawiał baśniowe opowieści dla młodszych koleżanek i kolegów, przedstawienia kabaretowe
i okolicznościowe, ale też z powodzeniem reprezentował szkołę na przeglądach i konkursach o zasięgu terytorialnym. Dwukrotnie zdobył pierwsze miejsce w organizowanym przez
Miejski Komitet Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeglądzie
Małych Form Teatralnych Miasta
i Gminy „Przebudzenie w strachu” oraz
Nagrodę Specjalną na X Spotkaniach
Teatralnych w MDK im. A. Bursy
w Krakowie.
Do dziś zajęcia teatralne cieszą się
w szkole duża popularnością.
W bieżącym roku szkolnym działają
dwie takie grupy - młodsza przygotowywała dla uczniów i rodziców „Kopciuszka”, gimnazjalna - prowadzona
przez p. Kubowicz - II cz. „Dziadów”
A. Mickiewicza.

14
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Wydarzenia
Rok szkolny

Imię i nazwisko

Szkoła

Pełna nazwa konkursu

Imię i nazwisko nauczyciela

Udział w Konkursach Przedmiotowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich Nr1w Mszanie Dolnej

2003/2004

Dariusz Dudzik

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Finalista

mgr Joanna Osika

Dariusz Dudzik

Gimnazjum Małopolski Konkurs Wiedzy Ogólnej „W. W. - Wiem Więcej” - Laureat

mgr Joanna Osika

Dariusz Dudzik

Gimnazjum Małopolski Konkurs Matematyczny - Laureat

mgr Agnieszka Pasternak

Dariusz Dudzik

Gimnazjum Małopolski Konkurs Chemiczny - Finalista

mgr Dorota Zubek

Julia Krzywiak

Gimnazjum Małopolski Konkurs Biologiczny - Laureat

mgr Elżbieta Sowa

Aneta Tomala

Gimnazjum Małopolski Konkurs Historyczny - Laureatka

mgr Maria Kołodziej

Radosław Chwistek

Gimnazjum Małopolski Konkurs Historyczny - Finalista

mgr Maria Kołodziej

Katarzyna Łabuz

Gimnazjum Małopolski Konkurs Historyczny - Finalista

mgr Maria Kołodziej

Piotr Maciążek

Gimnazjum Małopolski Konkurs Języka Angielskiego - Finalista

mgr Jolanta Bukańska

Bożena Kowalczyk

2005/2006

2006/2007

2007/2008

SP

Małopolski Konkurs Humanistyczny - Finalistka

Gimnazjum Małopolski Konkurs Historyczny - Laureatka

mgr Maria Kołodziej

Bożena Kowalczyk

Gimnazjum Małopolski Konkurs Historyczny - Laureatka

mgr Maria Kołodziej

Magdalena Łabuz

Gimnazjum Małopolski Konkurs Historyczny - Laureatka

mgr Maria Kołodziej

Krzysztof Biel

Gimnazjum Małopolski Konkurs Historyczny - Finalista

mgr Maria Kołodziej

Maria Przeklasa

Gimnazjum Małopolski Konkurs Historyczny - Finalistka

mgr Maria Kołodziej

Marta Huzior

Gimnazjum Małopolski Konkurs Matematyczny - Finalistka

mgr Agnieszka Pasternak

Katarzyna Kotarba

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Laureatka

mgr Joanna Osika

Tomasz Kania

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Laureat

mgr Joanna Osika

Radosław Chwistek

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Laureat

mgr Joanna Osika

Jarosław Kot

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Finalista

mgr Joanna Osika

Agata Stachura

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Finalistka

mgr Joanna Osika

Krzysztof Biel

Gimnazjum Małopolski Konkurs Historyczny - Laureat

mgr Maria Kołodziej

Agata Stachura

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Laureatka

mgr Joanna Osika

Lilianna Chalcarz

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Finalistka

mgr Joanna Osika

Bożena Kowalczyk

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Finalistka

mgr Joanna Osika

Patrycja Wacławik

Gimnazjum Małopolski Konkurs Języka Angielskiego - Finalistka

Monika Figura

Mariola Kołodziej

SP

Małopolski Konkurs Humanistyczny - Finalistka

mgr Władysława Jamróz

Rachela Antosz - Rekucka

SP

Biblijny dla uczniów szkoły podstawowej - Laureatka

s. Wiesława Kasacka

Dominik Górni

SP

Biblijny dla uczniów szkoły podstawowej - Finalista

s. Wiesława Kasacka

Jakub Antosz - Rekucki Gimnazjum Małopolski Konkurs z Języka Polskiego - Laureat

mgr Irena Kołodziej

Maria Krzywiak

Gimnazjum Małopolski Konkurs Historyczny - Laureatka

mgr Maria Kołodziej

Paweł Franczak

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Laureat

mgr Joanna Osika

Marcin Kotarba

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Laureat

mgr Joanna Osika

Sylwia Bąk

Gimnazjum Biblijny dla uczniów gimnazjum - Finalistka

mgr Rafał Ryczek

Jakub Antosz - Rekucki Gimnazjum Biblijny dla uczniów gimnazjum - Laureat
Paweł Franczak
Rachela Antosz - Rekucka
Dominik Górni

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2013/2014

mgr Władysława Jamróz

Liliana Chalcarz

mgr Rafał Ryczek

Gimnazjum Małopolski Konkurs Wiedzy Ogólnej „W. W. - Wiem Więcej” - Finalista mgr Dorota Zubek
SP

Małopolski Konkurs Biblijny - Laureatka

Gimnazjum Małopolski Konkurs Biblijny - Laureat

s. Jolanta Bielińska
ks. Rafał Ryczek

Magdalena Madej

SP

Małopolski Konkurs Przyrodniczy - Finalistka

mgr Iwona Dudzik

Rachela Antosz - Rekucka

SP

Małopolski Konkurs Humanistyczny - Finalistka

mgr Katarzyna Kubowicz

Rachela Antosz - Rekucka

SP

Małopolski Konkurs Matematyczny - Finalistka

mgr Monika Jurczak - Ślaga

Karol Kozicki

Gimnazjum Małopolski Konkurs z Fizyki i Astronomii - Finalista

mgr Dorota Zubek

Sylwester Sowa

Gimnazjum Małopolski Konkurs Chemiczny - Finalista

mgr Dorota Zubek

Alina Stożek

Gimnazjum Małopolski Konkurs z Języka Angielskiego - Finalistka

mgr Monika Figura

Sowa Sylwester

Gimnazjum Małopolski Konkurs Chemiczny - Laureat

mgr Dorota Zubek

Dominik Górni

Gimnazjum Małopolski Konkurs z Fizyki i Astronomii - Finalista

mgr Dorota Zubek

Kunecka Anna

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Finalistka

mgr Osika Joanna

Panek Wojciech

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Finalista

mgr Osika Joanna

Lipień Aleksandra

Gimnazjum Małopolski Konkurs Biologiczny - Finalistka

mgr Górska Agata

Wojciech Panek

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Finalista

mgr Osika Joanna

Bieniek Weronika

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Finalistka

mgr Osika Joanna

Jakub Siwiec

Gimnazjum Małopolski Konkurs Geograficzny - Finalista

mgr Osika Joanna

Rachela Antosz - Rekucka Gimnazjum Małopolski Konkurs z Języka Polskiego - Laureatka

mgr Irena Kołodziej

Anna Filipiak

Gimnazjum Małopolski Konkurs z Języka Polskiego - Finalistka

mgr Irena Kołodziej

Michał Mstowski

Gimnazjum Małopolski konkurs z Fizyki i Astronomii - Finalista

mgr Dorota Zubek

Kamil Żak

Gimnazjum Małopolski Konkurs Informatyczny - Finalista

mgr Jerzy Klin

Michał Panek

Gimnazjum Małopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie - Finalista

mgr Urszula Batko
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Wydarzenia

