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Dzielnica Tarnobrzega o najstarszej i najbogatszej historii. 
Położony na małowniczych prawobrzeżnych wzgórzach nadwi
ślańskich, w odległości 14 tjrn na południowy- wschód od San
domierza.

Odtworzony wido^ (vścio(a z 1241 r.

Pierwsze śbady osadnictwa 
na tym terenie pochodzą z 
okresu przedpiastows kiego 
(Vll-X w.).

Pierwotnym wbaściciebem 
‘Miechocina był ród Pogoriów, 
a od XIV wieku władali nim 
Mabdankpwieitjrzymałitowie. 
tWX‘]Sl wieku Miechocin prze
chodzi w ręce Tarnowskich, którzy na jego gruntach zakładają 

miasto Tarnobrzeg, stądMiechocin 
bywa nazywany „kolebką Tarno
brzega."

Odkryto tu tzw. „skąmieniełi- 
ny miechocińskie” °Taz narzędzia 
krzemienne z okresu neolitu. Znaj
dują się tu bezcenne dzieła archi- 

. ,,, c , tekturą:XIII-wieczna świątynia
TUętiiałny widok kościoła pod. wezwaniem J 1 J
św. łkfarii łhdagdakeny. pod wezwaniem św. Marii



Magdałeny, która do 1922 roku 
pełniła rołę kościoła parafialne
go dla Tarnobrzega oraz stary 
cmentarz z XIX wieczną, ka
plicą ufundowaną przez Tar
nowskich. Id świątyni warto 
obejrzeć kamienną chrzcielnicę, 
z 1484 roku oraz gotyckie fre
ski pokrywające prezbiterium.

Zachęcamy do zwiedzania zabytków naszego osiedla.

ZaSytfawa taptica cmentarna.

Ną terenie Miechocina działała,począwszy odXIdwieku,przy
kościelna szkolą parafialna. Najwcześniejsza wzmianką o niej 
pochodziz Xd wieku z kronik. J. “Długosza, który pisze o grupie 
służby kościelnej rekrutującej się spośród personelu i uczniów tej
że szkoły.

“IdXIII w. synod łęczycki nakładałobowiązekzakfadania 
i utrzymywania szkólprzy parafii Można więc przyjąć, że szko
ła ta powstała w niedługim czasie po synodzie.

Innym dowodem na istnienie szkoły parafialnej na naszym osie
dlu może być wzmianką prof. Krzyżanowskiego o księdzu Janie, 
pochodzącym z Miechocina, który ukończył miejscową szkołę.

Miechocińską szkoła parafialna miała swój okres rozwoju 
i świetności przypadający na Xdl iXdlI wiek tym. czasie

uczniowie tej szkoły tytułowani są w metrykach parafialnych, w 
1604r. i później, dodatkiem,, schołaris Academiae Michocinensi”.

Szkoła miechocińską została szczególnie wyróżniona wśród in
nych szkół paraf iałnych ówczesnej Tołski, ponieważ miała ścisły 
związek z Akademią Krakowską.

“Id 1543 r. panowała w Krakowie zaraza i krół Zygmunt Sta
ry z rodziną i dworem przebywał przez pół roku w Idiełowsi, na 
dworze swego podskarbiego Spytką Tarnowskiego. Trzybyłiwraz 
z królem duchowni, profesorowie Akademii Krakowskiej konty
nuowali wy kłady w Miechocinie.

Tłebanami miechocińskimi w tym okresie byli duchowni z wy
ższym wy kształceniem, nawet profesorowie Akademii Krakow
skiej. Id czasie pobytu napłebaniiprowadzdi specjalne wykłady 
dła uczniów, co mogło być przyczyną tytułowania szkoły para
fialnej „Ałma Academia Michocinensis.”

Trzecią i najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania 
nazwy „Ałma Academia Michocinensis” byłopodłeganie tejże szko
ły parafialnej bezpośrednio nadzorowi Akademii Krakowskiej.

Akademia Miechocińską bytaprawdopodobnie cztero kłosowym 
kołegium, o typie średnim, na wzór zorganizowanego w 1603 r. 
Kolegium Nowodworskiego w Krakowie.

Ojej wysokim poziomie świadczy znaczący procent uczniów 
rekrutujących się spośród szłachty. Id metrykach miechocińskich 

w łatach 1598-1655znajdują się wzmianki o uczniach z tytu
łem,, nobdis”. IdXdl iXI/II wieku niektórzy absolwenci konty
nuowali naukę w Akademii Krakowskiej ipoświęcdi się stanowi
duchownemu łub zawodowi nauczyciełskiemu.

