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JUBILEUSZ 100-LECIA 
Z HISTORII NASZEJ SZKOŁY

Z historii szkoły

Pierwsza Szkoła Powszechna powstała w Budzowie w 1915 r. prywatnym mieszkaniu.W 1947 r. bardziej światli gospodarze założyli Komitet Budowy
Szkoły. Postanowili oni w czynie społecznym wybudować drewniana szkołę. Zaangażowanie społeczeństwa było bardzo duże. W 1959 r. rozpoczęto
budowę przybudówki murowanej. Dzięki temu uzyskano dwie sale lekcyjne i mieszkania dla nauczycieli. Budowę zakończono w 1960 r. dzięki dużemu
zaangażowaniu kierowniczki szkoły - pani Antoniny Kopaczyńskiej. W 1966 r. nowym kierownikiem szkoły został pan Tadeusz Pochopień.  W roku 1970 r.
kierownikiem szkoły został Emil Dziedzic. W niedługim czasie przy wielkim zaangażowaniu Komitetu Rodzicielskiego, któremu przewodniczył pan Edward
Ryszawy, kierownik szkoły wybudował pomieszczenie na opał oraz murowane toalety. W dniu 19 lutego 1976 r. o godz 2.40 spłonęła z nieustalonych
przyczyn drewniana część szkoły. Dzieci klas IV - VIII wraz z kierownikiem Emilem Dziedzicem i nauczycielami zostały przeniesione do Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Budzowie. Klasy I - III wraz z nauczycielkami, Stanisławą Ryszawy i Ireną Dziedzic, uczyły się początkowo w remizie OSP, a później
w wynajętych pomieszczeniach. Rodzice szybko przystąpili do usuwania pozostałości po pożarze i czyszczenia terenu.  Po pożarze przystąpiono do
gromadzenia materiałów i odbudowy murowanej części szkoły. Większość prac wykonano w czynie społecznym. W wyniku tych prac uzyskano 4 sale
lekcyjne, pokój nauczycielski i mieszkanie dla dyrektora szkoły. Przeniesiono wówczas klasę IV, a później V i VI ze Szkoły Podstawowej nr 1. Powstała
wówczas filia Zbiorczej Szkoły w Budzowie, której kierownikiem została pani Irena Dziedzic. W roku 1987 rozpoczęto gromadzenie materiałów na
rozbudowę szkoły. W 1988 r. wybudowano szkołę w stanie surowym. W tym też roku ówczesny Inspektor OiW, pan Stanisław Potempa, przekwalifikował
filię w samodzielną szkołę z klasami I - VI powołując na dyrektora Irenę Dziedzic. Zakupiono i zamontowano okna, drzwi, wykonano instalację elektryczną
odgromową. W wyniku rozbudowy uzyskano dodatkowo 3 sale lekcyjne, hol, pokój nauczycielski, kancelarię, korytarz, szatnię oraz sanitariaty. W 1990 r.
dyrektor szkoły dokonała zakupu sprzętu do nowo wybudowanych pomieszczeń. W tym też roku Inspektor Stanisław Potempa na prośbę rodziców podniósł
stopień organizacyjny szkoły, tworząc pełną 8-klasową szkołę podstawową. W tym roku wprowadzono także religię do szkoły. Nauczyciele i rodzice na
wspólnym zebraniu podjęli uchwałę, aby zorganizować uroczyste oddanie połączone z poświęceniem zmodernizowanego budynku. Miało to miejsce 20
listopada 1990 roku.  Od początku lat dziewięćdziesiątych systematycznie remontowano i modernizowano szkołę. W roku 1999 wprowadzona została
reforma edukacji. Szkoła w Budzowie pozostała Szkołą Podstawową nr 2 z klasami I - VI. W roku 2000 z żalem pożegnaliśmy panią dyrektor mgr Irenę
Dziedzic, która po 33 latach pracy przeszła na zasłużoną emeryturę. Nowym dyrektorem szkoły została pani Małgorzata Krzysztań, która pełni tę funkcję do
dziś. 25 lipca 2001 roku zaskoczyła mieszkańców Budzowa i okolic straszna powódź, która zniszczyła także szkołę. W remoncie placówki pomogło wiele
życzliwych osób, dzięki którym rok szkolny 2002/2003 uczniowie rozpoczęli w odnowionych klasach. Uczniowie naszej szkoły zawsze mieli możliwość
korzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, organizacji uczniowskich i kół zainteresowań, których ilość zwiększała się z biegiem lat.  Praca z
uczniami na zajęciach pozalekcyjnych owocowała znacznymi osiągnięciami na konkursach i olimpiadach.

x
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WIESZCZ NA POMNIKU - KONKURS Pod rękę z Mickiewiczem...
Anegdoty o naszym patronie.