Z życia klas najmłodszych

T

radycją naszej szkoły jest uroczyste ślubowanie i pasowanie
na uczniów klas pierwszych
będące oficjalnym przyjęciem ich do
społeczności uczniowskiej. Co roku
pierwszaki przed swoimi rodzicami,
gośćmi, koleżankami i kolegami z
przedszkola i klas zerowych prezentują
umiejętności recytatorskie, muzyczne
i taneczne. Pani dyrektor wielkim
ołówkiem pasuje każdego pierwszoklasistę na pełnoprawnego ucznia.
W trosce o bezpieczeństwo każdego
roku organizowane są spotkania z policją. Ich celem jest nie tylko wzbogacenie wiedzy uczniów o bezpiecznym
poruszaniu się na drodze, ale także
nauka zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
Dzieci biorą również udział w różnych
konkursach plastycznych organizowanych przez Gazetę Krakowską i projektach (np. „Odblaskowa szkoła”
„Bezpieczna podróż po Europie”).
„Spotkanie z porą roku” to okazja,
aby od rana ,,na niebieskim piętrze”
młodszej grupy wiekowej było inaczej
niż zwykle. Znikają obowiązkowe granatowe mundurki, a w klasach i na
korytarzu dominują wszystkie odcienie
kolorów witanej pory roku. Na wspólnym spotkaniu uczniowie klas 0-III
piosenką i przygotowanymi rekwizytami witają aktualną porę roku. Są też
zagadki, przysłowia i kolorowe spacery
ulicami miasta.
Spotkaniem przy „ognisku” corocznie świętujemy rocznicę odzyskania
niepodległości. Każda klasa śpiewa
przygotowaną pieśń legionistów. Dzięki takim prezentacjom nasi najmłodsi
wzbogacają swój repertuar o kolejne
utwory. Na każdym spotkaniu uczymy
się także, jak być patriotą w dzisiejszych czasach.
Kolejną niezwykle miłą imprezą dla
dzieci klas 0-III są andrzejki. Uczniowie poznają tradycje i historię powstania tego święta, a następnie każde
dziecko ma możliwość poznania, oczywiście z ,,przymrużeniem oka”, swojej
przyszłości.
6 grudnia jest niezwykłym dniem
w naszej szkole. Od samego rana
wszyscy czekamy na wyjątkowego
Gościa. Z ogromną radością dzieci witają Świętego Mikołaja, który zawsze
przynosi ze sobą wór prezentów. Okres
świąt Bożego Narodzenia jest czasem
szczególnie radosnym w naszej szkole,
nie tylko za sprawą Świętego Mikołaja,
ale także klasowych wigilii. Dzielimy
się opłatkami, składamy sobie życzenia
świąteczne i śpiewamy kolędy. Spotkania klasowe poprzedza uroczystość,
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na której klasa przygotowująca akademię prezentuje świąteczny repertuar, a także przedstawia zwyczaje kolędnicze Zagórzan.
Do niezwykle wzruszających dni
w naszej szkole zaliczyć należy Dzień
Babci i Dziadka. Przy pięknie nakrytych stołach seniorzy ze wzruszeniem
oglądają przygotowany przez poszczególne klasy program artystyczny.
Wzruszenie dostojnych gości jest zawsze ogromne, a ukradkiem ocierane
łzy świadczą o miłości i zadowoleniu
z ukochanych wnuków. Często rodzice
dzieci zapraszają góralską kapelę,
która skocznie przygrywa. W całej
szkole słychać więc głos gości, którzy
kończą spotkanie śpiewem kolęd i pastorałek.
Pierwsze półrocze kończy niezwykle
barwna zabawa karnawałowa. Dzieci
przebierają sie, wcielając się w różne
postaci z bajek, wykonują kotyliony
w ustalonych wcześniej kolorach.
Odbywają się też konkursy, zabawy
i pokazy tańców. W przerwie dzieci
zapraszane są na pyszny poczęstunek

przygotowany przez rodziców. Jest to
okazja do integracji dzieci ze wszystkich młodszych klas. I nie tylko w przygotowaniu i prowadzeniu zabaw pomagają także uczniowie Samorządu Szkolnego.
Coroczna zimowa olimpiada sportowa to okazja do wspaniałej zabawy.
Otwiera ją przemarsz reprezentantów
każdej klasy i zapalenie symbolicznego
znicza. Zawodnicy rywalizują w ustalonych dyscyplinach sportowych. Nasze zawody nie odbywają się na
śniegu, lecz imitują takie zabawy
w sali gimnastycznej. Są to ślizgi na
kocykach, slalom hokejowy, strzał
krążkiem do bramki i rzut „śnieżkami”
do celu. Zawodnicy zagrzewani są do
walki dopingiem świetnie bawiącej się
publiczności. Każda klasa przygotowuje własny okrzyk. Po zawodach następuje odczytanie wyników i wręczenie medali i dyplomów. Symbolem
tego wydarzenia jest maskotka Olimpek, przekazywana na rok zwycięskiej
klasie.
14 lutego to dzień ważny w naszym