Niektórzy kierownicy miechocińskiej szkoły ukończy Ci Akade
mię Krakowską bez tytułu magistra.
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Szkoła wykształciła także wielu absolwentów, którzy stali 
się pomocnikami nauczycieli, kierownikami oraz kąutorami za
trudnianymi w miejscowej i okolicznych parafiach.

O renomie Ukądemii Miechocińskiej świadczy bogata bibliote
ką zawierająca dzieła teobogiczne, historyczne, fibozoficzne, 
z zakresu prawa, medycyny ibiteratury. dli1926 roku księgozbiór 
zostab uporządkowany i skatalogowany przez kustosza hr. tar
nowskich w Dzikowie - Michała Marczaka. Medbug jego oceny 
biblioteką zawiera rzadki i doborowy księgozbiór, bieżący 342 
wobuminy obejmujące 418 dzieb, ponadtolO wobuminów rękopi
sów. dli 1967 roku, na pobecenie dkurii ‘Biskupiej, księgozbiór zo
stab przeniesiony do Przemyśba.

Z posiadanych dokumentów wynika, że szkoła zaprzestaba 
swojej dziababności przed rokiem 1791. dli o kresie zaborów w XIX 
wieku w powiece tarnobrzeskim istniabo 9 szkół ( w tym 2 w pa
rafii miechocińskiej: Miechocinie i ‘Tarnobrzegu).

dli okresie niewobi narodowej szkoba ta byba ostoją polskości, 
miejscem kultywowania słowa polskiego, historii narodu i wiary 
przodków. Xsztafcifa i wychowywała mbode pokolenia, byba ra
zem z kościołem miejscem jednoczącym bokąbną społeczność. Po- 
dobne zadania spełniała w czasie okupacji hitlerowskiej, nauczy
ciele i uczniowie szkoły miechocińskiej uczestniczyli w tajnym 
nauczaniu, zachowując w ten sposób ciągłość kształcenia i stano
wiąc pomost pomiędzy Ińkądemią Miechicińską, a istniejącą do 
dzisiaj szkpbą podstawową.

Jesteśmy dumniz tego, że nasza szkoła będzie nosić zaszczyt
ne imię JLMJLDPMlI MlDCTbOCiąfSPJPJ.

msomw. szvpcy
Podkoniec X‘l/II wieku, nastąp tfupadeksz ko bnictwa parafial

nego, a co za tym idzie czas likwidacji szkoły miechocińskiej. trzeba 
bybo czekać prawie 100 bat, aby ponownie zaczębafunkcjonować 
tutaj szkoła. Od 1793 roku przez zaledwie kilkanaście bat dzieci 
pobierały naukę tu miejscowej szkąbce.

Od1857 r. gminy Miechocin i dkgjmówprzybączono do szkoły 
w tarnobrzegu. Jednakduża odległość miaba niekorzystny wpływ 

na frekwencję, a co sięz tymwiąże, poziomwiedzy uczniów. Dlatego 
mieszkańcy zwrócili się z prośbą do miejscowego proboszcza ks. Józefa 
Sobczyńskiego, aby uzyskał zgodę od Przemyskiego Konsystorza na 
utworzenie szkoły w Miechocinie. Przemyski Jkgnsystorz przycfyldsię 
do prośby proboszcza, pod warunkiem wystawienia budynku szkolne
go. (jmina nie miaba funduszy na nową inwestycję. 9ją szczęście ks-J- 
Sobczyński podarował na ten ceł ogród i dom, w którym dotychczas 
mieszkali księża wikariusze. dtf budynku tym uczyły się dzieci do od 
1864 r. do1894 roku, czyli do momentu ukończenia budowy nowego, 
murowanego budynku szkolnego. Z roku na rok wzrastała liczba 
uczniów, od 70-ciu w1865roku, do 197 uczęszczających w roku 1901.

Od dnia 1 września 1908 roku, ze wzgbędu na dużą liczbę 
uczniów, pbacówka ta zostaba przekształcona z jedno na dwu- 
łfasową. Później z początkiem bat dwudziestych utworzono szkpbę 
czteroklasową, dli ostatnim półwieczu XX wieku placówką tnie- 
chicińską posiadała dwie szkoły fdiabne: w Ocicach i Sfagnajo- 
wie, a w batach 60- tych przyjęła uczniów z Machowa.
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lat trwały prace budowlane.

Uroczyste przecięcie wstpi przez dyr. U. Twor/ęą 
W nowym budyniu. dydaktycznym.

