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Szkoło! Szkoło!

Gdy cię wspominam,
Tęsknota w serce  

się wgryza.
Oczy mam pełne łez!

                     Julian Tuwim

DRODZY CZYTELNICY!
Rocznica 155-lecia szkoły w Przeciszowie oraz 50-lecia przeniesienia szkoły do obecnego
budynku to wspaniała lekcja historii dla młodego pokolenia uczniów, a dla byłego grona
pedagogicznego i absolwentów to święto wspomnień. Atmosfera i nastrój tej uroczystości
pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Święto szkoły to czas wspomnień dotyczących
losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w naszej pamięci Tych, którzy odeszli.
Szkoła to młodość, wspaniałe przyjaźnie i wspomnienia, do których powraca się z radością.
                                 
                                                                                                                                                          Redakcja

Rok 1965.

Rocznica
155 - lecia

Szkoły
w

Przeciszowie

     Kiedyś, przed wojną, nie było podziału na szkołę podstawową i gimnazjum. Było tylko 7 klas – każda o innym poziomie trudności . Zobaczcie jak
wyglądała ona w pierwszych trzech klasach. /Te wiadomości pozyskaliśmy ze starych kronik szkolnych./ 
W klasie pierwszej uczono się czytania z brzmieniem spółgłoskowym oraz uczono  pisania na tabliczkach. Gdy opanowano czytanie mechaniczne,
należało uczyć się czytania i rozumienia wszelkich gatunków literackich. Wszystko to robiono w zakresie, który obejmowała książka do klasy pierwszej.
Religii uczono się tylko tych najpotrzebniejszych wierności.W klasie drugiej uczono się biegłego czytania i pisania z prawidłową gramatyką. Dbano o to,
by dzieci rozumiały to, co czytają i piszą. Uczono się również na pamięć wierszy i prawidłowej dykcji. Matematyka obejmowała najprostsze działania z
dodawania i odejmowania, ale również nazywania jednostek mas. Religii uczono się z Małych Katechizmów wraz z objaśnieniami biblijnymi.Znów w trzeciej
klasie starano się o wykształcenie biegłego czytania i treściwego opowiadania. Pisanie doprowadzano do perfekcyjności zdań i głosek. Nauka
rachunków polegała na czytaniu i pisaniu liczb, zastosowywaniu czterech działań arytmetycznych i obchodzeniu się z ułamkami. Oprócz tego uczono
uczniów geografii ogólnej, zjawisk naturalnych i wszystkiego tego, co dotyczyło Ziemi. Wychowanie religijne, obyczajowe i moralne było głównym celem
nauczyciela – zaraz obok nauki. W tej klasie uczono się również śpiewu, interpretacji pieśni religijnych i obyczajowych. Po wojnie nauka odbywała się w
cyklu 7 - klasowym, w roku 1966 przedłużono naukę o VIII klasę.
                                                                                                                                                                                                 Agnieszka Kościelnik

Jak wyglądała nauka w naszej szkole 
 kilkadziesiąt lat temu?

Rok 2015.
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Z pozoru zwykła wiejska szkoła ...
      ZSP-G im. Ignacego Fika w Przeciszowie to zwykła wiejska szkoła, która pozwala młodzieży na rozwijanie swoich
pasji i zainteresowań. Nauczyciele przykładają się do nauczania tak, by młodzież osiągnęła w życiu to, co postawiła
sobie za cel. Nie jest i nie było to tylko zasługą nauczycieli, ale i młodzieży. Do naszej szkoły uczęszczało wiele,
znanych dziś lub przed kilkoma laty osób.
Poznajcie kilkoro z nich.
Mieczysław Pawela – ( 1923r-2013r) – członek ZWZ, AK, pomagał więźniom Auschwitz-Birkenau, po zakończeniu wojny
członek antykomunistycznego podziemia, ofiara represji. Od 1980 członek NSZZ Solidarność.  W 1953 ukończył szkołę
i wyjechał. W 1954r zaczął pracować jako doktor w RSP w Przeciszowie.  Pracował również przez osiem lat, jako
oświatowiec w Poradni Przeciwgruźliczej. Poza tym organizował różne imprezy kulturalne w Domu Kultury w
Przeciszowie. Od kilku lat starał się, aby nie zaprzepaścić dorobku historycznego i kulturalnego mieszkańców
Przeciszowa.  1 września 1992 r. otrzymał Krzyż Partyzancki. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Jerzy Dębski – historyk, socjolog, muzealnik, studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ukończył studia doktoranckie w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, doktor
nauk humanistycznych w zakresie historii, kustosz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Jadwiga Oleksy - należy do  Instytutu Pedagogiki, Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, jest członkiem
Zespołu Rektorskiego ds. Kontroli Zarządczej w PWSZ Oświęcim.  Doktor i adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w
Katowicach Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
Henryk Łabza - doktor nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, pracuje w WSS im. L. Rydygiera
oraz  w Klinice Gastroenterologicznej w Krakowie.
Teresa Brandys – dziennikarka „Gazety Krakowskiej”.
Anna Brandys – doktor medycyny, absolwentka Akademii Medycznej,  jest kierownikiem  w Poradni Przyklinicznej w 
Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Krakowie.
                                                                                                                                                                                                  Agnieszka Kościelnik

