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WSZYSTKO MA 

SWÓJ CZAS 
 

Wszystko ma swój czas… 

Jest czas płaczu i czas śmiechu, 

czas zawodzenia i czas pląsów, 

czas milczenia i czas mówienia, 

czas na „dzień dobry” i czas na  

„do widzenia”. 

 

Dnia 24 czerwca uroczyście 

pożegnaliśmy rok szkolny 

2015/2016. Jak co roku, był to czas 

podziękowań i życzeń. Pani 

dyrektor Jadwiga Kalisz złożyła gratulacje uczniom (a za ich pośrednictwem rodzicom) wyróżniającym 

się w nauce, sporcie i pracy na rzecz szkoły. Najlepsi otrzymali z jej rąk nagrody książkowe. 

Podziękowała także Radzie Rodziców za całoroczną współpracę. 

Pożegnaliśmy uczniów klasy III G – absolwentów naszej szkoły. Dotychczasowy poczet przekazał 

sztandar swoim następcom – uczniom klasy II G. Pożegnaliśmy panią Marię Jamro, która przez cały rok 

szkolny uczyła (w zastępstwie) języka 

angielskiego, a także panią Patrycję Silniewicz, 

odbywającą w naszej szkole staż.  

Wtedy przyszedł czas na jeszcze jedno 

pożegnanie – na emeryturę postanowiła przejść 

pani Stanisława Gbur. Zdecydowała się zakończyć 

pracę jako nauczyciel. Jednak miłość do dzieci  

i pasja nie przechodzą na emeryturę… Wiedzą  

o tym wszyscy, tym radośniej żegnali swoją Panią 

najmłodsi, ale także starsi, jej byli 

wychowankowie. Przypomnieli, że pani Stasia 

odznaczała się wyjątkową miłością do dzieci, 

spokojem, troskliwością i ogromną radością. Dla 

każdego miała zawsze miłe słowo, nie złościła się, 

nie gniewała. Nigdy nie było widać, żeby się 

smuciła… To wyjątkowy dar! Pracując w Oddziale Przedszkolnym, musiała wykazać się 

wszechstronnością - była po części polonistą, po części 

matematykiem, biologiem, historykiem, informatykiem,  

a nawet wuefistą! Dlatego na pożegnanie uczniowie przygotowali 

dla niej specjalny pokaz mody. Zaprezentowali strój o wdzięcznej 

nazwie „Zaślubiny z zawodem”, bez którego nowoczesny nauczyciel  

Oddziału Przedszkolnego - w burzliwych czasach nieustających 

reform oświatowych - wprost nie może się obyć. Chociaż uczniowie 

mieli nadzieję, że ten modny, wygodny i zapewniający 

bezpieczeństwo strój przekona panią Stanisławę Gbur, by została 

jeszcze w naszej szkole, stwierdziła ona, że jej decyzja jest 

nieodwołalna. Nie pozostało więc nic innego, jak złożyć na jej ręce 

szczere i serdeczne podziękowania oraz życzenia: 

 

Życzymy zatem Pani - nam też będzie miło - 

By był czas na wszystko, na co go nie było. 

By się udawały wszelakie zadania 

I by były powody do rąk zacierania. 



UCZĘ SIĘ CAŁE ŻYCIE 
 

 
 

Energiczna, uśmiechnięta, ale stanowcza – tak ją 

zapamiętały kolejne roczniki. Pani Stanisława Gbur – 

wieloletnia nauczycielka przedszkola  

w Klęczanach – opowiada o swojej pracy zawodowej, 

pasjach i intensywnym życiu na emeryturze  

 

Redaktor: Co zdecydowało, że wybrała Pani zawód 

nauczycielki przedszkola? 

 

Pani Stanisława Gbur: Już jako mała dziewczynka 

wymyślałam różne zabawy dla rówieśników oraz 

młodszych dzieci z sąsiedztwa. Wszyscy mnie 

słuchali. Tak mi się ta rola spodobała, że postanowiłam 

pracować z małymi dziećmi. 

 

Red: Czy pamięta Pani swój pierwszy dzień  

w przedszkolu? 

 

S. G.: Owszem, pamiętam. Zaczęłam pracować  

w nowo otwartym przedszkolu z dziećmi 3-4 - letnimi. 

W pierwszy dzień przyszło 30 dzieci, które - jak to 

maluchy - płakały, chciały się przytulić albo 

najchętniej wrócić z mamą do domu. Sytuację 

uratowałam, wymyślając ciekawe zabawy ruchowe, 

śpiewając piosenki, naśladując różne zwierzątka.  

Po skończonej pracy byłam wykończona psychicznie  

i fizycznie, ale się nie poddałam. Małymi kroczkami 

zaczęłam realizować założone cele. 

 

Red:  Jak długo pracowała Pani jako nauczyciel 

przedszkola? Czy zawsze w Klęczanach? 

 

S. G.: W przedszkolu, z dziećmi, pracowałam 38 lat. 

Przez 25 lat byłam zatrudniona w Zakładowym  

Przedszkolu Fabryki Maszyn Górniczych  

i Wiertniczych w Gorlicach. Po reorganizacji fabryki 

przedszkole przejęło miasto. Zmieniono nazwę na 

Miejskie Przedszkole nr 10. Przedszkole Fabryki 

Maszyn było najlepiej wyposażonym w nowoczesne 

pomoce dydaktyczne obiektem w Gorlicach. 

Ówczesne władze nie żałowały funduszy dla dzieci 

swoich pracowników. Rodzice ponosili tylko koszty 

wyżywienia dzieci, wszystkie niezbędne pomoce do 

zajęć plastycznych, muzycznych, dydaktycznych  

i sportowych znajdowały się w przedszkolu. Po 

przejęciu przedszkola przez miasto sytuacja zaczęła się 

pogarszać, miasto nie miało finansów na utrzymanie 

tak dużego budynku wymagającego remontu. Niż 

demograficzny sprawił, że przedszkole zostało 

zamknięte. W 2002 roku rozpoczęłam pracę  

w Oddziale Przedszkolnym w Klęczanach, który do 

2004 roku był filią Samorządowego Przedszkola  

w Dominikowicach.  Od 2004 roku – kiedy Oddział 

Przedszkolny w Klęczanach stał się integralną częścią 

Szkoły Podstawowej - pracowałam z dziećmi  

w Klęczanach. 

 

Red: Czy lubiła Pani swoją pracę?  

 

S. G.: Praca z małymi dziećmi była moją pasją. 

Najbardziej lubiłam zajęcia muzyczno – taneczne oraz 

zajęcia ruchowe. W Gorlicach organizowana była dla 

dzieci przedszkolnych rytmika przy akompaniamencie 

pianina. Uwielbiałam te zajęcia! W Klęczanach bardzo 

brakowało mi takich zajęć. Z kolei w Klęczanach 

mieliśmy salę gimnastyczną uwielbianą przez dzieci.  

 

Red: Jak radziła sobie Pani z niegrzecznymi 

maluchami? 

 

S. G.: Małe dzieci rzadko kiedy świadomie są 

niegrzeczne. One nie wiedzą, jak należy zachowywać 

się w różnych sytuacjach. Rolą nauczyciela jest 

pokazanie dziecku właściwych zachowań poprzez 

organizowanie w przedszkolu różnych sytuacji 

wychowawczych z udziałem samych dzieci bądź 

postaci z bajek. Następnym krokiem są umowy  

z dziećmi, których konsekwentnie przestrzegamy. 

Dzieci ruchliwe zawsze sprawiają więcej problemów, 

ale jak powierzymy im „ważne” zadania, czują się 

zauważone, docenione, zachowują się „grzeczniej”, 

a o to nam przecież chodzi. Ponadto, nie można 

zabraniać dzieciom głośniejszej rozmowy, w trakcie 

której dziecko ćwiczy wymowę, wchodzi w różne role, 

lepiej się rozwija (oczywiście nie może krzyczeć). 



Kiedy pewnego dnia zwróciłam grupie chłopców 

uwagę, aby rozmawiali ciszej, jeden z nich powiedział: 

„Proszę pani, my nie rozmawiamy głośno, my się tak 

bawimy”.  

 

Red: Przez te lata wiele się wydarzyło.  

Co najbardziej utkwiło Pani w pamięci? 

 

S. G.: Wiele było wydarzeń zabawnych, śmiesznych, 

były też i smutne. Zawsze, kiedy najstarsze dzieci 

odchodziły do klasy 1, cieszyłam się, ale też było mi 

smutno, że beztroski etap swojego dzieciństwa mają 

już za sobą. Pamiętam też pewien rajd „Piechotka”… 

Poszłam pierwszy raz tą trasą. Rodzice (tatusiowie) 

twierdzili, że znają drogę, że często chodzą po lesie. 

Zamiast właściwym szlakiem, poszliśmy inną drogą  

i wyszliśmy koło cmentarza wojskowego. 

Nasza trasa wydłużyła się o około 2 km. 

Musieliśmy piąć się pod górkę, a po 

drodze dzieci wymyślały historyjki typu: 

„Co by było, gdyby…” Szczęśliwie 

dotarliśmy na pole biwakowe, gdzie 

czekała na nas kiełbasa i bigos,  

a dzieci opowiadały wszystkim,  jak się zgubiliśmy. 

 

Red:  Jak godziła Pani życie zawodowe  

z wychowywaniem własnych dzieci?  

 

S. G.: Kiedy moje dzieci były małe, nie mieliśmy 

samochodu. Codziennie do przedszkola jeździły ze 

mną autobusem o 6:00 rano. Najgorsze były zimy, 

kiedy wszystko dookoła zasypane było śniegiem.  