M2002 roku, po wieloletnich niedogodnościach lokalowych 
doczekaliśmy się nowego budynku dydaktycznego. ‘W 1995 roku 

w związku ze znie
sieniem pasa ochronne
go wokół kopalni siar
ki, z inicjatywy miesz
kańców osiedli: Mie- 
chocin, Ocice i Ojagna- 
jów zawiązano Spo
łeczny Komitet (Budo
wy SZ koty, a (ku da ‘Wmurowanie aJętu erekcyjnegoprzez dijr. M. Tworlęą -1996 r. 

(Miasta Tarnobrzega zatwierdziła tę inwestycję na następny rok 
"W1996roku wmurowano akt erekcyjny iprzez kolejnych sześć

12 lutego 2002 roku na
stąpiło uroczyste otwarcie 
nowego budynku szkolnego.

Obecnie dysponujemy do
godną bazą lokalową. Zaję
cia odbywają się w prze
stronnych, dobrze wyposażo
nych salach (Kadrę pedago
giczną stanowi obecnie 4 na
uczycieli dyplomowanych, 6 
mianowanych, 4 kontrakto
wych i 2 stażystów. Oferu

jemy naukę, języka angielskiego od kl I, warsztaty komputerowe 
dla uczniów klas III oraz zajęcia wyrównawcze z wiodących 
przedmiotów, (kęalizujemy także programy autorskie: plastyczny,

muzyczny, regionalny, czytelniczo- medialny oraz charytatywny. 
Proponujemy uczestnictwo w różnych kolach zainteresowań.

80% naszych uczniów uczęszcza na basen. Zapewniamy ko
rzystanie ze świetlicy szkolnej, opiekę higienistki oraz, fachową 
pomoc pedagoga szkolnego. Atutem naszej szkoły jest praca na 
jedną zmianę, a także objęcie bezpłatnym dowozem uczniów 
z osiedlu djagnajów i Ocice.

•ntyiGłz ĄĄuczyccEci 
ODJCtl DO XXI rWl‘EXU

"Wynotowani z metrykkościełnych i dokumentów szkolnych 
nauczyciele szkoły w Miechocinie

ytferoumicy szepty:

1593. Albert z Koprzywnicy „rector scholae”
1595. "Walenty (Twardicz „magister scholae0
1599. (Mateusz, rector scholae
1599-1607. (Maciej z (Daleszyc ożeniony z Elżbietą JTaładej 
z Miechocina
1602. Jan z (Miechocina, pomocnikszkplny
1602. Christchoporus, rector scholae
1603. "Tomasz Słupecius, rector scholae
1604. Thomas Passerinus, rector scholae
1608. Adam, magister scholae
1608-1609. (Michał, magister scholae
1609. Jan Kostecki, magister scholae, ożeniony w 1612 roku 
z Dorotą.
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1612-1613. Stanisław Wąsowicz, rector, ożeniony z Anną.
1616. Jan (jobenius, rector scbiobae
1626. Jan bdaborbćpwicz, rector schobae
1627. Tomasz Lenius, scfwbiarch
1629. Krzysztof Soannides „rector schobae”.
1629. Wawrzyniec Śmiabkpwicz, rector schobae.
1630-1636. Abbert Sikora, rector schobae
1636. Tomasz (jrodzicbą, rector schobae
1637-1643. Warem Jemiebsbi, ożenibsię d. 8X11639z Zofią (jo 
benides
1643. Adam Lafaride, baccabaureus.
1644. Abbert Cichy, schobirega.
1654-1684. San (jzibćpwicz, schobirega, ożeniony z Anną.

‘Kantorowie i oiyaniści
1593. Abbert, cantor
San Kasza, cantor
1595. Szymon z Lipnicy, cantor schobae
1598. San Tajmowita, cantor schobae
1603. San Kasza, cantor
1608. bMikpłaj, cantor schobae
1611. Sakub, cantor schobae
1613. Sebastian, cantor
1614. Warcin, cantor
1615. San (jo lenius
1617. bJdanciszekj cantor
1620. Andrzej, cantor schobae
1627. San z Tadwi, cantor
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1629. Waciej, cantor
1630. Wawrzyniec Satkowsbą, cantor
1635. Krzysztof Cbumebowiec, cantor, organarius 
1637. Szymon Sądecką, organarius
1643. Kfarcin Tepińsbą cantor schobae
1644. San Zgbobieńsbą, cantor sebtobae 
Sakub bBessouius, cantor schobae 
168O.San Zgbejczowsbą, organarius 
1695.San Sasiewicz, organarius

