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Gdy myślę o Wielkanocy –  

czy to w dzień, czy w nocy -  

widzę zajączków szeregi,  

co mają wąsy i piegi. 

Widzę kurczątka i jajka.  

I wcale to nie jest bajka! 

Bo moja mama kochana  

już od samego rana 

szykuje mnóstwo łakoci,  

ma oczy pełne dobroci. 

Barszczyk i jajka na stole  

(chociaż ja mazurki wolę) 

i wielkie baby, i chrzan,  

na środku baran jak pan, 

co wszystkim tu zawiaduje.  

Rodzina już się częstuje, 

a tatuś ma śmieszną minę,  

bo on ma dla nas nowinę. 

Gdy zjemy pyszne śniadanie  

i każdy od stołu wstanie, 

zaprosi dzieci i gości  

do korowodu radości. 

Będziemy szukać słodyczy,  

co tylko kto sobie życzy: 

kurczaczki czekoladowe,  

jajeczka wielosmakowe… 

Bo taką tradycję mamy  

i wszystkich Was zapraszamy! 

Lecz najpierw rano, raniutko  

wszyscy ubrani cieplutko 

na mszę przepiękną idziemy,  

a rezurekcją ją zwiemy. 

 

              Małgorzata Wójtowicz 



NIE DAJMY ZGINĄĆ 

POLEGŁYM 
 

Dnia 3 marca w naszej szkole 

obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. Uroczysty apel 

przygotował Samorząd Uczniowski pod 

kierunkiem pani Anety Boryczko.  

Przypomniano ciężki los Polaków, którzy 

oddawali życie za ojczyznę. „Żołnierzami 

Wyklętymi” nazywa się żołnierzy polskiego 

podziemia niepodległościowego, którzy stawili opór komunistycznej władzy i podjęli z nią walkę. Dzielnie 

sprzeciwiali się sowietyzacji Polski, podporządkowaniu jej ZSRR. Ginęli zamęczeni w więzieniach lub 

rozstrzeliwani w egzekucjach. Ich zbrojny opór zakończyło zastrzelenie sierżanta Wojska Polskiego Józefa 

Franczaka pseudonim „Lalek” w 1963 roku. Szczególnie wzruszyła nas recytacja „Ostatniego listu do 

Matki”: 

 

Piszę do Ciebie, Mamo, bo wiem, że klęcząc prosisz Boga  

O syna i o zmiłowanie, bo wielka w sercu twoim trwoga.(…) 

Nie płacz, Mateczko, muszę przejść te siedem schodów do piwnicy, 

Nieść moje osiemnaście lat, aby nie wlekli mnie strażnicy.  

Kocham cię, Matuś, słońce, wiatr i łopot żagli na jeziorze  

I pierwszych pocałunków smak i kiedy jest wzburzone morze! 

Umierać jest mi strasznie żal, przysięgam na mą biedną duszę.  

Tak trudno przejść te siedem schodów, a przecież przejść je muszę!!!  

Więc jeśli kiedyś WRÓCI POLSKA, to niech się o nas ktoś upomni.  

Żegnaj, Mateczko, muszę kończyć, klucz zgrzyta w zamku... idą po mnie! 

 

Przez lata nie wolno było mówić prawdy o antykomunistycznym podziemiu zbrojnym, organizacjach, 

które od chwili zakończenia wojny walczyły w konspiracji. Nie mówiono o tym w szkołach, nie pisano  

w książkach. Jeśli wspominano, to z pogardą – mówiąc o nich: bandyci, zdrajcy, zaplute karły reakcji. Wiele 

lat upłynęło, zanim 4 lutego 2011 Sejm oficjalnie uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym 

Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Julia Furmanek           
 

KIEDY MY ŻYJEMY 
 

W słowach i nutach pieśni patriotycznych za-

klęta jest opowieść o Ojczyźnie. Dnia 10 marca 

odbył się w naszej szkole apel dotyczący 220. 

rocznicy powstania „Mazurka Dąbrowskiego”  

i 90. rocznicy  ustanowienia go hymnem Polski. 

Spotkaliśmy się, aby pieśnią uczcić Polskę  

i Niepodległość. 

Apel został przygotowany przez Samorząd 

Uczniowski pod kierunkiem pani Edyty Duran. 

Rozpoczęliśmy obchody od odśpiewania na stoją-



co wszystkich zwrotek hymnu. Przedstawiona następnie prezentacja 

pozwoliła nam  poznać wiele faktów z życia Józefa Wybickiego  

i kilka ciekawostek na temat historii powstania hymnu. W następnej 

części do występujących dołączyła szkolna społeczność i można 

było wykazać się talentem wokalnym. Kolejno odśpiewaliśmy: 

„Rotę”, „Boże coś Polskę”, „My, Pierwsza Brygada”, „Rozkwitały 

pąki białych róż”. Te pieśni są dowodem polskiego trwania, budzą 

wspomnienia rodzinnego domu i echa dawnych lat. Są dowodem 

historii naszego narodu. Były zawsze i będą nadal manifestacją na-

szej wspólnoty i tożsamości narodowej, a dla nas – współczesnych 

Polaków - są  szansą na zakorzenienie we własnej kulturze i histo-

rii.  

Śpiewajmy i przekazujmy te pieśni następnym pokoleniom, 

gdyż (jak powiedział Oskar Kolberg): „Naród, który przestaje śpie-

wać, przestaje istnieć”. 

Jakub Wacławik 

 
Klasa III Gimnazjum w Klęczanach  

podczas egzaminów gimnazjalnych – 19, 20, 21 kwietnia 2017 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Boże, spraw, żebym siedziała w ostatniej ławce!                                  Próba mikrofonu. Słyszysz mnie?                                                                                        
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Egzamin egzaminem... ale na głodzie                             Kuba: Hmmm… Czy to nie ja powinienem być           
jeszcze nikt nigdy nic mądrego nie wymyślił!                                     najbardziej wyluzowany? 



