40 – lecie istnienia
Szkoły Podstawowej nr 1
w Mysłowicach
Kwiecień 2014

Początek
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mysłowicach powstała w 1974 roku.
Wcześniej w Polsce zaistniały pewne wydarzenia, które niewątpliwie miały
wpływ na podjęcie decyzji o budowie tej szkoły. Otóż, 24 września 1958
roku I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Władysław Gomułka podczas wystąpienia na XII Plenum tej partii oświadczył, że
w Polsce zostanie wybudowanych „…tysiąc szkół na tysiąclecie państwa
polskiego”.
Miesiąc później w Piaskach, głównej dzielnicy Czeladzi, rozpoczęto
przygotowania do budowy pierwszej w Polsce – „tysiąclatki”. Otwarcie tej szkoły
(SP nr 7 w Czeladzi) nastąpiło 26 lipca 1959 roku.
W następnych latach, przy spontanicznym zaangażowaniu lokalnych
społeczności, w kolejnych małych i dużych miejscowościach naszego kraju
oddawano dzieciom i młodzieży nowe, a zarazem nowoczesne jak na ówczesne
czasy, placówki szkolne.
Czterdzieści lat temu w Mysłowicach …
Nadeszło lato roku 1974. W miejscu, w którym wcześniej zieleniła się
trawa, rosły drzewa i krzewy, nieopodal kopalni „Mysłowice”, robotnicy
kończyli prace wykończeniowe w nowym budynku szkolnym na Osiedlu
Szopena przy ulicy Wielka Skotnica 2. Budowniczowie stanęli na wysokości
zadania i w terminie ukończyli wszelkie prace. Dzieci i młodzież, a wraz z nimi
nauczyciele otrzymali 24 przestronne sale lekcyjne, 5 doskonale
wyposażonych gabinetów przedmiotowych, kryty basen pływacki, salę
gimnastyczną, zaplecze socjalne i gabinet lekarski.
W poniedziałek 2 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach
po raz pierwszy zabrzmiał dzwonek, obwieszczający rozpoczęcie nauki w roku
szkolnym 1974/75. Przez dwa tygodnie nauczyciele i uczniowie, oprócz
bieżącej nauki, mieli za zadanie przygotować się do uroczystej akademii
inaugurującej działalność tej placówki. Oficjalne uroczystości przekazania
młodzieży nowej szkoły odbyły się w sobotę 14 września 1974 roku, w dniu
tradycyjnych „Dni Mysłowic”. Od wczesnych godzin rannych na odświętnie
udekorowanym placu szkolnym zaczęli się zbierać przedstawiciele organizacji
społecznych i politycznych, delegacje mysłowickich zakładów pracy,
przedstawiciele społeczeństwa, delegacje mysłowickich szkół, harcerze oraz
młodzież Szkoły Podstawowej nr 1.
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Uroczystości
14 września 1974 roku o godz. 800 przy dźwiękach orkiestry na plac
szkolny wkroczyli ojcowie miasta w osobach I sekretarza Komitetu Miejskiego
PZPR Feliksa Piekorza oraz Naczelnika miasta Mysłowice Zygmunta
Brzezińskiego. Wraz z nimi na uroczystość przybyli zaproszeni goście, a wśród
nich I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zdzisław Grudzień, Wojewoda
Katowicki Jerzy Ziętek oraz Kurator Okręgu Tadeusz Pałys. Wszystkich
przybyłych na tę zacną uroczystość przywitał pierwszy dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 Wiesław Żmuda.
Aktu odsłonięcia tablicy, umieszczonej na zewnętrznej frontowej ścianie
szkoły, upamiętniającej oddanie do użytku nowoczesnego obiektu szkolnego
w roku XXX-lecia PRL dokonali Zdzisław Grudzień i Jerzy Ziętek.
Z kolei Kurator Wojewódzki Tadeusz Pałys odczytał akt Ministerstwa
Oświaty i Wychowania nadający Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach imię
Heleny i Ignacego Fików. Tym samym małżeństwo Fików, nauczycieli szkół
mysłowickich i działaczy Polskiej Partii Robotniczej, zostało patronami nowej
szkoły.
Druga część uroczystości miała miejsce wewnątrz gmachu szkolnego.
Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali patriotyczne pieśni. Na zakończenie
pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i z rąk zaproszonych gości
otrzymali tarcze szkolne.
Obszerne relacje z uroczystego oddania do użytku nowoczesnego obiektu
szkolnego znalazły się w poniedziałkowych wydaniach gazet lokalnych
oraz wojewódzkich m.in. w „Trybunie Robotniczej”, „Dzienniku
Zachodnim” i tygodniku „Echo”.
Nauka i codzienna praca
Naukę w pierwszym roku szkolnym rozpoczęło blisko 900 uczniów klas I
do VIII. Przed nauczycielami i uczniami stało trudne wyzwanie. Młodzież, która
przybyła do tej placówki, na początku nie była z sobą zżyta. Wcześniej
uczęszczała do innych mysłowickich szkół. Należało włożyć wiele wysiłku, by
opanować ten dziecięcy żywioł. Codzienna praca nauczycieli i pomoc
Samorządu Uczniowskiego kierowanego przez panią Jadwigę Wencel
spowodowały, że nauka przebiegała w miłej atmosferze, a uczniowie chłonęli
wiedzę. Dobre efekty pracy z młodzieżą były możliwe dzięki wytężonej i wytrwałej
pracy dyrektora szkoły - pana Wiesława Żmudy i całego grona pedagogicznego.
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Rok szkolny 1974/75 zakończył się 5 czerwca 1975r. Świadectwa
ukończenia 8 klasy szkoły podstawowej otrzymało wówczas 64 uczniów.
Drugi rok szkolny 1975/76 rozpoczął się 21 sierpnia. Naukę w Szkole
Podstawowej nr 1 w Mysłowicach pobierało 911 uczniów, a pracowało z nimi
33 pedagogów.
W ciągu 40 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach
pracą z uczniami zajmowała się liczna grupa nauczycieli i wychowawców.
Oto nazwiska tych, którzy swoją wiedzę i doświadczenie przekazywali
młodemu pokoleniu

