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-SŁOWO OD REDAKTORA- 

Miło mi powitać wszystkich czytelników naszej szkolnej gazetki: „Co nowego u Baczyńskiego” , 

będę chciał w każdym nowym numerze dzielić się z Wami kilkoma moimi spostrzeżeniami, czy też 

ogólnymi informacjami z życia szkoły. Jak już wspomniałem na tytułowej stronie, czas w którym 

się znaleźliśmy jest paradoksalny, mamy zakaz chodzenia do szkoły. Który uczeń by pomyślał we 

wrześniu że będzie miał zakaz wstępu do szkoły??? Myślę, że sytuacja zaskoczyła nas wszyst-

kich. Wspomnę tylko, że już po feriach w naszej szkole było pusto przez sezonową grypę, a od 

12 marca jesteśmy wszyscy na „kwarantannie”. Pandemia koronawirusa popsuła wszystkie plany. 

A zarówno my uczniowie jak i nauczyciele musieliśmy podjąć naukę zdalną. Niestety nie byliśmy 

na to przygotowani, ani też nie mieliśmy doświadczenia do nauki i pracy w takiej formie. Nie-

mniej moim zdaniem, po ciężkich początkach weszliśmy w rytm takiej pracy z mniejszymi lub 

większymi powodzeniami.  Chcę Wam powiedzieć, że powinniście się czuć wszyscy wyjątkowi, bę-

dą pisać o nas w podręcznikach, jesteśmy pionierami w nauczaniu zdalnym. Zachęcam wszystkich 

do przeglądania strony naszej szkoły gdzie w aktualnościach jest wiele efektów naszej wspólnej 

pracy w domach.  

Tęsknimy za szkołą więc myślę, że wyrażę opinię wielu uczniów: brakuje nam  nauczycieli, kole-

gów, koleżanek i dzwonka zwiastującego przerwę. W szczególności brakuje nam szkoły która w 

tym roku ma swoje święto, piękny jubileusz 50-lecia. Ten numer „Co nowego u Baczyńskiego” 

jest wydaniem specjalnym i w dużej mierze poświęcony tej okazji, bo chcemy jako uczniowie 

choć w takiej formie wyrazić swoją radość z tego że mamy w Zgłobicach naszą Szkołę Podstawo-

wą im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego!  

W imieniu całej redakcji gazetki chciałbym podziękować naszym koleżankom i kolegom, któ-

rzy pracowali z nami, a idą dalej w świat, za wspólną dziennikarską przygodę. Panie  Re-

daktorze, koleżanki, koledzy powodzenia i sukcesów  w nowej szkole!  

Życzę dobrej lektury  

Jakub Wojtasik  

-Artykuł z okazji Jubileuszu PSP Zgłobice- 
Pół wieku za nami. Były dobre i złe chwile, ale na szczęście te złe nasza szkoła ma już za sobą, 

choć musiała wiele razy stawiać czoła przeciwnościom losu. Wspólnie  między innymi zamknięcie 

szkół i przeniesienie ferii, z powodu dużych mrozów i opadów śniegu, zerwanie się dachu czy 

ostatnio zawieszenie edukacji stacjonarnej z powodu pandemii koronawirusa. Obecnie, niespo-

dziewanie musieliśmy rozstać się z miejscem naszej dotychczasowej nauki. To rozstanie, naj-

prawdopodobniej potrwa do końca roku szkolnego, a może i dłużej. Przykro nam z tego  okazuje 

się, że edukacja na odległość, jest wielkim wyzwaniem dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Życzy-

my dużo wytrwałości i energii do wykonywania szkolnych zadań w tym trudnym czasie! 

Mam dla was także ciekawostkę. Czy wiedzieliście, że poprzednią patronką naszej szkoły była 

Wanda Wasilewska? Była ona polityczką i działaczką społeczną. Ciekawe czy gdyby nic się nie 

zmieniło, nasza gazeta nazywałaby się „Co Nowego u Wasilewskiej?”. 

Zuzanna Sus 
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Marzec 

16 marca               Zamknięcie szkoły z powodu pandemii Koronawirusa  

   #Serduszko#Bohaterom#wczasiezarazy 

       „Nie przegap nadejścia wiosny - IX szkolny konkurs fotograficzny” (prezentacje uczniów na 

   stronie szkoły) 

   Akcja edukacyjna "Starsi czytają młodszym" 

Kwiecień  

9 – 14 kwiecień            Wiosenna przerwa świąteczna   

23 kwietnia            Światowy dzień książki i praw autorskich  

 

Maj 

2 maja               Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  

3 maja               Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

8 maja    Dzień Bibliotekarza i Bibliotek  

10 maja              50 lecie Szkoły w Zgłobicach 

   Msza święta z okazji Jubileuszu 

                                    „Moja szkoła ma 50 urodziny” konkurs plastyczny  

                                    „50-ka dla Szkoły w Zgłobicach" oryginalna przypinka lub nakrycie głowy  

     Konkurs: „Wiersz o mojej szkole. Moja szkoła ma 50 lat”. 

                                    Akcja czytelnicza - Podaj Książkę 

    Gala Talentów i Hobby 

   Zdalny angielski nie jest taki zły  

                                    Konkurs „ Wycieczka do muzeum wirtualnie”  

Czerwiec  

1 czerwca  Dzień Dziecka  

16-18 czerwca             Egzamin klas VIII – Powodzenia! 

26 czerwca  Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

   Wakacje! 

Miłego, spokojnego odpoczynku oraz dobrej zabawy  

życzy redakcja gazetki „Co nowego u Baczyńskiego” 

 

 

 

  

                   -Kalendarium- 
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-50 wydarzeń na 50 – lecie szkoły- 
W latach 60 minionego stulecia mieszkańcy Zgłobic utworzyli Komitet Budowy Szkoły, który w roku 1968 do-

prowadził do rozpoczęcia prac budowlanych. 

1. Maj 1970 r. – oddanie do użytku nowego budynku, o czym informuje Tablica pamiątkowa umieszczona w holu 

szkoły. 

2. Styczeń 1972 r. – szkoła siedzibą Gminnego Dyrektora Szkół gminy Tarnów. 

3. 21 sierpnia 1975/1976 r. – Zbiorcza Szkoła Podstawowa im. Wandy Wasilewskiej otrzymuje sztandar. 

Przez 20 kolejnych lat szkoła w Zgłobicach była wiodącą placówką w Gminie. 

4. Od września 1975r – do szkoły uczęszczają również uczniowie kl.V –VIII z  sąsiedniej miejscowości Błonie, 

a od 1978r  kl.IV-VIII. Wspólna nauka uczniów ze Zgłobic i Błonia trwała do czerwca 2003r.  

5. 1975/1976 r.- „SAMURAJE” ZE ZGŁOBIC najlepsi w turnieju drużyn niezrzeszonych (piłka nożna). 

6. 26 marca 1977 r. – wizyta ekipy telewizyjnej „Obiektyw” z Krakowa.  

7. Wrzesień 1978r. – powstaje Oddział Przedszkolny dla 6-latków. 

8. 1979/1980 r. – powstaje szkolne koło turystyczno – krajoznawcze  

9. 1988 r. – spotkanie z aktorem, więźniem Oświęcimia nr 6804 Augustem Kowalczykiem. 

10. 22 stycznia 1991 r. – Kurator Oświaty i Wychowania Roman Bulanda nadaje szkole imię Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. 

11. W roku 1992 – powstaje Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły – gdyż okazało się, że budynek wybudowany 

dla 200 dzieci musi pomieścić 400 uczniów. Wykonano dokumentację techniczną i Komitet rozpoczął stara-

nia o rozbudowę szkoły. 