Aby dotrzeć do ulicy, musieliśmy odśnieżyć ścieżkę. 

Często spóźniały się też autobusy. Nie było mi łatwo... 

Byłam jednak młoda, silna i musiałam pogodzić pracę 

z życiem rodzinnym. Zawsze też mogłam liczyć na 

męża. Bywało tak, że musiał brać urlop w pracy,  

abym ja mogła realizować swoje plany zawodowe. 

 

Red: Jest Pani osobą bardzo aktywną. Na 

emeryturze nareszcie ma Pani czas na realizowanie 

swoich pasji…  

 

S. G.: Rzeczywiście, ciągle lubię coś robić. Jestem 

członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 

Klęczany „Jaskółka”.  Do tej pory Stowarzyszenie 

realizowało kilka projektów, w których uczestniczyłam 

jako instruktor zajęć artystycznych. Uczyłam 

uczestników projektu, jak wykonywać kwiaty z bibuły 

i krepiny. Powstawały piękne bukiety, z których 

wszyscy byli bardzo dumni. Mieliśmy też zajęcia 

kulinarne, podczas których gotowaliśmy, piekliśmy, 

uczyliśmy się zdrowego stylu życia. W projekcie 

zaplanowano też wycieczki, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, gry sportowe na sali gimnastycznej, konkursy, 

rywalizację sportową między rodzinami, zajęcia 

decoupage, ozdabianie albumów na zdjęcia, nordic 

walking, wycieczki rowerowe. Bardzo dużo pracy 

mamy na polu biwakowym: koszenie trawy, dbanie  

o czystość otoczenia, pielenie kwiatów, pielęgnowanie 

posadzonych krzewów i roślin ozdobnych.  

 

Należę też do Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Klęczanach. Od dwóch lat przygotowujemy wraz  

z koleżanką wieniec dożynkowy. Mamy bardzo dużo 

pracy, ale efekt końcowy daje nam wiele satysfakcji.  

Wieniec prezentujemy podczas dożynek parafialnych  

i gminnych. Bierzemy też udział w uroczystościach 

kościelnych. 

 

Pomagam także koleżankom z Koła Gospodyń 

Wiejskich w przygotowaniu repertuaru muzycznego  

na dożynki gminne. 

 

Razem z koleżankami jeździmy na wycieczki 

rowerowe, chodzimy na piesze wycieczki z kijkami 

nordic walking, organizujemy spotkania towarzyskie 

(andrzejki, wieczór pieśni patriotycznych, piosenek 

biesiadnych, wigilię, wieczór kolęd, wieczór 

sylwestrowy), bierzemy udział w „Senioriadzie”,  

czyli rywalizacji sportowej seniorów z całej gminy. 

Jak widać, zajęć na emeryturze mam dużo, nie ma 

czasu na nudę. 

 

Red: Czy tęskni Pani za szkołą?  

 

S. G.: Jest czas kiedy pracujemy zawodowo, ale 

nadchodzi też taka chwila, kiedy po ciężkiej pracy 

musimy odpocząć i dać szansę osobom młodym. 

Gdzieś w głębi serca zostaje tęsknota za tą drugą 

rodziną - jaką była szkoła - i to nigdy się nie zmieni. 

Wieczorami, kiedy jeżdżę na rowerze, mijając szkołę 

sięgam myślami wstecz i wspominam ten czas 

wytężonej pracy. To miejsce, w którym moje serce 

zawsze będzie biło szybciej. Tęsknię za wszystkim: za 

maluchami, ale też za dziećmi i młodzieżą ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum, za nauczycielami, 

wydarzeniami związanymi z życiem szkoły. Mieszkam 

w Klęczanach, więc moje dalsze życie nadal będzie 

związane ze szkołą, chociaż już inaczej. 

 
„Uśmiech dziecka jest nagrodą za ciężką pracę” 



Red:  Jakich rad udzieliłaby Pani swoim 

następczyniom – nauczycielkom przedszkola? 

 

S. G.: Nie czuję się upoważniona do udzielania rad 

innym, bo ja też uczę się całe życie. Mogę tylko 

sugerować koleżankom, aby nie zrażały się 

trudnościami - uśmiech dziecka jest nagrodą za ciężką 

pracę. Ważną rzeczą jest lojalność wobec innych, 

zrozumienie, pomoc, a nawet zwykły uśmiech. 

 

Red: Serdecznie dziękujemy za te wszystkie lata, 

kiedy była Pani z nami. Życzymy zdrowia, pogody 

ducha i wielu pięknych chwil na „nowej drodze 

życia”! 

Rozmawiała: Małgorzata Ostrowska 

 

 
 

Wyróżnienie uczniowie 2015/2016: 
 

Lp Imię i nazwisko Klasa Średnia 
ocen 

1. Natalia Burkot 4 SP 5,18 

2. Wiktoria Chmiel 4 SP 4,82 

3. Bartosz Luksa 4 SP 5,09 

4. Natan Siwulski 4 SP 5,45 

5. Joanna Czeluśniak 5 SP 5,09 

6. Alicja Ryczek  5 SP 5,09 

7. Hubert Stygar 5 SP 4,82 

8. Marzena Wąs 5 SP 5,27 

9. Ewelina Basista 6 SP 4,91 

10. Arkadiusz Kalisz 6 SP 5,27 

11. Martyna Kamińska 6 SP 4,91 

12. Gabriela Liana 6 SP 5,45 

13. Karolina Pyznar 6 SP 5,27 

14. Aleksandra Róż 6 SP 5,09 

15. Miłosz Rybowicz 6 SP 5,09 

16. Patrycja Smołkowicz 6 SP 4,91 

17. Aleksandra Stempkowicz 6 SP 5,00 

18. Martyna Wójcicka  6 SP 5,09 

19. Konrad Wójcikiewicz 6 SP 5,00 

20. Julia Furmanek I G 4,80 

21. Jan Szura I G 4,80 

22. Anna Wacławik I G 5,07 

23. Szymon Czerwień II G 4,93 

24. Jakub Wacławik II G 5,29 

25. Emilia Wójcikiewicz II G 5,00 

26. Klaudia Dziedzic III G 5,33 

27. Sara Liana III G 5,17 

28. Bartłomiej Mruk III G 4,78 

29. Adrian Przybyłowicz III G 4,83 

30. Monika Ryczek  III G 5,28 

31. Rita Słota III G 5,06 

32. Mariola Wąs III G 5,50 

ŻEGNAMY STARSZAKÓW 

 
 

17 czerwca w I Oddziale Przedszkolnym odbyła się 

uroczystość pożegnania dzieci kończących roczne 

przygotowanie przedszkolne. Są to: Zuzanna Luksa, 

Jakub Luksa, Zuzanna Smołkowicz i Natalka Kuraś. 

Gości przywitała  Nikola Chmiel. Następnie 

przedszkolaki wcieliły się w postacie z bajki pt. „Śpiąca 

Królewna”. Każdy aktor starał się, aby grana przez 

niego postać była autentyczna. Rodzice przygotowali 

dla dzieci piękne stroje. Dzieci pomagały  

w dekorowaniu sali.  

Przedstawienie było bardzo ładne. Dzieci 

zatańczyły „Poloneza”, zaśpiewały kilka piosenek,  

a także pożegnały kolegę i koleżanki przygotowanym 

na tę okazje wierszem. Młodsze dzieci wręczyły 

Starszakom przygotowane przez siebie prezenty, które 

będą przypominały przyszłym uczniom beztroskie 

chwile spędzone w przedszkolu. Na zakończenie 

rodzice obdarowali wszystkich słodyczami, dziękując 

dzieciom i nauczycielce za przygotowanie pięknych 

występów.   

Stanisława Gbur 



TO JUŻ JEST KONIEC
„To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy 

wolni, możemy iść”. Właśnie tak klasa 
opuszcza mury Zespołu Szkół w Klęczanach. 
Ale najpierw ostatnie chwile tutaj i pożegnanie 
z klasą, wychowawcą, nauczycielami i wszystkimi 
pracownikami szkoły, które odbyło się 
2016. 

O godzinie 17:00 zgromadziliśmy się na 
świętej. Wraz z rodzicami i przedstawicielami 
grona pedagogicznego dziękowaliśmy za nasze 
10 lat w tej szkole. Następnie spotkaliśmy się w holu szkoły i rozpoczęliśmy część artystyczną. Jako że 
zawsze byliśmy wesołą i lubiącą wygłupy klasą, po przywitaniu wszystkich gości zatańczyliśmy szalony 
„Harlem shake”. Kolejnym punktem programu było 
o pracownikach naszej szkoły, a do każdej z nich dopasowaliśmy fragmenty piosenek. Widownia była 
rozbawiona, a niektórzy nawet płakali ze śmiechu.
Dziękowaliśmy rodzicom za wsparcie przez te
poświęciliśmy trochę uwagi naszej kochanej 
naszego wspólnego szkolnego życia i dziękowaliśmy za trud i serce
Nieraz mieliśmy słabsze momenty i wyprowadzaliśmy naszą 
wszystko ona zawsze była dla nas jak dobry Papa Smerf. Zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc, wsparcie, 
wskazówkę, dobre słowo czy przyjacielską pogawędkę 
na przerwie. Aby Pani Małgosia nigdy o nas nie 
zapomniała, wręczyliśmy jej album ze zdjęciami 
i podziękowaniami prosto z serca. Dla reszty 
nauczycieli przygotowaliśmy róże oraz nasze 
zdjęcia w ramkach. Nasza Wychowawczyni, a 
pani Dyrektor przejęły mikrofon i wygłosiły krótkie 
przemowy. Następnie na scenę wkroczyli uczniowie 
II G, którzy przygotowali wierszyki o każdym z nas 
i wręczyli nam zabawne upominki. Po zakończeniu 
części oficjalnej poszliśmy na poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. W miłej atmosferze 
spędzaliśmy ostatnie chwile, razem z ludźmi, z którymi 
przeżyliśmy ostatnie 10 lat.  