Kadra pedagogiczna na przestrzeni 40-lecia
Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach w latach 1974 – 2014:
mgr Wiesław Żmuda
mgr Krystyna Mistarz
mgr Piotr Kasperski

01.09.1974 - 31.08.1990 r.
01.09.1990 - 31.08.1999 r.
01.09.1999 - nadal
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Stanowisko zastępcy dyrektora szkoły piastowali:
Adam Budak
Edmund Sawicki
Jadwiga Wencel
Krystyna Kożuch
Krystyna Mistarz
Elżbieta Bałys
Krystyna Maksiewicz
Alina Grzesikiewicz
Maria Sorek
Katarzyna Chrobok

Wiedzę i doświadczenie kolejnym młodym mieszkańcom Mysłowic przekazywali
następujący nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkoły:
-- język polski
Halina Augustyniak
Jadwiga Feifer
Jadwiga Wencel
Gizela Rosiak
Franciszka Leja
Teresa Koźlik
Danuta Wróbel
Elżbieta Bałys
Joanna Stachura
Anna Ciach
Karolina Jakimiuk

Danuta Huget
Łucja Fabianowicz
Danuta Awier
Elżbieta Bożek
Mirosława Ćwierzyk
Danuta Barnaś
Alina Grzesikiewicz
Lidia Piechniczek
Urszula Maciaszek - Piechniczek
Elżbieta Kleszcz - Styrylska

- matematyka
Maria Kłeczek
Jolanta Otrębska
Bożena Wojtynek
Ewa Frączek

Barbara Kiepas
Krystyna Kożuch
Edmund Sawicki
Wiesław Żmuda
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Małgorzata Kamińska
Jan Kubiczek
Janina Fulczyk
Danuta Dudek - Kotuła

Hanna Lach
Maria Sorek
Wiesława Warpechowska
Jolanta Jucha

-- biologia i przyroda
Henryka Palian
Władysław Zadęcki
Krystian Gruszka
Magdalena Banaszczyk
Ewa Mierzyńska

Aldona Golonka
Joanna Bokota
Janusz Joniec
Mariusz Pacha
Małgorzata Kubik - Szweda - Hochuł

-- plastyka
Ewa Giersz - Ostrowska
Alicja Jakubowicz
Michał Smółka
Jadwiga Folga
Irena Pycia
Hanna Tabor
-- praca – technika, zajęcia techniczne
Marian Karpiński
Danuta Pardon
Janina Baranowska
Barbara Białas
Dorota Radosz
Kazimiera Titz
Jerzy Szkudlarek

Wiesława Warpechowska
Marcin Szurmik
Dorota Gruszczyńska
Jolanta Jucha
Anna Piórkowska
Hanna Tabor

-- muzyka
Stefania Adamik
Katarzyna Chrobok
-- chemia
Henryka Palian
Maria Błachno
-- fizyka
Teresa Siemek
Irena Zdój
Joanna Lipa

Leszek Gajek
Anna Zięba - Rogacz
Irena Łysik
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-- geografia
Elżbieta Santura
Irmgarda Rochacz
Krystyna Dusza
Mariola Lux
Jolanta Grabka
Elżbieta Kurzydem
-- informatyka i zajęcia komputerowe
Elżbieta Sypień - Oleksy
Anna Piórkowska
-- historia, wiedza o społeczeństwie
Adam Budak
Edmund Sawicki
Aleksandra Kalandyk - Zabrzeska
Krystyna Mistarz
Jolanta Jarocińska - Suszka
Marta Pałasz

Gabriela Badri
Jerzy Szkudlarek
Grażyna Jonkisz
Stefan Starsiak
Czesław Gębołyś
Izabela Ochwat
Mariusz Gąsiorczyk

-- wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, sport
Maria Młynarczyk
Joanna Pawęska
Krystyna Piotrowska
Andrzej Michalik
Jacek Kalista
Jerzy Michnik
Janusz Szwajca
Andrzej Szarawara
Łukasz Pałka
Michał Nowak
Sebastian Michalak
Żaneta Płomińska - Michalak

