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JUBILEUSZ 100-LECIASZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BUDZOWIE

  

   Słowa: „Czasu nie da się zatrzymać, ale warto
wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na
zawsze” stały się mottem obchodzonego w tym roku
Jubileuszu Stulecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 2
im. Adama Mickiewicza w Budzowie.
  26 kwietnia 2016 roku w murach dostojnej Jubilatki
pojawili się znamienici goście, by wspólnie z całą
społecznością szkoły świętować jej setne urodziny. 
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 Uroczyste obchody stulecia istnienia „Dwójki” rozpoczęła
o godzinie 900 msza święta dziękczynna w kościele
parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w
Budzowie. Eucharystii odprawianej w koncelebrze przez
księdza proboszcza Zbigniewa Kaleciaka oraz księży
Józefa Chodurka i Jerzego Leśko przewodniczył ks.
biskup Jan Zając, który wygłosił także homilię. Wyjątkową
oprawę mszy świętej zapewniła obecność pocztów
sztandarowych ze szkół oddelegowanych na uroczystość
z całej gminy Budzów, budzowska orkiestra „Sygnał ‘’ i
szkolny chór.

  Po mszy świętej zgromadzeni w kościele uczniowie,
nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni
dostojni goście udali się do budynku szkoły, by
uczestniczyć  w dalszej części uroczystości. 
 
  Przed szkolnym budynkiem wszystkich zgromadzonych
powitała Pani Dyrektor.  Inauguracją obchodów 100-lecia
szkoły była podniosła chwila odsłonięcia i poświęcenia
przez księdza biskupa Jana Zająca pamiątkowej tablicy
umieszczonej w widocznym miejscu na murach naszej
szacownej placówki dla uczczenia jej wyjątkowego
jubileuszu. Następnie zgromadzeni na dziedzińcu goście
zaproszeni zostali do wnętrza jubilatki.

 W drodze na salę gimnastyczną, gdzie przygotowano
część artystyczną uroczystości, goście mogli zwiedzić
budynek szkoły i odbyć sentymentalną podróż w czasy
sielskiego i anielskiego dzieciństwa, jak pisał nasz patron
– Adam Mickiewicz. Z okazji Jubileuszu nauczyciele
przygotowali dla zwiedzających salę historyczną,
prezentując w niej cenne pamiątki i wyjątkowe znaki
bogatej historii szkoły, wśród których znalazły się stare
zdjęcia, świadectwa, szkolne kroniki, dokumenty, a także
podręczniki, tornistry i szkolne mundurki. Goście mogli
także poznać zawiłe dzieje „Szkoły na Adamkówce”,
oglądając prezentację multimedialną przygotowaną w
kolejnej sali. Z okazji Jubileuszu opracowany został także
biuletyn informacyjny, w którym oprócz rysu
historycznego na temat szkoły zamieszczono poruszający
wywiad z długoletnią Dyrektor placówki – Panią Ireną
Dziedzic. W oczekiwaniu na część artystyczną goście
mogli wysłuchać koncertu orkiestry „Sygnał”, a także
podziwiać umieszczone w „Kąciku fotograficznym”
zdjęcia wykonane przez absolwentki Szkoły Podstawowej
nr 2, obecnie uczennice Liceum Poligraficznego w
Krakowie.
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 O godzinie 1100 pochód przybyłych na uroczystość
szkolnych pocztów sztandarowych i dźwięk Mazurka
Dąbrowskiego odśpiewanego przez wszystkich
zgromadzonych na sali gimnastycznej rozpoczął
uroczystą część obchodów 100-lecia istnienia szkoły.
Wszystkich przybyłych gości: przedstawicieli władz
gminy, władz oświatowych, delegatów Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej, absolwentów, nauczycieli,
pracowników szkoły, uczniów, rodziców, sponsorów i
przyjaciół szkoły powitała Pani Dyrektor, Małgorzata
Krzysztań. Wygłaszając przemówienie, Pani Dyrektor
zwróciła uwagę na niełatwą historię szkoły, która jednak
mimo przeróżnych dziejowych komplikacji, potrafiła uczyć
i wychowywać kolejne pokolenia młodych ludzi. Po Pani
Dyrektor głos zabrał Wójt gminy Budzów, Pan Jan Najdek.
Podkreślił on, że stuletnia historia szkoły jest znakiem nie
tylko niezwykłej mądrości i zapobiegliwości mieszkańców
Budzowa, dbających o wykształcenie swoich dzieci, ale
także dowodem ich niezwykłej hojności i gospodarności,
której dawali wyraz w trudnych czasach i wbrew wszelkim
przeciwnościom. Życzenia wszelkiej pomyślności i
dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej
na ręce Pani Dyrektor złożyła także Dyrektor Delegatury
Oświaty – Pani Elżbieta Kowalczyk oraz Małopolski
Wicekurator Oświaty – Pani Halina Cimer. Gratulacje i
podziękowania za trud włożony w kształcenie i
wychowanie uczniów oraz życzenia dalszej pomyślności i
wielu owocnych lat pracy i nauki złożył także Starosta
Suski – Pan Józef Bałos. Swe przemówienia wygłosili
także Senator RP – Pan Andrzej Pająk oraz Prezes
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Pan Wiesław Jopek.
Jubileusz 100-lecia naszej szkoły był także doskonałą
okazją do wręczenia Pani Dyrektor Małgorzacie Krzysztań
Medalu 600-lecia istnienia Krakowskiej Kongregacji
Kupieckiej jako wyrazu uznania za długoletnią współpracę
z Kongregacją. 