     Przy okazji Jubileuszu szkoły zapytałam mamę o szkołę w jej latach. Oto wspomnienia mojej mamy:
     Naukę rozpoczęłam w roku 1987, a zakończyłam w 1995. Chodziłam do szkoły podstawowej 8 lat. Każdy rocznik to były dwie klasy: A-Aniołki, B-Beczki.
W sumie było 16 klas. Uczyliśmy się na dwie zmiany: na rano i na popołudniu. W roku 1994 rozbudowano nam szkołę i mogliśmy wszyscy rozpoczynać
naukę o 8 rano.
     Z perspektywy czasu szkoła bardzo się zmieniła pod względem systemu nauczania. Ja chodziłam do jednostopniowej szkoły podstawowej. Teraz
uczycie się w systemach 3 letnich, wprowadzono gimnazjum. Nie moim zadaniem jest ocena co jest lepsze, a co gorsze. Ale za moich czasów... (wiem,
wiem prehistoria) na ocenę celującą trzeba było sobie zapracować. Według systemu obowiązującego wówczas ocenę taką otrzymywały dzieci, których
wiedza wykraczała poza program danej klasy. Pamiętam, że chcąc mieć 6 z matematyki uczyłam się materiału z liceum, natomiast z języka polskiego taka
ocena należała się za osiągnięcia w olimpiadzie przedmiotowej. Więc nie było tak łatwo jak teraz. Poza tym przed nauczycielami czuliśmy respekt -
podpadając w szkole, obawialiśmy się kary w domu. Teraz wygląda to inaczej. Wydaje mi się również, że dzieci tak często na siebie nie skarżyły jak teraz. 
      Lubiłam szkołę (inaczej Ci powiedzieć nie mogę :P). A tak na serio - gdybym miała okazję wrócić się do jakiegokolwiek etapu w moim życiu, szkoła
podstawowa nie byłaby tym okresem - przynajmniej jej początek. Masz szczęście, bo pomimo rudych włosów nie miałaś nieprzyjemności w szkole. Ja
niestety miałam i źle to wspominam. Na szczęście wzrosła tolerancja dla różnego rodzaju "odmienności", np. koloru włosów, noszonych okularów, aparatów
słuchowych, czy też innych ograniczeń fizycznych, umysłowych czy chociażby finansowych. Natomiast lubiłam się uczyć i nie najgorzej mi nauka
wychodziła. 
     Hmmm... kiedyś pracowało się 6 dni w tygodniu - od poniedziałku do soboty. Dotyczyło to też chodzenia do szkoły. W pewnym momencie zlikwidowano 6
dzień pracy, wprowadzając jedną sobotę w miesiącu jako pracującą. Niestety uczniowie też wtedy musieli iść do szkoły. Był to o tyle ciekawy dzień, że
nigdy nikt nie pamiętał, która to sobota, nikt nie wiedział na którą do szkoły, jaki plan lekcji obowiązuje i jak długo te lekcje będą trwać. Bywało wesoło jak się
wpadało do szkoły w połowie zajęć i gęsto tłumaczyło ze spóźnień.

                                                                                                                                                                                                                        Julia Bury

SZKOLNE WSPOMNIENIA RODZICÓW
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NASZE SUKCESY!

A jak wygląda nauka w
naszej szkole teraz?

         SZKOLNE KRONIKI

Ostatnio po lekcjach, przeglądaliśmy bardzo stare
kroniki szkolne. Najstarsze były aż z 1868 roku,
czyli zostały napisane ponad 147 lat temu!
Pierwszy zapis odnosił się do powstania szkoły.
Było tam napisane, że najpierw była szkoła
niedzielna przy kościele. Uczył wtedy organista.
Przekazywał uczniom tyle, ile sam potrafił.
Zapiski spisano pięknym pismem.
Były również i te młodsze. Na starych fotografiach
odnaleźliśmy naszych nauczycieli, a czasem i
rodziców, kiedy jeszcze byli uczniami.
Towarzyszyło temu uczucie zdziwienia, jak
bardzo się zmienili. Każda karta kronik była
cudownie ozdobiona pięknymi ilustracjami.
Jednak autor nie się podpisał pod swoimi
rysunkami. 