Monika Kaździoł
Aneta Sikora
Barbara Szelest
Wojciech Szelest
Marcin Szurmik
Artur Kosiór
Bartłomiej Szreniawa
Alicja Mamoń
Piotr Kasperski
Barbara Palka
Celina Stolarczyk
Rafał Kalinowski

-- język rosyjski
Jadwiga Kubiczek
Wiesława Hudecka
Danuta Farana
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-- język niemiecki
Agata Komaniecka
Alfred Kokot
Jolanta Rykaczewska
Agnieszka Koziara
Elżbieta Lesiak

Anna Figura
Celina Paździora
Aleksandra Kalus - Wleklińska
Anna Kozioł - Owczarek
Agnieszka Furgacz

-- język angielski
Małgorzata Greficz
Włodzimierz Ciempa
Danuta Pietrzak
Joanna Bielanin

Joanna Pypłacz
Marta Tajchman - Jurczak
Katarzyna Krakowiak
Anna Kamela - Galińska

-- religia
Teresa Moczulska
Agata Bader - Jaromin
Bożena Figura
Maria Borowicz
Bronisława Niewiak
Elżbieta Moczulska

ks. Piotr Makosz
ks. Krzysztof Wojaczek
Bogusława Niesporek
Grzegorz Niesporek
Małgorzata Niezgódka
Krystyna Brąszkiewicz
Sylwia Demitraszek

-- nauczanie początkowe, nauczanie zintegrowane klasy I -III
Jolanta Brodziak
Felicja Cofała
Krystyna Hofman
Kazimiera Szczupakowska
Małgorzata Kamińska
Maria Barnaś
Maria Maciejewska
Krystyna Wola
Teresa Jankowska
Cecylia Żymła
Elżbieta Santura
Irena Musiorska
Maria Bałazińska
Halina Górka
Genowefa Gajewska
Krystyna Maksiewicz
Danuta Barnaś
Agnieszka Richter

Maria Mikos
Maria Resiak
Laurencja Terlecka - Okoń
Hanna Patyk
Dorota Stacha - Jałowiecka
Beata Ziomek
Hanna Ditrich
Aleksandra Stankowska - Krulisz
Wiesława Rączka
Teresa Koźlik
Anna Dziengielewska
Jolanta Magosz
Elżbieta Sypień - Oleksy
Maria Busławska - Sałata
Elżbieta Wosk
Iwona Piskorz
Małgorzata Włodarczyk - Olek
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-- „zerówka” – ognisko przedszkolne (1983 – 1988)
Stefania Rose
Aleksandra Stankowska - Krulisz
Dorota Bednarek
Krystyna Bieniarz

-- pracownicy pedagogiczni szkoły
– świetlica szkolna
Małgorzata Kamińska
Maria Błachno
Zofia Dróżdż Rymut
Marcin Szurmik
Lucette Winiarska - Sołtysik
Jan Barnaś
Joanna Budak
Anna Żbik
Jolanta Zawadzka

Bożena Bara - Rup
Iwona Łakomska
Edyta Pazera - Chrapek
Jolanta Grabka
Mariusz Gąsiorczyk
Beata Godyla
Marta Majchrzak - Rydzewska
Katarzyna Nowak - Brożek

-- psycholog, pedagog
Zofia Dróżdż - Rymut
Krystyna Mistarz
Eugenia Kustrin - Gruszczyk
Jolanta Jędrej
Beata Rożniakowska
-- nauczyciel biblioteki szkolnej
Barbara Szmatloch
Maria Pieknik
Czesława Wojdyłło
Gabriela Morciniec
Bronisława Horodyska
Urszula Grawecka

Iwona Jochemczyk
Bożena Wujko
Marzena Zalejska
Beata Godyla
Dorota Klima
Aldona Golonka
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Kadra pedagogiczna obecnie
Nadszedł wreszcie bieżący rok szkolny 2013/2014. Trudy wychowania
i nauki następnego pokolenia młodych mysłowiczan wzięli na siebie kolejni
nauczyciele:

Aktualnie Szkołą Podstawową nr 1 w Mysłowicach kieruje dyrektor
mgr Piotr Kasperski,
a funkcję zastępcy dyrektora szkoły pełni
mgr Katarzyna Chrobok.
Radę Pedagogiczną stanowią:
-- język polski




mgr Karolina Jakimiuk
mgr Elżbieta Kleszcz – Styrylska
mgr Lidia Piechniczek

-- matematyka
 mgr Wiesława Warpechowska
 mgr Bożena Wojtynek
-- historia i społeczeństwo


mgr Jolanta Jarocińska - Suszka
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-- przyroda



mgr Mariusz Pacha
mgr Małgorzata Szweda - Hochuł





mgr Anna Galińska
mgr Marta Jurczak
mgr Katarzyna Krakowiak




mgr Sylwia Demitraszek
mgr Elżbieta Moczulska



mgr Hanna Tabor



mgr Katarzyna Chrobok

-- język angielski

-- religia

-- plastyka

-- muzyka
-- informatyka / zajęcia komputerowe
 mgr Ann Piórkowska
-- technika
 mgr Hanna Tabor
-- wychowanie fizyczne
 mgr Piotr Kasperski
 mgr Barbara Palka
 mgr Celina Stolarczyk
 mgr Alicja Mamoń
-- nauczanie zintegrowane










