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Jak co roku, na sportowo, społeczność naszej szkoły obchodziła Dzień Dziecka. Uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum wzięli udział w rozgrywkach międzyklasowych w piłkę siatkową i nożną. 
Zaangażowanie zawodników było ogromne, gdyż każda z klas chciała wygrać i pokazać swoje 
umiejętności. Również kibice wykazali się dużą inicjatywą i zagrzewali swoich kolegów do walki 
poprzez zabawne, rytmiczne okrzyki. 

Wielką atrakcją i prezentem dla wszystkich grzecznych dzieci, tych małych i tych nieco 
większych, była wizyta w szkole niezwykle popularnego i ogromnie lubianego absolwenta, piłkarza 
grającego w reprezentacji Polski- Bartosza Kapustki. Gdy idol dzieci i młodzieży pojawił się w sali 
gimnastycznej, rozległy się niecichnące brawa oraz okrzyki najszczerszej radości. Bartosz, jak zwykle 
uśmiechnięty i sympatyczny, przywitał się i opowiedział o tym, co teraz robi, w jakim gra klubie i jakie 
ma plany na najbliższą przyszłość. Gdy tylko skończył mówić, otoczył go tłum najwierniejszych 
kibiców, którzy chcieli zatrzymać tę chwilę w kadrze i wykonywali tysiące zdjęć oraz pozyskiwali 
autografy. Nasz Gość ze spokojem i nieschodzącym z twarzy ani na moment uśmiechem pozował do 
zdjęć oraz składał podpisy na kartkach, koszulkach, piłkach a nawet rękach. W sali gimnastycznej 
pojawili się też rodzice, do których dotarła wiadomość o tak miłym i lubianym przez wszystkich 
Gościu. Następnie społeczność szkolna zrobiła sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z Bartoszem.  

Dla uczniów klas najmłodszych wielkim przeżyciem było to, iż mogli przed mistrzem- 
Bartoszem zaprezentować swe umiejętności piłkarskie a wysoki poziom ich gry sprawił, iż Gość, mimo 
kontuzji, wszedł na boisko i zagrał z chłopcami krótki mecz. Dopiero wtedy kibice na dobre rozszaleli 
się, klaszcząc, skandując imię Bartosza oraz zagrzewając do walki. To były nieopisane emocje! Podczas 
tego sportowego starcia każdy był zwycięzcą, ponieważ zagrał ze swym idolem. 

Na koniec p. dyrektor Regina Kiwior serdecznie podziękowała Bartoszowi za to, że znalazł czas  
i odwiedził kolejny raz naszą szkołę oraz wręczyła mu pamiątkowy puchar, będący dowodem tego, iż 
w Pogórskiej Woli ma najwierniejszych kibiców. 

Ten dzień z 
pewnością na zawsze 
pozostanie w pamięci 
wszystkich, jako 
sympatyczne, ciepłe i 
pełne niezapomnianych 
emocji spotkanie z 
„Naszym 
Bramkostrzelnym 
Bartoszem”.  

Bartoszu, 
dziękujemy, że z nami 
byłeś i dałeś tyle radości 
wszystkim dzieciom w 
dniu ich święta! 

 

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. MARUSARZÓWNY 
I GIMNAZJUM W POGÓRSKIEJ WOLI 

Wspaniały prezent na Dzień Dziecka- wizyta Bartosza Kapustki 
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Pod koniec kwietnia 2016 r. uczniowie pod 
opieką p. dyrektor R. Kiwior oraz  ks. R. Górowskiego i p. 
R. Kapustki wzięli udział w czterodniowej wycieczce do 
Wilna i Kowna, miejsc tak mocno związanych z historią 
naszej Ojczyzny. Tu mogli zobaczyć ukochane przez J. 
Piłsudskiego Wilno, gdzie w wileńskiej dzielnicy Rossa 
pochowana jest rodzina wielkiego wodza a przede 
wszystkim jego matka a u jej stóp, na życzenie 
marszałka, spoczywa i jego serce. Uczniowie złożyli na 
mauzoleum wiązankę kwiatów od społeczności 
Pogórskiej Woli oraz od Samorządu Gminy Skrzyszów. 
Zapalili też biało-czerwone znicze, nie tylko przed 
grobem J.Piłsudskiego i jego matki, ale też w miejscu, 
gdzie pochowani są inni wybitni Polacy. Młodzież 
przekazała również w imieniu społeczności Pogórskiej 
Woli ofiarę na odbudowę zniszczonych, polskich 
pomników na tej nekropolii.  
W Wilnie uczestnicy wycieczki zwiedzili wiele miejsc 
związanych z naszymi największymi romantykami: A. 
Mickiewiczem i J. Słowackim oraz obiektów będących 
świadkami wielkości naszej Ojczyzny za czasów 
panowania na polskim tronie dynastii Jagiellonów. Mogli 
zobaczyć również założony przez Stefana Batorego 
Uniwersytet Wileński. Odwiedzili Muzeum A. 
Mickiewicza, gdzie zgromadzonych zostało wiele 
pamiątek po tym jednym z najwspanialszych, 
urodzonych na Wschodnich Kresach Polaku. Wielkim 
przeżyciem dla wszystkich była modlitwa przed 
cudownym Obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz 
modlitwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie, 

gdzie znajduje się oryginał obrazu Jezu Ufam Tobie.  
W kolejnym dniu wycieczkowicze zwiedzili Kowno, które 
w okresie międzywojennym było stolicą Litwy i w 
którym także jest mnóstwo śladów polskości. Z miastem 
tym związane było m. in. życie wieszcza narodowego- 
A. Mickiewicza. Płynący dostojnie Niemen, największa 
rzeka Litwy, pozwolił przywołać niezwykłe obrazy z 
powieści E. Orzeszkowej Nad Niemnem.  
Niełatwo było opuszczać te strony, ten ukochany przez 
Mickiewicza kraj lat dziecinnych (…) jasny i czysty, w 
którym, mimo upływu lat, nadal można usłyszeć bicie 
polskiego serca. Każdy myślał o tym, że chciałby jeszcze 
kiedyś wrócić tu, gdzie na myśl w sposób naturalny 
przychodziły fragmenty Inwokacji Pana Tadeusza, które 
wybrzmiewały w tym miejscu jakoś inaczej, tak bardziej 
dosłownie. 

W ostatnim dniu wycieczki uczniowie zwiedzali Muzeum 
AK w szkole w Janówce koło Augustowa, w którym 
zgromadzono licznie pamiątki związane z Okręgiem AK z 
Nowogródka. Ostatnim punktem programu tego wyjazdu 
był Augustów i obfitujący w doznania estetyczne rejs 
Doliną Rospudy po rzece Netcie, Klonowicy oraz po 
Jeziorze Neckim, Białym i Studzienicznym.  
Wyjazd na Litwę był niezapomnianą lekcją historii 
i polskości oraz pozwolił poznać piękność Litwy w całej 
ozdobie. Z tych wspaniałych miejsc młodzież mogła 
„odczytać” historię Polski jak ze starej, pełnej treści 
księgi na co dzień niedostępnej, bo bardzo oddalonej. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

DZIAŁANIA PATRIOTYCZNE 

WYJAZD UCZNIÓW DO WILNA I KOWNA 



 
W dniach 20-21 września uczniowie 

gimnazjum wraz z p. dyrektor Reginą 
Kiwior, p. A. Przyszlak - Kubicz, p. K. 
Soprych i p. E. Sumarą udali się na 
wycieczkę do Lwowa, który przez sześć 
stuleci znajdował się w granicach naszego 
kraju, by tam szukać śladów polskości. 

