
ZŁOTY JUBILEUSZ 

50 - LECIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTWOWEJ W 

BIERTOWICACH  

1957-1964 

KIEROWNIK SZKOŁY – JÓZEFA CHODNIK 

WYCHOWAWCA KLAS    I - III -     WANDA ŻUBER PUŁKA 

WYCHOWAWCA KLAS IV – VII  JÓZEFA NIEZGODZKA 

DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.J.KORCZAKA  

 RENATA SKRZECZEK 

        Udało się - organizowane od ponad 3 lat spotkanie Absolwentów i Uczniów Szkoły 

Podstawowej w Biertowicach  lat 1957 – 1964 odbyło się 19 września 2015 r.      

Umówiliśmy się pod budynkiem NASZEJ SZKOŁY. Przed 11.00 przyjechała także NASZA 

PIERWSZA WYCHOWAWCZYNI  Pani Wanda ŻuberPułka. 

 Uściski, radości pytania „ kto ty jesteś „ powtarzały się bez końca. Po 51 latach zaleźliśmy 

się ponownie w swojej szkole 

EMOCJE !!! 

Przywitania ułatwiły  okolicznościowe identyfikatory ze złotymi jubileuszowymi 

serduszkami. W progi szkoły zaprosiła nas Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. 

Janusza Korczaka w Biertowicach Pani Renata Skrzeczek, za co jesteśmy bardzo, bardzo 

wdzięczni !  

Spotkanie dodatkowo osłodziło ciasto, kawa i herbata przygotowane przez Koło Gospodyń 

Wiejskich z Panią Lucynka Bielą na czele 

. Jak to zwykle w klasie bywa trudno było „rozpocząć lekcję pt Jubileusz…” Dowiedzieliśmy 

się, że nie tylko my wspominamy okres dzieciństwa z sentymentem. Tak, tak – w wieku 7 lat 

byliśmy dziećmi… pamiętacie? Nasza Pani również wspominała mile czas spędzony z nami . 

Byliśmy i nadal jesteśmy pierwszą klasą, z którą rozpoczęła karierę 

zawodowąWwspaniałegoPedagoga! 

Niemal ze łzami w oczach witaliśmy symbolicznym bukietem róż NASZĄ PANIĄ !!!... 

Emocje przerywały spontaniczne wypowiedzi.  

Przedstawiliśmy pokrótce swoje dokonania, ale najwięcej emocji wzbudzały archiwalne 

zdjęcia, które pojawiły się na spotkaniu. Dla naszej wychowawczyni największym 



zaskoczeniem było świadectwo  Ninki z pierwszej klasy …z osobistym podpisem, który 

zachował się bardzo ładnie. 

   Wspomniałam osoby nieobecne z różnych rodzinnych i zdrowotnych powodów -  

przekazałam pozdrowienia od Pani Janiny  Unzeitig Leśniak, Stasi  Galus Jończyk, Irenki 

Walter Norek, Basi  Sala Marek, Irenki Mól Targosz i Lesi Gniadek.  

Dla osób, które odeszły od nas na zawsze zamówiliśmy Mszę Św. Odprawiona zostanie 5 

października o 17.30 w Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach 

przez księdza kanonika  Jacka Budzonia. Ksiądz proboszcz  identyfikatorem został przyjęty 

do specjalnego grona przyjaciół naszej klasy. 

 Zapalimy znicze z okolicznościowymi plakietkami na grobach naszych Nauczycieli, 

Koleżanek i Kolegów. 

 

Biertowice 19 września 2015 r. 

 

NIE UMIERA TEN,  

KTO TRWA W PAMIĘCI  

I SERCACH BLISKICH … 
 

 

Absolwenci SP Biertowice  

1957 - 1964 

 

 

Po  spontanicznym spotkaniu w klasie i wspólnej fotografii udaliśmy się na zwiedzanie szkoły 

– było to dla nas prawdziwe  zaskoczenie!!! Z dumą i wielkim sentymentem pokazała nam 

Pani Dyrektor pamiątkową tablicę z 1937 roku, kiedy to poświęcony został kamień węgielny 

pod pierwszy budynek szkoły w Biertowicach. Powstała z inicjatywy mieszkańców – na liście 

fundatorów są nazwiska naszych Dziadków i Pradziadków!!! 