mgr Maria Busławska – Sałata
mgr Hanna Ditrich
mgr Anna Dziengielewska
mgr Dorota Jałowiecka
mgr Jolanta Magosz
mgr Laurencja Okoń
mgr Iwona Piskorz
mgr Elżbieta Wosk
mgr Beata Ziomek
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-- biblioteka szkolna



mgr Aldona Golonka
mgr Bożena Wujko

-- świetlica szkolna





mgr Beata Godyla
mgr Katarzyna Nowak – Brożek
mgr Marta Rydzewska
mgr Marcin Szurmik

-- pedagog/psycholog



mgr Jolanta Jędrej
mgr Beata Rożniatowska

Sekretariat
Sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 1 zarządzają Panie Barbara
Buczek i Monika Seweryn.

Administracja i obsługa
Utrzymaniem

porządku,

wykonywaniem

bieżących

napraw

i

konserwacji na obszarze 14914 m2 (powierzchnia budynku szkolnego, boisk
szkolnych i parkingu), a także zapewnieniem bezpieczeństwa przebywających
tam osób zajmuje się 19 pracowników.
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Nie tylko nauka
W kolejnych latach uczniowie SP 1 zdobywali wiedzę i przygotowanie do
życia pod czujnym okiem oddanych i w pełni zaangażowanych nauczycieli.
Szkoła od początku swojego istnienia nie żyła wyłącznie nauką. Uczniowie
motywowani przez swoich wychowawców chętnie brali udział w wielu
różnorodnych akcjach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Wśród akcji organizowanych przez nauczycieli i Samorząd Uczniowski
należy wymienić:
-świąteczna zbiórka żywności,
-góra grosza,
-zbiórka suchej karmy dla zwierząt,
-zbiórka nakrętek, plastikowych butelek, pustych tonerów, płyt CD i DVD,
makulatury i elektrośmieci,
-zbiórka żołędzi i kasztanów
Uczniowie naszej szkoły od 2005 roku wielokrotnie z sukcesem brali
udział w konkursie organizowanym przez sieć supe rmarketów „Tesco”. Już
w pierwszej edycji tego konkursu uczniowie SP 1 za zajęcie III miejsca zdobyli
dla szkoły sprzęt sportowy do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową.
W kolejnym roku zaangażowanie uczniów i nauczycieli przyniosło kolejny
sukces, a „Tesco” – organizator konkursu ufundował szkole zestawy świetlicowe,
sportowe, materiały szkolne i książki do biblioteki szkolnej.
W roku 2011 grupa uczniów SP1 nagrała film reklamowy pt. „Eko
krasnoludki”. Film brał udział w konkursie „Tesco dla szkół” i zdobył uznanie
internautów (60121 głosów). W nagrodę szkoła otrzymała wyposażenie pracowni
multimedialnej dla szkoły.
Dzieci z naszej szkoły chętnie brali i nadal biorą udział w konkursach
przedmiotowych na różnym szczeblu. W wielu dziedzinach odnoszą wspaniałe
sukcesy. Należy w tym miejscu wymienić:
-konkursy plastyczne (najpiękniejsza stajenka, najpiękniejsza pisanka,
najpiękniejsza palma wielkanocna i inne),
-konkursy wokalno-taneczne (zespoły „Jedyneczki” i „Wesołe nutki”),
-konkursy przedmiotowe OXFORD, KANGUR (j. polski, j. angielski,
matematyka),
-konkurs „Bezpieczeństwo na drogach”,
-konkursy okolicznościowe np. związane z aktualnymi rocznicami,
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Szkoła Podstawowa nr 1 nie jest szkołą o profilu sportowym, mimo to
może poszczycić się wieloma sukcesami w tej dziedzinie. Do najbardziej
spektakularnych należy zaliczyć:
- I m. w miejskim turnieju siatkówki plażowej dziewcząt (2012),
- I m. w miejskim turnieju siatkówki plażowej chłopców (2012),
- I m. w międzyszkolnym turnieju koszykówki (2012),
- I m. w rejonowych wojewódzkich igrzyskach młodzieży szkolnej w czwórboju
chłopców (2012),
- I m. w młodzieżowych biegach przełajowych indywidualnie i zespołowo (2013),
- I m. w młodzieżowych biegach przełajowych indywidualnie i zespołowo (2014),
Młodzi sportowcy z „jedynki” odnosili również sukcesy w innych
dziedzinach sportu m.in. w pływaniu, tenisie stołowym, mini piłce nożnej
dziewcząt, czy też w szachach.
O aktywności sportowej i naukowej uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
świadczą licznie zgromadzone na półkach puchary i statuetki oraz dyplomy
w kronikach sportowych szkoły.
Przytoczone powyżej sukcesy dzieci tej szkoły były możliwe dzięki
ogromnemu zaangażowaniu i często determinacji nauczycieli oraz rodziców,
a także ambicji i chęci rywalizacji młodych sportowców.
Praca wszystkich zaangażowanych w naukę i rozwój dzieci została
doceniona w 2011 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które to
przyznało Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach tytuł Szkoły Odkrywców
Talentów.
W działalność szkoły bardzo zaangażowana jest świetlica szkolna.
Duża część sukcesów, szczególnie w dziedzinie plastycznej (np. I miejsce
w 2010 r. w konkursie „Najpiękniejsza szopka”), jest zasługą pracujących tam
wychowawców, którzy potrafią wyłowić często ukryte talenty .
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Znani absolwenci SP 1
Przez czterdzieści lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach
świadectwa ukończenia edukacji szczebla podstawowego otrzymało wiele osób. Wśród
nich znaleźli się absolwenci znani szerszemu ogółowi. Niektórych z nich
przedstawiamy poniżej:
Elżbieta Bieńkowska z d. Moycho (ur. w 1964r.)
Minister Rozwoju Regionalnego (2007-2013), od