Po drodze uczestnicy wyjazdu odwiedzili 
szkołę w Strzelczyskach, do której 
uczęszczają polskie dzieci. Zobaczyli, jak 
wyglądają sale lekcyjne i zajęcia 
prowadzone w klasach 1-9. Nauczyciele i 
uczniowie bardzo serdecznie przyjęli naszą 
grupę, zaprosili na herbatę i z wielką ochotą 
pozowali do wspólnych, pamiątkowych 
zdjęć. Tu także zostały przekazane słodkie 
upominki oraz maskotki dla najmłodszych. 
Mimo widocznej biedy, miejsce to zrobiło na 
odwiedzających duże wrażenie swą 
czystością, serdecznością gospodarzy oraz 
kultywowanym przez nich patriotyzmem i 
szacunkiem dla Polski. Z nadzieją na kolejne 
spotkanie uczniowie opuścili Strzelczyska i 
udali się do Lwowa.  

Pierwszym miejscem, jakie odwiedziła 
tam młodzież, był Cmentarz Łyczakowski i 
groby znanych Polaków m.in. M. 
Konopnickiej, G. Zapolskiej czy Wł. Bełzy. 
Podziwiając wykute z kamienia pomniki, 
przyczyniające się do stworzenia 
niepowtarzalnej atmosfery tego miejsca, 
uczniowie wsłuchiwali się w ciekawe 
opowieści snute przez przewodnika. 
Ogromne wrażenia wywarł Cmentarz Orląt 
Lwowskich, wyodrębniony z głównej 
nekropolii, na którym pochowani zostali 
młodzi ludzie, często rówieśnicy 
gimnazjalistów, walczący w obronie Lwowa 
i Małopolski Wschodniej. Przed Mogiłą 
Pięciu Nieznanych znajdującą się tuż przed  

Pomnikiem Chwały uczniowie złożyli 
wiązankę i zapalili znicze oraz przekazali ofiarę 
na utrzymanie cmentarza w imieniu 

społeczności Pogórskiej Woli, która wsparła wyjazd poprzez zakup 
cegiełek.  
Następnie wycieczkowicze udali się na rynek, gdzie odwiedzili 
działającą od setek lat aptekę- muzeum i poznali tajniki dawnej 
sztuki farmaceutycznej. Zwiedzili także gotycką Katedrę 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, piękną, renesansową 
kaplicę Boimów, Kolegiatę Jezuitów, Katedrę Ormiańską wraz z 
dziedzińcem. Wieczorem zaś, po krótkim odpoczynku, wszyscy wraz 
w przewodnikiem wyruszyli na spacer po Wałach Hetmańskich i 
obejrzeli wspaniałe kamienice oraz przed pomnikiem Adama 
Mickiewicza wspomnieli postać wieszcza.  

Kolejnego dnia przed południem uczniowie zwiedzili obronny 
zespół Klasztoru Bernardynów oraz poznali historię Starego Miasta. 
Podziwiali również kunsztowną architekturę Teatru Wielkiego Opery 
i Baletu. Z ruin Wysokiego Zamku wzniesionego przez Kazimierza III 
Wielkiego obejrzeli niezwykłą panoramę miasta.  

Ostatnim miejscem, odwiedzonym przez młodzież, była Żółkiew- 
małe miasteczko niedaleko Lwowa, dawna siedziba rodu 
Żółkiewskich a następnie Sobieskich. Tu zwiedzili kościoły: św. 
Wawrzyńca, Dominikanów, cerkiew Serca Jezusowego oraz 
podziwiali pozostałości po potężnym niegdyś zamku.  

Wyjazd do Lwowa był dla gimnazjalistów niezwykłą lekcją 
historii i sztuki. Poznali czar tego urokliwego miasta oraz jego 
bolesne dzieje. Odwiedzając zaś Cmentarz Orląt wypełnili słowa 
Kornela Makuszyńskiego: Na te groby powinni z daleka przychodzić 
ludzie małej wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną, ludzie małego 
ducha, aby się nadyszeć bohaterstwa. A że tu leżą uczniowie w 
mundurkach, przeto ten cmentarz jest jak szkółka, w której dzieci 
jasnowłose, błękitnookie nauczają siwych ludzi o tym, że ze śmierci 
ofiarnej najbujniejsze wyrasta życie.  

Jesteśmy przekonani, iż każdy z uczestników wyjazdu oprócz 
niepowtarzalnych doznań estetycznych  nadyszał się również 
bohaterstwa.  

 

 

ŚLADAMI POLSKOŚCI WE LWOWIE 



 

16 września przedstawiciele Szkolnego Klubu 
Historycznego im. Armii Krajowej wraz z p. dyrektor 
Reginą Kiwior i p. K. Soprych wzięli udział w obchodach 
Dnia Sybiraka oraz rocznicy agresji Związku Radzieckiego 
na Polskę w Tarnowie.  

W południe uczestniczyli we Mszy Św. w intencji 
poległych i pomordowanych na Wschodzie. Następnie 
przemaszerowali przed Pomnik Ofiar Stalinizmu. 
Początek wojny wspominał Jan Kita, prezes Związku 

Sybiraków Oddział w Tarnowie. Wtedy, gdy 
Polska zmagała się z jednym wrogiem, drugi wbił 

nam nóż w plecy. Od tego czasu zaczęły się represje na 
terenach wschodnich – mówił do zebranych. Prezydent 
Tarnowa zaś podkreślił, że swoją obecnością i postawą 
współcześni dają dowód tego, iż pamiętają i będą 
pamiętać o minionych czasach i tysiącach ofiar. 

Podczas uroczystości nie zabrakło apelu pamięci. 
Przedstawiciele naszej szkoły złożyli wieniec przed 
pomnikiem.  

 

 

9 listopada uczniowie gimnazjum z p. A. 
Przyszlak-Kubicz i p. K. Soprych wzięli udział w 
inauguracyjnej sesji naukowej projektu 
edukacyjnego „Kresy” – polskie ziemie wschodnie 
w XX wieku  w Liceum Ojców Pijarów w 

Krakowie. Głównym celem inicjatywy jest zapoznanie uczestników z historią Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej w 
XX i XXI wieku oraz narodów je zamieszkujących, ze szczególnym uwzględnieniem losu Polaków, którzy na tych ziemiach 
od pokoleń żyli i pracowali, zostali z nich wypędzeni lub mieszkają tam współcześnie 

Podczas sesji młodzież wysłuchała dwóch wykładów: Polacy we Lwowie pod okupacją niemiecką w latach 1941-1944 
wygłoszonego przez prof. dr. hab. Grzegorza Hryciuka z Uniwersytetu Wrocławskiego i Holocaust lwowskich Żydów w 
czasie II wojny światowej  wygłoszonego przez prof. dr. hab. Adama Redzika z Uniwersytetu Warszawskiego. 
 