GRUNT TO DOBRE 
WYCHOWANIE 

 

29 marca w naszej szkole odbył 

się Dzień Samorządności. Nad przy-

gotowaniem i przebiegiem imprezy 

czuwały panie: Katarzyna Jagielska-

Liana i Aneta Boryczko. Uczniowie 

klas 4-6 SP oraz I-III G musieli 

przygotować „kulturalne drzewko”  

z hasłami propagującymi zasady 

savoir vivre, gazetkę ścienną, prezentację multimedialną na wylosowany temat (strój wizytówką człowieka,  

w restauracji, w operze, teatrze, kinie, w bibliotece, przy stole, w środkach transportu), klasowe hasło oraz 

wierszyk lub piosenkę o dobrym wychowaniu.   

Program dnia podzielono na dwie części. Podczas gdy klasy 

szkoły podstawowej prezentowały swoje dokonania w holu 

szkoły, gimnazjum udało się do biblioteki szkolnej na konkurs 

matematyczny. Potem zamienili się rolami.  

Komisja  

w składzie: 

pani Małgo-

rzata Ostrow-

ska, pani Bo-

żena Cetnarowicz–Mańka oraz pani Renata Wojnarska oce-

niała pomysł, wykonanie i zaangażowanie uczniów. Po za-

prezentowaniu się każdej z klas, odbył się konkurs spraw-

dzający znajomość zasad kulturalnego zachowania oraz 

umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną. 

Przedstawiciele klas (2-osobowe drużyny) odpowiadali na 

pytania. Po zaciętej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy: 

 w kategorii gimnazjum 

I miejsce – klasa II G 

II miejsce – klasa I G 

III miejsce – klasa III G 

 w kategorii szkoły podstawowej 

I miejsce – klasa 6 SP 

II miejsce – klasa 5 SP 

III miejsce – klasa 4 SP 

 

Ogłoszono także wyniki plebiscytu 

„Mistrz Dobrych Manier”: wygrała Anna 

Wacławik (II G), druga była Karolina Ka-

lisz (4 SP), trzecie miejsce zajęła Aleksan-

dra Stempkowicz (I G).  

Na końcu wręczono dyplomy i nagrody, a każda z klas otrzymała edukacyjne gry. Całość podsumowała 

pani Dyrektor, dziękując wszystkim za aktywny udział w imprezie.   

Natalia Bogdan 



PIENIĄDZE  

TO NIE WSZYSTKO 
Dnia 29 września (równolegle z Dniem Samorząd-

ności) odbywał się w naszej szkole Dzień Matematyki 

pod hasłem: „Pieniądze to nie wszystko”. Konkurs roz-

grywany był w bibliotece, w dwóch grupach wieko-

wych: szkoła podstawowa (klasy 4-6) i gimnazjum (kla-

sy I-III).  

Czterech przedstawicieli każdej klasy rozlosowało 

między sobą karteczki z nazwami czterech zespołów. Powstały więc cztery drużyny („funty”, „euro”, „złote” i „do-

lary”) złożone z przedstawicieli każdej klasy. Wszystko po to, 

aby szanse były wyrównane.  

Po zaciętej walce w szkole podstawowej wygrała grupa 

„funty” w składzie: Zuzanna Czeluśniak (4 SP), Krystian Dobek  

(5 SP), Bartosz Sowa (6 SP). Również  w gimnazjum wygrały 

„funty” : Konrad Wójcikiewicz (I G), Anna Wacławik (II G), Marcin 

Bedus (III G). Wszystkie klasy otrzymały po cztery gry planszo-

we, a uczestnicy - dyplomy z gratulacjami. Zabawa była niezła! 

Mamy nadzieję na kontynuację tego konkursu w następnym 

roku szkolnym. 

Anna Wacławik 

 

W BAŚNIOWEJ KRAINIE 
 

7 kwietnia w naszej szkole odbył się przegląd małych form teatralnych pod 

hasłem „W Baśniowej Krainie”. Każda klasa (1-5 SP) pod opieką wychowawcy 

lub nauczyciela polonisty przygotowała przedstawienie. Wybrali scenariusz, 

kostiumy, elementy dekoracji, podkład muzyczny. Nauczyli się swoich ról  

i wyćwiczyli ruch sceniczny. Na spotkanie zaprosiliśmy panią dyrektor Jadwigę 

Kalisz oraz nauczycieli. Na widowni zasiedli… aktorzy i widzowie zarazem. Nikt się nie nudził – każdy 

miał jakąś rolę do odegrania. 

Najmłodsi uczniowie (klasa 1 SP) przygotowali dwie inscenizacje: „Zagubiona dróżka” oraz „Ślimak, 

wystaw rogi”. Pierwsza z nich opowiadała o wilku, który chciał zjeść zajączka. Na szczęście wszystko do-

brze się skończyło i zajączek uszedł z życiem. W drugiej 

części występowały dwa ślimaki (mąż i żona), które ciągle 

się kłóciły. 

Kolejno na scenie pojawiła się klasa 2 SP i zaprezento-

wała przedstawienie „Szewczyk Dratewka”. Główny bohater 

był bardzo pomocnym, ale ubogim chłopcem. Wyruszył on  

w poszukiwaniu pracy i w tym czasie miał kilka przygód. 

Ostatnią z nich i zarazem najtrudniejszą dla Szewczyka Dra-

tewki było uratowanie księżniczki. Czarownica wymyślała 

kolejne zadania, które chłopiec musiał wykonać. Dzięki po-

mocy zwierząt, które wcześniej spotykał na swojej drodze,  

i którym bardzo pomógł, udało mu się wykonać wszystkie 



zadania i uratować księżniczkę.  