   Uroczystą część obchodów uświetnił występ artystyczny
uczniów przygotowany pod kierunkiem Pani Jadwigi
Bukowskiej i Pani Agaty Dziedzic. Szkolni artyści zabrali
widzów w sentymentalną podróż, łącząc jednak czar
wspomnień ze scenkami ze współczesnego szkolnego
życia. W czasie występu nie zabrakło pięknych piosenek,
brawurowych tańców, wzruszającego wykonania przez
wszystkich uczniów Hymnu Szkoły, a nawet urodzinowego
tortu dla dostojnej, stuletniej już Jubilatki. Były również
kwiaty i podziękowania dla Pani Dyrektor, która także
obchodziła swój jubileusz – 15-lecia pracy na stanowisku
Dyrektora szkoły. Widzowie docenili talent sceniczny i
ogromne zaangażowanie dzieci w przygotowanie
akademii, nagradzając występ gromkimi brawami. 
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    Wspaniale zaprezentowało się Koło Gospodyń
Wiejskich – zachwyt i uznanie wzbudziła Pani Agnieszka
Chromy ,przedstawiając kronikę szkoły . Harnaś Stefan
Mrowiec „sypał kawałami” i rozśmieszał do łez najmłodszą
widownię . Wszystkie Panie –Gaździny prezentowały się
jak kwiaty na łące –pięknie i kolorowo.

   Po zakończonej uroczystości zebrani goście, przyjaciele,
dobroczyńcy oraz absolwenci szkoły jubilatki udali się na
uroczysty obiad. Wspólny poczęstunek zebranych gości
sprzyjał podtrzymaniu uroczystego charakteru święta
szkoły, a także spotkaniom i wspomnieniom po latach.

  Pragniemy jeszcze raz podziękować, wszystkim, którzy
swą obecnością uświetnili tę ważną dla nas uroczystość
oraz tym, którzy przyczynili się do jej wyjątkowego
charakteru. Dzięki zaangażowaniu i pracy całego grona
pedagogicznego, pracowników szkoły, rodziców,
sponsorów oraz zaprzyjaźnionych instytucji i sympatyków
szkoły ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci. 
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wieszcz na pomniku

WIESZCZ NA POMNIKU -
KONKURS

  
  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.....................ŚL

"Przyjaciele"

Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie;
Ostatni znam jej przykład w oszmiańskim powiecie.
Tam żył Mieszek, kum Leszka, i kum Mieszka Leszek.
Z tych, co to: gdzie ty, tam ja, - co moje, to twoje.
Mówiono o nich. że gdy znaleźli orzeszek,
Ziarnko dzielili na dwoje;
Słowem, tacy przyjaciele,
Jakich i wtenczas liczono niewiele.
Rzekłbyś; dwójduch w jednym ciele.

O tej swojej przyjaźni raz w cieniu dąbrowy
Kiedy gadali, łącząc swojo czułe mowy
Do kukań zozul i krakań gawronich,
Alić ryknęło raptem coś koło nich.
Leszek na dąb; nuż po pniu skakać jak dzięciołek.
Mieszek tej sztuki nie umie,
Tylko wyciąga z dołu ręce: "Kumie!"
Kum już wylazł na wierzchołek.

Ledwie Mieszkowi był czas zmrużyć oczy,
Zbladnąć, paść na twarz: a już niedźwiedź kroczy.
Trafia na ciało, maca: jak trup leży;
Wącha: a z tego zapachu,
Który mógł być skutkiem strachu.
Wnosi, że to nieboszczyk i że już nieświeży.
Więc mruknąwszy ze wzgardą odwraca się w knieję,
Bo niedźwiedź Litwin miąs nieświeżych nie je.

Dopieroż Mieszek odżył... "Było z tobą krucho! -
Woła kum, - szczęście, Mieszku, że cię nie zadrapał!
Ale co on tak długo tam nad tobą sapał.
Jak gdyby coś miał powiadać na ucho?"
"Powiedział mi - rzekł Mieszek - przysłowie niedźwiedzie:
Że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie".

Pod rękę z Mickiewiczem...
Czytamy i ilustrujemy utwory wieszcza.

"Przyjaciele"

xx

Kinga Pawlica
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KUCHNIA PEŁNA CUDÓW

KANAPKI NA WIOSENNY PIKNIK

GIMNASTYKA UMYSŁU

x

X

X

Składniki:

tostowy chlebek, żółty ser, masło lub twarożek, cebulka, kilkanaście ziaren
kukurydzy z puszki, mała papryka, mały ogórek, kilka pietruszkowych
łodyżek i listków, mała ugotowana marchewka, rzodkiewka, pomidor, kilka
szczypiorkowych łodyżek, kilka oliwek, sól, pieprz, mielona papryka

Sposób  wykonania:

1.  Posmaruj kwadratowe kawałki chleba tostowego masłem lub twarożkiem;
do sera możesz dodać przyprawy lub zioła, na przykład pokrojony
szczypiorek lub zmieloną paprykę.
2.  Na każdej kanapce ułóż dekorację z przygotowanych składników.
3.  Z oliwek możesz na przykład ułożyć pająka. 
4.  Zadbaj o fantazyjny wygląd swoich kanapek.
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	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.
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