6 listopada członkowie Szkolnego Klubu 
Historycznego im. Armii Krajowej wraz z p. 
dyrektor Reginą Kiwior wzięli udział w 
Powiatowych Obchodach Święta 

Niepodległości i XVIII Zlocie Niepodległościowym na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku. 
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 Mszą Św. polową w intencji Ojczyzny oraz poległych i zmarłych legionistów, 

którzy w dniach od 22 do 25 grudnia 1914 r. zapisali chlubną kartę w dziejach oręża polskiego, walcząc u boku armii 
austro-węgierskiej z armią carską pod Łowczówkiem. W trakcie tej bitwy zginęło 128 żołnierzy Legionów, w tym 38 
oficerów, 342 legionistów zostało rannych, kilkunastu dostało się do niewoli. Odparto jednak kilkanaście kontrataków 
rosyjskich i wzięto do niewoli ponad 600 jeńców.  

Po nabożeństwie odbył się apel pamięci i salwa honorowa oraz złożenie przez delegacje wieńców przy kaplicy 
cmentarnej. Od godz. 13.00 na terenie przy cmentarzu tradycyjnie śpiewane były pieśni legionowe przy ognisku. 

Udział w obchodach Dnia Sybiraka 

Udział w inauguracji projektu „Kresy” – polskie 
ziemie wschodnie w XX wieku 

Udział w uroczystościach w Łowczówku 



 
Uczniowie w tym roku nieco inaczej niż w 
latach poprzednich, bardziej uroczyście i 
szerzej angażując w to wydarzenie całą 

społeczność szkolną, uczcili pamięć Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych.  
Świętowanie rozpoczęliśmy od udziału w koncercie galowym „W Hołdzie Żołnierzom Wyklętym” w Auditorium 

Maximum UJ w Krakowie, na który zaproszenie otrzymała delegacja naszego Szkolnego Klubu im. AK. Było to wydarzenie 

tym bardziej doniosłe i niezwykłe, że mogliśmy podziwiać występ wspaniałych artystów, laureatów Ogólnopolskiego 

Konkursu Piosenki Niezłomnej i połączonych chórów akademickich trzech znanych krakowskich uczelni. W chórze UJ 

Camerata Jagiellonica UJ śpiewa absolwentka naszej szkoły, Magdalena Kiwior. Ten dwugodzinny koncert był prawdziwą 

ucztą duchową i niezwykłą okazją do posłuchania patriotycznych pieśni w wykonaniu tylu wspaniałych artystów, 

podziwiania grup rekonstrukcyjnych wojska z okresu II wojny światowej oraz polskiej husarii.  

Natomiast 1. marca w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych w szkole odbył się uroczysty apel pamięci bohaterów 

niezłomnych. Dyrektor szkoły, Regina Kiwior, przybliżyła uczniom ideę walki żołnierzy AK, którzy po II wojnie światowej 

nie zgodzili się na zastąpienie okupacji niemieckiej okupacją sowiecką i podjęli heroiczną, często skazaną na porażkę, 

nierówną walkę. Przypomniała najbardziej znane bohaterskie postaci tego okresu: Inkę, Nila, Łupaszkę. Następnie 

uczniowie uczcili pamięć bohaterów minutą ciszy oraz zapaleniem zniczy obok ich portretów umieszczonych na „ Tablicy 

Pamięci Żołnierzy AK”. Wielu uczniów dodatkowo uczciło ten dzień, zakładając do szkoły koszulki i bluzy z patriotycznymi 

nadrukami.  

Uczniowie najstarszych klas gimnazjum obejrzeli w szkole spektakl teatralny pt. Inka, poświęcony jednej z bohaterek 

tego okresu, Danucie Siedzikównie. 

 

Podczas spotkania zorganizowanego przez 

Zarząd Okręgu Tarnów Światowego 

Związku Żołnierzy AK dla prezesów i przedstawicieli Klubów Historycznych im. AK oraz dyrektorów szkół noszących imię 

związane z Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym działających na terenie wschodniej Małopolski wyróżniono 

najbardziej zaangażowane kluby, wręczając pamiątkowe medale na ręce ich 

prezesów, będące podziękowaniem za ich zaangażowanie w prowadzenie klubów 

historycznych.  

Wśród pięciu najprężniej działających Klubów im. AK na terenie 

Wschodniej Małopolski, oprócz klubu z Rzuchowej, Szynwałdu, Bolesławia i 

Gorlic znalazł się też klub z naszej szkoły. Jego prezesem jest dyrektor, p. Regina 

Kiwior. Klub działa w szkole od kilku lat i skupia już prawie stu uczniów szkoły 

podstawowej, gimnazjum oraz wielu absolwentów, a także kilkoro nauczycieli p. 

H. Pajor, p. A.Przyszlak- Kubicz, p.E. Sumarę, p.K. Soprych, p.T.Cup, p. G. 

Grzegorzak, i p. R. Kapustkę.  

Członkowie klubu biorą co roku udział w wielu przedsięwzięciach o 

charakterze patriotycznym m.in. w wyjazdach na Jamną, na Dąbry, do Radłowa, 

na Ogólnopolskie Zloty Niepodległościowe do Łowczówka, na uroczystości 

powiatowe z okazji Dnia Sybiraka, na wycieczki o charakterze historyczno- 

patriotycznym, m.in. do Lwowa, Wilna i Kowna, Gniezna. Delegacja wraz ze 

sztandarem szkoły jest obecna podczas Dnia Patrona Szkoły w Rzepienniku Biskupim, Bistuszowej, XVI LO im. AK w Tarnowie. 

Wielkim przyjacielem członków naszego klubu, oprócz płk Zdzisława Baszaka, jest płk Jerzy Pertkiewicz, który odwiedza często 

szkołę i swoja postawą, przykładem i ogromnym autorytetem przyczynia się do tak wielkiego zaangażowania uczniów w 

działalność patriotyczną.  