Byliśmy klasą z charakterkiem, można było nas kochać lub nienawidzić. Niestety
osób było w tej drugiej grupie… Nasza 20
Jednak przez te wszystkie lata, pod okiem Pani Małgosi,
nam rozwinąć skrzydła i w naszej klasie zrodzili się sportowcy, piosenkarki, 
z wszystkich dziedzin.  Co roku nasza klasa mogła poszczycić się różnymi osiągnięciami, a w tym 
również świetnymi wynikami egzaminów gimnazjalnych. Była to

TO JUŻ JEST KONIEC 
„To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy 

Właśnie tak klasa III G 
opuszcza mury Zespołu Szkół w Klęczanach.  
Ale najpierw ostatnie chwile tutaj i pożegnanie  

ami i wszystkimi 
które odbyło się 22 czerwca 

O godzinie 17:00 zgromadziliśmy się na mszy 
przedstawicielami 

grona pedagogicznego dziękowaliśmy za nasze  
10 lat w tej szkole. Następnie spotkaliśmy się w holu szkoły i rozpoczęliśmy część artystyczną. Jako że 
zawsze byliśmy wesołą i lubiącą wygłupy klasą, po przywitaniu wszystkich gości zatańczyliśmy szalony 

Kolejnym punktem programu było przedstawienie. Odgrywaliśmy zabawne scenki 
o pracownikach naszej szkoły, a do każdej z nich dopasowaliśmy fragmenty piosenek. Widownia była 

, a niektórzy nawet płakali ze śmiechu. Potem przyszedł czas na smutniejszą część spotkania. 
odzicom za wsparcie przez te wszystkie lata i zaśpiewaliśmy dla nich pio

poświęciliśmy trochę uwagi naszej kochanej pani Wychowawczyni. Powspominaliśmy zabawne momenty 
naszego wspólnego szkolnego życia i dziękowaliśmy za trud i serce, jakie Pani włożyła
Nieraz mieliśmy słabsze momenty i wyprowadzaliśmy naszą Wychowawczynię z równowagi, ale pomimo 

ona zawsze była dla nas jak dobry Papa Smerf. Zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc, wsparcie, 
zyjacielską pogawędkę 

ani Małgosia nigdy o nas nie 
album ze zdjęciami  

i podziękowaniami prosto z serca. Dla reszty 
nauczycieli przygotowaliśmy róże oraz nasze wspólne 

ychowawczyni, a po niej 
yrektor przejęły mikrofon i wygłosiły krótkie 

przemowy. Następnie na scenę wkroczyli uczniowie  
G, którzy przygotowali wierszyki o każdym z nas  

Po zakończeniu 
części oficjalnej poszliśmy na poczęstunek 

ygotowany przez rodziców. W miłej atmosferze 
razem z ludźmi, z którymi 

Byliśmy klasą z charakterkiem, można było nas kochać lub nienawidzić. Niestety
upie… Nasza 20-osobowa gromada stanowiła nie lada wyzwanie dla nauczycieli. 

, pod okiem Pani Małgosi, staliśmy się lepszymi ludźmi. Szkoła pozwoliła 
nam rozwinąć skrzydła i w naszej klasie zrodzili się sportowcy, piosenkarki, malarki, tancerki, naukowcy 
z wszystkich dziedzin.  Co roku nasza klasa mogła poszczycić się różnymi osiągnięciami, a w tym 
również świetnymi wynikami egzaminów gimnazjalnych. Była to mała rekompensata

„podpadaliśmy” nauczycielom
wybryki. No ale cóż, byliśmy kreatywni  i trudno
było nam usiedzieć w miejscu… 
rozpadł się. Każdy z nas poszedł w swoją stronę 
i bardzo tęsknimy za sobą, za nauczycielami, za tą 
wesołą atmosferą, za wszystkim
przeżyliśmy, a przeżyliśmy naprawdę wiele. Mamy 
nadzieję, że zostaniemy zapamiętani jako 
problemowa, ale sympatyczna, wesoła, ambitna 
i zgrana klasa. Miło nam będzie, jeśli mury Zespołu 
Szkół w Klęczanach czasem wspomną o pamiętnym 
roczniku 2000. 

10 lat w tej szkole. Następnie spotkaliśmy się w holu szkoły i rozpoczęliśmy część artystyczną. Jako że 
zawsze byliśmy wesołą i lubiącą wygłupy klasą, po przywitaniu wszystkich gości zatańczyliśmy szalony 

dstawienie. Odgrywaliśmy zabawne scenki  
o pracownikach naszej szkoły, a do każdej z nich dopasowaliśmy fragmenty piosenek. Widownia była 

na smutniejszą część spotkania. 
dla nich piosenkę. Później 

ychowawczyni. Powspominaliśmy zabawne momenty 
włożyła w wychowanie nas. 
z równowagi, ale pomimo 

ona zawsze była dla nas jak dobry Papa Smerf. Zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc, wsparcie, 

Byliśmy klasą z charakterkiem, można było nas kochać lub nienawidzić. Niestety, na początku więcej 
osobowa gromada stanowiła nie lada wyzwanie dla nauczycieli. 

staliśmy się lepszymi ludźmi. Szkoła pozwoliła 
malarki, tancerki, naukowcy  

z wszystkich dziedzin.  Co roku nasza klasa mogła poszczycić się różnymi osiągnięciami, a w tym roku 
mała rekompensata za to, że wiele razy 

nauczycielom, robiąc różne 
wybryki. No ale cóż, byliśmy kreatywni  i trudno 
było nam usiedzieć w miejscu… Teraz nasz zespół 
rozpadł się. Każdy z nas poszedł w swoją stronę  

, za nauczycielami, za tą 
wesołą atmosferą, za wszystkim, co tutaj 
przeżyliśmy, a przeżyliśmy naprawdę wiele. Mamy 

że zostaniemy zapamiętani jako 
problemowa, ale sympatyczna, wesoła, ambitna  
i zgrana klasa. Miło nam będzie, jeśli mury Zespołu 
Szkół w Klęczanach czasem wspomną o pamiętnym 

 
Mariola Wąs



II Gminna Gala Edukacji
14 czerwca odbyła się II Gminna Gala Edukacji. Uczniowie szkół 

Gminy Gorlice otrzymali wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe 
w różnych konkursach przedmiotowych: polonistycznych, 
historycznych, recytatorskich, fizycznych, matematycznych, 
geograficznych, chemicznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych. 
Nagrodzonym towarzyszyli rodzice oraz nauczyciele, którzy 
przygotowywali ich do konkursów. Gratulacje i wyróżnienie z rąk 
pana Ryszarda Guzika, pani Barbary Wiatr oraz pana Aleksandra 
Kalisza otrzymała także uczennica naszej szkoły
(5 SP) – za wyróżnienie w konkursie Międzynarodowy Kangur 
Matematyczny. Do konkursu przygotowała ją

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie stypendium naukowo
Potoczków, przyznawanego zdolnej młodzieży z Gminy Gorlice. W tym roku otrzymało je troje uczniów naszej 
szkoły:  Sara Liana (III G), Mariola Wąs (III G) oraz Adrian 

 

Gucfa (IIIG), Tomasz Wójcicki (IIIG), Patryk Wielopolski (IIIG), Marcin Bedus (IIG) oraz Krystian Zawadowicz (IIG)
Podsumowano także XXI Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej Gminy Gorlice. Przedstawiciele 

poszczególnych szkół odebrali puchary Wójta Gminy Gorlice.
Gościem specjalnym spotkania był gospelowo 
 

Mały Mistrz
W naszej szkole po raz pierwszy realizowany był program 

Mały Mistrz, który ma za zadanie wspieranie nauczycieli klas 
1-3 SP przez nauczycieli wychowania fizycznego. Raz w tygodniu 
w lekcjach wychowania fizycznego brał udział nauczyciel 
wuefista. Nauczyciele wspólnie opracowywali zadania na lekcje 
i realizowali je. Po zajęciach wymieniali uwagi, spostrzeżenia 
oraz modyfikowali metody i formy realizacji celów, jeżeli było to 
konieczne.  

Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia były I Mistrzostwa 
Małego Mistrza Gminy Gorlice w Ropicy Polskiej. Naszą szkołę 
reprezentowali uczniowie klasy 1 SP i 2 SP: Maja Góra, Basia Bochenek, Dawid Luksa, Eryk Pabisiński, Oliwier Rutana i 
Eryk Górski, pod opieką pani Marii Pater. 
bieg z piłką slalomem (na czas), STONOGA 
lekarskiej na ringo (na czas),MISTRZ ORTOGRAFII 
czas), TRAFIONY – rzut piłką do celu (każdy z drużyny miał jeden rzut).
wszystkich szkół z terenu Gminy Gorlice. 

Wszyscy świetnie się bawili i zdrowo ze sobą rywalizowali. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe upo
dyplomy, a dla zwycięzców Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik ufundował piękne puchary.