Przedstawienie klasy 3 SP opowiadało o Królewnie 

Śnieżce, która miała ciężkie życie, spotykało ją dużo 

cierpienia. Zła macocha kazała ją nawet zabić. Na 

szczęście leśniczy zlitował się nad dziewczyną i zo-

stawił ją w lesie. Zamieszkała z siedmioma krasnolud-

kami i wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Nie-

stety, królowa dała jej do zjedzenia zatrute jabłko… 

Na końcu okazało się jednak, że zły los raz na zawsze 

ją opuścił i zamieszkała w zamku z przystojnym kró-

lewiczem. To przedstawienie bardzo nam się podoba-

ło. Nauczyło nas, że zawsze po burzy wychodzi słon-

ko. 

Występ klasy 4 SP był bardzo ciekawy. Opo-

wiadał o Prometeuszu, który bardzo dobrze opie-

kował się ludźmi. Gdy pewnego dnia Zeus zabrał 

im ogień, Prometeusz wykradł go z Olimpu. Na-

raził się bogom i został przykuty do skały. Co-

dziennie przylatywał orzeł i wyszarpywał mu 

wątrobę, która ciągle odrastała. Potem Zeus 

uświadomił sobie, że to zbyt surowa kara i po-

zwolił Prometeuszowi zamieszkać na Olimpie 

razem z innymi bogami. 

Klasa 5 SP przedstawiła legendę o warszaw-

skim bazyliszku. Opowiadała ona o dziewczynce 

i jej młodszym bracie, który poszedł do lochów, 

aby zgładzić bazyliszka. Potwór był bardzo niebezpieczny - 

wszystkich ludzi, którzy spojrzeli mu w oczy, zamieniał  

w kamień. Taki właśnie los spotkał Marka. Chcąc go rato-

wać, Magda wpadła na świetny pomysł – wzięła lustro, 

bazyliszek popatrzył na swoje odbicie i… skamieniał. Po-

tem wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Ten występ bardzo 

nam się podobał! Klasa piąta przygotowała dużo fajnych 

rekwizytów. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali gorące brawa! Pani Dy-

rektor podziękowała małym artystom i ich opiekunom. 

Każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom za udział i puz-

zle. To był jeden z najlepszych dni w szkole.                                 Korzystając z okazji, pani Małgorzata 

Ostrowska, gospodarz spotkania, podsumowa-

ła konkurs plastyczny „Mój baśniowy świat”. 

Dyplomy i nagrody otrzymali: 

 Milena Jodłowska (klasa 1 SP) 

 Martyna Augustyn (klasa 2 SP) 

 Dawid Luksa (klasa 3 SP) 

Wszystkie wyróżnione prace zaprezentowane 

zostały na gazetce obok biblioteki szkolnej. 
 

Izabela Abram i Oliwia Wielopolska, 4 SP 



Krótko i na temat 
 

Podróżnik  

Pierwszy dzień wiosny (21 marca) spędziliśmy w… Tajlandii. A to za sprawą przed-

stawiciela grupy „Trzask”, który zabrał nas w kolorową i pełną niespodzianek wir-

tualną podróż. Wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o kulturze, florze i faunie tego 

kraju, zilustrowanych przeźroczami. Niektórzy przymierzyli tajskie ubiory i okazało 

się, że całkiem im do twarzy…    (MO) 

Zaelektryzowani  

31 marca klasy 1-6 SP oraz I-III 

G wzięły udział w niezwykłej 

lekcji. Temat brzmiał intrygu-

jąco: „Czy to magia?? Nie, to 

czysta nauka”. Poprowadził ją 

szanowany uczony mędrzec oraz jego pupilek jaskiniowiec (gru-

pa „Zaelektryzowani” z Żernik k/Lublina). W eksperymentach  

z zakresu biologii, fizyki i chemii wzięli czynny udział uczniowie. 

Udane połączenie humoru i edukacji.     (ASS) 

Święta tuż, tuż… 

5 kwietnia dzieci z Oddziału Przedszkolnego I wzięły udział w warsztatach 

rękodzieła „Palmy wielkanocne”, organizowanych przez Skansen Wsi Po-

górzańskiej w Szymbarku. Dzieci zapoznały się ze znaczeniem palmy wiel-

kanocnej w tradycji ludowej. Samodzielnie wykonały kwiaty z bibuły, które 

później połączyły z pozostałymi elementami palmy.      (UW) 

 

Zdrowo się odżywiamy 

19 kwietnia przedstawiciele 

Starszaków (Klaudia Pyż, Amelka Róż i Miłosz Duran) wybrali się do 

Samorządowego Przedszkola w Kobylance na XVIII Międzyszkolny 

Przegląd Ekologiczny pod hasłem „Zdrowo się odżywiamy i o formę 

dbamy”. W trakcie spotkania przedszkolaki obejrzały krótkie przedsta-

wienie, a następnie rozwiązywały przygotowane przez organizatorów 

zadania. Miały też okazję samodzielnie przygotować swoje drugie 

śniadanie ze zdrowych produktów. Każda drużyna otrzymała pamiąt-

kowy dyplom, puzzle oraz książkę z przepisami. Spotkanie zakończyło 

                                                                                   się wspólną zabawą.     (UW) 

Palmy wielkanocne 

9 kwietnia (Niedziela Palmowa) dzieci z Oddziału Przed-

szkolnego I, a także dzieci z kółka plastycznego prowa-

dzonego przez panią Monikę Skowronek (przedstawiciela 

OKGG Filia w Klęczanach) wzięły udział w XXIII Gminnych 

Prezentacjach Palm, Pisanek i Stołów Wielkanocnych, 

które odbyły się w Wiejskim Domu Kultury w Kobylance. 