Uczczenie Narodowego Dnia Żołnierzy  Wyklętych 

Wyróżnienie dla naszego Klubu Historycznego im. AK 



 
 
 

75. rocznica śmierci patronki szkoły- Heleny Marusarzówny 

 



13 września społeczność naszej szkoły uczciła 75. rocznicę śmierci patronki, Heleny Marusarzówny. 
Najpierw uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy Św. odprawionej w kościele parafialnym w intencji patronki 

oraz wszystkich ofiar II wojny światowej. Następnie wszyscy udali się przed pomnik pomordowanych, gdzie na zebranych 
czekała już, pełniąc wartę, 6. Brygada Dowodzenia z Krakowa pod dowództwem ppor. K. Kosinia. Pani dyrektor Regina 
Kiwior w imieniu Wójta Gminy Skrzyszów i swoim przywitała gości: p. płk. Jerzego Pertkiewicza, kawalera orderu Virtuti 

Militari, p. ppor. Annę Kaczmarczyk z Wojsk Lądowych z Krakowa, 
ks. dziekana Jerzego Borczewskiego, żołnierzy z 6. Brygady 
Dowodzenia w Krakowie, Komisarza Komendy Miejskiej Policji w 
Tarnowie p. Roberta Kozaka, samorządowców Gminy Skrzyszów, 
dyrektorów placówek oświatowych z całej gminy, przedstawicieli 
OSP Pogórska Wola z prezesem Januszem Madurą, przedstawicieli 
Rady Rodziców, zaprzyjaźnione szkoły noszące imię H. 
Marusarzówny z Zakopanego z p. dyrektor Grażyną Karpiel oraz 
Woli Rzędzińskiej z p. dyrektor Joanną Rogowską- Kutą, delegację 
XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie 
wraz z p. dyrektor Ewą Witecką, delegację ze Szkoły Podstawowej 
im. Oddziału Regina II w Bistuszowej wraz z p. dyrektor Bogumiłą 
Ziemian i ze Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim wraz z p. 
dyrektor Jadwigą Rybą, przedstawiciela rodzin zamordowanych z 
Krakowa oraz wszystkich zebranych mieszkańców, nie tylko naszej 
miejscowości, ale również sąsiednich wsi.  

Po krótkim przypomnieniu przez p. Reginę Kiwior ostatnich 
chwil życia Heleny Marusarzówny, ks. dziekan Jerzy Borczewski 
odprawił modlitwę za pomordowanych w tym miejscu. Następnie 
odczytany został apel pamięci przez ppor. Michała Kaniewskiego a 

żołnierze oddali salwę honorową. Wszyscy w wielkim skupieniu wsłuchiwali się w dźwięk werbli i wystrzałów 
nasuwających wspomnienie tego okrutnego dnia, kiedy w tym miejscu, wśród szumiących jak teraz drzew, dokonano 
egzekucji kobiet, których jedyną winą było to, iż ponad wszystko ukochały Polskę. Gdy po salwie honorowej zabrzmiał 
hymn Cisza można było dostrzec wzruszenie na wielu twarzach i ukradkiem ocierane łzy. 

Równie podniosłym momentem było przyjęcie do Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej nowych 
członków, którego dokonał płk Jerzy Pertkiewicz, przypominając młodzieży, jak ważny jest patriotyzm i postawa miłości 
do drugiego człowieka. 

Kolejnym miejscem obchodów rocznicowych były tereny sportowe przy budynku szkoły, gdzie najpierw głos zabrał p. 
Wójt Marcin Kiwior, wyrażając zadowolenie z takiego sposobu uczczenia rocznicy śmierci patronki. Tu także odbyło się 
wręczenie pucharu dla najlepszego biegacza w I Długodystansowym Biegu o Puchar Wójta Gminy Skrzyszów, który to bieg 
wiódł sprzed pomnika, poprzez urokliwe lasy Pogórskiej Woli aż przed budynek szkoły. I miejsce i puchar zdobył p. Rafał 
Urbaś, który swe trofeum przekazał szkole. Na scenie wystąpił także zespół gości ze szkoły w Zakopanem, regionalną, 
góralską muzyką rozgrzewając wszystkich zebranych. Następnie chór szkolny pod kierunkiem p. A. Mikuś zaśpiewał pieśni 
związane z patronką a po nim para taneczna- Klaudia Kawa i Jakub Srebro zachwycili tańcami klasycznymi i niezwykłą 
techniką wykonania. Również podsumowany został konkurs literacki i plastyczny, w którym uczestniczyły szkoły z całej 
Polski noszące imię Heleny Marusarzówny. 



Na zakończenie wręczono medale uczniom biorącym 
udział w VII Biegu Memoriałowym przygotowanym przez 
nauczycieli wychowania fizycznego: p. T. Cup, p. K. Soprych i 
p. R. Kapustkę. Najlepszym biegaczom medale wręczył p. Wójt 
i p. dyrektor szkoły z Zakopanego.  

Uroczystość zakończył pokaz capoeiry w wykonaniu grupy 
z Tarnowa, której członkami są m.in. uczniowie naszej szkoły: 
Urszula i Mateusz Urbaś oraz absolwent- Dawid Kara. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Najwyżej położona szkoła w Polsce - Szkoła Podstawowa im. Heleny Marusarzówny w Zębie niedawno 

świętowała 130- lecie swego istnienia. A świętowała iście po góralsku, zapraszając na uroczystość kilkuset gości. Wśród 

nich znalazła się kilkudziesięcioosobowa delegacja uczniów z naszej szkoły, od wielu lat zaprzyjaźnionej ze szkołą w Zębie. 

Delegacja, przybyła na tę uroczystość z dyrektorem, p. Reginą Kiwior i p. K. Soprych, mogła zobaczyć kultywowane tu od 

stuleci góralskie obyczaje i tradycje. Wszystkich zachwyciła piękna, góralska gwara, którą Zębianie posługują się do dziś na 

co dzień, również w szkole. Ciekawostką dla nas było to, że uczniowie, służący licznie do Mszy Św., nie mieli na sobie 

komży, tylko góralskie stroje z ozdobnymi parzenicami. Ponadto na tę jubileuszową Mszę Św. przybyli chyba wszyscy 

mieszkańcy Zębu, ubrani w większości w 

góralskie stroje, co robiło na nas 

niesamowite wrażenie. Miłą 

niespodzianką była obecność na 

uroczystości ojca Kamila Stocha, p. 

Bronisława Stocha oraz poznanie 

zębiańskich mistrzów narciarstwa: Józefa 

Łuszczka i Stanisława Ustupskiego. 

Uczniowie byli także zachwyceni 

występem góralskiej kapeli i szkolnego, 

góralskiego zespołu tanecznego 

„Zbójniczek”.  

P. dyrektor, wręczając 

jubileuszowy puchar oraz przekazując 

gratulacje i życzenia w imieniu społeczności Pogórskiej Woli oraz naszej gminy, podziękowała za wieloletnią współpracę 

między szkołami oraz zwróciła uwagę na to, iż obydwie szkoły mogą się poszczycić wybitnymi, znanymi nie tylko w 

Polsce, ale i poza jej granicami sportowcami. Mieszkańcy Zębu są dumni z Józefa Łuszczka, Stanisława Ustupskiego oraz 

Kamila Stocha, a my, z równie znanego sportowca, Bartosza Kapustki.  
 

 

Uroczystość 130 - lecia Szkoły Podstawowej im. H. Marusarzówny w Zębie 
 



 

 

 

 

 

 Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wzięli udział w akcji edukacyjnej Śniadanie daje moc. Jest to 

program promujący zasady zdrowego odżywiania i zwiększania świadomość na temat roli pierwszego posiłku w diecie 

dziecka.  