27 XI 2013

wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju, senator VIII
kadencji.
Adam Golec (ur. w 1970r.)
Fotograf,

reporter,

członek

Stowarzyszenia

Dziennikarzy

Polskich i Międzynarodowego Federation of Jounalists.
Otrzymał liczne nagrody w konkursach
fotografii reporterskiej.
Fotograf Roku Gazety Wyborczej (1997r.), dwukrotnie, zwycięzca
Konkursu Fotografii Prasowej (nagrodzone prace były portretami
Wisławy Szymborskiej ). Wielokrotny laureat krakowskiego
konkursu „Portret Miasta”.
W 2007 i 2012 nazwany Małopolskim Fotoreporterem Roku.
Zebrał dwie pierwsze nagrody w największym ogólnopolskim
konkursie fotografii reporterskiej w 2008r.
Marcin Janota
Redaktor Naczelny Telewizji ITVM.pl oraz prezenter radia FEST
Piotr Kasperski (ur. W 1965 r.)
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mysłowicach
Michał Koźlik
Redaktor wydania Radio Plus Warszawa
Grzegorz Łukaszek
Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice
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Przemysław Myszor (ur. w 1969r.)
Muzyk, kompozytor i instrumentalista. Od 1998r. w zespole
Myslovitz, od 2008r. w zespole NO!NO!NO! Napisał dla
Krzysztofa Krawczyka piosenkę „Bo jesteś ty”, a dla Myslovitz
m.in. : „Acidland”, „Nocnym pociągiem aż do końca świata”,
„Pocztówka z lotniska”, „Kraków”.
Tomasz Papaj (ur. w 1970r.)
Wiceprezydent Miasta Mysłowice (1998 – 2002) W latach 2007 –
2010 pełnił funkcję Pełnomocnika ds. systemu zarządzania
jakością w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki pt.
„TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej”.
Obecnie pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.
Witold Pardyak
Kapitan Żeglugi Wielkiej I Oficer na platformie wiertniczej
MAERSK DRILLING (Egipt)
Wojciech Powaga (ur. w 1972r.)
Muzyk, kompozytor, instrumentalista, współzałożyciel zespołu
Myslovitz. Jest współautorem i autorem wielu tekstów piosenek
np. : „Zgon”, „Maj”, „Zwykły dzień”, „Myszy i Ludzie”,
„Sprzedawcy marzeń”, „Długość dźwięku samotności” .
Wziął udział w nagraniu płyty „Extrapop” Kasi Stankiewicz.
Wraz z Przemkiem Myszorem i Tomkiem Makowieckim
tworzą projekt NO!NO!NO!
Sebastian Roncoszek
Radny Miasta Mysłowice
Adam Santura (ur. w 1968r.)
Kierownik planu: „Ostatnia misja” „Kiler-ów 2-óch”
Reżyser II : „Teraz albo nigdy” „39 i pół” „Trzeci oficer” i innych
Grzegorz Sopniewski (ur. w 1968r.)
Zastępca kierownika redakcji, wydawca głównych wydań
„Aktualności” TVP
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Programy autorskie i innowacje pedagogiczne

W Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach realizowane są programy
autorskie i innowacje pedagogiczne. Oto one:
 klasa autorska - ekologiczna - Aldona Golonka
 program autorski "Theatervorstellung als Anlass zum Deutschlernen" - Agnieszka
Furgacz
 program autorski wychowania fizycznego dla klas sportowych - Marcin Szurmik
 program autorski "Samorząd na szóstkę" - Marta Rydzewska
 program edukacji ekologicznej - Hanna Ditrich
 program autorski wychowania fizycznego "Sport, zdrowie, zabawa" - Barbara Palka,
Celina Stolarczyk
 program autorski profilaktyczno - zdrowotny dla wychowanków świetlicy "Zdrowe
ciało - zdrowy umysł" - Beata Godyla
 program autorski kółka ekologicznego - Joanna Bokota, Małgorzata Szweda - Hochuł
 program autorski kółka "Angielski: język i kultura" - Katarzyna Krakowiak
 "Tworzenie interaktywnych treści e - learningowych na zajęciach technicznych" -