12. 25 kwietnia 1991 r. – wizyta aktorów teatrów warszawskich ze spektaklem „Żywi bohaterowie, czyli hi-

storia o nich nie zapomni”. 

13. 1993/1994 r.-  z powodu trudnych warunków lokalowych - rozpoczęcie nauki w wynajętych salach Domu 

Parafialnego, która trwała do czerwca 2001r. 

14. Październik1994 r. – I numer szkolnej gazetki „Rupiecik” redagowanej przez uczniów. 

15. 20 stycznia 1994 r. – wręczenie pierwszych „Orderów Uśmiechu” sponsorom i  przyjacielem szkoły. 

16. 1995/1996 – otwarcie pracowni komputerowej. 

17. Wrzesień 1999 r. – stan surowy zamknięty drugiego piętra budynku szkolnego. 

18. Reforma Systemu Oświaty wprowadzona przez ówczesnego Ministra MEN Mirosława Handke – szkoła 8- 

klasowa stała się szkołą 6 – klasową. 

19. Listopad 2000/2001 r. – wizyta kuratora Jerzego Lachowskiego. 

20. 2000/2001 r. – przeprowadzka do nowych sal lekcyjnych na poddaszu. 

21. 11 listopada 2001 r. – Wypominki Narodowe. 
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22. 3 grudnia 2001 r. Uchwała Rady Gminy Tarnów w sprawie nadania sztandaru oraz godła PSP im. K. K. Ba-

czyńskiego. 

23. 14 października 2002 r. – nadanie szkole sztandaru ufundowanego przez mieszkańców Zgłobic i Klubu 

Zgłobice z Chicago, oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia K.K.Baczyńskiego – ufun-

dowanej przez p.Annę i Stanisława Bańbor. Uroczystość połączona była z gminnym Dniem Komisji Edukacji 

Narodowej. 

24. Kwiecień 2003 r. – wizyta nauczycieli z Węgier. 

25. 17 maja 2003 r. „Bliżej Europy – Biesiada włoska” – I Festyn szkolny. 

 

26. 16 października 2003 r. – specjalny program słowno – muzyczny nauczycieli ze szkoły w Zgłobicach dla 

„Nauczyciela świata” – Jana Pawła II. 

27. Czerwiec 2006 r. – otwarcie nowego placu zabaw na placu przy szkole. 

28. 22 marca 2007 r. – „Co najważniejsze jest na świecie? To, żeby ludzie się kochali, ci mali ludzie dużych 

ludzi, a duzi – aby małym książki czytali” – spotkanie z Wandą Chotomską autorką książek dla dzieci. 

29. Wrzesień 2007 r. – rozpoczęcie działalności kabaretu „Szpileczka”. 

30. W latach od 23 czerwca 2008 r. – do lipca 2018 r – udział szkoły  w programie nauki  języka angielskie-

go Learning Enterprises. Zajęcia prowadzone były przez studentów Uniwersytetów Z USA i polegały głównie 

na konwersacjach językowych, cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 

31. Od  października 2008 r.  – do obecnego roku –  szkoła jest współorganizatorem Gminnego Festiwalu Kul-

tury Przedszkolnej. 

32. 11 listopada 2008 r. – I Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej. 

33. Wrzesień 2009r. – Powstaje Szkolna Liga Twórczości – projekt realizowany w klasach 4 – 6 polegający 

na twórczym działaniu w formie organizacji konkursów międzyklasowych o tytuł Mistrza – działa do dnia 

dzisiejszego. 

34. 13 października 2009 r. – spotkanie z panem Władysławem Gackiem – wspomnienia z okresu wojny i okupa-

cji. 

35. 13 stycznia 2010 – Powstaje Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”- który od dnia założenia do dzisiaj 

wspiera uczniów w rozwijaniu sportu poprzez liczne zajęcia, które pomagają zdobywać uczniom liczne sukce-

sy w dziedzinie sportu. Klub zdobywa środki finansowe głównie na poszerzenie oferty edukacyjnej dla 

uczniów i zakup sprzętu sportowego. 

36. Listopad 2011 r. – I Ogólnopolska Akcja „Śniadanie daje moc”. 

37. 1 marca 2013 r. – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
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38. 14 grudnia 2015r. - Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „U Baczyńskiego”- którego celem jest zdo-

bywanie środków finansowych na rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i promocję szkoły w środowisku 

lokalnym. 

39. 4 czerwca 2016 r. – Piknik Rodzinny połączony z IV Galą Talentów. 

40. 31 sierpnia 2016r.  – w szkole przestaje funkcjonować oddział przedszkolny z powodu przeniesienia go 

do nowo powstałego w Zgłobicach Niepublicznego  Przedszkola „Kraina Marzeń”.  

41. Październik 2016 r. – szkoła dołączyła do inicjatywy edukacyjnej Klubu Szkół UNICEF. 

42. 27 maja 2017 r. – udział szkoły w Ogólnopolskim projekcie „Czas na zdrowie” poprzez zorganizowanie fe-

stynu rodzinnego (we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska). 

43. Od 1 września 2017 r. -  Kolejna Reforma Systemu Oświaty z inicjatywy  Minister Edukacji Narodowej 

Pani Anny Zalewskiej – przywróciła system 8 – klasowej szkoły podstawowej. 

44. Wrzesień 2017 r. -  Rozpoczyna działalność Rada Wolontariatu „Pomocna Dłoń”, 

 której celem jest niesienie pomocy potrzebującym. 

45. Wrzesień 2018 r -  X  Jubileuszowy Gminny Festiwal Przedszkolaka ”Mali Giganci” 

szczeblu lokalnym i ogólnopolskim -  szkoła otrzymała podziękowanie za  uczestnictwo w Projekcie Edukacyjnym 

„Piękna nasza Polska Cała” od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. 

46. Czerwiec 2018 r. – spotkanie uczniów szkoły z wielokrotną mistrzynią Polski i Europy oraz finalistka Olim-

piady w Barcelonie w pływaniu stylem zmiennym na 200 m i 400 m z Ewą Synowską –Kalisz. 

47. 9 listopada 2018 r. – szkoła uczciła 100-lecie Odzyskania Niepodległości organizacją uroczystości 

„Rodzina dla Niepodległej” poprzedzoną całoroczną pracą społeczności szkolnej - udział w licznych akcjach, 

projektach, konkursach na  

48. Maj 2019 r. – otrzymanie listu od królowej angielskiej Elżbiety II w ramach odpowiedzi na wiado-

mość napisaną przez uczniów klas siódmych. 

49. 26 września 2019r. - Małopolski Kurator Oświaty  przyznaje szkole  certyfikat przynależności do Ma-

łopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

      50. Wrzesień – marzec 2020r – trwały różnorodne przygotowania do uroczystych obchodów 50 - lecia                                    

naszej szkoły. Podjęte działania uczniowie wraz z nauczycielami nadal kontynuują podczas zdalnego naucza-

nia. Dla upamiętnienia tak ważnej rocznicy została wykonana Tablica Pamiątkowa przez miejscowego artystę 

a zarazem absolwenta naszej szkoły pana Jana Gajdura. Pomimo tak  trudnej sytuacji 10 maja 2020r. uroczystą 

Mszą  świętą w Kościele Parafialnym w Zgłobicach rozpoczęliśmy obchody Jubileuszu. Dalsze świętowanie 

jubileuszu, ze względu na trwający stan epidemiczny w Polsce i na świecie zostało odroczone i będzie konty-

nuowane w następnym roku szkolnym.  