Przy wsparciu rodziców i wychowawców dzieci przygotowały pyszne i zdrowe śniadania. Uczniowie wykonali 

kolorowe kanapki, warzywne zwierzaki i stwory. Na stołach znalazły się także owoce oraz płatki i jogurty. Podczas 

śniadania omówione zostały zasady prawidłowego 

odżywiania oraz piramida żywieniowa. Wspólne 

przygotowanie i spożycie posiłku sprawiło 

dzieciom wiele przyjemności i wyśmienicie 

smakowało. Nauczyły się one jak ważne jest 

codzienne, zdrowe śniadanie dla właściwego 

funkcjonowania organizmu.  

Wierzymy, że udział w akcji przyczyni się 

do zmiany nawyków żywieniowych oraz większej 

dbałości o spożywanie śniadania w domu i szkole. 

 

 

 
 

 

  We wrześniu uczniowie klas młodszych uczestniczyli w spotkaniu pt. Bezpieczna droga do szkoły z policjantem 

komisariatu policji w Skrzyszowie. Funkcjonariusz przypomniał zasady właściwego poruszania się po drodze, zachęcał do 

wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe oraz przestrzegał najmłodszych przed zabawami w pobliżu 

jezdni. 

Dzieci aktywnie uczestniczyły w prelekcji, zadawały wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazały się też 

dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez ulicę.  

Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że i tym razem 

wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce. 

 

 

 

 

 
 

 

ZDROWO I BEZPIECZNIE 

Bezpieczna droga do szkoły - spotkanie uczniów klas I- III z policjantem 

Śniadanie daje moc! 



 

 

 

W październiku nasi najmłodsi uczniowie z klasy pierwszej oraz przedszkolaki z oddziału zerowego wraz 

z wychowawczyniami: p. M. Biały, p. A. Kalitą i p. K. Burzą uczestniczyli w X Festynie bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Maluchy brały udział w różnych konkurencjach sprawnościowych i konkursach związanych z zasadami ruchu 

drogowego. Mogły również zobaczyć, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi uczniowie chętnie 

i z entuzjazmem podchodzili do wykonywania zadań, ucząc się prawidłowych zachowań na drodze poprzez zabawę. 

Ogromną furorę wśród dzieci zrobiła maskotka- Wawelek, częstująca małych gości słodyczami.  

Spontaniczność dzieci oraz niezwykła atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom festynu. Na zakończenie 

uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które wręczał wójt Gminy Skrzyszów oraz dyrektor MORD 

w Tarnowie. 

 

 

 
Przez cały tydzień, od 21 do 25 listopada, w naszej szkole obchodziliśmy kolejny już raz Tydzień Zdrowia, którego 

pomysłodawczynią i koordynatorką jest p. R. Krupa. Każdy dzień obfitował w wiele atrakcji.  

W poniedziałek uczniowie klasy IV-VI szkoły podstawowej spotkali się z p. Wiesławą Pyzik z PCK w Tarnowie i 

uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy. Zdobyli także niezbędną widzę dotyczącą właściwego zachowania w chwili, gdy 

ktoś jest świadkiem lub uczestnikiem wypadku.  

We wtorek odwiedził społeczność szkolną lekarz stomatolog p. Piotr Kupiec, który podczas trzech spotkań: z 

gimnazjalistami, uczniami klas IV-VI oraz klas I-III i oddziału zerowego opowiadał o higienie jamy ustnej oraz podkreślał 

istotę profilaktyki stomatologicznej. Swój wykład urozmaicił niezwykle interesującą prezentacją multimedialną, która 

pozwoliła unaocznić sobie przedstawiane treści.  

Pokaz tańców był niemałą atrakcją środowego przedpołudnia, kiedy to swe umiejętności prezentowali uczniowie 

Szkoły Tańca eMiKa. Instruktor grupy przekonywał młodzież i dzieci do aktywności fizycznej, szczególnie poprzez taniec, 

który jest nie tylko wspaniałą zabawą, ale również sposobem na uelastycznienie ciała, ukształtowanie mięśni, osiągnięcie 

należytej postawy, zredukowanie stresu i napięcia oraz 

poprawę koordynacji ruchowej. 

Na czwartkowe spotkanie z p. kosmetolog Dagmarą 

Dychtoń z niecierpliwością czekały uczennice gimnazjum i klasy 

6 szkoły podstawowej. Nasz gość zapoznał dziewczęta z 

zasadami dbałości o zdrową skórę, skupiając się przede 

wszystkim na tematyce związanej z pielęgnacją cery w okresie 

dojrzewania. Uczennice mogły także zadawać pytania, na które 

p. kosmetolog wyczerpująco odpowiadała. 

Podsumowanie Tygodnia Zdrowia miało miejsce w 

piątek. Podczas apelu przedstawienie Szanuj zdrowie, jak je masz, bo i inne bzdury dbasz zaprezentowały klasy: III a i III c, 

które przygotowały się pod kierunkiem pań: T. Kocoł i K. Pytel. Po występie nastąpiło wręczenie nagród za udział w 

konkursach realizowanych w ramach tego tygodnia.  

Najmłodsi na festynie bezpieczeństwa 

Kolejny Tydzień Zdrowia za nami 



Pani dyrektor, Regina Kiwior, podziękowała wszystkim 

uczniom i nauczycielom za włączenie się w realizację zadań 

Tygodnia Zdrowia. Szczególne słowa podziękowania 

skierowała do p. R. Krupy i p. A. Paździoch, które czuwały nad 

tym, by przez cały tydzień działało stoisko ze zdrową 

żywnością oraz przygotowywały zdrowe przysmaki.  

Jesteśmy pewni, że po takiej dawce wiedzy, nawyki 

żywieniowe wielu uczniów się zmienią i nasza szkołą będzie 

szkołą zdrową nie tylko przez tydzień, ale przez cały rok. 

 
 

 

 

 

 

W lutym gimnazjaliści uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt. Zamknięty rozdział Teatru Kurtyna 

z Krakowa. Była to sceniczna realizacja najważniejszych zagadnień związanych z programem profilaktyki skierowanym do 

młodzieży: profilaktyki antyalkoholowej (momentu inicjacji, skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych), zarządzania 

i kontroli nad sferą emocjonalną, dokonywania wyborów, samorealizacji, budowania poczucia własnej wartości, agresji 

i autoagresji jako konsekwencji niezaspokojonych potrzeb. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali spektakl, mając 

jednocześnie okazję utożsamić się z bohaterami, gdyż prezentowali oni tę samą grupę wiekową co odbiorcy. 

 

 

 

 
Kolejny już raz naszą szkołę odwiedzili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Woli Rzędzińskiej wraz ze swoimi 

opiekunami, by zaprezentować przygotowywany przez rok spektakl. Opowiadał on o chłopcu, który mimo ograniczeń 

związanych z tym, iż poruszał się na wózku inwalidzkim, postanowił zwiedzić świat. Wraz z nim udaliśmy się w podróż po 

egzotycznych krajach, poznając ich kulturę. Aktorzy z ogromnym zaangażowaniem wcielali się w swoje role. Nie brakowało też 

muzyki uatrakcyjniającej występ. 

Uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem a swój zachwyt wyrazili owacjami na stojąco. Szczególne brawa otrzymał 

odtwórca głównej roli, absolwent naszej szkoły- Mateusz Kapustka. Spotkanie to stanowiło wielkie przeżycie dla naszych gości, 

dla których jest to rodzaj terapii 

oraz dla młodzieży, która na co 

dzień nie docenia daru zdrowia i 

sprawności, jaki posiada. W tym 

szczególnym, przedświątecznym 

okresie pojawiła się tak potrzebna w 

zmaterializowanym świecie 

refleksja na temat drugiego 

człowieka, szacunku, tolerancji, 

marzeń i dążenia do ich realizacji.  
 

Spektakl profilaktyczny 

Najwspanialsze przedstawienie 



 

 
W grudniu odbył się finał ósmej edycji Gminnego Konkursu Kolędy i Piosenki Świątecznej w Języku Angielskim 

i Niemieckim pt. English Carols, Christmas Songs und deutsche Weihnachtslieder organizowanego nauczycieli języków 

obcych w naszej szkole: p. A. Dereń, p. A. Chomicz- Trybę, p. A. Kwapniewską i p. M. Pyrdę.  

Swoje umiejętności wokalne i językowe zaprezentowało 58 uczestników, którzy mogli rywalizować w wybranej 

przez siebie kategorii: solista lub zespół. Jedynie uczniowie z klas 1-3 szkoły podstawowej występowali tylko w kategorii 

„zespół” i przygotowywali dowolną kolędę lub piosenkę świąteczną w języku angielskim. Występy oceniane były przez 

jury w składzie:  

• mgr Roman Zubek- były dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, 

• Józef Kwapniewski- emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie,  

• mgr Maria Plebanek- nauczyciel muzyki,  

• mgr Małgorzata Chrupek- nauczyciel języka angielskiego,  

• mgr Natalia Kawa- nauczyciel języka niemieckiego,  

• p. Beata Srebro- przedstawiciel Rady Rodziców przy ZSPiG w Pogórskiej Woli.  

Kolejny już raz konkurs pokazał wysoki poziom uczestników oraz wprowadził w świąteczny nastrój. 

 

 
 

 

 Znowu nadszedł jeden z najbardziej oczekiwanych przez wszystkich dni w roku - mikołajki. Tym razem 
uczniowie szkoły podstawowej wraz z wychowawcami wyszli przed budynek naszej szkoły, gdzie w napięciu oczekiwali 
na coś, co miało się za chwilę wydarzyć. Najpierw można było usłyszeć dzwonki, które jeszcze mocnej rozbudziły 
ciekawość dzieci. Nagle zza szkoły wyłonił się zaprzęg wystrojonego „renifera” ciągnącego sanie, na których, wśród góry 
prezentów, siedział św. Mikołaj. Wokół sań kroczył Anioł oraz dwie Śnieżynki. Orszak powoli sunął po puszystym śniegu, 
który akurat wtedy zaczął sypać z nieba i tworzył bajkową scenerię. Dzieci z zachwytu podskakiwały, klaskały, krzyczały, a 
niektóre przecierały oczy ze zdziwienia i zastanawiały się, czy aby to nie jest tylko sen.  

Po chwili sanie zatrzymały się. Mikołaj jak zwykle przywiózł ze sobą prezenty dla grzecznych dzieci, a ponieważ 

wszyscy cały rok bardzo się starali, nikt nie został bez upominku. Każdy uczeń podchodził do Mikołaja, który wręczał 

podarki, a obecni podczas 

tej niezwykłej wizyty 

rodzice uwieczniali tę 

chwilę na zdjęciach. 

Gimnazjaliści, 

deklarujący brak wiary 

w obecność Mikołaja, 

tęskno spoglądali przez 

okna i już teraz na pewno 

nie mają wątpliwości, że 

on istnieje. 

Gminny Konkurs Kolędy i Piosenki Świątecznej 

Odwiedził nas Mikołaj 



Dzięki zaangażowaniu rodziców, którzy sprowadzili z odległej Laponii naszego zacnego gościa i jego towarzyszy, 

tegoroczne mikołajki były wyjątkowe. Również sprzyjała nam pogoda, gdyż panowała prawdziwie zimowa aura.  

Mamy nadzieję, iż 

Mikołajowi spodobało się w 

Pogórskiej Woli i wróci do nas za 

rok. Wiele dzieci deklarowało 

bowiem, że od jutra będą 

grzeczne, by znów zasłużyć na 

upominki. 

 

 

 

 

 

 
 

Społeczność naszej 

szkoły zgromadzona w 

hali gimnastycznej 21 

grudnia rozpoczęła bożonarodzeniowe świętowanie. Uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej pod kierunkiem p. 

A. Paździoch przygotowali przestawienie, podczas którego pokazali zmagania dobra i zła. Niebiańskie anioły spierały się z 

diabłami o to, co w życiu najważniejsze. Spór ten rozstrzygnęło przyjście na świat Jezusa. Jego pojawienie pozwoliło 

zatriumfować dobru i skruszone diabły, ze spuszczonymi głowami zostały na zawsze w piekle. Występ dzieci przeplatany 

był śpiewem kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru 

szkolnego prowadzonego przez p. Anetę Mikuś. 

Chórzystom akompaniował Paweł Nowak. 

Po pełnym humoru oraz skłaniającym do przemyśleń 

przedstawieniu głos zabrał ks. proboszcz Jerzy 

Borczewski, który przypomniał, co jest istotą Świąt Bożego 

Narodzenia a p. dyrektor Regina Kiwior złożyła wszystkim 

najserdeczniejsze życzenia. 

Ta miła atmosfera przeniosła się do udekorowanych 

samodzielnie wykonanymi przez uczniów ozdobami sal 

lekcyjnych, gdzie dzieci i młodzież wraz z wychowawcami 

wspólnie zasiedli do wigilii klasowych,  łamali się 

opłatkiem i składali sobie życzenia. W całej szkole 

panowała cudowna, rodzinna atmosfera. 

 
 

 

Wspólne kolędowanie 



 

 

 

 

 

W styczniu miało miejsce w naszej szkole coroczne spotkanie opłatkowe Seniorów z Pogórskiej Woli. Najpierw p. 

Wójt Marcin Kiwior powitał wszystkich zebranych, wyraził ogromną radość z obecności tak licznej grupy Seniorów oraz 

złożył życzenia przede wszystkim zdrowia. Kolejno wystąpił chór szkolny oraz dzieci prezentujące spektakl 

bożonarodzeniowy.  

Po wstępach ks. Dziekan Jerzy Borczewski poświecił opłatki i złożył wszystkim życzenia wielu łask Bożych oraz 

opieki Małego Jezuska. Przy dźwiękach kolęd zebrani dzielili się opłatkiem i wzajemnie składali sobie życzenia a następnie 

wspólnie kolędowali w stołówce szkolnej. 

Spotkanie to dostarczyło Seniorom wielu wzruszeń i po raz kolejny pozwoliło na utrwalenie mostu budowanego 

między pokoleniami. 