kalendarzu imprez, ponieważ wybieramy najsympatyczniejszą dziewczynkę i najsympatyczniejszego chłopca. Plebiscyt odbywa się w każdej
klasie, a jego wyniki prezentowane są
na wspólnym spotkaniu klas 0-III.
Na forum społeczności uczniowskiej
najsympatyczniejsi są dekorowani medalami i z dumą prezentują je na korytarzu szkolnym, w klasie i w rodzinnym domu. Ta forma uwrażliwia
uczniów na życzliwość i kształtuje kulturę osobistą.
Święta Wielkiej Nocy to czas na tradycyjne palmy, pisanki, kartki świąteczne, dekoracje w klasach i spotkania przy wielkanocnym stole. Dzielimy
się jajkiem, składając sobie życzenia
świąteczne.
Od kilku lat naszym zwyczajem jest
poznawanie krajów Unii Europejskiej.
Uczniowie wybierają kraj, który przybliżają w łatwy i obrazowy sposób
swoim kolegom. Pierwszymi z nich
były Wielka Brytania i Irlandia, potem:
Belgia, Dania, Włochy, Grecja, Hiszpania, Francja. W tym roku wraz
z Rumcajsem i Hanką poznawaliśmy
uroki przepięknej Pragi.
1 czerwca Dzień Dziecka to niewątpliwie piękny dzień dla każdej pociechy. Poszczególne klasy inaczej organizowały sobie ten czas. Były
wycieczki piesze i autokarowe,
ogniska, zabawy ruchowe, wyjścia
do miejscowego kina. Od dwóch lat
ten dzień poświęcamy na prezentowanie talentów młodych artystów
w cyklu „Mam talent”.
Kalendarz wydarzeń młodszej
grupy wiekowej jest bogaty w liczne
konkursy klasowe, międzyklasowe, na
szczeblu szkolnym i pozaszkolnym.
Takie współzawodnictwo uczy dzieci
rywalizacji i kreatywności w twórczym
odtwarzaniu swoich umiejętności.
Mamy konkursy plastyczne, recytatorskie, matematyczne, ortograficzne,
wiedzy o patronie szkoły, zawody
w piłce nożnej i mini siatkowej. Ważną
formą edukacji teatralnej jest kontakt
z żywym słowem poprzez coroczne
wyjazdy do Teatru Lalek „Rabcio”
w Rabce-Zdroju. Dzieci uczestniczą
w ciekawych spektaklach przygotowanych przez teatr, poznając klasykę
literatury dziecięcej, różne formy teatralne i lalkowe, efekty specjalne i dźwiękowe. Mają również możliwość
spotkania z aktorami po spektaklu.
Zdobyte doświadczenie często jest wykorzystywane w szkolnych przedstawieniach i dramach. Wycieczki te powiązane są z poznawaniem sztuki
ludowej naszego regionu.
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Rok szkolny 2011/2012 to początek
spotkań z ludźmi z pasją. Ks. Józef
Małota przybliżył dzieciom myślistwo,
pani Teofila Latoś - prezes mszańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, w interesujący
sposób wprowadziła uczniów w czas
bożonarodzeniowy. Tradycje wielkanocne przybliżyła nam pani Barbara
Stożek - członkini zespołu Zagórzanek.
Wielką pasją wykazuje się co roku nasz
burmistrz pan Tadeusz Filipiak, pomagając w przeprowadzeniu spotkania
ze Świętym Mikołajem. Panowie Jan
Gargas i Michał Baran to miłośnicy
przyrody i fotografii. Dzięki nim
uczniowie poznali unikatowe rośliny
i zwierzęta naszej okolicy.
Piękną tradycją naszej grupy wiekowej jest coroczny koncert dla rodziców
organizowany przez uczniów klas 0
i III. Dla swoich mam i tatusiów dzieci
wraz z wychowawcami przygotowują
niepowtarzalny występ i obdarowują
ich prezentami, uśmiechem oraz
słodką niespodzianką.
Zakończenie roku szkolnego to
okazja do prezentacji umiejętności
zdobytych w ciągu całego roku.

Koncerty
filharmonii

P

rzygoda z filharmonią rozpoczęła
się w naszej szkole w 2010 roku.
Wtedy to, zaprosiliśmy muzyków
z Filharmonii im. K. Szymanowskiego
w Krakowie na pięć koncertów edukacyjnych, w których wzięły udział dzieci
z klas 0 - III.
Koncerty spodobały się zarówno
dzieciom jak i nauczycielom, dlatego
też na stałe zagościły w kalendarzu
imprez młodszej grupy wiekowej.
Roczny cykl koncertów obejmuje obecnie 9 tematów, podczas których dzieci
poznają sylwetki wybitnych kompozytorów oraz ich dzieła, muzykę różnych
narodów, rodzaje instrumentów muzycznych, style i gatunki muzyczne czy
techniki kompozytorskie. Te trudne
nieraz tematy pomagają zrozumieć
dzieciom prowadzący koncerty prelegenci, którzy w bardzo ciekawy sposób
przekazują i tłumaczą wiedzę muzyczną. W czasie czterech lat spotkań
gościliśmy w szkole wielu artystów
muzykujących, tańczących i śpiewających. Okazało się, że wśród dzieci
są młodzi melomani, którzy w maju
br. wyjechali do Filharmonii Krakowskiej na koncert symfoniczny z cyklu
,,Lato w Filharmonii”. To były niezapomniane wrażenia.
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1 czerwca w naszej szkole prawdziwym Świętem Dzieci

O

d kilku lat łączymy obchody
Międzynarodowego Dnia Dziecka z odkrywaniem talentów
uczniów uczęszczających do naszej
szkoły, mając na uwadze teorie i słowa
Howarda Gardnera ,,najważniejszym
wkładem jaki może wnieść oświata do
rozwoju dziecka jest dopomożenie mu
w znalezieniu dziedziny, która najbardziej odpowiada jego talentom(…).
Powinniśmy poświęcać mniej czasu
na klasyfikowanie uczniów(…) a więcej na odkrywanie ich naturalnych predyspozycji czy uzdolnień i rozwijaniu
ich”. Tego dnia chętni uczniowie naszej szkoły prezentują swoje możli-

wości, predyspozycje: plastyczne, wokalne, taneczne, instrumentalne, recytatorskie, sportowe niejednokrotnie
wzbudzając podziw i zachwyt zarówno
wśród zgromadzonych rówieśników,
jak też nauczycieli i rodziców. Każda
prezentacja jest niepowtarzalna i wyjątkowa, tak jak każdy z nas, dlatego
wszyscy uczestnicy zostają nagrodzeni
„diamencikami”. W zeszłym roku
szkolnym dodatkową niespodzianką
dla uczniów były najdłuższe życzenia
świata wymyślone i przygotowane
przez nauczycielkę mgr Jolantę Stramę-Morawską.

