
Wystawę „Odkrywamy dawne Zabłocie” otwarto uroczyście w Szkole
Podstawowej nr 1 w Żywcu 16 czerwca 2012 r. podczas  Dnia Otwartego
dla środowiska,  w tym dla przyszłych pierwszoklasistów, którzy w mury szkoły
zawitają we wrześniu tego roku.

Otwarcie wystawy zaszczycili liczni goście, wśród których znaleźli się:
pani Anna Tuleja – dyrektor Muzeum w Żywcu, ks. Prałat Stanisław Kozieł, pan
Jarosław Gowin – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu, pani Barbara
Klisiowa i pan Paweł Szczepanik - radni RM. Wszyscy państwo radni
z wielki zaangażowaniem włączyli się w organizację wystawy. Pan Paweł
Szczepanik otworzył swoje zbiory i udostępnił unikatowe zdjęcia
z powojennego Zabłocia oraz przygotował obszerne wspomnienie o pani Julii
Gowin, organizatorce i pierwszej kierowniczce przedszkola w Zabłociu. Pan
Jarosław Gowin udostępnił album – kronikę pierwszego przedszkola
w Zabłociu,  pamiątki z rodzinnego archiwum oraz zdjęcia pozyskane
od mieszkańców Zabłocia dzięki osobistym kontaktom. Pani Barbra Klisiowa
przekazała wsparcie  finansowe, dzięki któremu było możliwe wywołanie
pozyskanych fotografii. Nie zabrakło znanego kolekcjonera pana Jana Pudy oraz
starszego pokolenia mieszkańców Zabłocia, którzy przekazali na wystawę
rodzinne fotografie. Liczną grupę uczestników stanowili uczniowie, którzy tak
chętnie zaangażowali się w realizację projektu.

Otwarcie wystawy poprzedził wykład pani Doroty Firlej o historii
i teraźniejszości dzielnicy Zabłocie oraz prezentacja o opiece przedszkolnej
w powojennym Zabłociu przygotowana przez uczennice klasy V a Wiktorię
Nowak i Karolinę Zydek pod opieką Pani Jolanty Miodońskiej. Ważny punktem
spotkania było nagrodzenie uczniów, którzy zdobyli najbardziej interesujące
i najstarsze fotografie. Wśród uhonorowanych znaleźli się Michał Tomaszek,
Adam Wojtala, Aleksandra Gowin, Adrian Oleś i Marek Bydliński. Nagrodę za
wywiad o życiu w dawnym Zabłociu z najstarszym członkiem rodziny otrzymał
Szymon Pawlus.

Dyrektor szkoły pani Małgorzata Kapała przekazała podziękowania
osobom, bez których przedsięwzięcie nie powiodłoby się.Na szczególne słowa
podziękowania zasługują Państwo radni oraz mieszkańcy Zabłocia i innych
dzielnic, którzy udostępnili rodzinne pamiątki. Należą do nich obok pana
Jarosława Gowina i pana Pawła Szczepanika- pan Wojciech Pyrzyk, pani Maria
Młyńska, pani Maria Dyboń, pan Mieczysław Rynczarski oraz pan Wojciech
Bohun.



Spośród 200 zdjęć na wystawę wybrano 80. Obrazują one życie
codzienne, wydarzenia rodzinne i społeczne z dawnego Zabłocia, zapomniany
wygląd ulic i podwórek, przywołują wspomnienia o wyglądzie dworca
kolejowego oraz o budowie kościoła św. Floriana, zatrzymują migawki z życia
szkoły podstawowej w Zabłociu i zabawy przedszkolaków. Zgromadzone na
wystawie fotografie trafią w przyszłości do albumu poświęconego Zabłociu,
którego wydanie planowane jest w przyszłym roku.

Wystawa to także owoc wieloletniej współpracy Szkoły Podstawowej nr 1
w Żywcu i Muzeum w Żywcu oraz rozwinięcie projektu zorganizowanego
w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.
Pomysłodawczynią i opiekunką tych przedsięwzięć jest pani Dorota Firlej, która
od lat niestrudzenie i z wielką pasją prowadzi działalność edukacyjną
w żywieckim muzeum, ukazując piękno oraz bogactwo naszej lokalnej historii
i tradycji. Tym działaniom towarzyszy od lat pani Jolanta Miodońska-Szopa,
opiekunka kółka historycznego w SP nr 1 oraz inni nauczyciele i wychowawcy
wraz ze swoimi podopiecznymi.

Podczas Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się również
szereg innych ciekawych przedsięwzięć. Zorganizowano profesjonalny turniej
szachowy pod opieką pana Mariana Zemana. Zaproszeni goście mogli oglądać
występy artystyczne w świetlicy szkolnej oraz uczestniczyć w pokazach
naukowych. Uczniowie biorący udział w realizacji Projektu Ekologia,
finansowanego z EFS, a prowadzonego we współpracy z Uniwersytetem
Wrocławskim, przygotowali wraz z opiekunkami podsumowujące prezentacje
dotyczące żywiołu Powietrze. Dzielili się z zebranymi wiedzą na temat energii
odnawialnej oraz radzili, jak kupować sprzęt elektroniczny do domu. Swój
dorobek zaprezentowały kółka teatralne, orgiami i świetlica socjoterapeutyczna.
Na parterze można było obejrzeć prace uczniów nagrodzone w wojewódzkim
konkursie plastycznym Banialuka w oczach dziecka(wystawa przeniesiona z
ROK w Bielsku-Białej) oraz wystawę na szkolnym płocie Kibicujemy Biało-
Czerwonym. Na szczególne uznanie zasługują klasy młodsze, które tego dnia
przygotowały rodzinne występy i zmagania sportowe. Z kolei w Sali
mieszczącej się w szatni szkolnej ulokował się z bardzo bogatą kolekcją
militariów z drugiej wojny światowej pan Mariusz Tomaszek, na co dzień
konserwator szkolny, tym razem dzielił się z uczniami swoją pasją i
zamiłowaniem kolekcjonerskim. Na wysokości zadania stanęli również rodzice,



którzy dostarczyli ciasta, aby pozyskać środki z ich sprzedaży i w ten sposób
zasilić konto Rady Rodziców.