 

 

 
 

 

Podczas ferii zimowych uczniowie klas III i IV szkoły podstawowej mieli możliwość spędzenia czasu na stoku 

narciarskim w Jastrzębiej koło Ciężkowic i tam zdobywali umiejętność jazdy na nartach. Było to możliwe dzięki 

pozyskaniu przez gminę funduszy na realizację projektu Jeżdżę z głową. Dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych 

przez instruktorów i aktywnie oraz ciekawie spędziły czas podczas dni wolnych od nauki szkolnej. Opiekę na uczniami 

podczas wyjazdów sprawowały panie: A. Dereń i A. Chomicz- Tryba. 

Dla wielu młodych adeptów narciarstwa był to pierwszy kontakt z nartami, ale wszyscy bardzo szybko nabyli 

umiejętności, które pozwoliły na bezpieczny i, co najważniejsze- bez żadnego, upadku zjazd ze stoku. 

 

Spotkanie z seniorami 

Ferie na stoku 



 

 

Konkursy wojewódzkie: 

- Krystyna Furtak- laureatka Małopolskiego Konkursu z Języka Polskiego, 

                                  finalistka IV Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego Po polsku o historii, 

- Adrian Kasprzyk- finalista XVI Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego O Złote Pióro 

- Jakub Kiwior- wyróżnienie w XVI Konkursie Wojewódzkim Jan Paweł II- patron najgodniejszy w kategorii: praca 

multimedialna, 

 

Konkursy powiatowe:  

-  Adrian Kasprzyk- I miejsce w Powiatowym Konkursie Poezji Niemieckojęzycznej, 

                                   V miejsce w XI Międzypowiatowym Konkursie Geograficznym Azja - kontynent kontrastów 

przyrodniczych, 

- Jakub Kiwior- III miejsce w Powiatowym Konkursie Poezji Niemieckojęzycznej, 

- Paweł Korus- II miejsce w IX Powiatowym Konkursie Przysłów Niemieckich Sprichwort, Wahrwort, 

- Tomasz Kwiek- I miejsce w XI Międzypowiatowym Konkursie Geograficznym Azja - kontynent kontrastów 

przyrodniczych, 

- Natalia Szatko- V miejsce w IV Międzypowiatowym Konkursie Przyrodniczym Planeta Ziemia 

 

Konkursy gminne: 

- szkoła podstawowa: 

- Łukasz Gielczowski- II miejsce w konkursie pięknego czytania, 

- Wojciech Kurczab- III miejsce w części literackiej konkursu Henrykowi Sienkiewiczowi w hołdzie,  

- Kacper Stanuch- III miejsce w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną Od tabliczki glinianej do książki 

elektronicznej, 

- Natalia Szatko- I miejsce w XVI Konkursie Recytatorskim Poezji Jana Pawła II, 

        II miejsce w IV Gminnym Konkursie Matematycznym, 

                             wyróżnienie w kategorii recytatorskiej konkursu Henrykowi Sienkiewiczowi w hołdzie, 

                             wyróżnienie w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną Od tabliczki glinianej do książki 

elektronicznej, 

 

- Szymon Malinowski- wyróżnienie w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną Od tabliczki glinianej do 

książki elektronicznej, 

-Mateusz Paszyński – I miejsce w IV Gminnym Konkursie Matematycznym, 

- gimnazjum: 

- Konrad Armatys- I miejsce w kategorii solista (j.niemiecki) w VIII Gminnym Konkursie Kolędy i Piosenki Świątecznej w 

Języku Angielskim i Niemieckim pt. English Carols, Christmas Songs und deutsche Weihnachtslieder, 

-Krystyna Furtak: I miejsce w VII Gimnazjalnym Konkursie Języka Angielskiego,  

                                III miejsce w Konkursie Ortograficznym O pióro Wójta gminy Skrzyszów, 

- Jakub Kiwior- I miejsce w konkursie pięknego czytania, 

                            I miejsce w XVI Konkursie Recytatorskim Poezji Jana Pawła II, 

                            II miejsce w kategorii recytatorskiej konkursu Henrykowi Sienkiewiczowi w hołdzie, 

- Beata Michoń- I miejsce w części literackiej konkursu Henrykowi Sienkiewiczowi w hołdzie,  

Sukcesy uczniów 



- Małgorzata Łączak, Agata Wywrot, Weronika Michoń- III miejsce w kategorii zespół (j.angielski)  w VIII Gminnym 

Konkursie Kolędy i Piosenki Świątecznej w Języku Angielskim i Niemieckim pt. English Carols, Christmas Songs und 

deutsche Weihnachtslieder, 

- Dominika Baran i Martyna Sroka- II miejsce w kategorii zespół (j. niemiecki) w VIII Gminnym Konkursie Kolędy i 

Piosenki Świątecznej w Języku Angielskim i Niemieckim pt. English Carols, Christmas Songs und deutsche Weihnachtslieder, 

 - Krzysztof Tryba- III miejsce w części literackiej konkursu Henrykowi Sienkiewiczowi w hołdzie,  

- Paulina Zych- I miejsce w kategorii solista (j.angielski) w VIII Gminnym Konkursie Kolędy i Piosenki Świątecznej w 

Języku Angielskim i Niemieckim pt. English Carols, Christmas Songs und deutsche Weihnachtslieder. 

 

Inne konkursy: 

Mateusz Paszyński – wynik bardzo dobry w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, 

Tomasz Kwiek – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, 

Paweł Korus – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ocalić od zapomnienia pamięć o niezłomnych pilotach por. pil. 
Janinie Lewandowskiej oraz gen. bryg. pil. Stanisławie Skalskim w kategorii: praca multimedialna. 
 

Sukcesy sportowe naszych uczniów 

Bieżący rok szkolny obfitował w bardzo wiele sukcesów sportowych. W szkole podstawowej były to:  

• gminne zawody w piłce halowej- III miejsce chłopców,  

• gminne zawody w tenisa stołowego indywidualnie:  

dziewczyny- II miejsce Katarzyna Różycka, IV miejsce Natalia Szatko,  

chłopcy- IV miejsce Konrad Waśko i awans do półfinału powiatu,  

półfinał powiatu- IX miejsce dziewczyn,  

• gminne zawody w tenisa stołowego drużynowo:  

dziewczyny- II miejsce,  

chłopcy- I miejsce i awans do półfinału powiatu: Konrad Waśko i Jakub Stelmach,  

półfinał powiatu- IV miejsce chłopców,  

• mikołajkowy turniej w piłce ręcznej: dziewczyny- I miejsce, najlepszy bramkarz- Agata Wywrot, król strzelców- 

Katarzyna Różycka. 

W gimnazjum możemy poszczycić się następującymi wynikami: 

• gminne zawody w piłce halowej- III miejsce chłopców,  

• gminne zawody szachowe drużynowo: 3 chłopców: Jakub Kopacz, Jakub Kiwior, Wiktor Kozłowski i 1 dziewczyna: 

Gabriela Malinowska- II miejsce,  

• gminne zawody w tenisa stołowego indywidualnie:  

dziewczyny- II miejsce Krystyna Furtak, III miejsce Julia Żurowska,  

chłopcy- III miejsce Adrian Kasprzyk, IV miejsce Paweł Korus i awans do półfinału powiatu.  