Pomnik A. Mickiewicza

Odgadnij nazwę miasta, w którym znajduje się prezentowany na zdjęciu
pomnik Adama Mickiewicza. Nazwę miejscowości napisz na kartce, podpisz
ją swoim imieniem i nazwiskiem i wrzuć do jubileuszowego pudełka gazety. 

Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi wylosujemy 10, które
nagrodzimy słodką niespodzianką.

PODPOWIEDŹ: P................................Ń

·  Podczas nauki w szkole Adam Mickiewicz miał ogromne trudności z
nauką kaligrafii, która była jednym z przedmiotów nauczania.  Poeta
wspominał: „W dzieciństwie czułem wstręt do pisania. Uczono nas wtedy
kreślić litery na deszczułce, na której te arabeski robiły mi wrażenie
wnętrzności zgniecionego pająka (...). Matka Mi raz powiedziała:  "Piszesz,
jak kura grzebie. Gdybyś był wielkim panem, sekretarz by za ciebie
machał piórem, a ponieważ jesteś ubogim szlachcicem, musisz sam
sobie dać radę.” Później zdarzało się często, że Mickiewicz prosił przyjaciół
o przepisywanie rękopisów na czysto. Jego charakter pisma  pozostał na
stałe nieczytelny.

·  Niedostatki w opanowaniu kaligrafii Adam Mickiewicz  nadrabiał
znajomością języków obcych. Poeta świetnie znał łacinę - w Szwajcarii na
Uniwersytecie w Lozannie wykładał jako profesor łaciny. Doskonale
posługiwał się językiem rosyjskim, niemieckim, francuskim i angielskim. Nie
tylko czytał w oryginale dzieła Woltera, Rousseau, Schillera, Goethego,
Byrona, ale także poddawał je literackim przeróbkom (Mieszko książę
Nowogródka) i przekładom (Dziewica z Orleanu).

·  Mickiewicz słuchał i znał osobiście sławnych w romantyzmie
kompozytorów i muzyków, jak  Chopin, Szymanowska, Liszt, Lipiński,
Szczepański czy Kątski. Sam także próbował swych sił w muzyce - grał bez
większego powodzenia, do czego sam się przyznawał, na flecie
poprzecznym. Wiele osób chwaliło głos Mickiewicza, niektórzy twierdzili
jednak, że głos wieszcza był piskliwy, a nawet że przypominał gdakanie
kury.

·  Niechlubnym hobby Adama Mickiewicza było palenie tytoniu. Poeta lubił
fajki (mówił na nie lulki) i cygara...

·  Nasz patron był wielkim patriotą. W 1848 roku  rozpoczął tworzenie legionu
polskiego. Nie zrażała go beznadziejna sytuacja finansowa – gdy zabrakło
pieniędzy na wykonanie narodowego godła, oderwał kopertę od własnego
zegarka firmy Patek, na której widniał polski orzeł, i kazał ją przybić do
drzewca legionowego sztandaru.

·  Adam Mickiewicz był doskonałym piechurem i wielbicielem pieszych
wypraw.  Kiedy został nauczycielem literatury i języka łacińskiego w
powiatowej szkole w Kownie, starał się namówić innych pedagogów na
wyprawę do Jurborga. Uczestnicy mieli przemierzyć ponad 87 km. Pomysł
spotkał się z ostrym sprzeciwem ówczesnego grona pedagogicznego
szkoły, które uznało, że nauczycielom nie wypada uczestniczyć w pieszych
wycieczkach, ponieważ nauczyciel nie jest żebrakiem, by podróżować
pieszo, Ostatecznie Mickiewiczowi towarzyszył tylko jeden kolega, niejaki
Nieśmiałowski. Marsz rozpoczął się jednak dopiero poza obrębem miasta,
dokąd obaj piechurzy dojechali dorożką, jak przystało nauczycielom.
Pechowo Nieśmiałowski już pierwszego dnia poczuł się niezdrów i wyprawę
przerwano.

Wykorzystano wiadomości z portalu anegdoty-o-pisarzach.anegdoty.pl

x
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KUCHNIA 
PEŁNA CUDÓW

Z okazji przypadającego w kwietniu Światowego Dnia Książki w
kwietniowym numerze "Adasia" zamieszczamy  rymowany przepis na
pełne zdrowia jabłuszka i ogórki z miodem autorstwa znanej wszystkim
młodym czytelniom poetki i pisarki - Małgorzaty Strzałkowskiej.
 Koniecznie spróbujcie! 