Młodzi w działaniu

W

edług przedwojennych ksiąg
protokolarnych
pierwsze
wzmianki o samorządności
uczniowskiej w naszej szkole datowane
są na rok 1932. Działała wtedy tak
zwana Gmina Szkolna. W roku 1934
grupa uczniów szczególnie zaangażowanych w sprawy środowiska lokalnego utworzyła Samorząd Szkolny
i Klasowy. Zmieniały się czasy,
a w Samorządzie zawsze gromadzili
się wrażliwi młodzi ludzie, którym nieobce było pragnienie zmiany życia
szkolnego na lepsze.
Zawsze też był on miejscem, gdzie
uczono aktywności społecznej, rozwiązywania trudnych nieraz problemów, godnego reprezentowania swojego środowiska. Często, ci którzy
działali na rzecz społeczności uczniowskiej, w dorosłym życiu wykorzystywali zdobyte doświadczenia w służbie
społecznej.
Obecnie w gestii naszego samorządu
jest wiele działań. Oto najważniejsze
z nich:
1. Rozwiązywanie problemów środowiska uczniowskiego;
2. Szkolne dyskoteki (3,4 rocznie);
3. Akcja „Znicz” - przygotowanie i roznoszenie wianków i zniczy na groby
zmarłych nauczycieli, uczniów i pracowników naszej szkoły oraz na mogiły żołnierzy i lokalne miejsca pamięci
narodowej;
4. Akcja rozdawania flag w listopadzie;
5. Akcja „Adopcja serca”. Od ośmiu lat
samorząd organizuje zbiórkę pieniędzy
na utrzymanie chłopca z Rwandy;
6. Współpraca ze szkolnym kołem
Caritas;
5. Organizacja losowania „Szczęśli-

wego numerka”;
7. Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę;
8. Współpraca z organami szkoły - gronem pedagogicznym, radą rodziców
oraz Dyrekcją.
Oprócz wyżej wymienionych imprez
cyklicznych, każdy rok przynosi nowe
wyzwania i pomysły na urozmaicenie
życia szkoły. W ostatnim czasie sukcesem zakończyły się następujące przedsięwzięcia:

1. Zbiórka i przekazanie na ręce PCK
wsparcia finansowego dla dzieci i młodzieży z terenów objętych powodzią
w 2011 roku;
2. Współpraca z Polskim Czerwonym
Krzyżem - kurs pierwszej pomocy;
3. Zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji
Dzieciom Zdążyć z Pomocą;
4. Zbiórka pieniędzy na pomoc humanitarną dla Japonii - maj 2011;
5. Przygotowanie i przeprowadzenie
szkolnych prawyborów prezydenckich;
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6. Inicjatywy wspólne z Gimnazjum
Miejskim Nr 2 (dyskoteka andrzejkowa - październik 2011,dyskoteka
karnawałowa - luty 2012, dyskoteka
na zakończenie roku - czerwiec 2012);
7. Zbiórka pieniędzy na rzecz chłopca
chorego na neuroblastomę. Akcja ta
zakończyła się wielkim sukcesem, ponieważ udało się nam zebrać ponad
1800 zł.
W tym roku zorganizowaliśmy mikołajkowy kiermasz ciast, konkurs na
„Najlepszą klasę „Tydzień owocowy”
„Zielone lekcje” - prowadzone i przygotowywane przez uczniów, promujące zdrowy styl życia, wybory najsympatyczniejszego i najsympatyczniejszej uczennicy gimnazjum
a w maju posadziliśmy pięć drzewek
na pięćdziesięciolecie Jedynki.
Działając na rzecz lokalnej samorządności uczniowskiej nasza szkoła
zainicjowała Forum Samorządów
Uczniowskich z terenu Miasta i Gminy
Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź.

Szkolne koło Caritas
Powinno się być dobrym jak chleb,
Powinno się być jak chleb,
który dla wszystkich leży na stole,
z którego każdy może kęs dla siebie,
ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.
Św. Brat Albert

P

o rekolekcjach wielkopostnych
głoszonych w naszej parafii
w marcu 2006r. przez ks. Tomasza Pilarczyka, zachęcającego młodych
ludzi do niesienia pomocy innym, postanowiliśmy założyć Szkolne Koło Caritas. Dwudziestu jeden uczniów naszej
szkoły całym sercem zaangażowało się
w działalność społeczną i charytatywną.
W dniu 26.04.2006 r. Arcybiskup
Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz oficjalnie zatwierdził Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół Miejskich Nr1 w Mszanie
Dolnej. Na asystenta kościelnego Koła

mianowany został ks. mgr Stanisław
Parzygnat - proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego. Na opiekuna powołano
p. mgr Monikę Zarębską - pedagoga
szkolnego. W chwili obecnej nasze
Koło zawsze może liczyć na życzliwe
wsparcie ks. Proboszcza Tadeusza
Mrowca.
Do tej pory przeprowadzone zostały
następujące akcje:
- „Piórnik” - zbiórki pieniędzy na przybory szkolne.
- „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - zbiórka
pieniędzy na fundusz stypendialny.
- Sprzedaż świec Caritas.
- „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”

Mieć wyobraźnię miłosierdzia

Z

achęceni
wezwaniem Jana
Pawła II do gotowości niesienia
pomocy potrzebującym, przystąpiliśmy do projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” realizowanego
pod patronatem aż sześciu ważnych
podmiotów Małopolski, m.in. Marszałka Województwa Małopolskiego,
Metropolity Krakowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty. Przyjęliśmy
nazwę „Promyk nadziei”. W 2010
roku nasz projekt otrzymał wyróżnienie
od organizatora - Samorządu Województwa Małopolskiego.
Nasza grupa co roku liczy 20 osób.
Od 2009 roku opiekunem projektu jest
Stanisława Łabuz, wolontariatem opiekowały się również Krystyna Wiewiórka i s. Jolanta Bielińska. W trakcie
realizacji zadań, do prac włączyło się
spore grono sojuszników: nauczycieli,
rodziców i uczniów. Nasza praca nie
miałaby sensu i nie przynosiłaby takich
efektów bez pomocy pani Dyrektor
Anny Górskiej, która wspomagała nas
finansowo przy organizacji wycieczek,
nauczyciele pomagali w organizacji
spotkań, przygotowaniu inscenizacji
i oprawy muzycznej, rodzice przygotowywali ciasta, sponsorowali słodycze
i napoje. Niektórych zadań nie zrealizowalibyśmy bez zaangażowania
wszystkich uczniów naszej szkoły Ci,
którzy w naszej szkole uczą się „wy-
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obraźni miłosierdzia”, później jako absolwenci aktywnie działają w grupach
charytatywnych.
W naszym projekcie postanowiliśmy
objąć opieką ludzi starszych, samotnych i chorych, dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych z naszej
szkoły, kolegów i koleżanki mających
problemy w nauce, a także włączać się
w akcje: „Szlachetna paczka” oraz
„I Ty możesz pomóc.” Oprócz tych
stałych działań co roku podejmujemy
jeszcze inne akcje np. spotkania
z mieszkańcami DPS, „Sklepik z rozmaitościami”, „Kup ciastko i pomóż” zbiórka pieniędzy na leczenie, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc
dzieciom z biednych krajów Białorusi,
Ukrainy, Afryki.
I cóż moglibyśmy dodać na zakończenie. Chyba tylko tyle, że myli się
każdy, kto myśli, że nasza praca był
to - choć szlachetny - ale trud, jakieś
wyrzeczenia czy ciężko wygospodarowany czas.
W pewnym sensie tak jest, ale tylko
w pewnym sensie, ponieważ nieoczekiwanie nasza praca stała się trudem
radosnym, przyniosła wiele satysfakcji,
wiele pozytywnych, pięknych przeżyć.
Cieszymy się również dlatego, że coraz częściej spotykamy się z życzliwością, że mogliśmy w to piękne dzieło
włączyć także innych, że coraz więcej
jest osób, które starają się odpowiedzieć na apel naszego drogiego Ojca
Świętego Jana Pawła II i uczestniczyć
w tworzeniu cywilizacji miłości.