Przedszkolaki  wraz z rodzicami i Wychowawczynią przy-

gotowały palmę oraz elementy dekoracji stołu. Po uro-

czystej mszy wszyscy uczestnicy obejrzeli występ scholi, 

po czym wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki oraz 

słodycze dla najmłodszych.         (UW)



HIPCIO I PRZYJACIELE 
 

 Warzywa i owoce na co dzień i od święta  
Podczas pierwszych jesiennych zajęć  w ramach projektu „Zdrowo jem, więcej 

wiem” uczniowie klasy 3 SP poznali piramidę żywieniową. Okazało się, że wiedzą 
sporo na temat wartości odżywczych owoców i warzyw. Następnie przydzielili się 
rolami, podczas zajęć techniki przygotowali kukiełki warzyw i wystawili sztukę dla 
przedszkolaków oraz uczniów klas 1-2 SP.  

Następne zadanie polegało na przygotowaniu prezentacji owoców i warzyw, 
złożonej z wierszyka i zagadki o wybranym owocu lub warzywie, reklamy w formie 
plakatu zachęcającego do jedzenia owoców lub warzyw oraz informacji na temat 
ich wartości odżywczych. Prezentacja została przedstawiona uczniom klas 1-2 SP. 

Podczas następnych zajęć uczniowie przygotowywali sałatki i surówki owoco-
wo-warzywne. Tym razem na degustację zaprosiliśmy uczniów klasy 6 SP.  
 

Klasowe pisemko o zdrowym odżywianiu   
Jak zrezygnować ze słodkich napojów na rzecz wody, a słodycze zastąpić owocami, warzywami, pestkami  i orze-

chami? Nauczyciel przygotował prezentację multimedialną, a uczniowie zaprojektowali w domu z pomocą rodziców 
pisemko na ten temat. Efekty pracy zostały zaprezentowane na forum klasy. Najlepszą pracę (wybraną drogą głoso-
wania) pokazaliśmy uczniom klas 1-2 SP.  
 

Zabawy na świeżym powietrzu  
Z uwagi na niesprzyjającą pogodę, zajęcia odbywały sie na sali gimnastycznej. 

Każdy z uczniów przedstawił pięć propozycji zabaw. W wyniku głosowania wybra-
no najciekawsze: berek, głupi jaś, skoki przez skakankę, zabawy z chustą anima-
cyjną, gra w piłkę nożną, w dwa ognie, wyścigi rzędów, skoki w workach, rzuty 
piłką do celu, murarz. Następnego dnia zaprosiliśmy naszych kolegów z klasy 2 SP 
do wspólnej zabawy. 

Dbam o to, co jem i jak spędzam 
czas   

 Podczas zajęć dzieci poznały Sła-
beuszka i Siłaczka. W pracy grupowej wykonały ich kukiełki, a następnie 
przygotowały miseczki z pożywieniem - dla Siłaczka i Słabeuszka. Jak 
myślicie, czym nakarmiły każdego z nich? Po serii zajęć o zdrowym od-
żywianiu dzieci (z pomocą rodziców) przygotowały zdrowe śniadanie. 
Przepisy na drugie śniadanie ozdobiły gazetkę na korytarzu. Dodatkowo 
same zrobiły drugie śniadanie i zaprosiły kolegów z klas 1-2 SP na degu-
stację.  

 
Źródło życia i zdrowia – woda!  

Zimowe zajęcia uczniowie rozpoczęli od wykonania pracy plastycznej „Ma-
giczny strumień, czyli co stanie się, kiedy przez pustynię popłynie woda”. Woda 
ma zbawienny wpływ na roślinność pustyni - wszędzie na brzegach rzeki wyrosły 
drzewa i inne roślinki. Ustaliliśmy, że woda odgrywa ogromną rolę w organizmie 
człowieka. Dzieci wykonały eksperyment z przenoszeniem wody za pomocą gąbki 
do drugiego naczynia. Okazało się, że wody ubyło. Dzieci dowiedziały się, że orga-
nizm człowieka także traci wodę. Na zakończenie zajęć wyciągnęliśmy wniosek: 
woda to nie tylko źródło życia, lecz także zdrowia. Uczniowie we współpracy  
z rodzicami wykonali Wodolubki – będą im przypominać, jak ważne jest picie 
wody. 

 

„Chcesz być zdrów jak ryba, jedz owoce i warzywa” 
Uczniowie przygotowali przedstawienie dla kolegów z klas 1-2 SP oraz OP I  

i OP II. Rodzice włączyli się czynnie w przygotowanie strojów. Goście z Krainy Zdrowego Żywienia opowiadali o zale-
tach zdrowego odżywiania, jedzenia warzyw i owoców. Wytłumaczyli też, co jest przyczyną złego stanu zdrowia dzie-



ci. Wszyscy świetnie bawili się i wspaniale rozwiązywali  
zagadki.  

 Uczniowie wykonali też kosz zdrowego jedzenia  
w formie gazetki ściennej, ozdobili klasę warzywami i owo-
cami. W grupach przygotowali małe koszyczki z produkta-
mi, które zawierają witaminy A, B, C, D - zdobią one klaso-
we ściany. Wodolubki są również klasową ozdobą.  

Rodzice także wiele się nauczyli: 
 otrzymali ulotkę i wysłuchali prelekcji o wodzie, 
 obejrzeli przedstawienia przygotowane przez ich 

pociechy, 
 obejrzeli prezentację multimedialną na temat war-

tości odżywczych owoców i warzyw, 
 mieli możliwość przejrzenia  klasowych pisemek 

zachęcających do zrezygnowania ze słodyczy, 
 wysłuchali prelekcji  „Planowanie posiłków - zasady i błędy”. 

Relacji z naszych wiosennych działań szukajcie w następnym numerze „Impulsika”. 
Maria Pater 

JUŻ PŁYWAM 
29 marca w naszej szkole rozpoczęła się kolejna edycja pro-

jektu „Już pływam” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży”, współfinansowanego ze środków 
Województwa Małopolskiego. W tym roku w projekcie biorą 
udział klasy: 1 SP i 2 SP.  

Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Gorlicach pod fa-
chową opieką instruktorów i ratowników. Projekt obejmuje 20 
godzin nauki pływania dla każdego uczestnika. Nauka pływania 
prowadzona jest w cyklu dziesięciu dwugodzinnych lekcji  
w dwóch grupach. Realizacja projektu umożliwi zdobycie umie-
jętności pływania w zakresie podstawowym, zapoznanie się  
z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, z zagrożeniami oraz ze sposobami zapobiegania im. Dzieci nauczą się rozważ-
nie i aktywnie spędzać wolny czas.  

W środę 29 marca wszystko zaczęło się od oswajania się z wodą, nauki utrzymywania się  na powierzchni, a po-
tem coraz śmielej: nurkowanie i…  Klasie pierwszej i drugiej życzymy wielu sukcesów i radości z zabaw w wodzie! 

Edyta Liana 
  
 
 

Początkiem maja rozpoczął się w naszej szkole projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Województwo Ma-
łopolskie, a rolę partnerów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego pełni Politechnika Krakowska oraz organ 
prowadzący Gmina Gorlice.  

Zakres wsparcia  obejmie: 
 zapewnienie uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej, po-

przez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i  Kariery (SPInKa), w których prowadzone 
będą warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla uczniów naszej szkoły, 

 umożliwienie gimnazjalistom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach 
Edukacyjnych „Festiwal Zawodów w Małopolsce”, 

 możliwość opracowania pod kierunkiem doradcy zawodowego Indywidualnego Planu Działania oraz uzyska-
nia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym. 

Udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestniczyć w nim mogą wszyscy gimnazjaliści z Gminy Gorlice. Przewidziane są 
zajęcia dla rodziców gimnazjalistów. Zajęcia prowadzić będzie pani mgr Aneta Boryczko. 

 
 

Partner Projektu: 
Gmina Gorlice 
ul. 11 Listopada 2 
38-300 Gorlice 
email: zeasgor@poczta.onet.pl, tel.: 18 353-77-66 



DNI OTWARTE 

W GORLICACH 

21 marca klasa III G wraz z opiekunami: wycho-

wawczynią, panią Iwoną Felenczak-Pyż oraz pedago-

giem szkolnym, panią Katarzyną Ciapaj pojechała do 

Gorlic na „Dni Otwarte” organizowane przez szkoły 

średnie.  

W tym dniu zaplanowaliśmy odwiedzić następują-

ce szkoły: Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza 

zwany przez młodzież „Górką”, Zespół Szkół Zawodo-

wych im. Kazimierza Pułaskiego - „Budowlankę”,  

I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera – 

„Kromera” oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im.  

św. Jana Pawła II – „Ekonomik”. 

Pierwszym punktem naszego pro-

gramu było zwiedzanie Zespołu Szkół  

nr 1, przy ulicy Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego. Nasza klasa została przywi-

tana przez nauczycielkę tej szkoły, która zaprowadziła 

nas do sali gimnastycznej, gdzie młodzież przygotowa-

ła naukową wystawę umożliwiającą zapoznanie się  

z profilami kształcenia. Zwiedzając stoiska, dowiedzie-

liśmy się, że w szkole jest technikum oraz liceum ogól-

nokształcące. Na stoisku reprezentowanym przez 

uczniów klasy technikum o profilu elektronicznym 

znajdowały się urządzenia elektroniczne,  panele sło-

neczne, agregaty prądotwórcze, a na stoisku biolo-

giczno-chemicznym - różne preparaty i substancje. 

Potem dwie uczennice oprowadziły nas po całej szko-

le, zapraszając na przygotowane atrakcje: konkursy 

różnotematyczne oraz prezentacje doświadczeń połą-

czone z konkursami. Zwycięzcy zostali poczęstowani 

słodyczami, ciastkami oraz otrzymali pochwałę od 

tutejszych nauczycieli.  

O godzinie 10:30 poszliśmy pieszo  

w stronę miasta, by zwiedzieć kolejną 

szkołę. Po 20 minutach marszu dotarli-

śmy do Budowlanki. Zaraz po wejściu 

zostaliśmy przywitani poczęstunkiem 

przez tamtejszą młodzież i nauczycieli, którzy opowie-

dzieli nam krótko historię tej szkoły. W jednej z sal 

klasa barmańska urządziła pokaz fachowego przygo-

towania koktajli, kawy i nakrywania stołu. Klasa cu-

kierników poczęstowała nas upieczonymi przez siebie 

słodkościami. Przed nami postawiono trudne zadanie - 

którą szkołę i jaki kierunek wybrać? 

Niedaleko znajduje się kolejna szkoła - I Liceum 

Ogólnokształcące im. Marcina Kromera. Do każdej  

z grup zwiedzających szkołę przydzielono dwoje 

uczniów, którzy oprowadzili nas po 

całym budynku. Grupa teatralna „Kro-

mera” przedstawiła spektakl „Igraszki  

z diabłem”. Na parkingu szkolnym mo-

gliśmy popatrzyć na niebo przez teleskop oraz dowie-

dzieć się trochę o kosmosie.  

Naszym ostatnim celem był Zespół 

Szkół Ekonomicznych. Po przyjściu 

zaprowadzono nas na salę gimna-

styczną, gdzie przedstawiono nam atuty tej szkoły. 

Następnie odbył się konkurs wiedzy ogólnej. Zwycięz-

cy otrzymali ołówki z logo ZSE. Potem zgromadziliśmy 

się w auli, gdzie odbył się koncert. 

Zmęczeni, po sześciu godzinach zwiedzania, poszli-

śmy na przystanek, żeby wrócić do Klęczan. Wielu  

z nas utwierdziło się w przekonaniu, jaką szkołę wy-

brać, ale znaleźli się i tacy, którzy mają jeszcze dyle-

mat. 