II Gminna Gala Edukacji 
14 czerwca odbyła się II Gminna Gala Edukacji. Uczniowie szkół 

Gminy Gorlice otrzymali wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe 
w różnych konkursach przedmiotowych: polonistycznych, 

recytatorskich, fizycznych, matematycznych, 
geograficznych, chemicznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych. 
Nagrodzonym towarzyszyli rodzice oraz nauczyciele, którzy 
przygotowywali ich do konkursów. Gratulacje i wyróżnienie z rąk 

pani Barbary Wiatr oraz pana Aleksandra 
Kalisza otrzymała także uczennica naszej szkoły Joanna Czeluśniak  

za wyróżnienie w konkursie Międzynarodowy Kangur 
. Do konkursu przygotowała ją pani Bożena Cetnarowicz-Mańka. 

uroczystości było wręczenie stypendium naukowo-socjalnego Fundacji Sądeckiej im. Braci 
Potoczków, przyznawanego zdolnej młodzieży z Gminy Gorlice. W tym roku otrzymało je troje uczniów naszej 

Sara Liana (III G), Mariola Wąs (III G) oraz Adrian Przybyłowicz (III G). 

„Wyjść naprzeciw”
16 czerwca w Szymbarku odbył się

Profilaktycznej Gminy Gorlice „Wyjść naprzeciw”, 
pod hasłem: SPORT, ZDROWIE, MUZYKA. Na scenie 
zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół w 
Szymbarku – w występach 
Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Gorlice 
Ryszard Guzik. Podziękował on za zaangażowanie 
młodzieży w rozgrywkach sportowych, sukcesy na 
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 
Pogratulował także opiekunom. Najlepsi sport
naszej szkoły otrzymali pamiątkowe statuetki
Przybyłowicz (IIIG), Arkadiusz Bieleń (IIIG), Damian 

Gucfa (IIIG), Tomasz Wójcicki (IIIG), Patryk Wielopolski (IIIG), Marcin Bedus (IIG) oraz Krystian Zawadowicz (IIG)
a Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej Gminy Gorlice. Przedstawiciele 

poszczególnych szkół odebrali puchary Wójta Gminy Gorlice. Nasza szkoła zajęła VII miejsce z wynikiem 88 punktów.
Gościem specjalnym spotkania był gospelowo - soulowy zespół „Sound’n’Grace”. 

Mały Mistrz 
W naszej szkole po raz pierwszy realizowany był program 

Mały Mistrz, który ma za zadanie wspieranie nauczycieli klas  
3 SP przez nauczycieli wychowania fizycznego. Raz w tygodniu  

w lekcjach wychowania fizycznego brał udział nauczyciel 
efista. Nauczyciele wspólnie opracowywali zadania na lekcje 

i realizowali je. Po zajęciach wymieniali uwagi, spostrzeżenia 
oraz modyfikowali metody i formy realizacji celów, jeżeli było to 

Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia były I Mistrzostwa 
łego Mistrza Gminy Gorlice w Ropicy Polskiej. Naszą szkołę 

reprezentowali uczniowie klasy 1 SP i 2 SP: Maja Góra, Basia Bochenek, Dawid Luksa, Eryk Pabisiński, Oliwier Rutana i 
Eryk Górski, pod opieką pani Marii Pater.  Mali mistrzowie zmierzyli się w następujących konkurencjach:

STONOGA – bieg ze sportowym makaronem (na czas), SIŁACZE 
lekarskiej na ringo (na czas),MISTRZ ORTOGRAFII – bieg do pachołka i przepisanie odpowiedniej 

rzut piłką do celu (każdy z drużyny miał jeden rzut). W zmaganiach wzięło udział 9 grup ze 
wszystkich szkół z terenu Gminy Gorlice.  

Wszyscy świetnie się bawili i zdrowo ze sobą rywalizowali. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe upo
dyplomy, a dla zwycięzców Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik ufundował piękne puchary.

socjalnego Fundacji Sądeckiej im. Braci 
Potoczków, przyznawanego zdolnej młodzieży z Gminy Gorlice. W tym roku otrzymało je troje uczniów naszej 

„Wyjść naprzeciw” 
16 czerwca w Szymbarku odbył się finał Kampanii 

Profilaktycznej Gminy Gorlice „Wyjść naprzeciw”, 
pod hasłem: SPORT, ZDROWIE, MUZYKA. Na scenie 
zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół w 

w występach solowych i zespołowych. 
dokonał Wójt Gminy Gorlice – 

Ryszard Guzik. Podziękował on za zaangażowanie 
młodzieży w rozgrywkach sportowych, sukcesy na 
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 
Pogratulował także opiekunom. Najlepsi sportowcy 
naszej szkoły otrzymali pamiątkowe statuetki: Adrian 
Przybyłowicz (IIIG), Arkadiusz Bieleń (IIIG), Damian 

Gucfa (IIIG), Tomasz Wójcicki (IIIG), Patryk Wielopolski (IIIG), Marcin Bedus (IIG) oraz Krystian Zawadowicz (IIG). 
a Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej Gminy Gorlice. Przedstawiciele 

Nasza szkoła zajęła VII miejsce z wynikiem 88 punktów. 

reprezentowali uczniowie klasy 1 SP i 2 SP: Maja Góra, Basia Bochenek, Dawid Luksa, Eryk Pabisiński, Oliwier Rutana i 
ępujących konkurencjach: BIEGACZE – 

SIŁACZE – przenoszenie piłki 
bieg do pachołka i przepisanie odpowiedniej  literki na kartkę (na 

W zmaganiach wzięło udział 9 grup ze 

Wszyscy świetnie się bawili i zdrowo ze sobą rywalizowali. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki oraz 
dyplomy, a dla zwycięzców Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik ufundował piękne puchary. 

Maria Pater



DZIEŃ PATRONA
Dzień Patrona w naszej szkole rozpoczął się 7 czerwca uroczystą 

świętą, w czasie której ksiądz Henryk Rzeźnik 

Jadwigi Królowej i szereg jej działań na rzecz biednych i potrzebujących.

Następnie w szkole odbyła się akademia, przygotowana przez 

uczniów klasy I G. Na scenie prezentowały się kandydatki na Królową 

Roku – uczennice biorące udział w I etapie konkursu zorganizowanego 

przez Rodzinę Szkół Jadwiżańskich w Krakowie: Natalia Burkot (4 SP), 

Marzena Wąs (5 SP) i Gabriela Liana (6 SP) oraz Julia Furmanek (I G), 

Weronika Wielopolska (I G), Wiktoria Wielopolska (I G)

(II G). Następnie pani dyrektor Jadwiga Kalisz odczytała ceremoniał 

związany z koronowaniem władców, po czym dokonała symbolicznej koronacji Gabrieli Liany ze Szkoły 

Podstawowej i Julii Furmanek z Gimnazjum. Kolejno Marzena Wąs przedstawiła prezentację o życiu 

i działalności Św. Jadwigi Królowej pt. „Słowa uczą, przykłady pociągają”. Na szlak Św. Jadwigi Królowej 

w Bieczu zaprosiła Gabrysia Liana, przedstawiając slajdy z wycieczki klasowej.

z całej Polski. Przed ołtarzem zebrało się 17 pocztów sztandarowych (w tym nasz w składzie: Natalia 

Luksa, Adrian Przybyłowicz, Klaudia Dziedzic). 

Potem nastąpiła przerwa na posiłek, a po niej 

konkursu na Królową Roku 2015/201

zgromadzoną publicznością wystąpiło 12 kandydatek 

z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowała Julia 

Furmanek z klasy I G. Wprawdzie nie została Królową 

Szkół Jadwiżańskich, ale ciekawie dokonała 

autoprezentacji i prawidłowo odpowiedziała na 

wylosowane pytanie. Warto dodać, że podczas 

uroczystości wystąpiła w stroju nawiązującym stylem 

do czasów Królowej Jadwigi. 

 

Herb Klęczan, zainspirowany legendą o Królowej Jadwidze, 

zaprojektowała Natalia Kuraś z I Oddziału 

DZIEŃ PATRONA 
rozpoczął się 7 czerwca uroczystą mszą 

więtą, w czasie której ksiądz Henryk Rzeźnik wspominał postać Świętej 

Jadwigi Królowej i szereg jej działań na rzecz biednych i potrzebujących. 

Następnie w szkole odbyła się akademia, przygotowana przez 

uczniów klasy I G. Na scenie prezentowały się kandydatki na Królową 

ł w I etapie konkursu zorganizowanego 

w Krakowie: Natalia Burkot (4 SP), 

Marzena Wąs (5 SP) i Gabriela Liana (6 SP) oraz Julia Furmanek (I G), 

Weronika Wielopolska (I G), Wiktoria Wielopolska (I G) i Ewelina Rutana 

Następnie pani dyrektor Jadwiga Kalisz odczytała ceremoniał 

związany z koronowaniem władców, po czym dokonała symbolicznej koronacji Gabrieli Liany ze Szkoły 

Podstawowej i Julii Furmanek z Gimnazjum. Kolejno Marzena Wąs przedstawiła prezentację o życiu 

działalności Św. Jadwigi Królowej pt. „Słowa uczą, przykłady pociągają”. Na szlak Św. Jadwigi Królowej 

w Bieczu zaprosiła Gabrysia Liana, przedstawiając slajdy z wycieczki klasowej. 

Na zakończenie uczniowie klasy I G wystąpili z krótką scenką 

„Stopka Św. Jadwigi Królowej”. W główną rolę wcieliła się 

Weronika Wielopolska. Jako kamieniarze wystąpili: Michał 

Szydłowski, Michał Per, Dominik Nigbor. 

opowiadały: Anna Wacławik i Wiktoria Wielopolska.

 

ZJAZD SZKÓŁ JADWIŻAŃSKICH 
8 czerwca grupa 18 uczniów naszej szkoły (z klasy 6 SP oraz 

klas I-III G) wyjechała na wycieczkę do Krakowa i Łagiewnik. 

Była to forma nagrody za udział w konkursach oraz pracę 

związaną z patronem. 

