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Wyrosła wśród nadsańskich piasków i lasów- Stalowa
Wola -nasze miasto

Decyzją Kuratorium Lwowskiego szkołę w Stalowej
Woli zorganizował Wacław Górski - jej pierwszy
kierownik

.

.

Portret wacława Górskiego.

.

 :)                        

     Moja szkoła - album pełen wspomnień

Rok 1938 Z wielkiej myśli Eugeniusza Kwiatkowskiego
powstał Centralny Okręg Przemysłowy. Stalowa Wola
, Zakłady Południowe to najmłodsze dzieci tej
inwestycji :)
Rys. Mural na bloku -Stalowa Wola dziś

Miastu przybywało mieszkańców. Dzieciom potrzebna
była szkoła. Szkołę Powszechną Siedmioklasową 
zbudowano w parę miesięcy ! 
To nasza ,,Jedynka :)

.

.

Rys,Karol Siembida.

,
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Pod pseudonimem,,Żmuda " Wacław Górski rozpoczął
działalność antyniemiecką. Był rezydentem Armii
Krajowej. W tym samym czasie organizował Tajne
Nauczanie w Powiecie Niżańskim 

Po zawirowaniach w historii- kilkanąscie lat później
Jedyneczka znów jest pełna jest dzieci. Na zdjęciu
jedna z klas z wychowawczynią.

Grono Pedagogiczne wraz z uczniami:)  
Niedługo trwała radośc ze szkoły. Rok 1939 przyniósł
wojnę. Wkrótce Niemcy zajęli budynek szkoły, a w
1941 znajdowal się w niej szpital.

. ,

. .

.

                               
                                       Rok szkolny1938/1939

. ,

. .

.
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 Chór Cantus notował sukcesy krajowe i
międzynarodowe. Śpiewał dla samego papieża Jana
Pawła II :)

W 1984 do grona nauczycieli, którzy rozwijali wśród
uczniów naszej szkoły talenty muzyczne, dołączył
chórmistrz Jerzy Augustyński

.

,) cantus

.

.

Historia naszej szkoły. Album pełen wspomnień.                                                       
                                                           

                             W Jedynce

           

   I co... , widzisz coś ?
Za sprawą pierwszego wówczas w Stalowej Woli
chóru Cantus, szkoła rozbrzmiewa muzyką. 
Pomusłodawcami klas chóralnych byli państwo
Stanisław i Danuta Steczkowscy. 

..

m j

.

.



www.nowiny24.pl Nowiny | Wydanie specjalne 06/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Przybij piątkę

 Otrzymaliśmy Ogólnopolski Certyfikat ,,Szkoły z
klasą " , kilka lat później ,,Szkoły Odkrywców Talentów
" Wybierz szkołę z klasą - wybierz Jedynkę :)

. .

.

.

.

 (cd )                        

      Historia naszej szkoły - album pełen wspomnień

W 2004 roku Publiczna Szkoła Podstawowowa
wyświęciła swój sztandar i otrzymała imie jej
pierwszego kierownika Wacława Górskiego -
pedagoga, żołnierza, człowieka czynu. Nestora
stalowowolskiej oświaty. 

Od 1986 r. w klasach V i VI wprowadzona została
obowiązkowa nauka gry na instrumentach dętych 
blaszanych i drewnianych, której uczył Mieczysław
Paruch-dyrygent Zakładowej Orkiestry Dętej.
Do dziś szczycimy się naszą wyjątkową Orkiestrą

Lubimy uczyć się razem. Często pracujemy w
grupach. Tu obmyślamy projekt: Ciekawy adres
literacki ul.Wenecka 7 i śmiejemy się z przygód
rodzeństwa, które znalazło magiczne czerwone
krzesło:)
Czytaj: A.Maleszka ,,Magiczne drzewo " Czerwone
krzesło

. .

.

.

.
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  Z dumą patrzę na czarno-białą fotografię
przedstawiającą Wacława Górskiego.Każdy uczeń
naszej szkoły wie,że to bardzo ważna postać w jej
historii.Od 2004 roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr
1 nosi imię Wacława Górskiego-człowieka czynu,
pedagoga, pierwszego kierownika szkoły.
  Obraz przedstawia eleganckiego mężczyznę w
średnim wieku. Pedagog ubrany jest w białą koszulę,
czarną marynarkę, która podkreśla wagę pozycji
Wacława Górskiego. Szaro-czarny krawat kontrastuje
z koszulą. Włosy profesora są jasne,krótko
przystrzyżone i ułożone w elegancki sposób. Z twarzy
dyrektora bije spokój. Kształtny nos i lekki uśmiech
czynią naszego patrona ważną, miłą osobą, do której
każdy czuje szacunek. Z biografii patrona wiem, ze był
to niezwykły pedagog, budzący wśród swoich uczniów
szacunek i sympatię.
  Nasza szkoła nie mogła trafić na lepszego
kierownika. Nie dość,że nauczał mimo groźby  utraty
życia, jakiś czas później został żołnierzem i walczył za
ojczyznę. Jestem dumny, że mogłem poznać historię
patrona mojej szkoły. Cieszę się, że mogę się nazwać
i dzisiaj jego uczniem. 