Hanna Tabor, Anna Piórkowska
 "Jak mogę pomóc swojemu dziecku w osiąganiu wyników na miarę jego możliwości"
- Hanna Tabor, Bożena Wojtynek
 "Siedem cudów świata starożytnego" - Jolanta Jarocińska - Suszka, Bożena Wojtynek
 'Człowiek witruwiański - poszukiwanie ideału" - Jolanta Jarocińska - Suszka,

Bożena Wojtynek
 'Historia w matematyce - matematyka w historii" - Bożena Wojtynek, Jolanta

Jarocińska – Suszka
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 "Zajęcia profilaktyczno - terapeutyczne z zakresu dysleksji rozwojowej" –

Jolanta Jędrej, Elżbieta Kleszcz - Styrylska, Iwona Piskorz
 "Słowa i obrazy - analiza i interpretacja tekstów kultury" - Karolina Jakimiuk,

Hanna Tabor
 "Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki" - Bożena Wojtynek,

Jolanta Jarocińska – Suszka
 "Spotkania ze sztuką" - Katarzyna Chrobok, Hanna Tabor
 "Wykorzystanie metody webquestów ..." - Hanna Tabor

KALENDARZ WYDARZEŃ
Na zakończenie prezentujemy wybrane wydarzenia związane z istnieniem Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mysłowicach:
 2 września 1974 r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1974 / 1975
 11 września 1974 r. - nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 1 - Heleny
i Ignacego Fików - katowicki kurator Oświaty i Wychowania
Tadeusz Pałys odczytał Akt Ministerstwa Oświaty i Wychowania
nadający Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach patrona / imię
 14 września 1974 r. - pamiątkowy wpis I sekretarza Komitetu Miejskiego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Feliksa Piekorza,
naczelnika Miasta Mysłowice - Zygmunta Brzezińskiego z okazji
oddania do użytku nowej szkoły; uroczysta inauguracja działalności
ośmioletniej SP 1
 wrzesień 1974 r. - odsłonięcie tablicy pamiątkowej - władze wojewódzkie
reprezentowali Zdzisław Grudzień, Jerzy Ziętek
 3 października 1974 r. - rozpoczął pracą Szczep ZHP przy Szkole
Podstawowej nr 1 (pierwszym szczepowym była pani Danuta Pardon,
w kolejnych latach Hanna Tabor, Aleksandra Kalus - Wleklińska, obecnie
opiekunami drużyny harcerskiej są instruktorzy Komendy ZHP)
 18 kwietnia 1975 r. - informacja w ogólnopolskim programie Dziennika
TV o udziale "Jedynki" w akcji "...nasza szkoła urządza plac
zabaw w dzielnicy Szopena III..."
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 5 czerwca 1975 r. - pierwsi absolwenci kończą ósmą klasę - 64 uczniów
 16 grudnia 1975 r. - uroczyste otwarcie Harcówki ( Komendę Hufca ZHP
reprezentowała druhna pani Danuta Pardon)
 29 maja 1976 r. - pierwsza w SP 1 inauguracja Tygodnia Sportu
Szkolnego.
Obecnie z okazji Dnia Dziecka nauczyciele wychowania
fizycznego organizują Dzień Sportu
 1977 / 1978 - udział SP 1 w konkursie "Klub Otwartych Szkół" (do roku
szkolnego 1982 / 1983; przyznanie "Jedynce" przez Centralną Radę
Klubu Otwartych Szkół odznak, m.in. KOS - samorządny, KOS sportowiec, KOS - śpiewak i in.)
 wrzesień 1978 r. - dyskusje w sprawie wdrożenia reformy szkolnictwa "Dziesięciolatki"
 1978 / 1979 - nowy program nauczania - realizacja koncepcji
"Dziesięciolatki"
 1978 / 1979 - udział "Jedynki" w akcji "...o uśmiech dziecka" - zbieramy
cegiełki na budowę Pomnika - Szpitala 'Centrum Zdrowia Dziecka"
 12 listopada 1979 r. -" Podziękowanie" z Wydziału Oświaty
i Wychowania "... za wzorową samorządność ..." M. Kubicka
 1980 / 1981 - "Pakt Przyjaźni" ze Szkołą Podstawową nr 5 w Jaworznie
(wrzesień - październik 1980 r. - wzajemne wizyty)
 1981 r. - wprowadzenie stanu wojennego - "najdłuższe" ferie zimowe
 1983 / 1984 - akcja "Dla Matki Polki w Łodzi" - do 1987 r.
 21 - 23 października 1985 r. - wizyta klasy VIII a z panią Stefanią Adamik
w Otocznej k. Wrześni , w Szkole Podstawowej oraz w Muzeum
Dzieci
Wrzesińskich. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz pani S. Adamik
wręczyli kustoszowi Muzeum ... nuty
F. Rylinga do wiersza Marii
Konopnickiej - "O Wrześni". Na
Śląsku
wymieniony
utwór
jest
śpiewany, w Wielkopolsce - recytowany.
31 maja 1986 r. uczniowie "Jedynki" i nauczyciele - opiekunowie
brali udział w uroczystym nadaniu imienia gen. Tadeusza Kutrzeby
Szkole Podstawowej w Otocznej