Szymon Czerwień 

 

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w pisaniu listów do Ziemi: 

 

Kochana Ziemio! 
 

Bardzo lubię patrzeć, gdy wiosną kwit-

ną kwiaty, jesienią kolorowe liście tworzą 

piękny obraz, zimą śnieg z góry otula 

ziemię. A w lecie wygrzewa nas promie-

niami słońce. 

Ale to nie takie przyjemne, gdy wokół 

leżą sterty śmieci. Bardzo chciałabym coś 

z tym zrobić. Większość osób chyba wie, 

że są specjalne kosze: żółty – na plastik, 

zielony – na szkło i niebieski – na papier. 

Może gdyby z każdą poranną gazetą 

przychodził taki list, ludzie nie zaśmiecali-

by naszej Ziemi? Można by też częściej 

organizować takie akcje jak Sprzątanie 

Świata. 

Mam nadzieję, że gdy  przeczytacie 

ten list, nie będziecie już więcej śmiecić. 

Zapraszam wszystkich do takich akcji!!! 

 

Izabela Abram, 4 SP 



POKÓJ ZAGADEK 
 

W dniu 8 marca pojechałam z moją klasą do No-

wego Sącza. Data niech was nie zmyli, wyjazd wypadł 

spontanicznie i przypadkowo… w Dniu Kobiet. 

 

 
 

Pomysł wyszedł od moich kolegów z klasy,  

a wszyscy go poparli. Plan naszej wycieczki był nastę-

pujący. Pierwszym przystankiem była galeria „Trzy 

Korony” w Nowym Sączu, gdzie byliśmy  

w kinie. Film, który oglądaliśmy, nosił tytuł „Był sobie 

pies”. Opowiadał o czworonożnym przyjacielu - jak 

się domyślacie z tytułu - o psie. Lecz był to pies  

o wielu wcieleniach, który wnosił do domu każdego 

swojego właściciela wiele radości. Serdecznie pole-

cam! Film jest wzruszający i momentami bardzo za-

bawny.  

 
 
Kolejnym punktem naszego wyjazdu był Share-

Locked Escape Room, czyli pokoje zagadek. Zadanie 

polega na tym, aby - mając wyznaczony czas  

i rozwiązując zagadki - wyjść z zamkniętego pokoju. 

Podzieliliśmy się na trzy grupy po pięć osób i wybrali-

śmy pokoje. W naszym pokoju było dużo zagadek  

i tajemnic do rozwiązania. Żadnej grupie nie udało się 

samodzielnie wyjść z pokoju, ale – zdaniem instrukto-

rów – szło nam całkiem nieźle. Było bardzo ciekawie  

i całą drogę powrotną opowiadaliśmy o swoich wraże-

niach.  

Podsumowując, nasza wycieczka była udana.  

Choć do domów wróciliśmy zmęczeni, to na naszych 

twarzach widać było radość i podekscytowanie wyjaz-

dem. Myślę, że za jakiś czas to powtórzymy i będzie 

równie wesoło i ciekawie. 

Aleksandra Róż, I G 

 

 

W PODZIEMNYM  

KRÓLESTWIE  

SKARBNIKA 
 

20 marca klasy 1-3 SP oraz OP I i OP II wybra-

ły się na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce. 

Kopalnia ma ponad 700 lat, a do dziś wydobywa 

się tam sól. 

Gdy weszliśmy do kopalni soli, przywitali-

śmy przewodnika, który miał nas oprowadzać. 

Następnie zeszliśmy do podziemi po 800 scho-

dach. Najpierw odwiedziliśmy bajkową krainę 

soli – Solilandię. Przewodnik pokazał nam odbitą 

na ścianie dłoń Skarbnika. Obejrzeliśmy różne 

solne posągi – najbardziej podobał nam się koń 

ciągnący wóz.  

Potem szliśmy tunelem w kształcie beczki,  

po drodze dotykaliśmy ścian. Można było nawet 

zlizywać sól ze ściany! Spotkaliśmy także dobre-

go ducha kopalni – Skarbnika. Opowiedział nam  

o królowej Kindze, która wrzuciła swój zaręczy-

nowy pierścionek do jeziora. Odpowiadaliśmy 

też na pytania dotyczące kopalni. 

Spodobał mi się powrót windą na górę. Przed 

wyjściem kupiłam sobie ładną pamiątkę w kształ-

cie bryły soli. 

Barbara Bochenek, 2 SP 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkj7bct5LTAhVDXCwKHaMIDRMQFgg7MAY&url=http%3A%2F%2Fnowysacz.naszemiasto.pl%2Ftag%2Fescape-room.html&usg=AFQjCNHWf6IudvcaFuFPYCZdmR0C-UHjCg&bvm=bv.152174688,d.bGg


WYJŚĆ POZA SCHEMAT 
 

Dnia 4 kwietnia w naszej szkole odbył się spektakl profi-

laktyczny „Wyjść poza schemat”, przygotowany przez przed-

stawicielki krakowskiego Impresariatu Artystycznego „INSPI-

RACJA” - osoby przeszkolone w Krakowskim Stowarzyszeniu 

Terapeutów Uzależnień. Poruszał on problem cyberprzemo-

cy – wykorzystywania Internetu do ośmieszania innych,  

np. poprzez publikowanie kompromitujących nagrań. 