Półfinał powiatu- dziewczyny: IV miejsce Krystyna Furtak, VII miejsce Julia Żurowska; chłopcy: IV miejsce Adrian 

Kasprzyk, VII miejsce Paweł Korus i awans do finału powiatu,  

• gminne zawody w tenisa stołowego drużynowo: dziewczyny: I miejsce Krystyna Furtak, Dominika Tryba i awans do 

półfinału powiatu, chłopcy: II miejsce Adrian Kasprzyk, Paweł Korus. Półfinał powiatu – dziewczyny: III miejsce na 8 

drużyn,  

• mikołajkowy turniej w piłce ręcznej: dziewczyny- II miejsce, chłopcy- IV,  

• gminne zawody w piłce siatkowej: dziewczyny- III miejsce, chłopcy- II miejsce. 

Gratulujemy uczniom i nauczycielom wychowania fizycznego: p. T. Cup, p. K. Soprych i p. R. Kapustce. 

 



 

 

 

W dniu święta narodowego- rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja odbył się w teatrze tarnowskim finał 

Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Na scenie, obok 

innych uczestników wyłonionych podczas pierwszego 

etapu eliminacji, wystąpił nasz szkolny chór Moderato, 

który prowadzi p. Aneta Mikuś. Chórzyści znakomicie 

zaprezentowali się przed licznie zgromadzoną 

publicznością i w zmaganiach zdobyli ex aequo II miejsce.  

Gratulujemy wszystkich członkom chóru oraz pani 

Mikuś!  

 

 

 

 
 

 

 

Podobnie jak w ubiegłym roku nasza szkoła 

otrzymała certyfikat „Wiarygodnej szkoły”. Właściwy 

poziom edukacyjny, wychowawczy a także zapewnianie 

bezpieczeństwa uczniom to warunki, jakie spełnia nasza 

placówka. Są one określone w regulaminie 

ogólnopolskiego programu Wiarygodna Szkoła 

Podstawowa. Idea tego programu powstała w odpowiedzi 

na rosnącą potrzebę odpowiednio wysokiego poziomu 

reprezentowanego przez szkoły. Certyfikat został 

przyznany przez kapitułę i jako wyraz uznania dla bardzo 

wysokiego poziomu dydaktyczno-wychowawczego. 

Mamy nadzieję, iż w kolejnym roku szkolnym 

również sprostamy oczekiwaniom programu i 

zdobędziemy znów certyfikat. 

 

 
 

 

 

 

 

Sukces chóru szkolnego 

Jesteśmy „WIARYGODNĄ SZKOŁĄ” 



 

W dniach 9-11.06.2017 r. szkolny chór „Moderato”, prowadzony od kilkunastu lat przez p. Anetę Mikuś,  przy 

współpracy z  byłym dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, p. Romanem Zubkiem, który jest autorem i 

aranżatorem większości wykonywanych trzygłosowo utworów oraz  Pawłem Nowakiem- akompaniatorem, wystąpił na 

koncercie dla Polonii węgierskiej w Budapeszcie w Polskim Kościele Personalnym pw. NMP Wspomożycielki Wiernych. W 

wyjeździe uczestniczyła także dyrektor szkoły R. Kiwior oraz p. K. Soprych i p.A. Paździoch. Na koncert chór został 

zaproszony przez ks. K. Grzelaka, proboszcza tamtejszej parafii i przygotowywał się pod czujnym okiem p. Romana Zubka 

od kilku miesięcy, uczestnicząc w próbach w każdą sobotę, a przed wyjazdem każdego dnia po kilka godzin dziennie.  

W koncercie wzięła udział licznie zgromadzona Polonia węgierska oraz wielu Węgrów, którzy byli zachwyceni 

profesjonalnie przygotowanymi i wykonanymi utworami. Ksiądz proboszcz tamtejszej parafii pogratulował tak wysokiego 

poziomu muzycznego oraz przekazał pozdrowienia dla całej społeczności szkolnej, dla naszego księdza proboszcza 

Jerzego Borczewskiego i całej parafii oraz dla p. Wójta Gminy Marcina Kiwiora, wyrażając nadzieję, że to początek naszej 

dobrej współpracy.  

  Ten kilkudniowy wyjazd był także okazją do zwiedzenia przepięknego Budapesztu, którego oszczędziła 

zawierucha wojenna i jest on 

jedną z perełek wśród 

europejskich stolic. Największe 

wrażenie zrobił na wszystkich 

wieczorny rejs statkiem po 

Dunaju i widoki wspaniale 

oświetlonych zabytków o 

bajkowym wyglądzie, 

szczególnie zabudowań 

węgierskiego parlamentu i 

Zamkowego Wzgórza. Nie 

mniejszy zachwyt wzbudziła 

panorama Budapesztu oglądana 

ze Wzgórza Gelerta i historyczne pamiątki na Wyspie Św. Małgorzaty. Wielką atrakcją było też dla dzieci podróżowanie 

metrem. Wszędzie spotykaliśmy się z wielką życzliwością względem Polaków, a miłym zaskoczeniem były polskie akcenty 

takie, jak pomnik pochodzącego z Tarnowa polsko-węgierskiego bohatera Józefa Bema, ulica nazwana jego imieniem oraz 

duża, pamiątkowa Tablica Katyńska przepasana polską flagą. Węgrzy mocno zaznaczają także przeplatanie się polsko-

węgierskiej historii i pamiętają o tym, że Polacy oddali im 800 litrów krwi podczas powstania w 1956 r. Twierdzą, 

że w związku z tym do dzisiaj płynie w nich wiele polskiej krwi. Patronem Polonii węgierskiej jest św. Władysław, syn 

Rychezy, córki Mieszka I. Jest to jeden z najbardziej czczonych świętych przez Węgrów. Podkreśla się również węgiersko-

polskie korzenie królowej Jadwigi Andegaweńskiej oraz zasługi dla Polski pochodzącego z Siedmiogrodu króla Stefana 

Batorego. 

 Wyjazd do Budapesztu był także okazją do sprawdzenia przez dzieci umiejętności językowych, gdyż przydawał się 

nie tylko język angielski, ale także język niemiecki, którym chętniej posługuje się starsze pokolenie Węgrów. Na szczęście 

nasza przewodniczka, mieszkająca tam od 50 lat Polka oraz jej syn, który ma korzenie polsko-węgierskie,  świetnie 

posługiwali się obydwoma językami.  

Bardzo cieszymy się z tego wyjazdu, który dostarczył nam tylu niezapomnianych wrażeń i mamy nadzieję, że 

będzie początkiem nowej, polsko-węgierskiej przyjaźni oraz współpracy z Polonią węgierską w Budapeszcie.  

Koncert szkolnego chóru „Moderato” w Budapeszcie 