„Jabłuszka w czapeczkach”

Umyj kilka jabłek, odkrój im czapeczki.
Wydrąż jabłka w środku i wyrzuć pesteczki.

A teraz we wszystkich studniach
popestkowych

Umieść sporą ilość powideł śliwkowych.
Na każde jabłuszko wsyp cukru łyżeczkę
I każdemu jabłku siup! Załóż czapeczkę.
Ułóż jabłka w rondlu i z wprawą kuchcika
Na piętnaście minut wstaw do piekarnika.

Ostudź nieco jabłka i zjadaj po trosze,
A czekać cię będą niebiańskie rozkosze.

Kto pieczone jabłka jadać ma w zwyczaju,
Ten i w mroźną zimę czuje się jak w raju.

„Ogórki z miodem”

Umyj ogórek, obierz go zgrabnie
i wzdłuż na pół go przekrój dokładnie.
Wydłub łyżeczką wszystkie pesteczki,
a z połóweczek stworzysz miseczki.

Wlej do miseczek po łyżce miodu.
Jedz i chwal pracę pszczelego miodu.

Faszerowane jabłuszka X
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GIMNASTYKA UMYSŁU!

Rozszyfruj wiadomość
X
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KLUB PISZĄCYCH 
Dla naszej szkoły na urodziny piękne wierszyki wszyscy tworzymy!

"Jubilatka 100-latka"
Szkoła nasza sto lat ma,

więc cieszymy się - hurra!
Zdrowia, szczęścia Jej życzymy
i zawsze ciepło o Niej myślimy.

Na jubileusz goście przybyli,
wszyscy życzenia piękne złożyli.

Nasza Szkoła zachwycona,
w uśmiechy pięknie dziś wystrojona.

                                                                              
                                                                                            Kasia Gabryś

"Nasza szkoła"
Jest w Budzowie piękna szkoła,

która wszystkie dzieci woła.

W naszej szkole jest wesoło,
gdy się wszyscy razem zbiorą.

Lubi hałas korytarzy,
choć o ciszy czasem marzy.

Uczy, bawi, wychowuje,
do nauki nawołuje.

Choć jej przybywają latka,
bo jest wprawdzie już stulatka, 

wdzięku jej to nie ujmuje.

Ja za wszystko jej dziękuję.
                               
                                                                         Patrycja Kiełbus

"SZKOŁA"
Szkoło, szkoło, nasza szkoło,

z tobą zawsze jest wesoło.

Okrąglutkie sto lat uczysz, bawisz,
o Mickiewiczu ciągle prawisz.

Szkoło, budzowska szkoło kochana,
sto lat żeś temu wybudowana.

Dziś jest twój wielki jubileusz
i nawet pan Tadeusz -

bohater naszego patrona
piękny ukłon w twą stronę wykona!

                                                                       Konrad Grych

Urodziny naszej szkoły X
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KARTKA Z KALENDARZA - KWIECIEŃ

2 KWIETNIA  
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI 

DLA DZIECI
Święto obchodzone  jest co roku  w rocznicę urodzin duńskiego baśniopisarza - Hansa
Christiana Andersena. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz
wspieranie czytania przez najmłodszych. Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez
Międzynarodową Izbę do spraw Książek dla Młodych Ludzi  (IBBY). Od tamtej pory, co roku,
gospodarzem święta jest inne państwo. Polska była organizatorem Międzynarodowego Dnia
Książki dla Dzieci w 1979 roku.

23 kwietnia
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Data Światowego Dnia Książki, którego organizatorem jest UNESCO, wybrana została jako
symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes,
William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega.  Na ten sam dzień przypada
również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice'a Druona, Halldora
Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejia Vallejo. Każdego roku gospodarzem
Światowego Dnia Książki jest inne państwo. W tym roku ten zaszczyt przypadł  Zjednoczonym
Emiratom Arabskim. W związku z rosnącym sukcesem święta  zaczęto wybierać także Światową
Stolicę Książki. Pierwszym miastem, które otrzymało ten tytuł, był Madryt. W tym roku tytuł
Światowej Stolicy Książki dzierży dumny Wrocław.

Kwiecień miesiącem książki

22 kwietnia 
Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi jest największym świętem ekologicznym
obchodzonym od 1970 roku. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały
zapoczątkowane w 1990 roku.
Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie
oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. 

Dbaj o środowisko

X
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