
nie w swoich salach. Na godzinach wychowawczych wci¹¿
rozmawiamy o odkryciu miedzi i ró¿nych tradycjach gór-
niczych naszego regionu. W rocznicê urodzin i œmierci
Jana Wy¿ykowskiego sk³adamy kwiaty pod jego pomni-
kiem. Z okazji urodzin patrona co roku organizujemy pora-
nek okolicznoœciowy, przypominaj¹c w ten sposób sylwetkê
naszego patrona. Na ka¿dym apelu uczniowie œpiewaj¹
pieœñ szko³y, której s³owa nawi¹zuj¹ do Jana Wy¿ykow-
skiego. Co roku delegacja naszej szko³y uczestniczy w uro-
czystoœciach barbórkowych, a w Muzeum Ziemi Lubiñskiej
zawsze prezentujemy swój program artystyczny. Postaæ
patrona znalaz³a siê te¿ w szkolnym programie edukacji
regionalnej Mój Lubin. Na lekcjach jêzyka polskiego
uczniowie czytaj¹ opowiadania zawarte w zbiorze Opo-
wieœci miedziowego grodu, które napisa³a pani Barbara
Godlewska. Dwa teksty dotycz¹ Jana Wy¿ykowskiego i s¹
omawiane przez uczniów klas VI. Tradycj¹ szko³y jest te¿
coroczny konkurs wiedzy o Lubinie, w którym zawsze
znajduj¹ siê zadania zwi¹zane z ¿yciem i dzia³alnoœci¹
patrona szko³y. Utrzymujemy równie¿ kontakt z pani¹
Kazimier¹ Wy¿ykowsk¹ i panem Andrzejem Rydzew-
skim. Nie zapomnieliœmy o nich podczas tegorocznej
wycieczki do Warszawy. Odwiedziliœmy grób Jana Wy¿y-

kowskiego, z³o¿yliœmy wizytê pani Kazimierze, a pan
Andrzej przez 3 dni pe³ni³ rolê naszego przewodnika po
stolicy. Staramy siê wiêc, by nasz patron by³ ci¹gle obecny
w ¿yciu szkolnym i w naszych sercach.

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Wy¿y-
kowskiego w Lubinie uczy siê 464 uczniów, pod okiem 37
nauczycieli oraz 21 pracowników administracji i obs³ugi.
Dyrektorem szko³y jest mgr in¿. Bo¿ena Ma³ek, a wicedy-
rektorem mgr Krystyna Filon. Szko³a posiada dobr¹ bazê
materialn¹: 20 sal lekcyjnych, pracowniê komputerow¹,
bibliotekê z czytelni¹, gabinet terapii logopedycznej, gabi-
net medyczny i stomatologiczny, 2 œwietlice, sto³ówkê, 3
sale gimnastyczne, si³owniê oraz kompleks boisk sporto-
wych. Placówka prowadzi naukê m.in. w klasach o rozsze-
rzonej liczbie godzin wychowania fizycznego, w klasie z
rozszerzonym programem jêzyka niemieckiego i w klasie o
profilu teatralnym. Prê¿nie dzia³a Szkolne Ko³o Sportowe,
Klub Przyjació³ Dzieci oraz Ko³o Turystyczne Tramp.
Chlub¹ szko³y jest zespó³ taneczny Luz i ko³o teatralne
Pche³ki. Placówka posiada certyfikat Szko³y z klas¹ i certy-
fikat Szko³y dbaj¹cej o bezpieczeñstwo.

Bo¿ena Ma³ek & Barbara Godlewska

Szko³a Podstawowa im. Jana Wy¿ykowskiego w Haczowie
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Szanowni Pañstwo!

Wielki Odkrywca Polskiej Miedzi pochodzi z Haczowa (miej-
scowoœci le¿¹cej w woj. podkarpackim), tu siê urodzi³ i uczêszcza³
do szko³y. Swe pierwsze szkolne kroki stawia³ w budynku, w któ-
rym mieœci siê nasze gimnazjum. W przenoœni mo¿na powiedzieæ,
¿e st¹pamy po Jego œladach i patrzymy na te same œciany. To powo-
duje, ¿e czujemy siê dumni i cieszymy siê z Jego osi¹gniêæ. To
niew¹tpliwie najbardziej znana i ceniona w Polsce i na œwiecie oso-
ba, która wywodzi siê z naszego œrodowiska. Tu jest Jego dom
rodzinny i ¿yje do dziœ Jego rodzeñstwo.

Wieœ Haczów znana jest te¿ w Polsce dziêki zabytkowej
œwi¹tyni z XIV wieku, która zosta³a wpisana na Listê Œwiatowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO. Mieszkaj¹ tu pracowici i uczynni
ludzie, którzy chêtnie wspó³pracuj¹ ze szko³¹.

Szko³a Podstawowa w Haczowie nosi imiê Jana Wy¿ykowskie-
go od 1979 r., a uczniowie naszego gimnazjum ucz¹ siê w tym
samym budynku (rozbudowanym). Logicznym nawi¹zaniem by³o,
aby dzieci ze szko³y i m³odzie¿ z gimnazjum mia³y wspólnego
patrona. W szkole podstawowej poznaj¹ ¿ycie i pracê Jana Wy¿y-
kowskiego, a w gimnazjum oprócz tego dowiaduj¹ siê, jak wygl¹da
praca ludzi w Zag³êbiu Miedziowym oraz jak dziœ funkcjonuj¹ i
rozwijaj¹ siê kopalnie.

Gimnazjum aktywnie uczestniczy w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej
i poza ni¹ od pocz¹tku swojego istnienia, tj. od 1999 r. Uda³o siê nam
kilka lat temu dotrzeæ do KGHM Polska MiedŸ SA i co roku pani
dyrektor Helena Zawada wraz z trzema najlepszymi uczniami bie-
rze udzia³ w uroczystoœciach barbórkowych w Lubinie. Kombinat
dziêki dobrej wspó³pracy wspiera te¿ szko³ê finansowo, za co jeste-
œmy bardzo wdziêczni. Przedstawiciele KGHM Polska MiedŸ SA czêsto podkreœlaj¹ , ¿e w ten sposób sp³acaj¹ d³ug
wdziêcznoœci Janowi Wy¿ykowskiemu za to, ¿e tyle tysiêcy ludzi ma pracê w Lubiñsko-G³ogowskim Zag³êbiu Miedzio-
wym.

Zapraszamy Pañstwa do naszej miejscowoœci oraz szko³y, abyœmy mogli pokazaæ, gdzie urodzi³ siê i mieszka³ nasz
Patron.

Z powa¿aniem
Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjum w Haczowie
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