 

Alina Chrzanowska 
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-WYWIADY- 
Jak zawsze, nasza gazeta przeprowadziła wywiady z naszymi nauczycielami, w tym z naszą Panią Dyrektor  

 

 Wywiad z Panią Dyrektor Barbarą Międzybrodzką-Parcianko: 

 -Jak długo Pani  pracuje w naszej placówce? 

 -Pracę w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach rozpoczęłam w 2012r. jak nauczyciel matematyki. W latach 2014 

-2019 pełniłam funkcję wicedyrektora a od 2019 roku jestem Dyrektorem Szkoły. 

 -Czy pracę dyrektora szkoły łatwo jest połączyć z pracą nauczyciela? 

 -Niestety, trudno pogodzić pracę dyrektora szkoła z pracą nauczyciela. Dyrektor obecnie ma wiele obowiązków, które 

zajmują bardzo dużo czasu - chodzi głównie o przygotowywanie rozmaitej dokumentacji. Ponadto dyrektor szkoły powinien posia-

dać wiedzę z wielu dziedzin oprócz wiedzy pedagogicznej np: z zakresu ochrony danych osobowych, zawierania różnych umów, 

pisania projektów, z zakresu finansów,  zamówień publicznych. Musi być menadżerem i liderem w swojej placówce, właściwie kie-

rować i zarządzać zgodnie z przepisami prawa, a w dziedzinie jaką jest szkolnictwo często zmieniają się ustawy i rozporządze-

nia. Mając to na uwadze mniej czasu może poświęcić na pracę jako nauczyciel, na uatrakcyjnianie zajęć, które prowadzi. Inną 

trudnością z jaką spotyka sie dyrektor są także relacje z pracownikami. Dyrektor musi starać się zapobiegać konfliktom, oce-

niać pracę innych osób i starać się swoją osobą dawać dobry przykład. 

  -Jakie cechy szczególnie Pani ceni w nauczycielach? 

 -U innych osób, nie tylko u nauczycieli cenię szczerość, pracowitość, poczucie humoru i otwartość na zmiany, pewnego 

rodzaju elastyczność. 

 -Czy trudno jest być dyrektorem? 

 -Odpowiadając na pierwsze pytanie potwierdziłam, że trudno jest być dyrektorem i zdarza się, że żałuję niekiedy swo-

jej decyzji, bo spoczywa na mnie wielka odpowiedzialność, zwłaszcza za właściwe wychowanie oraz  zapewnienie bezpiecznych i 

odpowiednich warunków do pracy i nauki. 

 -Czego życzy Pani pracownikom i uczniom szkoły w roku Jubileuszowym? 

 -Wszystkim pracownikom szkoły zarówno nauczycielom, jaki i pracownikom  życzę zdrowia, bo uważam je za najcenniej-

sze,  aby nigdy nie żałowali, że podjęli decyzję o pracy w szkole. Uczniom życzę wielu sukcesów, by z naszej szkoły wynieśli do-

bre wspomnienia. 

 

 Wywiad z Panią Wicedyrektor Aliną Chrzanowską: 

 -Jest Pani absolwentką naszej szkoły, jakie ma Pani szczególne wspomnienia związane z własną nauką w szkole? 

 -Chodziłam do 5 klasy, gdy 20 maja 1970r przeprowadziliśmy się do nowej szkoły, czyli obecnego budynku. To było wiel-

kie wydarzenie, poprzednią siedzibą szkoły był dzisiejszy „Dworek Prezydencki”, w którym było ciasno, nie było szatni, a ubikacje 

mieściły się obok w nieistniejącym już dziś budynku gospodarczym, budynek ogrzewany był piecami kaflowymi. Cieszyliśmy się tą 

nową szkołą z łazienkami, szafkami na ubrania, przestronnymi korytarzami, centralnym ogrzewaniem a nade wszystko elektrycz-

nym dzwonkiem. Również w porównaniu do „starej szkoły” sale lekcyjne były duże i słoneczne, no i nareszcie mieliśmy salę gimna-

styczną. W „starej szkole” zajęcia w-f odbywały się na powietrzu.  Pamiętam też, że koło szkoły, (tam gdzie w tej chwili jest 

parking) były  małe działki pod uprawy roślin i warzyw. Każda klasa mogła pochwalić się swoją uprawą. Nie sposób wspomnieć wy-

chowawców i nauczycieli – ciepłych, serdecznych ale i  wymagających. To dzięki temu, że stawiali nam wysoką poprzeczkę  mogli-

śmy w szkole rozwijać swoje pasje, otrzymaliśmy też dobry fundamenty, które procentowały w dalszej edukacji.  Szczególnym 

moim wspomnieniem z tych lat są klasowe wyjazdy na wycieczki. Były to wyjazdy jednodniowe – pamiętam Kraków, Szczawnicę 

ale szczególnie w 8 klasie wyjazd do Warszawy – w tamtych latach było to wielkie wydarzenie zwiedzić stolicę Polski.  

 -Czy pamięta Pani swoje początki, swoją pierwszą  przeprowadzoną lekcję?  

 -Pracę w szkole w Zgłobicach rozpoczęłam w 1982r. Nie zapomnę tremy, z jaką przyszłam na pierwsze posiedzenie Rady 

Pedagogicznej. Przecież pracowali jeszcze nauczyciele, którzy mnie uczyli. Przez wiele lat moja praca w tej szkole związana 

była z przedszkolakami, pracowałam jako nauczyciel w oddziale przedszkolnym. Oddział przedszkolny mieścił się w obecnej 

bibliotece, grupy przedszkolaków liczyły po 28 dzieci, warunki lokalowe były więc trudne. Trudności sprawiało też ubogie wy-

posażenie, nie było ksera, większość pomocy dydaktycznych trzeba było wykonywać ręcznie. Pomimo tych problemów miło 

wspominam ten okres, gdzie co roku przychodziły nowe dzieciaki – mobilizowało to do ciągłych wyzwań, nieustających poszuki-

wań nowych form i metod pracy. 

 -Czego życzy Pani nauczycielom, rodzicom i uczniom w roku jubileuszu? 

 -Rozpoczynając moją pracę zawodową , otrzymałam od mojego kolegi kartkę z życzeniami, cytuję: „Życzę Ci sukcesów w 

pracy, wysyłam Ci parkę dorodnych przedszkolaków – ciekawe kiedy będziesz ich miała dość”. Minęło 40 lat mojej pracy a mi 

wciąż nie brakuje chęci i pomysłów do działania.           

            Życzę więc wszystkim nauczycielom tego niegasnącego entuzjazmu, umiejętności zarażania swoimi pomysłami innych, 

dobrych relacji z rodzicami, odkrywania ze swoimi uczniami tajemnic i niezwykłości świata, oraz szkoły - w której uczniowie uczą 

się nie dla ocen, ale chęci zdobywania wiedzy 
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 Wywiad z Panią Katarzyną Cygan: 

 - Jakie chwile wspomina Pani jako najbardziej radosne z życia szkoły? 

 - W Szkole Podstawowej w Zgłobicach pracuję od 1997 roku na stanowisku pedagoga szkolnego. To szkoła, którą cenię i 

lubię ze względu na radosną atmosferę i optymizm panujący wśród uczniów. Mają oni mnóstwo energii i zapału do działania, a ich 

głowy są pełne pomysłów. Są otwarci na różnego rodzaju projekty, akcje, działalność artystyczną, chętnie udzielają się z charyta-

tywnie. Cieszy mnie, że uczniowie są wrażliwi i widzą potrzeby innych. Odkąd pamiętam szkoła cały czas się rozwija pod wieloma 

względami - zarówno edukacyjnym i wychowawczym jak i kulturowym, czy też patriotycznym. Zapewnia przyjazny klimat dla 

wszechstronnego rozwoju. Krótko mówiąc - tętni życiem, a szeroka aktywność uczniów jest widoczna nawet podczas pandemii. 