- zebrane pieniądze przekazane zostały
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mszanie Dolnej.
- „I Ty możesz pomóc” - zbiórka żywności w sklepach przed Świętami
Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy.
Towary zostały przekazane potrzebującym rodzinom.
- „Maskotka” - zebrane zabawki otrzymały dzieci z Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych.
- Zorganizowane były dyskoteki z których dochód przeznaczony został na
dofinansowanie wycieczek dzieci
z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji.
- Na potrzeby SKC pozyskaliśmy środki
od osoby prywatnej.
W listopadzie, już po raz trzeci przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu „SZLACHETNA PACZKA”, który
łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Pomysłodawczynią uczestniczenia naszej szkoły w tej akcji jest
pani Dorota Wańczyk. Wspomagają
nas rodzice i prywatni sponsorzy.
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Forum Samorządów Uczniowskich

W

marcu 2011 roku przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1
oddana została hala sportowa. Dzięki temu w naszej szkole pojawiły się warunki do organizowania
dużych imprez nie tylko sportowych.
Narodził się pomysł wspólnych obrad
przedstawicieli samorządów uczniowskich różnych szkół z naszego rejonu.
I tak dnia 17.06.2011 r. odbyło się
I Forum Samorządów Uczniowskich
pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Małopolskiego.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele społeczności uczniowskich
czternastu szkół z miasta i gminy
Mszana Dolna oraz gminy Niedźwiedź.
Forum zaszczycili swoją obecnością
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty
w Krakowie, Burmistrz Miasta Mszana
Dolna oraz Wójt Gminy Mszana Dolna.
Forum poświęcone było idei samorządności w ogóle, a szczególnie jej
realizacji w samorządności uczniowskiej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz mając świadomość problemów środowiska lokalnego dnia 23.05.2013 r. nasza szkoła
zorganizowała drugie spotkanie samorządów uczniowskich. Tym razem na
nasze zaproszenie przybyły delegacje
trzynastu szkół. Patronat nad II Forum
objął Burmistrz Miasta Mszana Dolna.

Zaprosiliśmy również przedstawicieli
władz lokalnych i Kuratorium Oświaty.
Spotkanie poświęcone zostało problemom bezpieczeństwa. Nawiązaliśmy
współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Edukacji Dla Bezpieczeństwa
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Kołem Ratowników V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta
Witkowskiego w Krakowie. Przedstawiciele obu tych organizacji przybyli
do Mszany, by zapoznać uczestników
naszego Forum z podstawowymi zasadami pierwszej pomocy. Atrakcję
spotkania stanowiły także pozoracje
scenek stanów zagrożenia życia lub
zdrowia, które wprowadziły atmosferę
autentyczności. Dzięki naszym stara-

niom przybyła na II Forum przedstawicielka Fundacji Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Pani
psycholog na co dzień pracująca
w Warszawie przedstawiła uczestnikom program „Nie uciekaj”, obejmujący problemy związane ze zjawiskiem ucieczek młodzieży z domów.
Zebrani mieli jeszcze możliwość obejrzenia radiowozu i wozu zawodowej
straży pożarnej, ponieważ dbając
o wszystkie aspekty bezpieczeństwa
zaprosiliśmy także przedstawicieli Komisariatu Policji oraz Straży Pożarnej.
Mamy nadzieję, iż Forum Samorządów
Uczniowskich stanie się stałą imprezą
kojarzoną z Zespołem Szkół Miejskich
Nr 1 w Mszanie.

Edukacja ekologiczna

O

d najmłodszych lat dzieci w naszej szkole uczą się jak dbać
o otaczającą przyrodę. Formy
tej działalności zmieniały się na
przestrzeni ostatnich lat. W grudniu
2000 r. rozpoczęło działalność Szkolne
Koło Ligii Ochrony Przyrody, gdzie
spotykali się wszyscy młodzi miłośnicy
roślin i zwierząt. Od wielu lat szkoła
współpracuje z Gorczańskim Parkiem
Narodowym. Często korzystamy z oferty edukacyjnej parku i wyjeżdżamy
na ciekawe wycieczki i zajęcia warsztatowe połączone z pokazem przezroczy
i filmów.
W latach 2002-2005 w Gorczańskim
Parku Narodowym powstał autorski
program edukacji ekologicznej „Czym
skorupka za młodu nasiąknie.... czyli,
jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas”. Jego autorkami są panie
Krystyna Popko-Tomasiewicz i Mariola
Stefanik. Przy testowaniu tego programu współpracowały trzy nauczycielki z naszej szkoły: Grażyna Staroń,
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Izabela Staroń i Maria Szczypka. Niektóre tematy realizowane są do tej
pory w czasie zajęć edukacyjnych.
W ramach akcji Sprzątania Świata,
dzieci porządkowały teren
wokół szkoły, a z okazji
Dnia Ziemi brały udział
w konkursach, rozgrywkach i przygotowywały
przedstawienia o tematyce
ekologicznej. Za pieniądze
ze sprzedaży puszek aluminiowych dzieci zakupiły
krzewy do ogrodu szkolnego. W ramach projektu
„Ochrona zagrożonych gatunków ptaków w Karpatach Zachodnich” pani Mariola Stefanik z GPN przeprowadziła zajęcia „Ptaki znane i nieznane” dla uczniów klas trzecich. Pan
leśniczy Janusz Gondor na wycieczce
do zimowego lasu uczył rozpoznawać
tropy zwierząt i pokazywał ślady ich
żerowania. Obecnie trzy klasy pierw-

sze uczestniczą w projekcie przyrodniczym „Klub Czterech Żywiołów”. Od
kilku już lat w ramach akcji
„Zakrętki.info - Pomagamy nie tylko

przyrodzie...” zbieramy surowiec wtórny podnosimy świadomość ekologiczną i równocześnie pomagamy niepełnosprawnym dzieciom.
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Kultura

Obchody Dnia Ziemi

W

kwietniu od wielu lat w naszej szkole organizowane są
obchody Dnia Ziemi. Z tej
okazji co roku przygotowywane są konkursy międzyklasowe. Poszczególne
klasy IV-VI I Gimnazjum, wykonują
zadania w różnych kategoriach.
Odbywa się również turniej wiedzy
przyrodniczo - ekologicznej, przeprowadzany przez nauczyciela przyrody.

Uczniowie poszczególnych klas biorą udział w konkursie, rywalizując
w poszczególnych kategoriach. Wszystkim poczynaniom przygląda się jury,

które ocenia uczniów za przygotowanie do konkursu. Za szczególne zaangażowanie się w ochronę środowiska
przyrodniczego, uczniowie otrzymują
dyplomy, albumy oraz inne nagrody.
Od wielu lat organizowana jest zbiórka
baterii oraz puszek aluminiowych.
Współpracujemy z organizacją REBA
Uczniowie są wynagradzani za aktywny udział w organizowanej zbiórce

surowców wtórnych. W akcje ekologiczne angażowana jest cała społeczność szkolna.