Pedagodzy

SZKOLĄ 1- KLASOWA

Wadejsbą Sózef 
(jawron Stanisław 
Ziegber "Maria 
Sbein Soanna 
bPrażniewsbg bBogumda

1899 — 1901 
1901 — 1902
1903- 1904
1904- 1908 
1907-1908

SZKOLĄ 2- KLASOWA

Słein Soanna (Czeppeowa) 1908-1911
"Prażniewsbćą bBogumda 1908 -1909
Lenduszbo Słenryka(Obercowa) 1908 -1909
Dura bbabian 1912 -1921
Lesczyńskg bBogumda 1912 -1913
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Tokąrnówna Jłełena 1913 -1916
(Jędrał Maria 1912-1914
Krysa (Jan 1913 -1915
Tomaszewską Anna 1915-1916
‘Wdówkąwna (Janina 1916-
Topkąwna Zuzanna 1917-1920
Fbmkowa Stefania 1918-1919

SZKOLĄ TfFATOMA

Zarychta Maria 
SieniekZofia 
Kowałską Antoni 
Mróbeł (Danuta 
Kąsica Zofia 
Skorupska ‘Kpya 
Antosz Błełena

Sfomkąwna Stanisława -1923
Łoziński (Jułian 1921-1924
De Kiłłe Ludwiką 1921-1940
Mania Michałina 1923 -1926
Mania Michałina 1928 -1934
'Sybakówką Kagenia 1931-1931
Kiemcowa (Bronisława 1934-1935
MichałakMaria 1940-1944
De Kdłe Ludwiką 1944-1949
Tatuszewską Maria 1945-1945
Dymoszczuk Kasach 1949
(Drzewicką Zofia 1949-1950
Mikąś (Józefa 2550-
Kiełbasa Jan 1950-1950
Lenart Kąrołina 1950-1950
Smykfa Stefania 1951-1951
Zbyradowską Zofia 1951-1976
Cech Ałekąander 1953 -1956
‘Borek Mieczysława 1956-1990

S maczniak Ałeksandra 
Tworekdłenryk 
Cieśla Alina 
Sarkąwicz Czesława 
Szwed (Jłełena 
Dworek Dugenia 
(Fłis Maria 
(Płudowską Zofia 
(Jakubowską Maria 
Krysa Anna 
OłekJan
Michałską Moniką 
Sa6at Stefania 
Sokołowski Zbigniew 
(głogowski (Jan 
Bełcarz Stanisław 
Kprabiowską Danuta 
Kjysińską (Janina 
(Bochyńską Zofia 
Zwierzyńską Alina 
dCójcikowską Zofia 
SznugielAnna

1956-1960 
1961-1970 
1961-1963 
1961- ? 
1961-1968 
1961-1969 
1961-1972

(Kowalską) 1962-1963 
1961-2002 
1963-1969 
1963-1965
1968-1971
1968- 1979
1969- 1972
1969- 1980
1970- 1972
1971- 1988 
1972
1972- 1976 
1972-1973 
1972-1982
1972- 1974
1973- 1978 
1973-1997 
1973-1976
1975- 1978
1976- 1983
1978- 1982
1979- 1982
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Klączką Tawet 1981-2002
Sykutowską Irena 1981-1982
Sawicką Barbara 1982- obecnie
(Dąbrowską Wiktoria 1982- obecnie
(Kogut Stanisława 1983-1984
Osowską Twa 1984- obecnie
Kwapisz Aleksandra 1984- obecnie
Bągan Agnieszką 1984-1995
Bąchwalską Wiesława 1985- obecnie
Burdzy (Barbara 1985-1988
Lis Kątarzyna 1988- obecnie
Wiączek Twa 1990- obecnie
Klotyką Józefa 1991-1994
Trembecką Irena 1992- obecnie
Kudela Klarzena 1992- obecnie
Kuczyńską Urszula 1995-1998
Biątkowską Agnieszką 1996-1997
Bająk (Barbara 1997-2000
Szwandrok Kartusz 1998-2002
Kropornicką Wilhelmina 2002- obecnie
Łukawską Teresa 2002- obecnie
(Dryką (Bożena 2002-2003
Cieśla (Piotr 2002- obecnie
‘Włodarczyk Tomasz 2003- obecnie
Kflias (Dagmara 2002- obecnie
Kąldon Tatrycja 2004

Jutoma Bronisław 
Buczek Jerzy 
(Pity ński Jan 
Bąbisz Agnieszką 
‘Wdowiak ‘Wioletta

KATECKTCI

1990- obecnie
1990- 1991
1991- 1992 
1994-1997 
1997- obecnie

‘Wojskowi- kaWałtboWit Wiktuti kIiłitaki

Kpt. ‘Tracz Jan (1891-1920) -odznaczony 
za bohaterski czyn w walce z (Moskalami pod 
Kulkami na ‘Wołyniu. ‘TworzyłLepiony Bolskie.
(Poległ w walce z bolszewikami w okolicach 
Łomży, dowodząc batalionem złożonym z sa
mych ochotników.