Pracę w naszej szkole na przestrzeni lat wspominam z radością. Każdy dzień stanowi pewną niewiadomą. Nie wiem co przyniesie. 

Często zastanawiam się: Komu trzeba będzie pomóc? Kogo wysłuchać, wesprzeć? A kogo będzie trzeba przywołać do porządku? 

Cieszę się bardzo, kiedy moja pomoc przynosi oczekiwane efekty. To właśnie sprawia mi radość i dodaje skrzydeł do działania!  

 - Czy jest takie wydarzenie, które szczególnie zapadło Pani w pamięć? 

 - Jakie wydarzenie z życia szkoły zapadło mi w pamięć? W ciągu 23 lat mojej pracy odbyło się wiele ciekawych wydarzeń. 

Tak jak wspomniałam, tu zwykle dzieje się coś ciekawego. Muszę dodać, iż jako w pedagog szkolny, staram się inicjować działania 

mające na celu ukazywanie pasji i umiejętności naszych uczniów. Każdy ma jakiś talent - musi go tylko odkryć, rozwijać i pomna-

żać. Szczególnie miło wspominam naszą pierwszą Szkolną Galę Talentów (było kilka edycji), którą przygotowywałam we współpracy 

z p. Bernadetą Świderską. Wystąpili w niej zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Była to niespodzianka dla publiczności. Byłyśmy 

zafascynowane ilością chętnych. Próby, stroje, charakteryzacja artystów - wszystko to dawało wiele radości i wprawiało w dobry 

humor. Występ wypadł znakomicie. Wszyscy świetnie się bawili. Inny ciekawy projekt to „Teatralny Plac Zabaw”. Tym razem, we 

współpracy z p. A. Niedojadło, udało nam się zebrać niezwykłą grupę utalentowanych rodziców naszych uczniów, którzy pełni zaan-

gażowania profesjonalnie wcielają się w różnorodne role. Umożliwiają dzieciom i młodzieży uczestnictwo w kulturze z humorem i  

na poważnie. To duże przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę ogromną dbałość o stroje i kunszt odegrania ról. Zatem wiele wydarzeń i 

miłych wspomnień można przywołać w związku z 50-leciem naszej szkoły.  

 - Czego życzyła by Pani szkole z okazji jubileuszu? 

 - Z okazji Jubileuszu życzę uczniom oraz pracownikom szkoły dalszych sukcesów. Aby proces kształcenia naszych 

uczniów nadal przebiegał w przyjaznej atmosferze i dawał im możliwość odkrywania własnych pasji i zainteresowań. Niech czas 

spędzony w szkole będzie pełen radości, uśmiechu i niezapomnianych chwil.  

 - Może chciałaby Pani przekazać coś czytelnikom naszej gazetki?  

 - Czytelnikom gazetki szkolnej życzę zdrowia, optymizmu i miłej lektury. 

 

 Wywiad z Panią Krystyną Tadel: 

 -Jest Pani absolwentką naszej szkoły. Jakie ma Pani szczególne wspomnienia związane z własną nauką w szkole?  

 -Do wspomnień z okresu nauki w szkole podstawowej, liceum czy na studiach wracam z wielkim sentymentem. Zawsze 

lubiłam się uczyć (do dzisiaj): zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności. Lata edukacji w szkole podstawowej wspominam jako czas 

nie tylko nauki, ale aktywności muzycznej. Od wczesnego dzieciństwa interesowałam się muzyką. Mając 10 lat rozpoczęłam naukę 

gry na fortepianie i tak zaczęła się moja „zawodowa ścieżka muzyczna”. Podczas apeli i akademii szkolnych śpiewałam, grałam, 

tańczyłam. To dawało mi poczucie spełnienia, radość, zaspokajało potrzebę ekspresji scenicznej. A teraz przejdźmy do czasu, 

kiedy wróciła Pani do szkoły w charakterze nauczyciela.   

 -Czy pamięta Pani swoje początki, swoją pierwszą przeprowadzoną lekcję? Jak w trakcie kariery zawodowej zmieniła się 

edukacja w szkole?  

 -Po studiach pracę rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie i w Pałacu Młodzieży. Do naszej szkoły w cha-

rakterze nauczyciela wróciłam z dwuletnim doświadczeniem. Poznałam wszystkich uczniów, gdyż uczyłam muzyki w klasach 1-8. 

Była to wówczas szkoła ośmioklasowa, tak jak dzisiaj. Okres mojej pracy zawodowej to czas ciągłych zmian w szkolnictwie ogólno-

kształcącym: reform programowych, podręcznikowych, organizacyjnych, metodycznych, technologicznych... Nauczyciel perma-

nentnie musi się kształcić, nabywać nowe umiejętności i kompetencje, doskonalić swój warsztat pracy, wychodzić naprzeciw ocze-

kiwaniom uczniów.  

 -Czego życzy Pani Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom w roku jubileuszu?    

 -W roku jubileuszu Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom życzę 

wszelkich spełnień w życiu. 
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-Klika słów, wspomnień- 
„Kiedy wdzięczność jest trudno ubrać w słowa, wtedy proste dziękuję wyraża więcej niż tysiąc słów” 

Pracę w Szkole w Zgłobicach rozpoczęłam w 1994 roku, byłam wówczas najmłodszym dyrektorem największej szkoły 

w gminie. Pamiętam jak przewodniczący komisji konkursowej postawił pytanie czy można tak młodej osobie powie-

rzyć taką funkcję? Cóż, młody wiek ma tę zaletę, że szybko się z niego wyrasta… 

Ale tak poważnie mówiąc, po tych słowach zaczęłam się zastanawiać czy podołam tym obowiązkom. 

Szybko okazało się, ze pracy jest tak dużo zarówno organizacyjnej, dydaktycznej jak i inwestycyjnej, ze należało  

przestać rozmyślać , a zacząć działać. 

Kolejne lata były wypełnione ciągłą troską o środki finansowe, zaspokojenie potrzeb uczniów, stworzenie ciekawej 

oferty edukacyjnej (również dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), zakup pomocy dydaktycznych i 

wyposażenia, ale również o poprawę warunków lokalowych. 

Wówczas bowiem uczniowie klas 1-3 uczyli się w pomieszczeniach wynajętych z mienia parafialnego. 

Szkoła posiadała też filie w Błoniu, a w późniejszych latach również w Białej. 

Przełomowym momentem dla naszej szkoły był rok 2002 , kiedy to szkoła została odremontowana , dobudowano pod-

dasze i uczniowie z klas 1-3 wrócili do budynku szkoły. Wtedy też odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru z 

udziałem znamienitych Gości. 

Dla takich chwil warto tu było pracować, ale też dla takich , gdy dziecko na korytarzu szkolnym obejmuje mnie i mó-

wi „lubię panią”- jeszcze bardziej. 

Wtedy byłam już bardzo dumna ,ze udało się to wszystko zrealizować i że komisja konkursowa wspomniana na wstę-

pie może być spokojna o losy tej szkoły. 

Kolejne lata to troska o środowiskowy charakter szkoły, o to żeby zarówno rodzice, uczniowie , nauczyciele oraz 

pracownicy administracji i obsługi czuli się tu dobrze, aby utożsamiali się z tą szkołą. 

Słowa „nasza szkoła” wypowiadane przez rodziców, babcie czy dziadka zawsze napawały mnie dumą. 