 1985 / 1986 - wyjazdy dzieci śląskich do miejscowości uzdrowiskowych "Zielona szkoła" (pierwszy wyjazd - Ustronie Morskie)
 18 lipca 1990 r. - wydanie orzeczenia organizacyjnego przez Miejski
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół określającego granice
obwodu szkoły
 1990 / 1991 - początek działalności szkolnego sklepiku. Pierwszy opiekun pani Danuta Kotuła
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 1991 r. - nowa koncepcja "Programu kształcenia ogólnego w polskich
szkołach" opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i
Sportu
 1992 / 1993 - udział w akcji Orkiestry Świątecznej Pomocy
 wrzesień 1993 r. - powstanie Harcerskiej Drużyny Wodnej (Hanna Tabor)
 1 stycznia 1994 r. - przejęcie szkoły przez gminę Mysłowice (jako organ
prowadzący)
 1994 / 1995; 1995 / 1996 - realizacja programu profilaktyki uzależnień
w klasach VII i VIII - Program Profilaktyczny Fundacji ETOH "Drugi
Elementarz
czyli
Program
Siedmiu
Kroków"
(Eugenia Kustrin - Gruszczyk, Jolanta Jarocińska - Suszka, Bożena
Wojtynek)
 1995 / 1996 - podsumowanie kilkuletniej działalności ekologicznej uczniów
i nauczycieli SP 1 - Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny
(zajęcia o tematyce ekologicznej w terenie, udział w akcjach
"Posprzątajmy świat", "Dni Ziemi", współpraca z Fundacją
"Silesia", klasa autorska - ekologiczna, konkursy o tematyce
ekologicznej. Działalność o tym profilu była kontynuowana w latach
następnych; Aldona Golonka, Bożena Wojtynek, Jolanta
Jarocińska
Suszka)
 18 września 1997 r. - wdrożenie programu profilaktycznego "Spójrz inaczej"
 24 września 1998 r. - konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mysłowicach - "Koncepcja struktury
systemu
edukacji. Reforma systemu edukacji"
 1 września 1999 r. - przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Heleny i
Ignacego Fików w Mysłowicach o strukturze organizacyjnej klas I - VIII
w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze
klas I - VI
 1999 / 2000 - pierwszy rok 6 - letniej szkoły podstawowej (pełne
wdrożenie reformy - rok szkolny 2004 / 2005)
 2001 / 2002 - nauczyciele "Jedynki" doradcami metodycznymi
nauczycieli miasta Mysłowice: Aldona Golonka - przyroda, biologia;
Hanna Tabor - plastyka, muzyka, technika, informatyka;
Jolanta
Jarocińska - Suszka - historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie (do
sierpnia 2013 r.)
 2 lutego 2001 r. - uroczyste przekazanie uczniom "Jedynki" drugiej sali
gimnastycznej
 2002 / 2003 - konkurs - akcja "Warto być wzorowym" - rywalizujemy,
zdobywamy punkty i w nagrodę losujemy rower
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 21 stycznia 2003 r. - uroczyste otwarcie pierwszej pracowni komputerowej
w SP 1 - "Siedmiomilowy krok do Unii" - Prezydent
Miasta Mysłowice Grzegorz Osyra, Naczelnik Wydziału
Edukacji i Sportu - pan Adam
Pniok. Prywatni sponsorzy - Prezydent Mysłowic - Grzegorz Osyra,
firma Auto Box Barbary i
Dariusza Wachowiaków
 2004 / 2005 - od tego roku szkolnego "Jedynka" aktywnie uczestniczy
w akcjach organizowanych przez sieć supermarketów "Tesco". W 2011 r.
uczniowie nagrali film reklamowy pt." Eko krasnoludki", który w konkursie
"Tesco dla szkół" zdobył jedną z głównych nagród - wyposażenie pracowni
multimedialnej dla szkoły.
 2005 / 2006 - realizacja programu autorskiego "Theatervorstellungals
Anlass zum Deutschlernen" - "Przedstawienie teatralne okazją do
nauki języka niemieckiego" (program zajęć dodatkowych dla klas
VI; Agnieszka Furgacz)
 20 września 2006 r. - zmiana w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 "w szkole działają klasy sportowe o profilu siatkarskim"
 2006 / 2007 - realizacja programu autorskiego wychowania fizycznego
dla klas sportowych (Marcin Szurmik, Celina Stolarczyk, Barbara
Palka)
 wrzesień 2006 r. - formowanie drużyny zuchowej "Gromada Zuchowa Błękitne Oko Jedyneczki (opiekun - Aleksandra Kalus - Wleklińska)
 21 marca 2007 r. - przystąpienie do projektu "Śląska Szkoła Jakości"
 2007 / 2008 - uzyskanie certyfikatu "Szkoła bez Przemocy"
 18 czerwca 2008 r. - uroczyste oddanie do użytku uczniów "Jedynki"
boisk sportowych - przekazania dokonał Prezydent Miasta