XIX rocznica kanonizacji Św. Jadwigi rozpoczęła się na 

Wawelu. Tam wszyscy złożyli czerwone róże przy relikwiach 

królowej. Następna część uroczystości miała miejsce 

w Łagiewnikach. Odbyła się tam msza ś

modlili się przedstawiciele Rodziny Szkół Św. Jadwigi Królowej 

z całej Polski. Przed ołtarzem zebrało się 17 pocztów sztandarowych (w tym nasz w składzie: Natalia 

Luksa, Adrian Przybyłowicz, Klaudia Dziedzic).  

Potem nastąpiła przerwa na posiłek, a po niej – finał 

/2016. Przed licznie 

omadzoną publicznością wystąpiło 12 kandydatek   

z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowała Julia 

Furmanek z klasy I G. Wprawdzie nie została Królową 

Szkół Jadwiżańskich, ale ciekawie dokonała 

autoprezentacji i prawidłowo odpowiedziała na 

ie. Warto dodać, że podczas 

nawiązującym stylem  

Edyta Duran 

Herb Klęczan, zainspirowany legendą o Królowej Jadwidze, 

ddziału Przedszkolnego

związany z koronowaniem władców, po czym dokonała symbolicznej koronacji Gabrieli Liany ze Szkoły 

Podstawowej i Julii Furmanek z Gimnazjum. Kolejno Marzena Wąs przedstawiła prezentację o życiu  

działalności Św. Jadwigi Królowej pt. „Słowa uczą, przykłady pociągają”. Na szlak Św. Jadwigi Królowej 

Na zakończenie uczniowie klasy I G wystąpili z krótką scenką 

Jadwigi Królowej”. W główną rolę wcieliła się 

Weronika Wielopolska. Jako kamieniarze wystąpili: Michał 

Szydłowski, Michał Per, Dominik Nigbor.  O wydarzeniach 

opowiadały: Anna Wacławik i Wiktoria Wielopolska. 

ZJAZD SZKÓŁ JADWIŻAŃSKICH  
uczniów naszej szkoły (z klasy 6 SP oraz 

III G) wyjechała na wycieczkę do Krakowa i Łagiewnik. 

Była to forma nagrody za udział w konkursach oraz pracę 

XIX rocznica kanonizacji Św. Jadwigi rozpoczęła się na 

łożyli czerwone róże przy relikwiach 

Następna część uroczystości miała miejsce  

święta, w czasie której 

modlili się przedstawiciele Rodziny Szkół Św. Jadwigi Królowej  

z całej Polski. Przed ołtarzem zebrało się 17 pocztów sztandarowych (w tym nasz w składzie: Natalia 



CO DALEJ, 
GIMNAZJALISTO?  

 

Nareszcie nadszedł moment,  

w którym jako (prawie) dorosłe osoby, 

bo już trzeciogimnazjaliści, musimy 

podjąć tę ważną decyzję. Ale jak? Co 

wybrać? Na co się zdecydować? Tak 

dużo pytań, tak dużo szkół. Każdy z nas 

staje przed wyborem szkoły, dla nas to 

ogromne przeżycie i dużo emocji. 

Myślę, że bardzo pomogły otwarte dni 

w szkołach ponadgimnazjalnych.  

W marcu wybraliśmy się do 

Krakowa , aby zapoznać się z ciekawymi ofertami szkół 

małopolskich. Festiwal Zawodów okazał się 

ogromnym wydarzeniem, na które 

przybyło kilka tysięcy ludzi. Każdy  

z nas mógł znaleźć szkołę  

i profil, jaki go interesował. Było ich 

naprawdę wiele i nie zdążyliśmy 

wszystkich dokładnie zobaczyć. 

Spośród tych, które odwiedziłam, 

spodobało mi się stoisko 

biologiczno-chemiczne, na którym 

mogliśmy przeprowadzać ciekawe 

eksperymenty. Jeszcze lepsze było 

stoisko wojskowe - od razu zaczęłam 

ładować karabinek i oglądać broń. 

Była naprawdę imponująca! Czułam 

się nieco dziwnie jako jedyna 

dziewczyna zainteresowana tego 

typu zawodem, stojąca pośród osobników płci 

męskiej. No ale cóż… skoro taką właśnie szkołę 

wybrałam: desantowo-szturmową...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale wszystko inne „przebiła” 

szkoła masażu. Skorzystałyśmy  

z godzinnego masażu, który 

wykonywał uczeń tej szkoły.  

Pomimo że w Krakowie było tak 

świetnie, Gorlice także nas nie 

zawiodły. Kilka dni później udaliśmy 

się na dni otwarte szkół gorlickich. 

Najpierw odwiedziliśmy „Kromer”, 

czyli I Liceum Ogólnokształcące  

im. Marcina Kromera. Już  

w drzwiach przywitano nas 

ciastkami. Niektórym z nas szkoła 

bardzo się spodobała i zdecydowali 

się tam złożyć dokumenty. 

Obejrzeliśmy fragment przedstawienia z udziałem 

naszych absolwentów (Natalia Gierut  

i Grzegorz Góra) – prezentowali się 

świetnie! Miejscowi pasjonaci nauk 

ścisłych pokazali nam kilka 

ciekawych doświadczeń 

chemicznych.  

„Górka”, czyli Zespół Szkół Nr 1  

również pokazała się z jak 

najlepszej strony. Nieco mniejsze 

wrażenie wywarły na nas wizyty  

w „Budowlance” - Zespole Szkół 

Zawodowych i „Cambridge” - 

Zespole Szkół Technicznych.  

W maju odwiedziliśmy Biecz. 

Liceum Ogólnokształcące  

im. Stanisława Wyspiańskiego  

i Zespół Szkół Zawodowych  

im. św. Jadwigi Królowej przygotowały dla nas 

atrakcyjny, kilkugodzinny program. Część z nas 

stwierdziła, że na pewno tu wróci! 

Pomimo tego, że każdy z nas cieszy się na myśl o 

zmianie szkoły (wkroczenie jedną nogą  

w dorosłość), zawsze będziemy pamiętać i miło 

wspominać szkołę w Klęczanach, w której uczyliśmy 

się tyle lat. Nie zapomnimy również wspaniałych 

nauczycieli, którzy „władowali” w nas wszelkimi 

dostępnymi sposobami taki ogrom wiedzy. Za to im 

serdecznie dziękujemy! 

Daria Grzesiak 

 



W Ogrodzie Doświadczeń 
3 czerwca dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz 

uczniowie klas 1-3 SP udali się na wycieczkę do 
Krakowa. 

Zwiedziliśmy tam ZOO – podczas spaceru 
spotkaliśmy wiele ciekawych zwierząt, np. żyrafy, 
pingwiny, tygrysy, lwy, zebry, wielbłądy. Dużą atrakcją 
dla nas był moment karmienia słoni, podczas którego 
mogliśmy zobaczyć, jak są one sprytne i w jaki sposób 
posługują się trąbą, aby złamać gałęzie czy zdobyć 
pokarm. Kolejnym etapem naszej wycieczki było 
zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń. Tam pani 
przewodnik wytłumaczyła nam zasady działania 
urządzeń, które znajdują się na terenie ogrodu.  

 

 
 
Braliśmy również udział w zajęciach pt. „Fizyka 
balonika”, podczas których wykonywaliśmy różne 
eksperymenty z udziałem baloników. Były one 
nadmuchiwane, przebijane, zgniatane oraz podpalane. 
Stanowiły siłę pojazdów poruszających się po ziemi, 
wodzie i latających w powietrzu. Zakończeniem 
wycieczki była wizyta w McDonalds, w którym każdy  
z nas otrzymał zestaw Happy Meal. 

Wycieczka do Krakowa była ciekawą przygodą, 
którą będziemy wspominać miło i długo.  

Karolina Kalisz, 3 SP 
 

Szkoła przetrwania 
15 czerwca klasa 6 SP oraz I G i II G pojechały 

do Łubna koło Rzeszowa. Tam ćwiczyliśmy 
strzelanie, rozmawialiśmy  o survivalu, 
wspinaczce i o tym, jak pomóc ludziom, którzy 
dostali zawału.  

Najpierw podzieliliśmy się na trzy grupy, 
których uczestnicy przeciągali linę. Potem 
poszczególne drużyny szły strzelać, a następnie 
uczyliśmy się trochę wspinaczki i survivalu. 
Rozpalaliśmy ognisko i skonstruowaliśmy swoją 
oczyszczalnię wody! Przyszedł także ratownik 
medyczny i poinformował nas wszystkich o tym, 
co zrobić, gdyby ktoś zemdlał oraz jak się 
posługiwać defibrylatorem. Opowiadał nam też  

 
o różnych wypadkach, których był świadkiem  
w  swojej pracy zawodowej. Następnie zjedliśmy 
pyszne kiełbaski. Kto chciał, mógł przejść po linie nad 
mini kanionem. 

Wycieczka była ciekawa i pouczająca. Szkoda,  
że nie zostaliśmy tam jeszcze dłużej.  

Gabriela Liana 
 

Z Klęczan do Stolicy 
Udało się! Trzy dni w Warszawie! Większość z nas 

po raz pierwszy. Pogoda dopisała, humory też. 

„Zaliczyliśmy” to, co najważniejsze: kwitnący park 

pałacowy w Wilanowie, tonące w zieleni Łazienki, 

Zamek Królewski, Pałac Kultury, Nowy Świat, 

Krakowskie Przedmieście, Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Znaleźliśmy też czas na Niewidzialną 

Wystawę, park trampolin, przejażdżkę metrem, no i…  

Złote Tarasy. Nie przeraziła nas nawet wspinaczka na 

czwarte piętro naszego schroniska po całym dniu na 

nogach, ani 10-osobowe pokoje. Przecież noc nie jest 

po to, żeby spać! Zwłaszcza jeśli do końca, do naszego 

pożegnania zostało tak niewiele. 