 Cieszyły mnie także osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach czy wysokie wyniki na sprawdzianie, ale i te 

mniejsze na miarę możliwości każdego dziecka (w szkole funkcjonowały klasy integracyjne). 

Mile wspominam organizowane wyjazdy wakacyjne te bliższe w polskie góry i nad morze , czy dalekie wypady do kra-

jów europejskich. 

Pamięcią  sięgam też do wielu uroczystości kościelnych czy środowiskowych, gdzie słowo mówione przeplatało się ze 

śpiewem kolęd czy pieśni patriotycznych, piosenek z pięknymi układami tanecznymi w wykonaniu naszych uczniów czy 

ich rodziców. 

To były chwile , które bardzo mnie wzruszały, poruszały jakąś cząstkę mnie i zostały we mnie… 

Z okazji Jubileuszu 50- lecia Szkoły w Zgłobicach pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej i środowiskowej 

tego postrzegania szkoły jako wspólnoty uczniów, nauczycieli i ich rodzin. 

Gratuluje również sukcesów , wielu odważnych projektów , które przyczyniają się do rozwoju tej placówki. Nie było 

by to możliwe gdyby nie troska i oddanie wszystkich osób zaangażowanych w rozwój oświaty w naszej Gminie. 

 
Ja ze swej strony pragnę raz jeszcze podziękować tym wszystkim, dzięki którym rozwój tej szkoły i jej wychowan-

ków jest możliwy i każdego dnia staje się łatwiejszy. 

Raz jeszcze pozdrawiam. 

Ewa Sojat 

Dyrektor Szkoły w latach 1994-2019 
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-100 Rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II- 
Cytaty z książki „Kwiatki Jana Pawła II” 

Podczas pierwszej konferencji prasowej zadano mu pytanie, czy będzie jeździł na nartach. Powiedział wówczas: „Na to mi chyba 

nie pozwolą”. Minęło trochę czasu i Papież przyjmował akurat jednego z narciarskich mistrzów świata, który ofiarował mu… narty. 

„I nie wódź nas na pokuszenie — usłyszał wtedy ów sportowiec. — bo jeszcze zjadę w dolinę i co będzie? Nowe konklawe”.  

 

W kręgach kulinarnych powtarzano ponoć taką oto anegdotę:  

-Czym różni się Papież od Ducha Świętego?  

-???  

-Duch święty jest wszędzie…  

-A papież?  

-Już tam był. 

-Dzień Matki i Dziecka-  
Niedawno odbyły się dwa bardzo ważne święta, które zasługują na wspomnienie — Dzień Matki i Dzień 

Dziecka. Chyba każde dziecko, duże czy małe, starało się sprawić przyjemność swoim Mamom. Czy wie-

cie jak powstały te święta? Zaraz wszystko pokrótce wytłumaczę. Początki święta Matki sięgają czasów 

starożytnych Greków i Rzymian. Wysławiano wtedy „matki -boginie”, symbole płodności i urodzaju. W 

późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawa-

nia innych bogów. Jednak zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą „niedziela u 

matki”. Początkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w katedrach. Dzień, w którym 

obchodzono to święto, był wolny od pracy. Od początku do tradycji należało składanie matce podarun-

ków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Niestety od XIX w. aż do za-

kończenia II Wojny Światowej nie obchodzono święta. Ale potem wróciło już w znanej nam dzisiaj for-

mie. Jest to według mnie całkiem ciekawa historia. Od teraz wiecie jak to wszystko się zaczęło. Histo-

rie dnia dziecka już znacie, więc chyba nie muszę wam jej opowiadać… nie znacie? To też wam to przy-

toczę. Tradycja świętowania 1 czerwca jako Dnia Dziecka ma około 70 lat. Obchodzony głównie w byłych 

krajach socjalistycznych, dziś znany jest już tylko w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyc-

kich. Reszta świata świętuje Dzień Praw Dziecka 20 listopada. Zainicjowany 1949 roku przez Światową 

Federację Kobiet Demokratycznych 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka miał być świętem 

ochrony dzieci przed wojną, krzywdą i głodem. Podchwycony przez komunistyczne władze krajów, po-

czątkowo miał wyraźne znaczenie polityczne. Z czasem jednak polityka zeszła na dalszy plan i dziś świę-

to to ma ciepły, rodzinny charakter. Jak widać, najpierw był Dzień Matki, a potem Dzień Dziecka, czyli 

wyjaśniła się zagadka pierwszeństwa kury i jajka. Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem i od teraz 

będziecie wiedzieć jak wyglądała historia tych dwóch świąt. Obecnie czekamy na Dzień Ojca, który od-

będzie się 23 czerwca. Do zobaczenia w szkole, Jakub Wojtasik  
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-Szkolna Liga Twórczości- 
„Skoro wszyscy jesteśmy obrazem Boga, każdy z nas ma cechy twórcze i cały problem pole-

ga na tym, jak je wydobyć.” Te słowa pochodzące z książki Paula Johnsona pt. „Twórcy” to 

motto naszej Szkolnej Ligi Twórczości. Co spowodowało, że projekt ten trwa w naszej szkole 

już od 10 lat? 

Szkolna Liga Twórczości często nazywana po prostu Ligą Twórczości rozpoczęła swoją trwającą 

do dziś działalność we wrześniu 2009 r. Jej założenia i zasady funkcjonowania od początku były 

czymś bardzo ciekawym, można powiedzieć, że wyjątkowym na tle innych szkolnych projektów. Po-

lega ona na organizowaniu przez cały rok szkolny konkursów, turniejów oraz zadań do wypełnienia 

dla poszczególnych klas (od czwartej wzwyż). Ich realizacja podlega ocenie komisji, która według 

swojego werdyktu przydziela każdemu oddziałowi określoną liczbę punktów (zazwyczaj jest to 

maksymalnie 10 – za najlepsze wywiązanie się z polecenia, a minimalnie 0 – za niewywiązanie się w 

ogóle). Wszystkie wyniki są zapisywane w tabeli wywieszonej na korytarzu na pierwszym piętrze 

oraz sumowane. Uczniowie klasy, która na końcu czerwca ma zgromadzoną największą sumę punk-

tów, zostają ogłoszeni zwycięzcami Szkolnej Ligi Twórczości. Otrzymują oni specjalną nagrodę - 

statuetkę zwaną Zgłobickim Ikarem (na zdjęciu), która przez następny rok gości w ich sali lekcyj-

nej.  

Celami Ligi Twórczości są między innymi wyzwalanie u uczniów aktywności twórczej, pomoc w od-

krywaniu ich zdolności, kształtowanie wyobraźni, nauka współdziałania w grupie oraz prowadzenia 

zdrowej, uczciwej rywalizacji. Szczególnie ten ostatni przyczynia się do wzmożonego zaintereso-

wania jakie niejednokrotnie pojawia się wśród uczniów. Choć oczywiście wiadomo, że są osoby, 

których zbytnio nie interesuje, na jakiej pozycji lokuje się aktualnie ich oddział, to jednak chęć 

pięcia się wyżej i wyżej na tablicy wyników powoduje, że niejeden z nas na długiej przerwie go-

rączkowo przygląda się rozstrzygnięciom ostatnich konkursów. Dla przykładu, wyjątkowo emocjo-

nująca rywalizacja miała miejsce w roku szkolnym 2015/16, kiedy to ówczesna klasa 4b, która po 

pierwszej konkurencji zajmowała ostatnie miejsce, zaczęła niespodziewanie piąć się ku górze osią-

gając w końcu pierwszą pozycję i utrzymując ją bardzo długo, aby w czerwcu stracić ją na korzyść 

6b i pogodzić się ze smakiem porażki. To wszystko – emocje, rywalizacja, ciekawa forma zadań, 

przekłada się na to, że ta nauczycielska inicjatywa jest na ogół przyjmowana z aprobatą przez 

uczniów. Nie jest to jednak reguła sprawdzająca się zawsze, ponieważ ostatnio pojawiają się tak-

że głosy dochodzące szczególnie od starszych klas, że np. uczniów piszących w danym roku egza-

min nie powinno się już wliczać do zawodów – według zwolenników tej tezy może to zajmować ich 

czas, który mogliby poświęcić na lepsze przygotowanie się do testów końcowych czy innych licz-

nych sprawdzianów. 