                                              Kinga Grzesło

      
     Święto naszej szkoły stało się również
okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów
w sporcie. Na parterze ściany szkoły od lat
zdobią medale i puchary uzyskane przez
uczniów w minionych latach oraz te,
zdobywane obecnie. 
     Już od 1987 roku uczniowie reprezentują
szkołę w zawodach Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zawsze
zajmujemy wysokie lokaty. Najczęściej stajemy
na podium. Najważniejsze osiągnięcia w
eliminacjach OT BRD można zobaczyć w
okolicznościowym albumie „Historia szkoły w
Przeciszowie 1860-2015”.     
     Chociażby ostatnio w dniach 12 i 13 maja
bieżącego roku w Mikluszowicach odbyły się
eliminacje wojewódzkie XXXVIII OT BRD szkół
podstawowych i szkół gimnazjalnych.
D r u ż y n ę szkoły podstawowej stanowili:
Patrycja Maca, Kinga Grzesło, Dawid
Nikliborc, Wojciech Skrobacz.

     W eliminacjach wzięły udział 23 drużyny
reprezentujące powiaty Małopolski. Nasza
drużyna zajęła w tej stawce 14 miejsce.
Gimnazjum reprezentowali: Justyna Skrobacz,
Robert Rzepka, Adam Jurecki.
Gimnazjaliści w tak samo licznej stawce
spisali się bardzo dobrze zajmując 6 miejsce.
     Wszyscy startujący zawodnicy, pod okiem
pani Małgorzaty Matyi, zmagali się z
następującymi konkurencjami:
 - rozwiązywanie testów znajomości
przepisów ruchu drogowego,
 - jazda po r o w e r o w y m miasteczku
komunikacyjnym,
 - praktyczne udzielanie pomocy
przedmedycznej,
 - jazda na torze przeszkód.
     Gratulujemy naszym reprezentantom i
dziękujemy za pracę pani Małgorzacie Matyi,
pani Lucynie Kozłowskiej i panu Adamowi
Kozłowskiemu podczas przygotowania do
poszczególnych etapów eliminacji w czasie
tych 28 lat.
                                                                    red.

Ogólnopolski finał, Toruń, 1987r.

maj 2015 r.

Z kroniki szkolnej z 1994 r.

Z kroniki szkolnej 1994 r.

W pierwszych trzech klasach jest edukacja
wczesnoszkolna, nauka odbywa się w sposób
zintegrowany, czyli bez sztucznego podziału na
język polski, matematykę, geografię itd. – wiedza
z różnych dziedzin przenika się, dzięki czemu
dzieci uczą się myśleć i wyciągać wnioski.
Dodatkowo dzieci uczą się podstaw języka
angielskiego. Są również zajęcia komputerowe.
Cechą charakterystyczną tego etapu edukacji jest
to, że uczniowie nie otrzymują ocen, bowiem
ocena ma charakter opisowy, na dodatek jest tak
skonstruowana, że zwraca się uwagę tylko na to,
czego uczeń się nauczył, bez wskazywania
braków w wiedzy. To sprawia, że każdy
absolwent klasy III zna swoje mocne strony,
natomiast rzeczywistość klasy IV bardzo go
rozczarowuje. Teraz młodzież ma dużo większe
możliwości do kształcenia się, więc korzystajmy
z tego! 
                           
                                      Agnieszka Kościelnik
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35 lat 
za

biurkiem

25-lecie Zespołu 
Śpiewające Jeziora

SZKOŁA
PRZYSZŁOŚCI

     Jak mogłaby wyglądać szkoła w przyszłości? Może na historii
przenosilibyśmy się w czasie i uczestniczylibyśmy w bitwie pod
Grunwaldem i widzielibyśmy koronację nowego króla? A w trakcie lekcji
muzyki posłuchalibyśmy na żywo koncertu Chopina?
     W szkole przyszłości żadna lekcja nie byłaby nudna, każdy słuchałby
nauczycieli, którzy z pasją mówiliby o danej rzeczy. Musielibyśmy uczyć się
czterech przedmiotów: języka polskiego i angielskiego, historii oraz
matematyki. A reszta przedmiotów byłaby do wyboru, np. gotowanie,
plastyka, muzyka, język niemiecki albo francuski, biologia, chemia, fizyka…
- według naszych zainteresowań.
     Szkoła byłaby ogromna i nowoczesna. W każdej sali byłyby komputery i
tablety. Kolor ścian klas zależałby od nastroju uczniów. W sali gimnastycznej
można byłoby uprawiać wszystkie sporty. Obok sali byłby olbrzymi basen i
lodowisko, z których można by było korzystać do woli. Na korytarzach
zamiast nauczycieli na dyżurze, stałyby roboty.
     Nauczyciele nie ocenialiby uczniów. Raz w miesiącu maszyna – robot,
zostałaby podpięta do głowy ucznia i sprawdzałaby jego wiedzę. Potem
wystawiała ocenę. Za doskonałe przyswojenie sobie wiedzy, uczeń
dostawałby najwyższą ocenę – siódemkę.
     No tak…to byłaby szkoła idealna. Wszystko byłoby takie jak zapewne
większość uczniów chciałaby. Ale to tylko marzenia. Jednak może kiedyś
się spełnią… 