Jasna szkoła - prosta sprawa!

K

onkurs wiedzy dla młodzieży
szkół gimnazjalnych w ramach
projektu 90 szkół na 90 lat Philips w Polsce Grupa 13 uczniów z klas
II Gimnazjum Miejskiego nr 1 przystąpiła do ogólnopolskiego projektu
edukacyjno - sportowego „Jasna szkoła
- prosta sprawa” promującego wiedzę
na temat zdrowego stylu życia. Projekt
zorganizowany został na 90 lecie firmy
Philips pod patronatem Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Centrum UNEP/
GRID oraz Głosu Nauczycielskiego.
Do projektu przystąpiło 113 gimnazjów z 96 miast Polski, w tym 8 szkół
z Małopolski. Od listopada 2011r. do
marca 2012r. reprezentacja Jedynki
prowadziła w szkole zajęcia praktyczne i badania pod kierunkiem nauczyciela biologii mgr Agaty Górskiej
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wg wytycznych i przy wykorzystaniu
materiałów edukacyjnych przygotowanych przez organizatorów. Zakończeniem działań było przystąpienie do internetowego testu wiedzy znajdującego się na portalu projektu. Pytania
dotyczyły ekologii, profilaktyki zdrowotnej, zasad higieny, właściwej diety
i nawyków żywieniowych oraz sposobów oszczędzania energii. Wynik testu
okazał się dla nas bardzo dobry na 25
pkt do zdobycia uzyskaliśmy 20 dzięki
temu znaleźliśmy się w gronie 15 szkół
nagrodzonych za wynik. Nagroda wyjątkowa i jakże cenna to energooszczędne oświetlenie do 10 sal lekcyjnych
opiewające na kwotę 24000,00 zł.
Nie zabrakło słów podziękowania za
taki prezent dla szkoły od dyrekcji
i nauczycieli.

Promocja
zdrowia

P

romocja zdrowia w ZSM Nr 1 od
dawna jest jednym z priorytetowych zadań. Celem naszej pracy
jest kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów, dbanie o higienę
i bezpieczeństwo, zmianę nawyków
żywieniowych, a co za tym idzie ogólną
poprawę samopoczucia społeczności
szkolnej.
Realizujemy szereg przedsięwzięć
propagujących zdrowy styl życia oraz

podnoszących wiedzę i świadomość
uczniów w tym zakresie.
W szkole realizowane są programy
i projekty edukacyjne:
„Owoce w szkole”, „Szklanka
mleka”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Nie
pal przy mnie proszę”, „Pięć porcji warzyw i owoców”, „Trzymaj formę”,
„Podróż do Ekolandii”. Organizowane
są konkursy plastyczne. Uczniowie
gimnazjum dodatkowo planują i przygotowują projekty edukacyjne z biologii, których tematyka jest ściśle
związana z promocją zdrowego stylu
życia. Na uwagę zasługują projekty
przygotowywane z myślą o najmłodszych uczniach szkoły, którzy z wielkim zaangażowaniem biorą udział
w zajęciach prowadzonych przez starsze koleżanki i aktywnie przyswajają
wiedzę na temat zasad zdrowego
odżywiania. Działający na terenie
szkoły Samorząd Uczniowski organizuje akcje prozdrowotne, które cieszą
się wśród uczniów dużym zainteresowaniem, np. „Tydzień jabłkowy”, „Tydzień owocowy”, Przygotowywane są
i przeprowadzane przez uczniów „Zielone lekcje” w formie prezentacji,
wykładów, konkursów „Familiada”,
„Jeden z dziesięciu”, gier i zabaw tematycznych. Ciągłość i różnorodność
działań prozdrowotnych oraz nabywane przez uczniów wiadomości
i umiejętności w tym zakresie „zaowocowały” udziałem w licznych konkursach.
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Wydarzenia

Tradycja jest twoją
godnością, twoją dumą,
twoim szlachectwem

G

óralską muzykę, taniec i śpiew
słychać w naszej szkole od blisko trzydziestu lat, kiedy to
nauczyciele założyli szkolne koło regionalne. Pan Jerzy Klin uczył chętnych uczniów grać na skrzypcach i basie w góralskiej kapeli. Pani Józefa
Król, a następnie Maria Szczypka prowadziły naukę śpiewu i tańca. Swoimi
występami uczniowie wzbogacali programy artystyczne wielu uroczystości
szkolnych i środowiskowych.
Byli z występem na dożynkach
gminnych w Mszanie Górnej, śpiewali,
tańczyli i wygłosili gadkę gwarą zagórzańską podczas uroczystej Sesji Rady
Miasta dla jubilatów, którzy obchodzili
swoje Złote Gody. Mali Zagórzanie
z mszańskiej „Jedynki” wzięli udział
w II Przeglądzie Kolędniczym Dzieci
i Młodzieży Gminy Mszana Dolna
w Olszówce. Śpiewali i tańczyli dla

uczniów z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Portugali i Szwecji podczas międzynarodowego spotkania samorządów
szkolnych, które odbyło się w naszej
szkole w ramach programu Socrates Comenius. Z zapałem uczyli swoich
kolegów z Europy tańca do piosenki
„Zasiali górale owies”. Zagórzańską
gwarą, przyśpiewkami i tańcami przy
skocznej góralskiej muzyce przywitali
w swojej szkole ministra Pawła Jarosa
- Rzecznika Praw Dziecka. Nie mieli
też tremy podczas występu z okazji
spotkania z J. E. ks. Biskupem Janem
Szkodoniem z młodzieżą oraz nauczycielami. Zagórzańskiego krakowiaka
oraz piosenki zaprezentowali młodzieży z Włoch, która gościła w Zespole
Szkół Techniczno- Informatycznych w
Mszanie Dolnej. Dzieci i młodzież
uczęszczająca na zajęcia kółka regionalnego brała aktywny udział w „Zagórzańskich Posiadach”, których pomysłodawcą była nauczycielka geo-
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grafii - pani Joanna Osika. „Zagórzańskie Posiady’’ na kilka lat weszły do
kalendarza imprez w Szkole Podstawowej Nr 1.
W procesie kształtowania tożsamości regionalnej podstawową rolę pełni
rodzina, a rozpoczętą edukację regionalną kontynuuje szkoła. Aby proces
ten przebiegał w sposób płynny, konsekwentny i programowo spójny, nauczycielki: Marzena Tomal, Maria
Szczypka i Małgorzata Zapała opracowały „Program edukacji regionalnej
dla klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1
w Mszanie Dolnej”. W ramach realizacji tego programu prowadzone są
zajęcia, organizowane spotkania,
warsztaty z udziałem ekspertów w tej
dziedzinie: pani Teofili Latoś - prezesa
Oddziału PTL, pani Barbary Stożek solistki zespołu „Mszanicanki”. Panie
podczas zajęć opowiadają o dawnych