Nie chcieliśmy wracać. Gdyby można było 

zatrzymać czas… 

Klasa III G



PROJEKTY GIMNAZJALNE 
Jak co roku – 17 czerwca – uczniowie 

klasy II G zaprezentowali społeczności 

szkolnej efekty swojej pracy w ramach 

Edukacyjnych Projektów Gimnazjalnych. 

Opowiedzieli o swoich działaniach, 

wspierając się pokazami slajdów oraz 

występami „na żywo”: 

Kronika Sportowa – to projekt prowadzony przez 

panią Anetę Boryczko. Uczestniczyły w nim: Gabriela 

Augustyn, Zuzanna Bajorek, Aleksandra Liana, Izabela 

Bieleń, Angelika Per, Gabriela Rokita. Zadaniem 

uczennic było zebranie informacji na temat dawnych  

i współczesnych gier i zabaw, w które bawili się nasi 

rodzice bądź dziadkowie. Było ich naprawdę wiele: 

hula hop, gra w gumę, Chodzi lisek koło drogi, Gąski, 

gąski do domu!, kamyki (ciupy, hacele), serso, 

cymbergaj… W prezentacji pomogli młodsi koledzy  

i koleżanki z klasy 5 SP. 

5 Days In London – w projekcie prowadzonym przez 

panią Marię Jamro wzięli udział: Patrycja Rolak, 

Ewelina Rutana, Emilia Wójcikiewicz i Marcin Bedus. 

Zaplanowali 5-dniową wycieczkę do Londynu, która 

pozwoliłaby od najciekawszej strony poznać miasto, 

kulturę, obyczaje oraz posmakować tradycyjnych 

potraw. Oprowadzili nas nie tylko po londyńskich 

zabytkach, ale także obiektach sportowych, 

handlowych, gastronomicznych i kulturalnych. 

Polscy badacze Syberii – w projekcie prowadzonym 

przez pana Wojciecha Bogdana uczestniczyli: Szymon 

Czerwień, Bartosz Dziki, Kacper Jodłowski i Jakub 

Wacławik. Opowiedzieli o Syberii - przybranej 

ojczyźnie wielu Polaków, którzy dobrowolnie albo pod 

przymusem (zesłani przez władze rosyjskie), opisywali 

jej surowe piękno i odkrywali je dla innych. 

Poznaliśmy postać Benedykta Dybowskiego, Jana 

Czerskiego, Wacława Sieroszewskiego i Aleksandra 

Czekanowskiego. 

Słynni rodem z Klęczan – to tytuł projektu 

prowadzonego przez panią Małgorzatę Ostrowską, 

którego uczestniczki – Gabriela Augustyn i Sylwia 

Stępkowicz – przygotowały album zawierający 

informacje o życiu i dokonaniach słynnego ucznia 

naszej szkoły pana Aleksandra Kosiby. Informacje  

o urodzonym w Libuszy uczonym (klimatologu, 

geofizyku, glacjologu i podróżniku) wzbogaciła 

obszerna dokumentacja fotograficzna. 

Tablica rekordów i tablica osiągnięć sportowych 

szkoły – pod kierunkiem pana Rafała Liany wykonali 

je uczestnicy projektu: Bartosz Basista, Jakub Druciak  

i Krystian Zawadowicz. Podczas prezentacji 

opowiedzieli o wszystkich etapach swojej pracy: 

planowaniu, zakupie materiałów, pozyskaniu środków 

finansowych, wykonaniu i zamontowaniu tablic.  

 

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ 
W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła 

uczestniczyła w realizacji rządowego programu 

„Książki naszych marzeń”. Umożliwił on zakup 

książek do biblioteki szkolnej za łączną sumę 

1250,00 zł. Wszystko po to, aby promować 

czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, a także 

rozwijać ich zainteresowania czytelnicze. W ramach 

projektu biblioteka szkolna zrealizowała szereg 

działań zachęcających uczniów i ich rodziców do 

indywidualnego i wspólnego czytania: 

 „Konkurs jednego wiersza” – recytatorski, 

 „Czytanie łączy pokolenia” – tydzień głośnego 

czytania  dla dzieci, nauczycieli i rodziców, 

 „Brzechwa dzieciom” – konkurs znajomości 

wierszy Jana Brzechwy, 

 „Moja ulubiona książka ze szkolnej biblioteki” – 

konkurs plastyczny i literacki, 

 „Ubierz się w książkę”  - konkurs na sleeveface, 

 „Gorliczanie piszą książkę dla dzieci” – konkurs 

literacki, 

 pasowanie na czytelnika biblioteki, 

 prelekcje podczas spotkań z rodzicami, 

 projekty edukacyjne z wykorzystaniem 

księgozbioru biblioteki, 

 umożliwienie uczniom wypożyczania książek 

podczas ferii zimowych i letnich. 

Realizacja tych działań, a zwłaszcza wzbogacenie 

księgozbioru w nowości czytelnicze sprawiło,  

że czytelnictwo znacznie wzrosło.  Oby tak dalej! 
 

Małgorzata Ostrowska 



JAK MINĄŁ ROK ? 
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Konkursy tematyczne 
 

XXV Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, 

zorganizowany przez Towarzystwo Upowszechniania 

Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu: 

Joanna Czeluśniak (5 SP) – wyróżnienie 

Udział: Natan Siwulski, Bartosz  Luksa i Hubert Pabisiński  

(4 SP), Marzena  Wąs i Bartosz Sowa (5 SP) 

 

IX Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Upowszechniamy 

zdrową żywność”, zorganizowany przez PCE w Gorlicach: 

Monika Ryczek (III G) – I miejsce (etap gminny) 

                                           I miejsce (etap powiatowy)   

Ewelina Basista (6 SP) – I miejsce (etap gminny) 

 
XXII Konkurs „Znam moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką”, 

zorg. przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej: 

Marzena Wąs (5 SP) - II miejsce w kat. szkół podstawowych 

Julia Furmanek (I G) - II miejsce w kat. gimnazjów   

 

Konkurs „Ubierz się w książkę, czyli sleeveface”, 

zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gorlicach: 

Anna Wacławik (I G) – wyróżnienie 

Udział: Gabriela Liana (6 SP), Natalia Bogdan, Anna 

Wacławik, Weronika Wielopolska, Wiktoria Wielopolska,  

Jan Szura (I G) 

 

Ogólnopolski konkurs „Bezpieczniki Tauronka”, 

zorganizowany przez TAURON Polska Energia S.A.: 

Klasa 6 SP – V miejsce   

 

Powiatowy Konkurs Historyczny „Kto Ty jesteś? Od 

legendy do tożsamości narodowej”, zorganizowany przez 

Zespół Szkół w Łużnej: 

Udział: Ewelina Basista (6 SP), Arkadiusz Kalisz (6 SP)  

i Konrad Wójcikiewicz (6 SP) 

 

Ogólnopolski Konkurs „Focus-Spring 2016”, zorganizowany 

przez Centrum Edukacji Focus: 

Udział: Natan Siwulski (4 SP), Hubert Stygar, Anna 

Materlińska i Marzena Wąs (5 SP), Gabriela Liana, Miłosz 

Rybowicz, Arkadiusz Kalisz, Martyna Wójcicka, Aleksandra 

Stempkowicz, Aleksandra Róż, Ewelina Basista (6 SP) 

 

II Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla najmłodszych 

„Happy Kids”, zorg. przez Zespół Szkół w Dominikowicach: 

Oskar Pluskota (3 SP) - V miejsce 

 

Konkurs zespołowy „Coś z niczego. Coś z niepotrzebnego” 

(projekt „Pan Sprzątalski”), zorganizowany przez Biosystem 

Organizacja Odzysku Opakowań SA: 

Klasa 3 SP – I miejsce  

Klasa 1 SP – II miejsce 

  

Konkurs zespołowy „Na tropie śmieciucha” (projekt „Pan 

Sprzątalski”), zorganizowany przez Biosystem Organizacja 

Odzysku Opakowań SA: 

Klasa 1 SP – II miejsce 

 

VI Międzyprzedszkolne Potyczki Matematyczne „Zagadki 

matematyczne”, zorganizowane przez Samorządowe 

Przedszkole w Ropicy Polskiej: 

Oddział Przedszkolny - udział 

 

Konkurs plastyczno-fotograficzny „Piekna nasza Gmina 

Cała” (XVII Gminny Przegląd Ekologiczny „Każdy 

przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”), zorganizowany 

przez Samorządowe Przedszkole w Kobylance: 

Oddział Przedszkolny - udział 

 

Konkurs „Zagrożenia w Internecie”, zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice: 

Udział: Klasa 4 SP (happening), Klasa I G (gazetka ścienna)  

 

I Mistrzostwa Małego Mistrza Gminy Gorlice, 

zorganizowany przez Zespół Szkół w Ropicy Polskiej: 

Udział: Barbara Bochenek, Eryk Górski, Oliwier Rutana  

(1 SP), Maja Góra, Dawid Luksa, Eryk Pabisiński (2 SP) 

 

 

 
Konkursy literackie i recytatorskie 
 

VIII Wojewódzki Konkurs Recytatorsko-Plastyczny 

„Królowa Jadwiga – vetera et nova”, zorganizowany przez 

ZSZ w Bieczu: 

Sara Liana (III G) – III miejsce 

Mariola Wąs (III G) - udział 

 

XII Biesiada Poetycka „Opowiem ci bajkę wierszem lub 

prozą”, zorganizowana przez Zespół Szkół w Ropicy Polskiej: 

Marzena Wąs (5 SP) - I miejsce, 

Anna Materlińska (5 SP) - III miejsce 

 

XVIII Gminny Turniej Recytatorski „Poetyckie Majówki”, 

zorg. przez  Ośrodek Kultury Gminy Gorlice w Zagórzanach: 



Ewelina Rutana (II G) - I miejsce w kat. gimnazjów

Marzena Wąs (5 SP) - III miejsce w kat. szkół podst.