Mysłowice - Grzegorz Osyra, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Piotr Kasperski
 27 sierpnia 2008 r. - przystąpienie do projektu "Kariera ucznia"
 grudzień 2008 r. - termomodernizacja
 2008 / 2009 - program profilaktyki zdrowotnej w klasach I - III "Zdrowe
ciało - zdrowy umysł"; fluoryzacja w szkole
 12 listopada 2008 r. - przystąpienie do programu "E - Twinning"(Marta
Tajchman - Jurczak, Anna Piórkowska)
 2009 r. - kapitalny remont elewacji szkoły
 10 czerwca 2009 r. - szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1:
"Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół"
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 2010 r. - przyznanie Szkole Podstawowej nr 1 certyfikatu - "Szkoła
myślenia" (Bożena Wojtynek, Jolanta Jarocińska - Suszka)
 20 czerwca 2011 r. - "Ogólnopolskie Badanie Wiadomości i Umiejętności
Trzecioklasisty"
 2011 / 2012 - sala komputerowa dla klas I - III
 sierpień 2011 r. - uzyskanie certyfikatu za udział w ogólnopolskim
programie Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji
Narodowej "5 porcji warzyw, owoców lub soku" (Beata Godyla,
Hanna Ditrich)
 30 września2011 - przyznanie Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułu "Szkoły Odkrywców
Talentów"
 2011 / 2012 - w bibliotece szkolnej uruchomiono "Centrum Informacji
Multimedialnej z dostępem do Internetu"
 2011 / 2012 - " Organizacja i zakres udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole" - objęcie pomocą uczniów o szczególnych
potrzebach edukacyjnych (dyrektor szkoły - Piotr Kasperski, pedagog
szkolny - Jolanta Jędrej)
 2011 / 2012 - udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" (Bożena Wujko,
Aldona Golonka)
 2011 / 2012 - wprowadzono "zajęcia sportowe o profilu siatkarskim
w klasach IV - VI sportowych"
 2011 - 2012 - szkolna akcja "Bookcrossing" = wymieńmy się swoimi
przeczytanymi książkami (Małgorzata Włodarczyk - Olek)
 2011 / 2012 - akcja - konkurs "Elektrośmieci" (Hanna Ditrich)
 2011 / 2012 - udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Eko szkoła" pod patronatem "Fundacji na rzecz Edukacji Ekologicznej"
oraz firmy Panasonic (Marta Majchrzak - Rydzewska, Beata Godyla,
Marcin Szurmik, Katarzyna Nowak - Brożek)
 2011 / 2012 - akcja "Dobre Uczynki Fundacji Arka"
 2011 / 2012 - uzyskanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji
realizacja
Programu
Edukacyjno
- Terapeutycznego
"Ortograffiti" i "Ortograffiti z Bratkiem"
 2011 / 2012 - realizacja Projektu "Szkolna euro - indywidualizacja w
Mysłowicach" (projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach akcji Kapitał Ludzki
 listopad 2012 r. - ewaluacja zewnętrzna Śląskiego Kuratorium Oświaty
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 2012 / 2013 - udział w akcji 'Piłki dla dzieci z Afryki" (Misja
Franciszkańska przy Zakonie Franciszkanów w Katowicach
 2012 / 2013 - udział w projekcie edukacyjnym UNICEF - "Wszystkie
kolory świata" (Hanna Tabor, Bożena Wujko)
 2012 / 2013 - ogólnopolska akcja "Dzień Ziemi - list do Ziemi"
(Małgorzata Szweda - Hochuł)
 2012 / 2013- udział w kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" pod hasłem
"Piękno otwiera na świat ..."
 2013 r. - podsumowanie rządowego programu "Bezpieczna szkoła" (2008 2013)
 wrzesień 2013 r. - udział w programie współfinansowanym przez Unię
Europejską w ramach akcji Kapitał Ludzki - "Bezpośrednie
wsparcie
rozwoju szkół przez wdrożenie zmodernizowanego
systemu
doskonalenia nauczycieli w mieście Mysłowice" (szkolny
koordynator Hanna Tabor) - rok szkolny 2013 / 2014
i 2014 /2015
 26 kwiecień 2014 r. obchody 40-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 1

Opracowali:
mgr Jolanta Jarocińska – Suszka -- Nauczyciel historii
mgr inż. Zbigniew Jeż -- Przewodniczący Szkolnej Rady Rodziców

Autorzy tej publikacji dziękują za pomoc w dotarciu do
materiałów źródłowych następującym osobom:
– Dyrektorowi szkoły Panu Piotrowi Kasperskiemu,
– Sekretarz m. Mysłowice Pani Lidii Łazarczyk,
– Wicekuratorowi Panu Tadeuszowi Żesławskiemu,
– Pani Bożenie Wujko i Aldonie Golonka,
– Pani Beacie Ziomek.
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