zwyczajach, tradycjach związanych
ze świętami , wykonują z dziećmi tradycyjne zabawki na choinkę, podłaźniczki, palmy wielkanocne, wianki,
bibułkowe kwiaty, uczą dzieci przyśpiewek, gwary zagórzańskiej. Podczas
„Posiadów” zasiadały w Jury oceniającym wykonanie zadań. W ramach
realizacji tego programu w szkole
organizowany jest cykl spotkań
z Człowiekiem z Pasją, szkolne przeglądy kolęd zagórzańskich, konkursy
palm wielkanocnych, pisanek i stroików świątecznych. Do realizacji zajęć
o tematyce regionalnej włączają się
także rodzice. Przygotowują dla dzieci
wigilię klasową i śniadanie wielkanocne z regionalnymi potrawami.
Poprzez wychowanie regionalne
staramy się kształtować w naszych wychowankach przywiązanie do tradycji,
która pozwala nam zachować nasz narodowy indywidualizm i kulturową odrębność.

Harcerstwo
w naszej
szkole

O

d początków istnienia Gorczańskiego Hufca ZHP w Mszanie
Dolnej w Szkole Podstawowej Nr
1 istniało harcerstwo. Gromady zuchowe
i drużyny harcerskie prowadzili instruktorzy - nauczyciele naszej szkoły, m.in.
p. Anna Staroń, p. Aleksandra Piwowarczyk, p. Marta Szymeczko, p. Joanna
Osika.
Obecnie w skład Zielonego Szczepu
w ZSM nr 1 wchodzą dwie gromady
zuchowe „Słoneczna Gromada” prowadzona przez p. Marię Szczypkę i „Leśna
Gromada” prowadzona przez p. Grażynę Staroń. Z dniem 01.09.2009r.
w naszej szkole rozpoczęła swoją
działalność Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki. Do czerwca 2013r.
opiekę nad harcerzami pełniła dh Katarzyna Kaczmarczyk. W chwili obecnej
szkolną drużynę prowadzą druhny
Anna Filipiak i Adriana Jakubiak, byłe
uczennice tej szkoły.
Harcerze spotykają się systematycznie, by poprzez wspólną zabawę, po-

dejmowane inicjatywy drużyny i aktywne uczestnictwo w działaniach hufca
szerzyć piękne, harcerskie idee. Wśród
wielu zadań realizowanych przez
drużynę znalazły się m. in. te poświęcone świętom i rocznicom narodowym
(obchody Święta Niepodległości, Apel
Poległych - na cześć zamordowanych
w Katyniu, wpis do księgi kondolencyjnej po katastrofie pod Smoleńskiem,
spotkania pokoleń), tradycjom i zwyczajom (przekazywanie Betlejemskiego
Światełka Pokoju, kolędowanie, przygotowywanie stroików świątecznych,
andrzejkowe wróżby), a najczęściej poświęcone radosnemu odpoczynkowi
i zabawie (wakacyjne wyjazdy na kolonie do Pobierowa, wycieczki, ogniska
wspólne gry i zabawy)
To bardzo ważne, by w dzisiejszym
świecie nie zabrakło tych, którzy harcerskie szczytne idee pielęgnują i przekazują młodym pokoleniom, dlatego
cieszymy się, że w naszej szkole harcerstwo nie tylko istnieje i aktywnie działa,
a przede wszystkim dlatego, że drużyna
wciąż się rozrasta i co rok nowi uczniowie składają przyrzeczenie harcerskie.
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Wydarzenia

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

5

0 lat temu powstała Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Dolnej,
a sala gimnastyczna i boisko
sportowe od początku były jej nieodłącznym elementem. Jak mówi tytułowa sekwencja nie zapomniano
o tym, by stworzyć odpowiednie warunki do kształtowania zarówno ciała
jak i umysłu. Na wychowanie fizyczne
w tej szkole zawsze kładziono wielki
nacisk, czego efektem jest wysoki poziom sprawności fizycznej uczniów.
Młodzież bierze udział w turniejach
i zawodach sportowych, a osiąganymi
wynikami sławi szkołę w powiecie, województwie i kraju.
Historię tworzą ludzie i już na wstępie redagujący ten artykuł przeprasza
wszystkie osoby, których nie wymieniono, a miały swój wkład w działalność sportową szkoły. Wynika to z braku dostępnej dokumentacji.
Na wstępie pragniemy wspomnieć
o wielkim propagatorze kultury fizycznej panu Julianie Tolińskim - nauczycielu związanym z Mszaną Dolną od
1932 roku, działaczu harcerskim
i turystycznym, odznaczonym m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1962-1972 nad
rozwojem fizycznym uczniów czuwała
pani Anna Bajołek. Od roku 1972 pani
Marta Szymeczko, a od 1973 roku pan
Tadeusz Borucki byli nauczycielami
i ponad trzydzieści lat tworzyli historię
wychowania fizycznego. Ten okres to
rozwój gier zespołowych, a szczególnie
piłki ręcznej, lekkiej atletyki, biegów
przełajowych. W kronikach szkolnych
znajdują się informacje o sukcesach
nawet na poziomie ogólnopolskim.
Wychowawcy wielu pokoleń młodzieży, w której zaszczepiali „sportowego bakcyla”. Ich uczniami byli
obecni nauczyciele wychowania fizycznego: pan Zbigniew Stachura, pani
Marta Bijatowska oraz pan Grzegorz
Szynalik. Pan Tadeusz Borucki pracował do 1999 roku, natomiast pani
Marta Szymeczko przeszła na emeryturę w 2005 r. Od 1982 do 1987r. na
stanowisku nauczyciela wychowania
fizycznego pracował pan Tadeusz Klimek - propagator piłki ręcznej,
założyciel MKS „Szarotki”. Ze swoją
drużyną dziewcząt zajmował wysokie
miejsca w rozgrywkach szkolnych i organizowanych przez Krakowski Okręgowy Związek Piłki Ręcznej. W 1995
roku do grona nauczycieli wychowania
fizycznego dołączył pan Zbigniew Stachura, który jest wychowankiem tej
szkoły. Jest kontynuatorem tradycji
szkoły w piłce ręcznej i lekkiej atletyce,
ale również dba o doskonalenie spraw-
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nościowe młodzieży w wielu innych
dyscyplinach sportowych, osiągając
najwyższe pozycje na szczeblu powiatu i województwa. W 1995 roku
założył i do tej pory prowadzi
Uczniowski Klub Sportowy „TOP”.
Dokumentuje i propaguje działalność
sportową szkoły, tworząc gabloty
z pucharami i wystawy dyplomów zdobiące korytarze szkolne oraz stronę internetową http://sp1mszana_sport.republika.pl, na której można znaleźć
wszelkie informacje na temat osiągnięć
sportowych naszych uczniów od
1996r. Pan Zbigniew Stachura otrzymał medal „Za zasługi w rozwoju
sportu młodzieży szkolnej”, „60-lecia
SZS” przyznany przez Małopolski SZS
oraz Brązowy Krzyż Zasługi postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Pani Katarzyna Mielnikiewicz rozpoczęła pracę w 2002 roku jako nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Mszanie Dolnej.