Wzruszenie… wzruszenie … emocje trwają … 

 Pamiętamy swoją maleńką szkółkę z czarnymi podłogami,  jednym piecem kaflowym w 

klasie, kinem objazdowym przyjeżdżającym raz na jakiś czas, pierwszym telewizorem, który 

oglądała cała wieś…  

Tymczasem widzimy piękne jasne sale lekcyjne, odnowiony całkiem inaczej zaaranżowany 

budynek, wyposażony w komputery, tablice multimedialne, nowy sprzęt… 

Podziwiamy !!! Gratulujemy!!!  

Pamiątki sprzed lat od nas  również trafią na szkolną tablicę wspomnień. 



Trochę zazdrościmy Naszym o wiele młodszym Koleżankom i Kolegom takich warunków 

nauki. Cieszymy się z Ich wspaniałych osiągnięć w olimpiadach, konkursach i zawodach 

sportowych!  Jak jeszcze za parę lat wybuduje się  planowana sala gimnastyczna to już będzie 

pełny kompleks dydaktyczny i całkowicie wyposażony budynek szkolny i przedszkolny. 

Trzeba koniecznie dodać, że zaadoptowany na przedszkole i sale lekcyjne budynek dawnego 

Domu Ludowego zaszokował nas jeszcze bardziej. Zagospodarowane każde miejsce, 

utrzymane i dostosowane dla maluszków pomieszczenia przedszkolne, zaplecze stołówki 

szkolnej – wyposażenie dydaktyczne – kolorowo i bezpiecznie – dla nas szok!!! 

No i jeszcze niespodzianka!!! Wreszcie znalazło się coś naszego!!! SCHODY – NASZE 

STARE SCHODY!!! Ucieszyliśmy się jak małe dzieci… 

       Wspomnienia i pogawędki kontynuowaliśmy w budynku Straży Pożarnej – restauracji  na  

pysznym obiedzie.  

Pożegnaliśmy Naszą Wychowawczynię , a później  przenieśliśmy się do Mini ZOO 

Kopytkowo- Zwierzyniec do Izdebnika. 

Wprosiliśmy się do naszej koleżanki Czesi i Jej Rodziny, która z zapałem prowadzi małe zoo. 

Najpierw odwiedziliśmy zwierzątka : krowy, osiołki, kucyki, daniele, strusie, kangury, 

kaczki, gęsi papużki – o jejku – już zdążyłam zapomnieć – tyle tego tam jest … Trzeba tam 

po prostu być. Biesiada przy grillu  - pieczonych kiełbaskach i innych pysznych wiktualiach 

przedłużyła się do wieczora.   

No i cóż – co dobre szybko kończy – Do następnego spotkania! 

 Dziękuję bardzo za aktywny udział w spotkaniu – WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I 

KOLEGOM!!! 

 Za pokonanie dalekich odległości Kasi, Józi, Nince i Marysi.Tadzikowi – szczególnie za 

ogrom zrobionych zdjęć. Wszystkim obecnym i nieobecnym za zainteresowanie, pomoc w 

odnalezieniu kontaktów, pomoc organizacyjną zwłaszcza Adamowi. 

Szczególne podziękowanie kieruję do Pani Dyrektor Renaty Skrzeczek za niezwykle miłe 

spotkanie w szkole. 

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR NIECH TRWA!!! 

Wdzięczni za spotkanie: 

Czesława Kopyto Mól, Janina Bembenik Maniecka z mężem Tadeuszem, Józefa Katarzyna 

Kucharczyk Trąbka,  Józefa Kolber Biela, Maria Kopko Flaga, Maria Michalska Król, Adam 

Gunia, Mieczysław Głowacz, Ryszard Ciężkowski, Stefan Norek . 

Zapiski zrobiła organizatorka i pomysłodawczyni  

Halina Niemiec Radoń  

Biertowice, 19 września 2015 r.  



 

Odeszli od nasz na zawsze 

Józefa Chodnik, Stefania Marek, ks. Stanisław Lejawka 

Jadwiga Ciężkowska Trąbka, Wanda Kochanek, Edward Madej, Edward Maślanka, Edward 

Rak, Jan Biernatek, Jan Traczyk, Józef Cora, Józef Rusek 

 