Na początku aktorki zapowiedziały, iż bardzo potrzebny 

im będzie nasz udział w przedstawieniu. Spektakl opowiadał 

o  dwóch koleżankach, które  planowały swój udział w konkursie, polegającym na przygotowaniu pracy o tym, jak 

stać się przedsiębiorczą osobą. Okazało się, że jedna z przyjaciółek jest zastraszana przez anonimowego mężczyznę  

w SMS-ach. Aktorki – zgodnie z obietnicą - bardzo często zapraszały ochotników na scenę lub pytały nas o różne po-

rady. Wspólnie zastanawialiśmy się, co zrobić w tej trudnej sytuacji. Pomimo podejmowanych działań, nieznajomy 

nie ustępował. Bohaterki były przerażone, więc obmyśliliśmy dla nich plan. Postanowiliśmy nastraszyć anonimowego 

natręta zmyślonym bratem dziewczyny, ale nie odebrał połączenia. W dodatku nasza narada nagrała się na pocztę 

nieznajomego. W końcu udało się dowiedzieć całej prawdy. Ku ogromnemu zdziwieniu dziewcząt, anonimem okazał 

się Tomek – ich kolega z klasy. Powodem jego zachowania było nagranie, które wyciekło do sieci za sprawą głównej 

bohaterki. Ośmieszało ono chłopca, więc zaczął nękać dziewczynę, bo chciał się odegrać za ogromną kompromitację, 

którą mu zapewniła.  

Myślę,  że ta opowieść  doskonale zobrazowała, co może się stać, gdy nieuważnie będziemy się obchodzić   

z elektronicznymi mediami. Może skończyć się to ogromną katastrofą, np. samobójstwem ośmieszanej osoby. Na 

szczęście przedstawienie zakończyło się pogodzeniem przyjaciół. Wspólnie wyciągnęliśmy wnioski i pożegnaliśmy się.  

Marzena Wąs 

Czytać czy nie czytać?  
 

Brajan i ogniowe smoki 
Tytuł i okładka sugerują pozycję z gatunku fantasy, ale tak naprawdę do napisania książki 

zainspirował autora prawdziwy chłopiec  i prawdziwe wydarzenie. Chodzi o sześcioletnie-

go Brajana Chlebowskiego, który w 2005 roku ocalił swoją rodzinę i wszystkich mieszkań-

ców kamienicy, w której mieszkał, przed pożarem. Sam zginął… Ponieważ rodzice wyrazili 

zgodę na pobranie narządów syna do transplantacji, po śmierci uratował jeszcze życie 

trojga innych dzieci. Ówczesny prezydent Polski odznaczył go pośmiertnie medalem  

„Za Ofiarność i Odwagę”. W książce historia Brajana nie kończy się tak tragicznie. Chłopiec 

zapada w śpiączkę, podczas której przeżywa fantastyczne przygody. Na końcu powraca do 

życia…   (MO) 

Baśniobór 

Przez wiele wieków czarodziejskie istoty ukrywały się w tajemnym miejscu zwanym Ba-

śnioborem, który jest dziś jedną z ostatnich przystani prawdziwej magii. Czarodziejską? 

Oczywiście. Ekscytującą? Jasne. Bezpieczną? Cóż, właściwie wręcz przeciwnie. Kendra i jej 

brat Seth nie mają pojęcia, że ich dziadek jest obecnym opiekunem Baśnioboru. W oto-

czonym murami lesie pradawne reguły wprowadzają porządek między chciwymi trollami, 

złośliwymi satyrami, kłótliwymi wiedźmami, psotnymi chochlikami i zazdrosnymi wróż-

kami. Gdy jednak zasady te zostają złamane, ujawniają się potężne moce zła, a Kendra  

i jej brat muszą zmierzyć się z największym w swym życiu wyzwaniem, by uratować ro-

dzinę, Baśniobór, a może i cały świat...     (www.basniobor.pl) 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej! 

http://www.basniobor.pl/


Pisać każdy może… 
 

W magicznym lesie 
 

Dawno, dawno temu w magicznym lesie stało 

zaczarowane drzewo. Mieszkały w nim dwie 

kwiatowe nimfy: Różyczka i Stokrotka. Nimfy 

te nie miały łatwego życia, musiały ciężko pra-

cować w lesie. 

Pewnego razu zaproszono je do pobliskiego 

pałacu na urodziny księcia Filipa. Zostały ser-

decznie przywitane przez króla i królową oraz 

zaproszone na uroczystą kolację. Podczas niej 

poznały księcia Filipa, który bardzo się z nimi 

zaprzyjaźnił. Oprowadził swoje przyjaciółki po 

pięknym pałacu, zbudowanym ze szkła i krysz-

tałów. Najbardziej spodobała mu się nimfa Ró-

życzka. Zawsze, kiedy bywał na polowaniu  

w zaczarowanym lesie, odwiedzał ją. Różyczka 

uczyła go, jak opiekować się zwierzętami  

i skrzatami leśnymi, a król i królowa cieszyli 

się, że ich syn zakochał się w tak miłej, sympa-

tycznej i dobrej nimfie. 

Jednak pewnego razu, gdy był na polowaniu  

w lesie, zła wróżka rzuciła na niego czar. Stał 

się brzydki, stary i chory. Kwiatowe nimfy uda-

ły się do złej wróżki i poprosiły ją o zdjęcie za-

klęcia z księcia Filipa. Zła wróżka powiedziała, 

że jedynie magiczny talizman znaleziony przez 

osobę, która kocha księcia, może go odczaro-

wać. Talizman ten znajdował się w berle króla 

wróżek, mieszkającego w swoim królestwie 

daleko w górach. 

Różyczka natychmiast wyruszyła na poszu-

kiwanie talizmanu. Po ciężkiej i długiej drodze 

dotarła wreszcie do królestwa wróżek. Opo-

wiedziała królowi o złej wróżce, która zacza-

rowała jej ukochanego. Poprosiła go o berło,  

w którym znajdował się talizman. Król posta-

nowił jej pomóc i podarował jej berło, z którym 

udała się w drogę powrotną. Teraz – z pomocą 

magicznego talizmanu mogła ściągnąć złe czary 

z księcia. Dzięki miłości, jaką Różyczka obda-

rzyła księcia, jej ukochany odzyskał miłość, 

urodę i zdrowie. W zamku odbył się ślub zako-

chanych, którzy czekali na siebie tak długo. 