Kljr (Rawski Józef (1893-1975) - odznaczony 
za bohaterskie czyny w czasie I wojny świato
wej. Autor wielu dziel dotyczących rodzinnego 
Kliechucina i powiatu tarnobrzeskiego: „Kisto- 
ria Kliechocina i okolicy" -1955r., „Studium nad 
zaludnieniem południowej części Ziemi Sando
mierskiej wpoi. KKl w. ” -1965r. i innych. Spo
czywa na miejscowym cmentarzu.
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Płat. Siata Jan (1899 - 1973) - odznaczony 
za odwagę na froncie, botszewickim. Pochowany 
na miejscowym cmentarzu.

Sierż. Turbak łan (1900 - 
1972)-absobwent szlęoby podofi
cerskiej w Przemy stu, odznaczo
ny za bohaterski czyn na po tu pod Ktepaczami w 
1920 r. Spoczywa na miejscowym, cmentarzu.

Tor. Zych Stanistaw (1913- 
1939) — ukończył szkotę podchorążych w Jaro- 
stawiu, odznaczony za bohaterskie czyny w cza
sie najcięższej watki z hitterowskim najeźdźcą 
pod (jorami (Borowskimi, gdzie potegf i został 
pochowany.

St. sierż. (MisiakLudwik (1913-1939) - oddatżycie za Ojczy
znę w czasie II wojny światowej.

i wietu innych, którzy ofiarowali swoje życie Ojczyźnie.

(DZKTŁTCZP STOŁTCZljl

(Krysa łan (1892-1983)-posetII (Rzeczpospolitej Połskiej dwóch 
kadencji, cztonek.(Rądy Maczetnej Stronnictwa Ludowego

Trankiewicz łan (1860-1935) - zatożyciet Kasy Spótkpwo - 
Pożyczkowej, członekRądy Państwowej z ramienia Stronnictwa 
Ludowego. Kandydat do Rady Państwa z 1900r. (Działacz komi
tetu budowy tarnobrzeskiego pomnika (Bartosza (jłowackiego.

Siata Stanistaw (1871-1924) - zatożyciet Kąsy Stetczyka 
w Tarnobrzegu i Kotka (Rolniczego w (Miechocinie. Ptf czasie woj
ny wójt (Miechocina.

Zych Tadeusz ( ur. 1960r..)- dr historii, absolwent KUL, Pre
zydent Tarnobrzega, obecnie Przewodniczący (Rady (Miasta Tar
nobrzega. Zatożyciet i prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa (Hi
storycznego, wykładowca PldSZ i nauczycietLO w Tarnobrze
gu. (Tutor wietu pubtikącji historycznych

Stępak_ ‘Watdemar (ur. 1973r)-absobwent UtMCS,mgr historii, 
nauczyciet Zespołu Szkół Ponadgimnazjałnych w Tarnobrzegu, 
wiełołetni przewodniczący osiedła (Miechocin, radny (Rady (Mia
sta Tarnobrzega, autor pubtikgcji historycznych.

• i wietu innych
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MAUCZyCIPLP

Wiłklan (1882-1938)— mgr prawa, Kurator Brzeskiego Okręgu 
Szkołnego, autor pierwszej monografii ‘Tarno
brzega i Pułtuską

Orzeł ‘Bronisława (1911-2003) - wybitny 
pedagog tarnobrzeskiego łiceum ogółnokrztał- 
cącego, przyjacieł młodzieży. Odznaczona ho
norowym. medałem „Sigittiutn Civis Kirtuti”

• i Wiełu innych, którzy swoje siły poświęcdi 
krzewieniu oświaty i kułtury w różnych regionach 
kraju pamiętając o swojej maty ojczyźnie.

AKTttŚCi

Tracz Stanisław (1987-1940) - artysta rzeźbiarz

Szłęzak_ łan (ur. 1943) - absołwent LiceumSztuk/Płastycznych 
i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, płastyk tarnobrzeski

‘Wincenty (Buras - artysta budowy.