Patrząc więc na całokształt liczącej sobie już 10 lat Szkolnej Ligi Twórczości można śmiało 

stwierdzić, że to naprawdę wartościowy projekt ożywiający życie szkoły, czego nie umniejsza 

fakt, że – jak mówią niektórzy - być może potrzebuje on pewnego dostosowania do nowego – 

ośmioklasowego systemu nauczania. Jaka będzie jego forma w przyszłym roku? Tego jeszcze nie 

wiemy, ale na pewno niektórzy będą czekać na tę informację. 

  

                    Wojciech Kania             
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-Historia szkolnictwa w Zgłobicach i jego okolicach-  
Od XVI wieku wzmiankuje się o szkole dla 9 miejscowości (w tym Zgłobic), która znajdowała się w Zbylitowskiej 

Górze. W 1596 roku kierownikiem tej szkoły był Maciej z Beszowa. Ostatnie wzmianki o funkcjonowaniu parafialnej 

szkoły w Zbylitowskiej Górze pochodzą z 1748 roku, kiedy to nauki pobierało w niej kilku chłopców. Mieszkańcy wsi 

Zgłobice doczekali się własnej szkoły dopiero w latach 30-tych XX wieku. Powstała wówczas jednoklasowa szkoła na 

działce ofiarowanej mieszkańcom przez ówczesnego dziedzica Marszałkowicza. Wkrótce drugą salę lekcyjną utwo-

rzono w prywatnym domu  rodziny Śmietanów. W 1934 roku miała miejsce ogromna powódź. Wody Dunajca zalały 

część Zbylitowskiej Góry, Zgłobic i Błonia. Z wyłowionego wówczas z Dunajca drzewa dobudowano w 1936 roku, do 

istniejącej już szkoły jeszcze jedną salę lekcyjną. Nauka w zgłobickiej szkole trwała do wybuchu II wojny świato-

wej, kiedy to Niemcy zarekwirowali budynek na potrzeby wojska. Po „wyzwoleniu” w 1945 roku odnowiono budynek i 

rozpoczęto w szkole naukę. Wkrótce okazało się, że dwuklasowa, mała szkoła nie jest w stanie pomieścić chętnych 

do nauki uczniów. Ówczesna kierowniczka szkoły pani Irena Banek postanowiła oddać uczniom jeden z pokoi pałacu 

Marszałkowiczów. Większość sal pałacu przeznaczono na działalność młodzieży skupionej w Organizacji Młodzieży 

Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Po kilku latach zreorganizowano szkołę --> Młodzieży z OMTUR oddano 

we władanie dwuklasową szkołę, natomiast młodzież ze szkoły podstawowej przeniesiono do dworku, który stał się 

„nowym” budynkiem szkoły. Udostępniono uczniom 5 sal lekcyjnych. W „nowej” szkole brak było wyposażenia w 

sprzęt i pomoce naukowe. Dzieci miały jedynie ławki do siedzenia. Sale ogrzewane były „trociniakami” lub wypoży-

czonymi z domów prywatnych żelaznymi piecykami. Nauczyciele w większości dojeżdżali do szkoły. Ówczesna kie-

rowniczka szkoły pani Józefa Śliwa organizowała przedstawienia z dziećmi i dorosłymi, a dochód z nich przeznaczała 

na zakup pomocy naukowych i w ten sposób zaopatrzyła szkołę w niezbędny sprzęt. W 1952 roku rozpoczęto kapi-

talny remont szkoły. Zaadaptowano strych na 2 mieszkania dla nauczycieli, wyremontowano wszystkie piece, kuchnię 

zamieniono na kancelarię, dobudowano ganek, i nowe wejście do szkoły, zrobiono nową elewację budynku, a także 

wymieniono pokrycie dachu. Nowa szkoła stała się nie tylko ośrodkiem dydaktycznym, ale także kulturalnym dla całe-

go środowiska. W latach 1952-1963 prowadzono w szkole kursy dla analfabetów oraz kursy ukończenia klasy VII. W 

budynku dworu swoją siedzibę znalazła też Gromadzka Rada Narodowa. W ramach wielkiej, ogólnopolskiej akcji 

„1000 Szkół na Tysiąclecie” podjęto decyzje o budowie nowego budynku szkolnego. Aby zdobyć fundusze na ten cel, 

zgłobiczanie opodatkowali się na rzecz budowy szkoły. Powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Członkowie Komi-

tetu wraz z gronem nauczycielskim zbierali po 100 złotych na rok od rodziny. Organizowano imprezy środowiskowe 

(kuligi, zabawy, spektakle teatralne), z których dochód przeznaczano na budowę. Społeczeństwo Zgłobic wywiązało 

się w 100% ze świadczeń na rzecz Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Przedszkoli, zajmując w skali województwa 

pierwsze miejsce, projekt budowy szkoły stawał się realny. Mimo ofiarności mieszkańców Zgłobic piętrzyły się trud-

ności. Dopiero po interwencji u władz wojewódzkich i ministerialnych, plan budowy szkoły ruszył do realizacji. Zamó-

wiono typowy projekt i całą dokumentację. W 1969 roku rozpoczęto przygotowanie lokalizacji. Przeprowadzono ba-

dania geologiczne terenu. Szkoła miała stanąć na terenie sadu należącego do Technikum Mechanizacji Rolnictwa. 

Drogą wymiany szkoła w Zgłobicach odstąpiła technikum 1ha gruntu nadany jej w czasie reformy rolnej. Mieszkańcy 

Zgłobic z zapałem wzięli się do pracy. Przygotowano teren do budowy. W październiku 1969 roku na budowę weszło 

przedsiębiorstwo budowlane. Fundamenty ukończono do zimy. Szkoła rosła w oczach. W maju 1970 nastąpiło uroczy-

ste otwarcie nowej placówki. Od stycznia 1972 roku budynek szkoły stał się siedzibą Gminnego Dyrektora Szkół, a 

szkoła była wiodącą wśród tego typu placówek w gminie Tarnów. Równocześnie Szkoła Podstawowa w Zgłobicach zo-

stała przekształcona w Zbiorczą Szkołę Podstawową imienia Wandy Wasilewskiej i przejęła organizacyjnie szkołę w 

Błoniu. 21 sierpnia 1975 Zbiorcza Szkoła Podstawowa im. Wandy Wasilewskiej w Zgłobicach otrzymała sztandar w 

czasie wojewódzkich uroczystości rozpoczynających rok szkolny 1975/1976. W okresie przemian politycznych w 

naszym kraju, nowym patronem szkoły został w 1991 roku Krzysztof Kamil Baczyński. W Zgłobicach przybywało 

mieszkańców. Oddana w 1970 roku szkoła, po latach nie mieściła już wszystkich uczniów. Już od 1993 roku klasy I-

III uczyły się w części plebani, gdzie początkowo dwie, a później trzy sale lekcyjne szkoła dzierżawiła od ks. pro-

boszcza Zygmunta Warzechy, a następnie od ks. proboszcza Ryszarda Radonia. W 1994 roku powstały plany nadbu-

dowy szkoły, którą rozpoczęto w czerwcu 1999 roku. W roku szkolnym 2001/2002 uczniowie klas I-III rozpoczęli 

swoją naukę w budynku szkoły macierzystej. 