                                                                                     Kinga Grzesło
Czy taka będzie nasza szkoła w XXII w.?

Wywiad z Panią
Władysławą
Czempińską byłą
sekretarką
naszej szkoły.

Ile lat Pani
pracowała w naszej
szkole ?
- W szkole
pracowałam 35 lat.
Czy lubiła Pani
swoją pracę i
dlaczego?
- Bardzo lubiłam swoją
pracę, ponieważ
uwielbiałam pracę z
dziećmi. Zawsze
chciałam zostać
nauczycielką, ale
najbliższe liceum
pedagogiczne było w
Kętach i rodzice nie
zgodzili się na
mieszkanie w
internacie.
Co Pani uważa za
swój największy
sukces zawodowy ?
- Dzięki pracy w
szkole nauczyłam się
pracy na komputerze,
dzięki panom
Pelczarowi,

Kozłowskiemu,
Gancarczykowi i
Milowskiemu.
Ile godzin dziennie
spędzała pani w
szkole ?
- Bywało różnie,
zależało to od potrzeb
szkoły, czasem było to
6 godzin, a czasem i
nawet 10.
Kto był dyrektor,
kiedy pani zaczęła
pracę ?
- Do pracy
przyjmowała mnie pani
inspektor Emilia
Makuch, a następnie
miałam wspaniałych
szefów pani Marianna
Płonka, pan Adam
Kozłowski, pan Piotr
Kućka, pan Marek
Pelczar i obecna pani
dyrektor Urszula
Momot.
Za czym pani
najbardziej tęskni ?
- Brakuję mi bardzo
tych wspaniałych
uroczystości
szkolnych, wesołych
akademii z okazji Dnia
Kobiet, Dnia
Nauczyciela,
rozgrywek w piłkę

siatkową w Dniu
Dziecka. Dzięki pracy
w szkole zwiedziłam
razem z uczniami
bardzo wiele
wspaniałych miejsc:
Demianowskie
Jaskinie na Słowacji,
Wrocław, Kotlinę
Kłodzką, Zakopane,
Planetarium w
Chorzowie, Kopalnie
Soli w Wieliczce i wiele
innych ciekawych
miejsc.
Dziękuję bardzo za 
wywiad.
- Ja również dziękuję.

                 Wywiad
przeprowadziła

Magdalena Kała

Pani Władysława Czempińska

Zespół piosenki i ruchu
„Śpiewające Jeziora” 
został założony w 1990
roku przez panią
Urszulę Daczyńską.

W 1993 roku zespół
wystawił po raz
pierwszy po wojnie
przedstawienie
jasełkowe w naszej
miejscowości.
Współpracuje z
Fundacją osób
niepełnosprawnych im.
Brata Alberta w
Radwanowicach oraz
Fundacją Anny Dymnej
„Mimo wszystko”. 

     Zespół prowadzony jest w formie koła
pozalekcyjnego w szkole. Do zespołu należą
dzieci chętne, nie zawsze w pełni uzdolnione
muzycznie. Praca w zespole daje dzieciom
możliwość spotkań z innymi ludźmi, przełamanie
nieśmiałości, rozwój własnych umiejętności czy
zagospodarowanie czasu wolnego.W 2009 roku
zespół nagrał swój pierwszy krążek z pieśniami
patriotycznymi.
     Muzykę, układy taneczne, stroje, dekoracje,
rekwizyty, opracowuje opiekun zespołu.

Redaktorzy:
Julia Bury,Julia Kupiec,
Kinga Grzesło, Joanna
Jarzyna, Magdalena
Kała, Agnieszka
Kościelnik, Daria Zając
Korektorzy:
Agnieszka Cisowska,
Anna Sikora
Redaktor naczelny:
Ewa Sulikiewicz

Źródło: Internet