Mikołaj Studnicki VIb Uczeń PSP nr 1 imienia Wacława
Górskiego.

.

.

.

Konkurs Drodzy czytelnicy, odnajdźcie w Stalowej
Woli ulicę patrona naszej szkoły i sfotografujcie sie
na jej tle . Na Wasze zdjęcia czekamy do 20
czerwca 
Dla pięciu pierwszych osób ,które zgłoszą się do
nas czekają drobne nagrody.

..

.

.
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W tym roku
szkolnym
świętujemy 80-
lecie
Publicznej
Szkoły
Podstawowej
nr 1., dlatego
właśnie hasło:
,,Szkoła w
sercu miasta ‘’
uczyniono
tematem
przewodnim
tegorocznej
edycji
konkursu.
Historię i
relacje ze
współczesnych
wydarzeń
szkoły
kaligrafowali,
wyłonieni w
drodze
eliminacji
klasowych,
Mistrzowie
pięknego
pisania.

Sztuka
pięknego i
czytelnego
zapisu nadal
zajmuje ważne
miejsce w
szkolnej
edukacji.
Dzięki
rozwijaniu tej
umiejętności
dzieci uczą się
szacunku do
słowa i języka
polskiego.
Dostrzegają
jego piękno.
Wyrażają
siebie i
projektują
obraz tekstu
pisanego
ręcznie. To
zadanie
usprawnia ich
rękę , wzmaga
koncentrację
uwagi. W
końcu zbliża

do tekstu
pisanego,
wywołując u
piszącego
przeżycia.
Wreszcie
wyzwala
radość z
pięknego
pisania. Te
umiejętności
są szczególnie
cenne dzisiaj ,
kiedy wielu
uczniów
wybiera
,,klikanie” w
klawiaturę
komputera, niż
pisanie
odręczne. Tym
bardziej więc
cieszyła nas
wysoka
frekwencja
uczniów na
konkursie i ich
odświętne
mundurkowe

stroje.
Atmosfera na
konkursie była
i podniosła, i
niezwykle
sympatyczna.
Na twarzach
uczestników
konkursu
często gościł
uśmiech - w
końcu
opisywaliśmy i
doniosłe, i
radosne
szkolne
wspomnienia.
Chwile
pięknego
kaligrafowania
umilały
uczestnikom
konkursu
dźwięki
wiosennego
walca Chopina.
W sztafecie
pokoleń
uczniów

spisaliśmy
własnoręcznie
najpiękniejsze
fragmenty
historii naszej
ukochanej
,,Jedynki”,
przez to II
edycja
Szkolnego
Konkursu
Kaligraficznego
jest dla nas
szczególnie
ważna. Udziału
w konkursie
pogratulowały
uczniom Panie
Dyrektor :
Małgorzata
Kalinka i
Grażyna
Merkiel oraz
organizatorki
przedsięwzięcia
: polonistka
M.Janusz i
nauczyciel
bibliotekarz
J.Puskarczyk.

.

                            

     II Szkolny Konkurs Kaligraficzny -rozstrzygnięty!

.
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. ,

.

,

Uwaga !!!

Na zdjęciach znajdują się cztery osoby, które
kiedyś uczyły się w naszej szkole, a dzisiaj są jej
pracownikami. Waszym zadaniem jest zapisanie ich
imion i nazwisk i podanie informacji, jakiego
przedmiotu uczy dana osoba lub, jakie inne zadania
wykonuje w szkole. Podpisane karteczki
przynieście do redakcji szkolnej gazetki lub do
biblioteki szkolnej. Na zwycięzców czekają drobne
upominki.
 ,,Jedynka to niezwykła szkoła. W mojej pamięci
przywołuje najpiękniejsze dziecięce wspomnienia. 
Pamiętam najbardziej moją pierwszą nauczycielkę -
panią Martę Gackiewicz. Słyszę piękny głos mojego
nauczyciela polonisty, pamiętam, jak   recytował  na
lekcjach, żartowal z nami na przerwach.
Miło wspominam wyjazdy z chórem , pana Antoniego
Kuźniara i smak soków, które piłysmy ze zwycięskich
pucharów. I grono moich koleżanek i kolegów.
Chłopców z Cantusa - najpiękniejszych na świecie..  Z 
tych przeżyć i spotkań z nauczycielami zrodziło się
marzenie, by być, jak oni " 

Niespodzianka.