Kozioł Dorota - absołwentką połonistyki rzeszowskiej WSP, 
wiełołetni redaktor naczełny tygodnika „Siarka". Poetka - autor
ka tomiku „Podróż do Twoich Bąkj i innych. Małarką tematyki 
rełigijnej. „Pirogi Krzyżowe’1 w rzeszowskich kościołach iwAm- 
bahikiły na Madagaskarze.

Tworek Maciej - absołwent i pracownik naukowy Akademii
Muzycznej w Krakowie w kłosach fortepianu i dyrygentury.

• i wiełu innych

9&szt swKPEsy
łMATPłMATKKA

1. Pjiezgoda Marian -1970r. - III miejsce w wojewódzkiej Ołim- 
piadzie, op. Pł. Tworek

2. Świnicki Janusz -1976 r. - II miejsce w gminnej olimpiadzie, 
op. Pł. Tworek

3. ‘Włodarczyk Anna - 1978 r. -1 miejsce w rejonowej ołimpia- 
dzie, op.Pł. Tworek

4. Ordon Lidia — 1978 r. -finałistką wojewódzkiej ołimpiady, 
op. Pł. Tworek

3. P{agan Adam - 1978 r. -finałista wojewódzkiej ołimpiady, 
op. Pł. Tworek

6. Sabat Paweł - 1983 r. - finałista powiatowej ołimpiady, 
op. P. Osowską.

7. Chodur Marek - 1989 r. - finałista wojewódzkiej ołimpiady, 
op. P. Osowską.

8. (Bogacz Pwełina - 1998 r. - finałista powiatowej ołimpiady, 
op. P Osowską.

9. Ordon Lukąsz — 1998 r. - finałista powiatowej ołimpiady, 
op. P. Osowską.

10. Ordyk (Bartłomiej — 2004 r. —finałista III etapu wojewódz
kiego konkursu interdyscyplinarnego przyrodniczo-matematycz
nego, op. P Osowską.
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11. Ordy‘Bartłomiej - 2004 r. - Wyróżnienie w międzygminnym 
konkursie matematycznym ,,.Zabawa z kr ó (ową nauk”, 
op. £. Osowską.

12. Łukawski Jakub - 2004 r. - wyróżnienie w międzynarodo
wym konkursie matematycznym„‘Kangur’’, op. PP. Dąbrowską-

JTĘZyiKlFOLSlKJ

1. Sffoban Daniel- 2002 r. -finalista rejonowego konkursu re
cytatorskiego, op. A. Kwapisz.

2. Łukawski Jakub- 2004 r. - I miejsce w Miejskim Konkursie 
Ortograficznym, op. PP. Dąbrowską.

3. Łukawski Jakub - 2004 r. - III miejsce w Miejskim Konkursie 
Matematycznym, op. Ttf Dąbrowską.

PKZJKODA

1. Łukawski Dawid-2002 r. wyróżnienie w Ddycji rejonowego kon
kursu ekologicznego „Przyjaciel (Przyrody”, op. PP. (kąchwalską.

2. Sabat Dawid-2003 r. - II miejsce w II edycji rejonowego kon
kursu ekologicznego „(Przyjaciel(Przyrody”, op. PP. Pąchwałską.

3. Mróz Łukasz - 2003 r. - wyróżnienie w III edycji konkursu 
„PrzyjacielPrzyrody”,op. PP. (Kąchwalską.

4. iPiączekKrzysztof - 2004 r. - II miejsce w III edycji rejono
wego konkursu „PrzyjacielPrzyrody”, op. PP. (Kąchwalską.

5. Ordyk (Bartłomiej - 2004 r. -finalista III etapu wojewódzkie
go konkursu interdyscyplinarnego przyrodniczo - matematycz
nego, op. P. Osowską, PP Kąchwalską.

pizyKA

1. Łukasik Jadwiga - 1076 r. - III miejsce w gminnej olimpia
dzie, op. A. Krysa.

MISDOPJ24

1. SalekMagdalena -1993r. - finalistapowiatowej olimpiady, 
op. (B. Sawicką.

PPlDDZA OPfyPPJPTEŁS(K24

1. KęczekPiotr -1973 r. -finalista powiatowej olimpiady, op. M. Jlis.

jpjzjKKosyjSK!