 

Dla poznania dokładniejszych losów „krótkiej historii wsi Zgłobice i szkoły w Zgłobicach” zachęcamy do od-

wiedzenia strony naszej szkoły. 
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-Artykuły piśmiennicze- 
Pierwsze pióro Pelikana wykorzystujące nowy system napełniania miało numer 100. Posiadało ono także nowy typ spły-

waka, który umożliwiał napełnienie pióra przy częściowym zanurzeniu stalówki. Części mechaniczne pióra wykonano 

z dokładnością do 1/100 milimetra. Nic więc dziwnego, że pióra te należały do najsolidniejszych na niemieckim rynku. 

Pomimo że czas kryzysu nie był najlepszym okresem na wprowadzanie nowego produktu, to pióro sprzedawało się 

dobrze. Być może dużym ułatwieniem w jego sprzedaży był fakt, że sprzedawano tylko jeden model, ale oferowano 

do niego bardzo dużo różnych stalówek. Dzięki temu można było spełnić wymagania każdego klienta. Ten sukces 

umożliwił firmie odzyskiwanie straconych rynków zbytu. Zaczęło się w 1926 roku od Bukaresztu. Następnie powstały 

fabryki w Czechosłowacji, Bułgarii, Szwajcarii i Francji, potem w Jugosławii, a następnie w Hiszpanii i we Włoszech. 

Poza Europą ekspansja poszła w tradycyjnym niemieckim kierunku – do Ameryki Południowej, a tam do Brazylii, Ar-

gentyny i Chile. W 1931 roku pojawia się najsłynniejszy model Pelikana –,,Toledo”. W odróżnieniu od współczesnych 

modeli ze srebra sterling jego koszulka była wykonana ze stali i platerowana 24 karatowym złotem. Klips miał wygra-

werowany ręcznie dziób pelikana a dwa pierścienie skuwki były prążkowane. Jednak technika miasta Toledo polegała 

na wytrawieniu kwasem lub wyryciu kształtów, w które później wklepywano złoto (technika intarsji). Technika Toledo 

Pelikana polegała na trawieniu kwasem wyrytych fragmentów, które czerniały i platerowaniu złotem pozostałej czę-

ści. W 1932 roku wchodzi na rynek „Graphos” oraz tańszy model ,,Rappen”. W 1934 roku firma buduje nową fabrykę 

przeznaczoną wyłącznie do produkcji części metalowych. Dotychczas zlecano produkcję złotych stalówek firmom 

zewnętrznym. Od tego momentu produkowano je na miejscu. Dzięki powstaniu tej fabryki możliwa była również pro-

dukcja elementów z mosiądzu. To z kolei umożliwia produkcję nowego ołówka, któremu nadano numer 200. Był do-

stępny tylko w czarnym kolorze. Nazwano go „Auch Pelikan”. W tym samym okresie zmieniono żółty kolor plastiku 

okienka atramentowego na zielony (który jest aktualnie cechą charakterystyczną piór pelikana). W 1938 roku wpro-

wadzono na rynek pióro 100N. Była to modyfikacja poprzedniego modelu. Nowe pióro było większe i z większą sta-

lówką, a pokrętło tłoczka zwężało się ku górze. Być może powstało na fali entuzjazmu związanego z aneksją Austrii 

i traktatem monachijskim. W tym samym roku pióro ,,Ibis 130” zastąpiło pióro ,,Rappen”. Powstała też nowa wersja 

ołówka. Jednak wybuch wojny w następnym roku spowodował ograniczenie produkcji do pióra ,,Ibis” i 100N. Te 

ostatnie, ze względu na problem z zaopatrzeniem w złoto, było wyposażane w stalówkę platerowaną chromem 

i niklem. W 1942 roku zaprzestano produkcji pióra ,,Ibis”. Jednak wojna i jej konsekwencje spowodowały kompletne 

wstrzymanie produkcji piór w latach 1944-1947. Powolny proces odbudowy rozpoczął się w następnych latach. Pierw-

sze pojawiło się pióro 100N z prążkowanym klipsem i pierścieniem skuwki. Towarzyszył mu ołówek o numerze 200. 

Rok później pojawiły się ponownie ,,Ibis” i ,,Graphos” oraz kolejne ołówki. Pióro 100N było dostępne ze złotą lub 

chromowaną stalówką. Lata 50-te były okresem rozwoju gospodarczego. Rozpoczęto produkcję nowych piór. Podąża-

jąc śladem Parkera firma Pelikan uczyniła swój klips – w kształcie dzioba pelikana – znakiem rozpoznawczym 

i handlowym. Korpusy piór uzyskały podłużne paski i były wykonane z przezroczystego plastiku. Zmodyfikowano spły-

wak. Nowe pióro model 400 okazało się wielkim sukcesem firmy, a pasiasty korpus nie tylko zakończył dominację 

czarnych piór na rynku niemieckim, ale również stał się symbolem firmy i od tego momentu na stałe się z nią związał. 

Pióro ,,Ibis” zastąpiono nowym – o numerze 140. Pelikan wszedł w rynek długopisów stosunkowo późno, bo dopiero 

w 1955 roku. Pojawiły się dwa modele. W tym samym roku pojawiło się pióro 120 z czarną skuwką i zielonym korpu-

sem. Kolejne zmiany w modelu 400 oznaczano literą „N”, tak jak przed wojną w modelu 100. Długo opierano się 

przed produkcją klona „Parkera 51”, ale w końcu i ta firma uległa pokusie. W 1959 roku pojawiło się pióro „P1” – 

tłoczkowe z „termicznym spływakiem”, okienkiem atramentowym i z platerowaną złotem lub srebrem skuwką. Było 

ono droższe niż model 400. Niestety nie przyjęło się na rynku i było kompletną porażką. Po tym przykrym doświad-

czeniu firma skoncentrowała się na tanim rynku i wypuściła pióro z metalową stalówką i na naboje. Nazywało się ono 

Pelikano i odniosło spory sukces rynkowy. W 1962 roku pojawiła się wersja ze złotą stalówką i dopełniającym ołów-

kiem i długopisem. Sukces rynkowy tanich piór, połączony ze stopniowym zdobywaniem rynku przez długopis, znisz-

czył rynek piór droższych i o wysokiej jakości. Pomimo prób ratowania tej produkcji i jej dostosowywania się 

do zmieniającej się rzeczywistości, nie udało się jej utrzymać. Wstrzymano ją w 1965 roku. Pozostały tanie pióra 

tłoczkowe i na naboje. Na początku lat 70-tych firma Pelikan znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Pró-

ba zróżnicowania  produkcji i wejście na rynek gier i zabawek dla dzieci nie pomogły. W 1979 roku pojawiło się nowe 

pióro ,,Signum”, ale nie przyjęło się i w 1984 roku wycofano je z rynku. W końcu firma straciła płynność finansową. 

W tym samym 1984 roku następuje przejęcie jej przez Swiss Metro Holdings i decyzja o powrocie do produkcji ar-

tykułów piśmiennych. Powstaje nowa seria piór bazująca na modelach z lat 50-tych pod kultową dzisiaj nazwą Souve-

ran, model ,,Toledo” powraca, a z czasem Pelikan staje się jedną z najsławniejszych europejskich firm produkują-

cych pióra, o międzynarodowej sławie. 
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-Moda- 
Jako, iż przerobiliśmy już dwie ikony mody jakimi byli Gianni Versace i Coco Chanel dziś czas powrócić do tematu do-

mu mody Chanel i przyjrzeć się postaci Karla Lagerfelda. 