gają indywidualnej pracy.
Piłka ręczna, nożna, koszykówka,
siatkówka, lekka atletyka, atletyka terenowa, gimnastyka, tenis stołowy,
unihokej, pilates, fitness. Od przyszłego roku narciarstwo alpejskie planowane przez pana Zbigniewa Stachurę - instruktora w tym zakresie.
Wymienione dyscypliny to część oferty
w zakresie wychowania fizycznego.
W szkole można uczestniczyć w zajęciach SKS, a także ćwiczyć: taekwondo, aikido, zapasy, siatkówkę
w sekcjach klubowych. Pan Grzegorz
Szynalik podejmuje działania mające
na celu utworzenie klasy o profilu
sportowym. Szkoła bierze czynny
udział w sportowym życiu miasta
Mszana Dolna i powiatu limanowskiego, współpracując z organizacjami
i klubami sportowymi: Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Limanowej, TKKF „Lubogoszcz”, KS „Turbacz”, UKS „TOP” (sekcja-zapasy),
UKS „Koryo” (sekcja-taekwondo), UKS

Posiada uprawnienia trenerskie taekwondo, interesuje się również nowoczesnymi formami gimnastyki, które
wprowadza na lekcjach wychowania
fizycznego. Jest instruktorem fitness
i pilatesu związany z popularną „Jedynką”, gdzie uzyskiwał wiele sukcesów sportowych pod okiem swoich
nauczycieli, teraz sam szkoli młodzież
z dużym powodzeniem. Jest trenerem
piłki nożnej, co wykorzystuje nie tylko
w szkole, ale także trenując młodych
piłkarzy w KS „Turbacz”. Absolwentką
„Jedynki” jest także pani Marta Bijatowska - specjalistka w zakresie rehabilitacji ruchowej, wychowania fizycznego oraz kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Instruktorka pilates i Makaton (porozumiewanie się językiem gestów). Od 9
lat pracuje z młodzieżą szkolną, prowadząc lekcje wychowania fizycznego
oraz z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie, które wyma-

„Beskid”.
W 2011r. wielkim wydarzeniem
było oddanie do użytku nowoczesnej,
pełnowymiarowej hali sportowej oraz
boiska wielofunkcyjnego. Obiekty powstały dzięki zaangażowaniu, byłego
dyrektora tej szkoły pana Eugeniusza
Siei (byłego radnego), burmistrza
miasta Mszana Dolna pana Tadeusza
Filipiaka oraz Rady Miasta Mszana
Dolna. To największy tego typu obiekt
sportowy w powiecie limanowskim.
Sport w „Jedynce” zawsze traktowany był priorytetowo, a osiągane sukcesy przynosiły jej chlubę. Tak jest
i dzisiaj. Obecnie Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Mszanie Dolnej to
czołowa szkoła w powiecie limanowskim. Zainteresowanych zapraszamy
na stronę internetową: http://sp1mszana_sport.republika.pl lub klikając na
zakładkę „Sport w Jedynce” na stronie
Miasta.
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Życie
w świetlicy
szkolnej

Socrates Comenius

D

la tych uczniów, którzy spędzają w szkole czas przed lekcjami i po lekcjach, w świetlicy szkolnej organizowane są różnorodne formy zajęć. Aby właściwie zorganizować ten wolny czas, prowadzone
są atrakcyjne zajęcia, które bawią
i uczą, i które umilają oczekiwanie
na rozpoczęcie lekcji czy przyjazd
rodziców.
Najczęściej są to zajęcia plastycznomanualne, recytacje, czytelnictwo, dydaktyczne zabawy słowne: krzyżówki,
rebusy, zgadywanki, zabawy matema-

tyczne, zajęcia muzyczne, taniec, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, zabawy na
świeżym powietrzu, konkursy i zabawy okolicznościowe. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, a ci, którzy mają trudności
w nauce, objęci zostają pomocą. Prace
dzieci ze świetlicy od lat są stałym elementem wystroju szkolnych korytarzy
i okolicznościowych wystaw, uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Świetlica szkolna to miejsce specyficzne - tu spotykają się dzieci z ró-

W

latach 2002
- 2008 nasza szkoła
brała udział w dwóch
międzynarodowych projektach współpracy szkół Socrates - Comenius: Wiedza Jednoczy 2002 - 2005 i Zrozumienie Potrzeb w Nauczaniu Młodych
Europejczyków 2005 - 2008.
Projekt finansowany był ze środków
Unii Europejskiej. Nasze szkoły partnerskie znajdowały się w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii i Turcji. W realizacji projektu
wzięło udział 230 uczniów, 130 dziewczynek i 100 chłopców. Językiem roboczym projektu był angielski. W ramach tej współpracy odbyło się wiele
wizyt studyjnych, spotkań oraz wymiana nauczycieli i uczniów z wszystkich szkół partnerskich. Nasi uczniowie mieli okazję poznać życie codzienne rówieśników z innych krajów,
ich rozrywki, popularne gry, domy,
szkoły, tradycyjne piosenki, podstawowe słownictwo w innych językach
(portugalski, hiszpański, szwedzki, angielski), sztukę i literaturę. Dzieci rozwinęły umiejętność używania języka
angielskiego do autentycznej komunikacji i posługiwania się komputerem
i Internetem oraz umiejętności arty-

styczne (plastyka i śpiew). W czerwcu
2007 roku grupa 25 uczniów, członków szkolnego zespołu muzycznego
i 4 nauczycieli z naszej szkoły, odwiedziła swoich przyjaciół w Bristolu
w Anglii. Zostali oni przyjęci w domach nauczycieli i uczniów. Zorganizowano dwa koncerty, w zaprzyjaźnionej szkole oraz w polskim kościele.
Podsumowując, udział w projekcie
przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy nauczycieli na temat
stylów uczenia się, metod nauczania

i organizacji pracy w szkole, a tym samym, do podniesienia jakości pracy
w naszej placówce. Praca nad projektem umożliwiła naszym uczniom poznanie tego, co dzieje się poza granicami ich miasta, regionu, ojczyzny
oraz ukazała im, jakie mają szanse
w Europie. Idea integracji europejskiej
stała się im bliższa i bardziej dla nich
zrozumiała.

żnych klas, z różnych oddziałów. Tutaj
tworzą inną wspólnotę i zawierają
nowe znajomości i przyjaźnie. Dlatego
cieszy fakt, że w tej gromadzie panuje
miły nastrój i przyjazna atmosfera,
a radosny gwar świadczy o tym, że
dzieci czują się tu dobrze.
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