1. KączekKązimiera -1973 r.-I miejsce w powiatowej olimpia
dzie, op. dl. Antosz.

2. Kąwską Maria - 1973 r. -1 miejsce w powiatowej olimpia
dzie, op. dl. Antosz.

JPfZpJK dflDMlTCKl

1. (Buddę Karolina - 2000 r. -finalistką wojewódzkiej olimpiady 

MllZyKA

1. ZespólMandolinistów -1971 r. i 1973 r. - II miejsce na prze
glądzie zespołów muzycznych, op. Z. Płudowską.
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2. ‘WiączekRrzysztof - 2003 r. - III miejsce w regionalnym kon
kursie piosenki angielskiej, op. P. Cieśla.

3. iKiączek ‘Krzysztof - 2003 r. - finalista II etapu konkursu 
piosenki „iKygraj sukces”, op. £. iKiączek

4. Piwińską Sylwia -2004 r. - II miejsce w diecezjalnym konkur
sie piosenki religijnej, op. W. Dąbrowską.

5. JanikWlafgorzata - 2004 r. - II miejsce w diecezjalnymkon
kursie piosenki religijnej, op. W. Dąbrowską.

TAKlDC TLdWAR^KSKł

1. OrdyIpBartfomiej - 2003 r.-K miejsce w ogólnopolskim kon
kursie tańca towarzyskiego.

2. Ordyk Partlomiej - 2003 r. - K miejsce w walentynkowym 
konkursie tańca towarzyskiego.

SPORJT

1.1970 r. - II miejsce drużynowe w rejonowychzawodach lekko
atletycznych, op. Wł. Jakubowską.

2.1971 r.-I miejsce drużynowe w rejonowych zawodach lekko
atletycznych, op. Wł. Jakubowską.

3. Kozioł Jacek - 1984 r. -1 miejsce w łyżwiarstwie na ‘Woje
wódzkich Zimowych Igrzyskach, op. P. Włączką.

4.1995r. - II miejsce w Lidze Włiejskiej Tenisa Stołowego, op. P. Włączką.
5. Paweł Salek-1995 r.-lK miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 

o Puchar Przeglądu Sportowego w kąt- ŻAK op. P. Włączką.
6. Paweł Salek - 1995 r. - K miejsce w Krajowej olimpiadzie 

Tenisa Stołowego.

Pl/IPDZA POŻARNICZA

1. Zygmunt Anna —1994 r. — II miejsce w wojewódzkiej olimpia
dzie, op. P. Włączką.

SZKÓŁKĄ KASA OSZCZTJDKPŚCI 

1.1 miejsce w województwie, op. Wł. Porek

SPRAWDZIAN KLASK Ki

Uczniowie klas szóstych corocznie uzyskują zuysoką punktację, 
w województwie podczas sprawdzianu zewnętrznego:
* Rokoko lny 2002/2003 - 30,64pkt. (średnia kłosy), a w woj. 

28,75pkt.
* Rąkszkąlny 2003/2004 - 28,26pkt. (średnia kfasy), a w woj. 

25,16pkt.
* Rokszkolny 2003/2004Sabat Dawid - 40pkt na 40 możliwych.

ORGANIZACJA KPKKUWSÓW

1. 2003 r. Włiędzy szkolny Konkurs Ortograficzny „Polubić Orto
grafię”.

2. 2004 r. Rejonowy Konkurs Ortograficzny „Tb Włoje".
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SZZPCKF
1951 r. - utworzenie szkoły zbiorczej, kierującej życiem środowi

ska Wiejskiego.
1959 r. -powstanie Koła Krajoznawczego „Poznajemy swój kraj”, 

organizacja wycieczekrowerowych, autokarowych, wy
konywanie prac na rzecz osiedla.

1969 r. - usunięcie rełigiize szkół
1962 r. - utworzenie Szkoły filialnej w Ocicach.
1964 r.-zbiórką pieniędzy przez PCKna odbudowę ifarszawy,

- harcerze uczestniczą w walce ze stonką ziemniaczaną.
1966 r. - utworzenie podwójnych oddziałów klasowych,

- inscenizacja z okazji 1000-Cecia Chrztu Polską
1968 r. - kierownictwo szkolą obejmuje K. Dworek

-powstanie Kola filatelistycznego.
1969 r. -zasadzenie drzew owocowych w szkolnym ogrodzie.
1970 r. — budowa boiska do koszykówki

—zasadzenie alei lip przy szkole,
-zagospodarowanie ogrodu szkolnego.

1971 r.-porządkowanie mogił na zabytkowym cmentarzu; zapo
czątkowanie szkolnej tradycji

1973 r. - wystawienie teatrzyku,,O Kąsicogąskizgubiła” wewszyst-
kich tarnobrzeskich przedszkolach i Cechu fgcrmosl.