Gabriela Liana - udział 

 

XXXIV Jesienny Gorlicki Konkurs Poezji Jednego Wiersza,

zorganizowany przez GCK w Gorlicach: 

Marzena Wąs (5 SP) – wyróżnienie 

Mariola Wąs (III G) – wyróżnienie 

Udział: Maja Góra (2 SP), Zuzanna Czeluśniak (3 SP), Anna 

Materlińska (5 SP), Karolina Pyznar (6 SP) 

 

Recytatorski Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji 

Religijnej „Pierścień Świętej Kingi”, eliminacje powiatowe 

w MDK w Gorlicach:  

Udział: Marzena Wąs (5 SP), Joanna Czeluśniak (5 SP), 

Karolina Pyznar (6 SP) 

 

 
Konkursy plastyczne 
XXII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny 

„Piotruś Pan”, zorganizowany przez Miejskie Przedszkole 

Integracyjne Nr 6  im. J. Korczaka w Kołobrzegu:

Oliwier Przybyłowicz (2 SP) - I miejsce   

 

XXIII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny 

„Szafa Sabinki”, zorganizowany przez Szkołę Podstawową 

w Żychlinie: 

Oliwier Przybyłowicz (2 SP) – I miejsce 

 

XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka Świąteczna 

Boże Narodzenie, Nowy Rok”, zorganizowany przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach: 

Klaudia Dziedzic (III G) - nagroda i kwalifikacja do wystawy 

 

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje spotkani

z folklorem”, zorganizowany przez Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda” w Rybniku.:

Rita Słota (III G) – nagroda 

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Szukałem Was, a Wy 

przyszliście do mnie”, zorg. przez Zespół Szkół w Łużnej:

Monika Ryczek (III G) – wyróżnienie  
 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Techniczny „Zabawkowe 

Cuda”, zorganizowany przez Niepubliczne Przedszkole 

„Akademia Puchatka” w Sokołowie Podlaskim:

Miłosz Duran (OP) - wyróżnienie 

 

Konkurs plastyczny „Mój kolega z misji”, zorg

Świetlicę „Przystań” przy Parafii Świętej Jadwigi Królowej 

w Gorlicach: 

Karolina Kalisz (3 SP) – wyróżnienie 

w kat. gimnazjów 

w kat. szkół podst. 

XXXIV Jesienny Gorlicki Konkurs Poezji Jednego Wiersza, 

Maja Góra (2 SP), Zuzanna Czeluśniak (3 SP), Anna 

Recytatorski Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji 

eliminacje powiatowe 

Marzena Wąs (5 SP), Joanna Czeluśniak (5 SP), 

XXII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny 

, zorganizowany przez Miejskie Przedszkole 

Integracyjne Nr 6  im. J. Korczaka w Kołobrzegu: 

XXIII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny 

przez Szkołę Podstawową  

XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka Świąteczna 

, zorganizowany przez 

i kwalifikacja do wystawy  

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje spotkanie  

, zorganizowany przez Ognisko Pracy 

Zespół „Przygoda” w Rybniku.: 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Szukałem Was, a Wy 

, zorg. przez Zespół Szkół w Łużnej: 

Techniczny „Zabawkowe 

zorganizowany przez Niepubliczne Przedszkole 

w Sokołowie Podlaskim:  

zorg. przez 

przy Parafii Świętej Jadwigi Królowej  

Konkurs plastyczny „Stroik Bożonarodzeniowy”

zorganizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 8 w Chełmie:

Joanna Mikosz (OP) - udział  

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Choinka Moich 

Marzeń”, zorganizowany przez Niepubliczne Przedszkole 

Małych Odkrywców w Gdyni:

Amelia Róż (OP) - udział 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły Bożego 

Narodzenia”, zorg. przez Samorządowe Przedszkole

 w Bielsku: 

Udział: Angelika Mazur, Jakub Luksa, Zuzanna Luksa 

i Joanna Guzik (OP) 

 

XXII Gminne Prezentacje Palm, Pisanek i Stołów 

Wielkanocnych w Kobylance:

Udział: Oddział Przedszkolny; Gabriela Liana (6 SP) 

i Karolina Pyznar (6 SP) 

 

 

Konkursy wokalne i muzyczne
 

IX Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej, z

przez MDK w Gorlicach: 

Oliwia Zawiła (6 SP) – II miejsce

Natalia Burkot (4 SP) – wyróżnienie

Bartosz Gbur (2 SP) - udział 

 

Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Religijnej 

„Polska moich marzeń”, zorg. p

Sara Liana (III G) – wyróżnienie

Natalia Bogdan (I G) - udział 

 

III Międzygminny Konkurs Muzyczny „Na skrzydłach 

muzyki”, zorganizowany przez Zespół Szkolno

w Strzeszynie i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu:

Julia Hołowata (5 SP) – I miejsce

 

XIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, 

zorganizowany przez Zespół Szkół  w Kobylance:

Sara Liana (III G) – III miejsce

Udział: Gabriela Liana (6 SP), Oliwia Zawiła (6 SP)  

 

XXI Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów, 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu:

Udział: Natalia Burkot (4 SP), Gabriela Liana (6 SP), Oliwia 

Zawiła (6 SP), Natalia Bogdan (I G) oraz Sara Liana (III G)

 

IX Gminny Festiwal Piosenki

zorganizowany przez Zespół Szkół w Dominikowicach:

Bartosz Gbur (2 SP) – udział 

Konkurs plastyczny „Stroik Bożonarodzeniowy”, 

zorganizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 8 w Chełmie: 

 

Konkurs Plastyczny „Choinka Moich 

, zorganizowany przez Niepubliczne Przedszkole 

Małych Odkrywców w Gdyni: 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły Bożego 

, zorg. przez Samorządowe Przedszkole 

Angelika Mazur, Jakub Luksa, Zuzanna Luksa  

XXII Gminne Prezentacje Palm, Pisanek i Stołów 

w Kobylance: 

Oddział Przedszkolny; Gabriela Liana (6 SP)  

Konkursy wokalne i muzyczne 

Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej, zorganizowany 

II miejsce 

wyróżnienie 

 

Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Religijnej 

, zorg. przez Zespół Szkół w Łużnej: 

wyróżnienie 

udział  

III Międzygminny Konkurs Muzyczny „Na skrzydłach 

, zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  

Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu: 

I miejsce 

XIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, 

zorganizowany przez Zespół Szkół  w Kobylance: 

III miejsce 

Gabriela Liana (6 SP), Oliwia Zawiła (6 SP)   

XXI Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów, zorg. przez 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu: 

Natalia Burkot (4 SP), Gabriela Liana (6 SP), Oliwia 

Zawiła (6 SP), Natalia Bogdan (I G) oraz Sara Liana (III G) 

IX Gminny Festiwal Piosenki „Małolat 2016”, 

zorganizowany przez Zespół Szkół w Dominikowicach: 

 



 
Sport 
W ramach XXI Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej 

Gminy Gorlice, organizowanych przez Szkolny Związek 

Sportowy Gminy Gorlice rozegrano wiele zawod

W rozgrywanych od września do maja igrzyskach nasza 

szkoła zdobyła VII miejsce w rywalizacji na najlepszą 

szkołę w Gminie Gorlice. Oto najlepsze wyniki:

 

Piłka siatkowa (Klęczany – Stróżówka – Dominikowice)

II miejsce chłopców z gimnazjum: Dominik Nigbor, Szymon 

Czerwień, Mateusz Bajorek Arkadiusz Bieleń, Damian Gucfa, 

Łukasz Jędrusiak, Bartłomiej Mruk, Adrian Przybyłowicz, 

Patryk Wielopolski 

 

III miejsce dziewcząt z gimnazjum: Zuzanna Bajorek, 

Izabela Bieleń, Sylwia Stępkowicz, Emilia Wójcikiewicz,

Klaudia Dobek, Daria Grzesiak, Sara Liana, Natalia Luksa

 

Mini piłka siatkowa (Szymbark) 

I miejsce dziewcząt ze szkoły podstawowej: 

Druciak, Alicja Ryczek, Martyna Kamińska, Martyna 

Kaszowicz, Gabriela Liana, Karolina Pyznar, Martyna 

Wójcicka, Oliwia Zawiła 

 

Mini piłka koszykowa (Stróżówka) 

II miejsce dziewcząt ze szkoły podstawowej: 

Basista, Martyna Kamińska, Martyna Kaszowicz, Karolina 

Pyznar, Martyna Wójcicka, Oliwia Zawiła, Anna Wacławik

 

Lekkoatletyka (Kobylanka) 

Martyna Kamińska – I m. w czwórboju lekkoatletycznym

Klaudia Dobek  – II miejsce w rzucie dyskiem

Sara Liana – III miejsce w pchnięciu kulą 

                       III miejsce w rzucie dyskiem 

Martyna Wójcicka – IV m. w czwórboju lekkoatletycznym

Damian Gucfa – I miejsce w skoku w dal 

                              I miejsce w biegu na 100m 

Patryk Wielopolski – I miejsce w rzucie oszczepem

Arkadiusz Bieleń – II miejsce w rzucie dyskiem

Adrian Przybyłowicz – II miejsce w biegu na 100 m

Arkadiusz Bieleń, Damian Gucfa, Adrian Przybyłowicz, 

Bartosz Dziki – I miejsce w sztafecie 4x100 m

 

Turniej siatkówki zaprzyjaźnionych szkół (Kwiatonowice):

I miejsce chłopców z gimnazjum  

 

Zawody powiatowe 
 

Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe (Zagórzany),

w ramach „Igrzysk 2015/2016”: 

Martyna Kamińska – II miejsce w biegu na 800m

W ramach XXI Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej 

Gminy Gorlice, organizowanych przez Szkolny Związek 

Sportowy Gminy Gorlice rozegrano wiele zawodów.  