Rozpoznaj wśród Absolwentów szkoły swoich
nauczycieli i ....

. ,

.

,
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Top lista szkolnych wydarzeń     
wg uczniów PSP nr 1

Występ szkolnej  orkiestry i spotkanie z premier
Polski
Utworzenie Szkolnego Parlamentu i wspólne
sejmikowanie
Kiermasz ciast na cele charytatywne
Patronki – podchody i konkursy rocznicowe na
temat Wacława Górskiego
Ratujemy i uczymy ratować. Bicie Rekordu
Resuscytacji
Otwarcie szkolnego boiska
Szkolny ,,Mam Talent”
Międzyklasowy Turniej Piłki nożnej i treningi z p.
Filipem
Dzień Kultury Antycznej
Otwarcie Saloniku Prasowego i wydawanie
szkolnej gazetki ,,Przybij piatkę ‘’
Szkolny Masterchef
Maratony Czytania
Książkowy Flash Mob
Czwartki lekkoatletyczne
Zjazd wielbicieli książek A .Maleszki ,,Magiczne
drzewo”
Dzień Pluszowego Misia
Eskapady z Klubem Górskim
Dni Otwarte szkoły

Otwarcie Saloniku Prasowego

Na Olimpie

Obrady Parlamentu Szkolnego

Wyprawa Gandalfa

 Top Lista Wydarzeń Szkolnych

Niezapomniane chwile...

MJ

MJ

Red.

MJ
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Złota druzyna p.Filipa Eksperymenty Przyrodnicze

Bijemy Rekord Resuscytacji

. .

                    TOP lista szkolnych wydarzeń  (cd)

FS MJ

MJ

. .
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Szkoła jak telewizja…
religia  -,, Dotyk Anioła ‘’; ,,Między Niebem a ziemią”
język polski - ,,Kocham Cię Polsko ‘’, Koło fortuny, Na
językach
matematyka - ,,Milionerzy”
przyroda -  ,,Boso przez świat”;  ,, 36,6  C ‘’, ,,National
Geographic"
godz.wychowawcza -  ,,Ukryta Prawda ‘’,  Rozmowy w
toku ‘’
historia -,,wydarzenia z kraju i ze świata ‘’; ,,Sensacje
XX wieku (i nie tylko) ‘’
wf –  , Wygibajtus
język angielski – Voyage ,, Blondynka na końcu świata
‘’
technika - ,,Pani Gadżet ‘’
muzyka - ,,Jaka to melodia”
Gazetka szkolna -  Fakty ;  Pół żartem, pół serio
Zajęcia dodatkowe z przyrody - ,,Galileusz”
Pokój pani pedagog – czyściec
Przerwa – wybawienie
Zajęcia czytelniczo-literackie -  Randka w ciemno (z
ksiażką ) , Ukryta twarz, Książkowe Biuro Podróży
Pokój higienistki – Na sygnale
Stołówka – Magda Gessler poleca , odcinek finałowy
,,Kuchenne Rewolucje” , Mastercheff
Samorząd Szkolny - ,,Mam Talent ‘’
Powrót Rodzica z wywiadówki- Wejście Smoka

.;)

Rys. Kasia VIa.

.Młodzi matematycy

Ulubieńcy polonistki

       

                             Nie ma, jak w Jedynce!!!

:)

.Wymarzony plan lekcji

Randka w ciemno z książką.

.Geogebra

..

Aga
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Maraton Czytania Sejmik Uczniowski

Przedstawienie ,,Lustro zła" W Narnii

Sąd Literacki VIa wspaniała !Teatr Belfer

                         Nie ma ,jak w Jedynce !

MJ MJ

MJ MJ

MJAG
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SZKOLNY MAM TALENT

.

.

.

22 maja uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej,
aby obejrzeć kolejną edycję szkolnego „Mam talent”.
Uczestnicy zachwycili nas swoimi talentami
wokalnymi, tanecznymi oraz instrumentalnymi. W jury
konkursy zasiadły panie : Marzena Janusz, Dorota
Paleń- Zagulska i Joanna Puskarczyk. Nagrodą dla
zwycięzcy był kupon do pizzerii Fiori. Zwycięstwo
zdobyło rodzeństwo Karol i Julka Hamera, którzy
zachwycili wszystkich piosenką „One Call Away”, ex
aequo z Klaudią Stefaniak, 
która porywająco zatańczyła sambę.
Po konkursie zostały ogłoszone wyniki całorocznej
rywalizacji pod nazwą „Klasa na medal”, z której
zwycięsko wyszła klasa 6B !