1974 r. - wyrównywanie terenu wokół szkoły.
1975r.-załesianie piaszczystych terenów w Miechocinie, w póź

niejszym czasie w Ocicach i Kamionce.
1976 r. - uaktywnienie się chóru szkolnego.
1979r.-pierwsza wzmianka na temat wycieczekrowerowych, 

opiekunp. Mączką.

1980 r. - opieką nad grobem tragicznie zmarłego biegacza 54. freycra.
1981 r.- wycieczką rowerowa do Ujazdu, pod opieką p. Mączki

i p. dyr. Dworką.
1984 r. -pierwsza wzmianką o organizacji ferii zimowych,

— odwiedzenie Koma Dziecka w Mokrzyszowie, wręcze
nie własnoręcznie zrobionych upominków, zaprezento
wani baśni „O sierotce Marysi, co gąski zgubiła; opie
kun 54. Krysa.

1988 r. - wycieczką rowerowa brzegami Wisły, opiekunp. Mączką
1990 r. - wycieczką rowerowa do (Baranowa Sandomierskiego,

opiekunp. Mączką.
1991 r.— Dziecięca Lista Przebojów.
1992 r.—przyłączenie Szkoły filialnej w ijagnajowie do Szkoły

Todstawowej nr 6.
1993 r. — wystawienie jasełek szkołę i w Kościełe; wznowienie

wcześniejszej tradycji
- zorganizowanie przez ks. Proboszcza P. futymę kolonii 

dla dzieciz rodzin wielodzietnych; op.: W. Dąbrowską, M( 
Kudela.

1994 r.- zapoczątkowanie akcji „Sprzątanie Świata”,
op. W. Pąchwalską,

— wycieczką rowerowa do Ujazdu z udziałem nauczycieli 
i uczniów.

1995r.—porządkowanie cmentarza przez uczniów starszych klas 
i nauczycieli: P. Sawicką, (E. Osowską, 54. Kwapisz,

- zawiązanie się Społecznego Komitetu Pudowy Szkoły. 
1996 r. - wmurowanie aktu erekcyjnego,

-festyn fodzinny; zbiórką funduszy na budowę szkoły, 
konkursy ąuizy, aukcja, łoteria, zabawa taneczna .
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1997 r. - Dzień Ziemi, inscenizacja, prelekcja, coroczne tradycje
kwietniowe, opiekun p. dli ‘tąchwalską .

1998 r. - montaż słowno-muzyczny z okazji miejskich obchodów
Święta Kąp odległości,opiekany. A. “Kwapisz, pdB. Ta-

2000 r. - udział nauczycieli w akcji pozyskiwania funduszy pie
niężnych na budowę nowego budynku szkolnego.

2000 r. - kwesta nauczycieli na rzecz zabytkowego cmentarza 
w Miechocinie, organizowanej przez tarnobrzeskie to
warzystwo Kistoryczne; zapoczątkowanie corocznej tra
dycji

2002 r. - oddanie do użytku nowego budynku, szkolnego,
-pożegnanie dyrektora dl. tworką, który kierowa!szkolą

od1968 roku,
-p.dll Kropornicką nowym dyrektorem szkoły,
- szkolne grdlowanie; udział wszystkich klas
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Akademii 

łMiechocmskiej,
- Mikołajkowa Akcja Charytatywna na rzecz Domu 

Dziecka w Łoniowie; zbiórką pieniędzy, żywności, za- 
baweki odzieży. Odwiedziny wychowankówpod opieką 
p. A. Kwapisz, p. £. Osowskiej; zapoczątkowanie co
rocznej akcji

2003r. - DzieńSponsora organizacjap. “E. Osowską, inscenizacja bajki 
pt. „Kopciuszek?, opiekun;p. dli Dąbrowską, p. M. Kudela, 
p-Kdis,

- I edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego 
„Tolubić Ortografię”, organizator A. Kwapisz.

2004 r. - Kulig szkolny,

- impreza harcerską „Zjazd na byle czym”,
- Dzień (Babci i Dziadka; inscenizacja bajki „Calinecz- 

ką”, Organizatorzy; p. dli Dąbrowską, p- M. Kudela, 
p- K Zis,

- Dzień otwarty szkoły; zajęcia otwarte, inscenizacja 
przedstawienia „Święto wiosny”;przygotowanie: p. dli 
Dąbrowską, p. K dis, p. M. Kudela, p. D. dCiączek,

- TikniktRodzinny,
- (Rejonowy Konkurs Ortograficzny „to Moje”.
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