W rozgrywanych od września do maja igrzyskach nasza 

szkoła zdobyła VII miejsce w rywalizacji na najlepszą 

szkołę w Gminie Gorlice. Oto najlepsze wyniki: 

Dominikowice) 

Nigbor, Szymon 

Czerwień, Mateusz Bajorek Arkadiusz Bieleń, Damian Gucfa, 

Łukasz Jędrusiak, Bartłomiej Mruk, Adrian Przybyłowicz, 

: Zuzanna Bajorek, 

Izabela Bieleń, Sylwia Stępkowicz, Emilia Wójcikiewicz, 

Klaudia Dobek, Daria Grzesiak, Sara Liana, Natalia Luksa 

I miejsce dziewcząt ze szkoły podstawowej: Paulina 

, Alicja Ryczek, Martyna Kamińska, Martyna 

Kaszowicz, Gabriela Liana, Karolina Pyznar, Martyna 

II miejsce dziewcząt ze szkoły podstawowej: Ewelina 

Basista, Martyna Kamińska, Martyna Kaszowicz, Karolina 

Pyznar, Martyna Wójcicka, Oliwia Zawiła, Anna Wacławik 

w czwórboju lekkoatletycznym 

w rzucie dyskiem 

w czwórboju lekkoatletycznym 

 

w rzucie oszczepem 

w rzucie dyskiem 

w biegu na 100 m 

ian Gucfa, Adrian Przybyłowicz, 

w sztafecie 4x100 m 

(Kwiatonowice): 

(Zagórzany),  

w biegu na 800m 

Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w mini siatkówce 

(Bobowa) w ramach „Igrzysk2015/2016”:

III miejsce dziewcząt ze szkoły podstawowej:

Druciak, Alicja Ryczek, Martyna Kamińska, Martyna 

Kaszowicz,  Gabriela Liana, Karolina Pyznar, Martyna 

Wójcicka, Oliwia Zawiła 

 
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w tenisie 

stołowym chł. (Ropa) w ramach „Gimnazjady 2015/2016”:

Krystian Zawadowicz – II miejsce

Marcin Bedus – V miejsce  

 

XVI Powiatowa Spartakiada Lekkoatletyczna 

w ramach „Gimnazjady 2015/2016”:

Adrian Przybyłowicz – II miejsce 

Patryk Wielopolski – III miejsce 

Arkadiusz Bieleń, Damian Gucfa, Adrian Przybyłowicz, 

Tomasz Wójcicki – II miejsce 

 

Zawody wojewódzkie 
 

Szkolna Indywidualna Liga Lekkoatletyczna 

w ramach „Małopolskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej”:

Adrian Przybyłowicz – III miejsce

 

Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w tenisie 

stołowym drużynowym  chłopców 

Marcin Bedus i Arkadiusz Bieleń 

 

 

Rekordy szkoły 
 

Martyna Kamińska (6 SP) - bieg na 60 m 

 

Martyna Kamińska (6 SP) - bieg na 100 m 

 

Martyna Kamińska (6 SP) - bieg na 300 m 

 

Martyna Kamińska (6 SP) - czwórbój LA indyw. 

 

Sara Liana (IIIG) – rzut dyskiem 

 

Tomasz Wójcicki, Arkadiusz Bieleń, Adrian Przybyłowicz, 

Damian Gucfa (III G) – sztafeta 4x100 

 

Martyna Kamińska, Martyna Kaszowicz, Alicja Ryczek, 

Martyna Wójcicka, Gabriela Liana (6 SP), 

Paulina Druciak (5 SP) – czwórbój LA drużynowo 

Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w mini siatkówce 

(Bobowa) w ramach „Igrzysk2015/2016”: 

III miejsce dziewcząt ze szkoły podstawowej: Paulina 

, Alicja Ryczek, Martyna Kamińska, Martyna 

wicz,  Gabriela Liana, Karolina Pyznar, Martyna 

Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w tenisie 

(Ropa) w ramach „Gimnazjady 2015/2016”: 

II miejsce 

XVI Powiatowa Spartakiada Lekkoatletyczna (Bobowa)  

w ramach „Gimnazjady 2015/2016”: 

II miejsce w biegu na 100m 

III miejsce w rzucie oszczepem 

Arkadiusz Bieleń, Damian Gucfa, Adrian Przybyłowicz, 

II miejsce w sztafecie 4x100m 

 

Szkolna Indywidualna Liga Lekkoatletyczna (Kraków) 

w ramach „Małopolskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej”: 

III miejsce w pchnięciu kulą 

Młodzieży Szkolnej w tenisie 

stołowym drużynowym  chłopców (Limanowa): 

Marcin Bedus i Arkadiusz Bieleń – VI miejsce  

 

bieg na 60 m – 9,04 s 

bieg na 100 m – 14,27 s 

bieg na 300 m – 47,94 s 

czwórbój LA indyw. - 251 p. 

rzut dyskiem – 19,73 m 

Tomasz Wójcicki, Arkadiusz Bieleń, Adrian Przybyłowicz, 

sztafeta 4x100 – 49,56 s 

Martyna Kamińska, Martyna Kaszowicz, Alicja Ryczek, 

Martyna Wójcicka, Gabriela Liana (6 SP),  

czwórbój LA drużynowo – 945 p. 



Uśmiechnij się! 
 

- Tato, pamiętasz, jak opowiadałeś, że wywalili cię ze 
szkoły? 
- No… 
- Widzisz, jak historia lubi się powtarzać. 
 
Chłopak pyta dziewczynę: 
- Chcesz ze mną chodzić? 
Dziewczyna na to: 
- A co, sam się boisz??? 
 
Po klasówce z matmy rozmawia dwóch kolegów: 
- Ile zadań rozwiązałeś? 
- Ani jednego. A ty? 
- Też ani jednego. I znów nauczyciel powie, że ściągaliśmy 
od siebie. 
 

 
 
Mały Jaś prosi starszego brata: 
- Poproś mamę, żeby dała mi na kino. 
- Mama jest tak samo moja jak twoja. 
- No tak, ale ty ją dłużej znasz… 
 
Turyści opuszczają góralską stodołę, w której nocowali. 
- Baco, czy w tej stodole zawsze wam tak dach przecieka? 
- Nie, tylko wtedy, kiedy pada deszcz – odpowiada góral. 
 
- Jakie są trzy zwierzęta żyjące nocą? 
- Sowa, nietoperz  i… internauta.  
 
Chłopiec do kolegi: 
- Moja siostra to ma szczęście… 
- Dlaczego? 
- Była na imprezie, gdzie grali w taką grę, że każdy chłopiec 
musiał pocałować dziewczynę albo dać jej tabliczkę 
czekolady? 
- I co? 
- Przyniosła 12 tabliczek czekolady. 
 
- Chłopcze – denerwuje się nauczyciel – ty masz w głowie 
trociny. 
- Pocieszył mnie pan! Mama twierdzi, że mam kompletną 
pustkę. 
 

Podczas lekcji nauczyciel zauważa, że na końcu klasy kilku 
uczniów zajętych jest rozmową: 
- Halo! Tam w ostatnich ławkach! Czy mnie słyszycie? 
- Tak, trochę słyszymy, ale wcale nam to nie przeszkadza… 
 
Na religii: 
- Kto widzi i wie wszystko? 
Na to Jasiu: 
- Moja sąsiadka... 
 
Lekcja przysposobienia obronnego: 
- Które krwotoki są groźniejsze: zewnętrzne czy 
wewnętrzne? 
- Wewnętrzne. 
- A dlaczego? 
- Bo trudniej pacjenta obandażować. 
 
- Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu synowi zadanie 
z matematyki? 
- Tak, przed chwilą. 
- A da pan spisać? 
 
Małgosia bardzo dużo rozmawiała na lekcjach, dlatego pani 
profesor wpisała jej uwagę do dzienniczka. Następnego 
dnia Małgosia pokazuje pani dzienniczek, a tam notatka 
pod uwagą: 
- To jeszcze nic! Usłyszałaby pani moją żonę! 
 
Przed klasówką: 
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu! 
- My również, proszę pani! 
 
Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu wnikliwie  
w oczy: 
- Zawsze gdy jest klasówka, ciebie nie ma, bo babcia chora, 
tak? 
- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia 
symuluje. 
 
Na lekcji polskiego: 
- Dlaczego smród piszemy przez "ó" zamknięte? 
- Żeby się nie rozchodził. 

 
 

Kiedy wynaleziono? 
 

 Oceny szkolne                    1818 

 Guma do żucia                   1848 

 Chipsy ziemniaczane          1853 

 Pasta do zębów w tubce     1891 

 Hulajnoga                         1897 

 Chusteczki higieniczne      1918 

 Kostium bikini                   1946 

 Lalka Barbie                     1959 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne lekcje … 

 

 

 
 

 

1 – błękitny, 2 – żółty, 3 – zielony, 4 – ciemnozielony, 5 – czerwony, 6 – brązowy,  

7 – ciemnobrązowy, 8 – pomarańczowy, 9 - popielaty 
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