Urodził się w 1933 roku w Hamburgu. Ojciec Karla pochodził z Władywostoku w Rosji, lecz Karl utrzymywał, że był 

Szwedem, natomiast jego matka pochodziła z Berlina. W wieku 14 lat razem z matką przeprowadził się do Paryża. Wy-

grana w czołowym konkursie modowym zapewniła mu współpracę z prestiżowym domem mody Balmain. Po roku współ-

pracował już z Valentino. Następnie wyjechał do Włoch by studiować sztukę, a po powrocie rozpoczął współpracę z 

Fendi i Chloé. Ale to właśnie współpraca z domem mody Chanel, który był w kiepskiej sytuacji (po śmierci Coco dom 

mody stracił na chwilę swą międzynarodową renomę, gdyż był uważany za staromodny) przyniosła mu sławę na całej 

kuli ziemskiej i to właśnie dzięki niej został ikoną w branży, wprowadzając Chanel na wyżyny mody. Oprócz owocnych 

współprac z modowymi gigantami, założył on swoją własną markę modową pod własnym imieniem. Charakteryzowała go 

jego stanowczość i cięty język. Był osobą dla której karnawał w Wenecji trwał cały rok (znany był ze swojego charak-

terystycznego ubioru, zazwyczaj nosił czarne garnitury z wykrochmalonymi koszulami z żabotem, ze swoimi charakte-

rystycznymi okularami przeciwsłonecznymi i kucykiem). Pomimo, iż kochał samotność zakochał się po uszy w swojej 

kotce rasy birmańskiej o imieniu Choupette , o której żartobliwie mówił, iż gdyby to było dozwolone to by ją poślubił. 

Założył jej nawet konto na takich serwisach społecznych jak Twitter i Instagram gdzie odniosła zniewalający sukces. 

Był człowiekiem wielozadaniowym - zarazem projektantem mody, dekoratorem wnętrz, fotografem i wiele wiele wię-

cej. Niestety 19 lutego 2019 roku pokonał go rak trzustki, lecz jego wielka spuścizna będzie jeszcze przez długi czas 

kroczyć ścieżkami wytyczonymi przez niego. 

 

 
 

 

-Historia- 
Święte Cesarstwo Rzymskie (z łaciny Sacrum Imperium Romanum) - nazwa wielopaństwowego tworu stanowiącego 

kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego. Istniało ono od 962 do 1806 roku. Ze względu na to, iż z zasady cesa-

rzami Świętego Cesarstwa Rzymskiego byli Niemcy i na to, że rdzeniem cesarstwa było Królestwo Niemiec, do nazwy 

tego państwa używano trzech zamienników: „Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego” (ta nazwa stała się 

nieoficjalną nazwą państwa już w 1441 roku), „Święta Rzesza Rzymska” (ta nazwa jest zazwyczaj używana w opraco-

waniach) i ,,Cesarstwo Rzymsko Niemieckie” (używane zwykle gdy chcemy zaznaczyć, że władcami cesarstwa byli 

Niemcy, ale nie chcemy się rozpisywać). Pierwszym Świętym Cesarzem Rzymskim panującym w Świętym Cesarstwie 

Rzymskim był Otton I Wielki, który 2 lutego 962 został koronował w Rzymie na cesarza rzymskiego przez papieża 

Jana XII. Jego protoplastom był Karol I Wielki (władca państwa frankijskiego), który był przykładem do naśladowania 

każdego młodego rycerza, jest on nawet zaliczany do grupy dziewięciu bohaterów, którzy stanowili ideały średnio-

wiecznego rycerstwa (dziewięciu dzielnych to trzy triady bohaterów reprezentujących pogaństwo, judaizm i chrze-

ścijaństwo). Państwo to upadło na skutek licznych zawirowań politycznych, konfliktów wewnątrz państwowych i w naj-

większym stopniu za pośrednictwem Napoleona Bonaparte, który doprowadził do rozpadu cesarstwa i utworzenia 

Związku Reńskiego, który był zależny od Cesarstwa Francuskiego (w skład Związku Reńskiego weszło wiele pomniej-

szych państw Cesarstwa Rzymsko Niemieckiego, oprócz Królestwa Prus i Cesarstwa Austrii). 
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-KRZYŻÓWKA NA „PIĘĆDZIESIĄTKĘ”- 

                 

1                              

 2                            

        3                 

        4                 

   5                       

        6            

      7                

       8                 

    9                      

         10             

  11                          

     12                  

   13                        

       14               

 1  Każdej jesieni odbywa się Festiwal…    

 2  Na drzwiach od tej Sali jest czerwona budka   

 3  W jakiej miejscowości jest nasza szkoła    

 4  Reprezentuje uczniów …. Uczniowski   

 5  Napisał "Elegię o chłopcu polskim" (imię)    

 6  Tyle pięter ma budynek szkoły.     

 7  Czego nie możesz zapomnieć do szkoły (ubiór)   

 8  Patronka górników, imię naszej Pani Dyrektor   

 9  Jak nasza świetlica błyszczy na niebie    

 10  Jaki jubileusz obchodzi nasza szkoła     

 11  Za jakimi drzewami kryje się nasza szkoła    

 12  W szkole czujemy … lub Oda do ...   

 13  Kto w szkole uczy cię nowości.     

 14  Ile lat możesz najwięcej chodzić do szkoły naszej szkoły.    

             

                               Podpowiedź do hasła: piszemy o tym, każda klasa chce ją wygrać :-) 
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 -ŻARTY- 
 1.  Jaś pisze do Małgosi: 

 Nie jem śniadania, bo myślę o tobie 

 Nie jem obiadu, bo myślę o tobie 

 Nie jem kolacji, bo myślę o tobie 

 Nie śpię w nocy bo JESTEM GŁODNY! 

  

 2. Pani pyta Witka: 

 -Witku, kim jest twój ojciec? 

 -On jest chory. 

 -Ale co robi? 

 -Kaszle. 

  

 3.Pani przedszkolanka, pomaga dziecku włożyć buciki. 

 Szarpie się z tym, męczy, ciągnie, aż w końcu buciki weszły. 

 Spocona siedzi na podłodze, a dziecko mówi: 

 -Ale buciki mam na lewą stronę. 

 Pani patrzy — rzeczywiście! Szarpie się męczy, aż w końcu zeszły.  

 Wkłada je tak jak należy i po kilku minutach sapie zdyszana obok chłopca. 

 -A proszę panią, bo to nie są moje buciki! - mówi dziecko. 

 Zdenerwowana pani zdejmuje butki chłopcu.  

 Sapie jak pociąg, a czerwona jest jak muchomor. W końcu zeszły: 

 -Bo to są buciki mojego braciszka, ale mama kazała mi je nosić. 

 Bardzo zdenerwowana przedszkolanka uderza głową o szafkę, dysząc ciężko. 

 Po dłuższej chwili, przystępuje znów do sekwencji męczących bucików. 

 Po kilku dłuższych chwilach, pyta chłopca. 

 -Teraz jest dobrze? 

 -Tak proszę pani. 

 -To teraz... gdzie masz rękawiczki? 

 -W bucikach. 

 

          Michał Wojtasik 
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WESOŁYCH 

WAKACJI! 
ŻYCZY REDAKCJA GAZETY SZKOLNEJ  

„Co Nowego U Baczyńskiego” 