Kacper Piotrowski VI

PS Serdecznie pozdrawiamy Panie z Samorządu
Uczniowskiego : Anetę Titze i Elżbietę Sarzyńską. bez
których święto talentów, by się nie odbyło.
Uwielbiamy Panie!

                       SZKOLNY MAM TALENT
                      na najwyższym poziomie !

;)

..

.

..

Aga
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.

.

.

.

                                       

           Czego jeszcze życzymy naszej szkole ?  Nasze marzenia.
.

Nasze marzenia
,, Chciałybyśmy mieć garderobę ze strojami z różnych
epok . Mogłybyśmy wypożyczać te stroje i
przygotowywać  inscenizacje na lekcje historii i języka
polskiego , wystawiać sztuki teatralne . Już teraz
wystawiliśmy kilka spektakli i wykonaliśmy z naszymi
Rodzicami i Nauczycielami kilka kostiumów.
Gdybyśmy własnymi siłami przygotowali jeszcze
kilkanaście strojów  albo wystawili dla publiczności
kilka przedstawień może udałoby się nam zakupić
materiał lub kilka pięknych historycznych kostiumów ?”

Oglądałem ostatno serial Szkoła –wiem, że niektórzy
nauczyciele i rodzice, go nie polecają – i bardzo
spodobało mi się tam pomieszczenie zwane
Radiowęzłem. Chciałby,aby nasz Sanorząd Szkolny
dysponował podobnym. Ozdobilibyśmy go po
swojemu. Moglibyśmy spotykać się tam na przerwie
,planować kolejne inicjatywy, Chciałbym, żebyśmy
mieli tam komputer, sprzęt grający i oczywiście
radiowęzeł. Przygotowywalibyśmy tam muzykę na
przerwy, krótkie audycje –niekoniecznie poważne.
Wiemy, że taki sprzęt i miejsce to kosztowna
inwestycja, ale Nasza Pani Dyrektor to, jak Król
Kazimierz Odnowiciel –zastała szkołę piękną, ale
uczyniłą ją bajecznie kolorową …
Obiecujemy, że o to nasze samorządowe i redakcyjne
pomieszczenie będziemy dbać szczególnie.
PS. Dziękujemy za cały rząd szafek na korytarzach i
w szatni 

Chcielibysmy mieć na korytarzu miejsce ze
stoliczkiem i pufami...
Albo z kanapą..Tam bysmy sobie odpoczywali na
przerwie i gadali.
Marzy mi się uczniowski sklepik!
I basen, przy sali gimnastycznej
I laboratorium przyrodniczo-chemiczne -chociaz tto
jtoz prawie mamy :)
Lubię te moja przytulna i małą ,,budę" Mam wszystko
,co trzeba...
Boisko do piłki siatkowej

.

.

..

.
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czasem na lekcji :)

     Czasem na lekcji trudno się skupić :)

na sprawdzianie :)

   

        Uwielbiamy się uczyć, ale ..

            

   Niekiedy na sprawdzianie ...

J.J

MJ J.J
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,, Jedynka"

Jest takie miejsce. gdzie każdy wracać chce,
to tam, gdzie nuda zajrzeć nie odważy się.

I choć czasem dwójka się zdarzy, 
to i o szóstce warto pomarzyć,
bo wiedzy zgłębiamy tu arkany,
a uczniowie są jak pomysłów wulkany.

Liczby, litery, fakty historyczne,
pierwiastki, daty, zagadki ortograficzne, 
wszystko to jak wielka dżungla
co dzień nas otacza.
Czasem to jest jak zabawa,
czasem ciężka praca...

Ale wokół krąg przyjaciół,
razem raźniej i weselej.
Super że jest takie miejsce
gdzie się tyle dzieje!

Maria Wilkos VIb

   

                       Jedynka - najlepsza na świecie !

Za Twe spojrzenie, zatroskane
dłonie w bezruchu gdzies zatrzymane
gdy kropla żalu
Za łzę wzruszenia i tę ukrytą,
co wybiegła z klasy
bo sił zabrakło..

Za to, że z sercem,
za wspólne dnie
zdobine szczęścia chwilami
Za cierpliwość z duszą rozdartą
Za te wiarę, ze jednak warto !
Dziękujemy

Nauczycielom Jedynki -Uczniowie

  

   Wydanie Jubileuszowe przygotowali:
   Mikołaj Studnicki, Maria Wilkos, Aleksandra   
Wysokińska, Aleksandra Kucio, Kacper Piotrowski
   Bartek Janusz, Oliwia Grudzińska, Sara Socha
Izabella Winogrodzka
   Redaktor naczelny: M.Janusz
   Nauczyciele wspierający projekt: J.Puskarczyk, 
   Marta Radwańska 

   

.

Sto lat!

.

Życzenia .
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