Kwiatowa nimfa Różyczka i książę Filip mogli 

być nareszcie razem.  

Oczywiście – żyli długo i szczęśliwie! Odkryli 

oni, że miłość daje siłę do zwalczenia wszelkich 

trudności i że nie ma problemu nie do rozwią-

zania, jeżeli robimy  to wszystko dla ukochanej 

osoby. 

Karolina Kalisz, 4 SP 

 

   

 

 

 

Baśń o przyjaznym smoku 
 

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, 

za siedmioma lasami mieszkał z rodzicami 

młody, lecz bardzo odważny chłopak. Nie żyli  

w bogactwie, lecz w biedzie, często nawet nie 

starczało im pieniędzy na jedzenie. 

Pewnego dnia do ich wsi dotarł komunikat 

od króla, który rozesłał na cały kraj. W ogło-

szeniu tym można było przeczytać, że król szu-

kał mężczyzny, który pokonałby smoka nękają-

cego zamek. Młody Arek, bo tak miał na imię 

chłopiec, postanowił, że spróbuje pokonać 

smoka. Chciał zdobyć nagrodę, dzięki której on 

i jego rodzina będą godnie żyli. 

Pewnego dnia, w poniedziałek wyruszył  

w daleką drogę. Po miesiącu trudnej wędrówki 

doszedł do królestwa. Od razu zgłosił się do 

króla, aby mu powiedzieć o swoich zamiarach. 

Król się zgodził. Następnego dnia Arek wyru-

szył do jaskini smoka, który podobno był nie do 

pokonania. Wkrótce stanął z nim oko w oko. 

Arek, mimo że był odważny, nie umiał walczyć. 

Smok ruszył na niego, ale potknął się, a wtedy  

z jego długiego smoczego gardła wypadło jabł-

ko. Chłopak chciał uciekać, ale smok powiedział 

spokojnym głosem: 

- Zaczekaj, Arku! Ja nie mam złych zamiarów. 

Napadałem na zamek, bo chciałem powiedzieć 

ludziom, żeby pomogli mi wykrztusić jabłko. 

Od tamtej chwili smok i Arek zostali przyja-

ciółmi! 

Oskar Pluskota, 4 SP 



Nasze sukcesy 
 

 
 

Małolat 2017 
 

30 marca pojechałem z panią Marią Pater na Gminny 

Festiwal Piosenki Małolat 2017 do Dominikowic. 

Wszedłem do pięknie udekorowanej sali gimnastycz-

nej, gdzie miał odbyć się konkurs i usiadłem na wyzna-

czonym miejscu. W festiwalu brały udział dzieci, które 

śpiewały i tańczyły w zespołach. Ja byłem jedynym 

solistą. Zaśpiewałem „Takie tango” i „Ładne oczy 

masz”. Wydaje mi się, że zaśpiewałem bardzo ładnie, 

bo jury biło mi brawa na stojąco. W nagrodę otrzyma-

łem dyplom, apaszkę i mosiężny klucz wiolinowy (pu-

char przechodni). 

Bartosz Gbur, 3 SP 

 

 
 

Rozwinąć skrzydła 
 

„Rozwinąć skrzydła, pamiętając o przeszłości” to 

przedsięwzięcie, które po raz czwarty zostało zorgani-

zowane przez Zespół Szkół w Łużnej dla uczniów po-

wiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego 

oraz Miasta Nowy Sącz i Miasta Tarnów. Tegoroczny 

temat brzmiał: „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…” - 

Droga Polaków do Niepodległości. Uczniowie naszej 

szkoły uczestniczyli w konkursach: historycznym, pla-

stycznym oraz literackim. W konkursie historycznym 

dla klas szkoły podstawowej udział wziął Natan Siwul-

ski (5 SP), a w konkursie klas gimnazjalnych uczniowie 

klasy III G: Emilia Wójcikiewicz, Marcin Bedus, Jakub 

Wacławik.  Wielkim sukcesem zakończył się udział 

Angeliki Per (III G) w konkursie literackim, w którym 

zajęła I miejsce, a tytuł pracy brzmiał „Rysunek z mo-

tylem”.  

 

Małopolska marzanna 
 

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa  

21 marca podsumował konkurs na „Małopolską ma-

rzannę”. Swoją marzannę przygotował i zaprezento-

wał także uczeń naszej szkoły Oliwier Przybyłowicz  

(3 SP), a Włodzimierz Wal z klasy 6 SP zdobył  

w tym konkursie wyróżnienie! 

 

 

Bliżej ekologii 
 

26 kwietnia w Dominikowicach odbył się Gminny Kon-

kurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych 

„Bliżej ekologii”. Wzięły w nim udział uczennice klasy  

6 SP: Julia Hołowata - zdobyła I miejsce, Marzena 

Wąs – II miejsce, Anna Materlińska – III miejsce. 

 

Kolorowa Wielkanoc 
 

9 kwietnia dzieci z Oddziału Przedszkolnego wzięły 

udział w konkursie plastycznym „Kolorowa Wielka-

noc”, zorganizowanym w Ropicy Polskiej przez Ośro-

dek Kultury Gminy Gorlice. Zdobyły III miejsce!  

 

Źródła Marzeń 
 

17 marca odbył się szkolny etap III Ogólnopolskiego 

Konkursu Literatury Fantasy „Źródła Marzeń – Sources 

of Dreams”. Do konkursu zorganizowanego przez  

QUBUS Instytut Doskonalenia Nauczycieli zgłosiło się 



ponad 3 tysiące uczniów z prawie 400 szkół z całej 

Polski. Uczestnicy rozwiązywali test sprawdzający 

znajomość wybranej serii książek : „Harry Potter”  

(7 tomów), „Zwiadowcy” (12 tomów), „Opowieści  

z Narnii” (7 tomów), literatura J.R.R.Tolkiena.  

Natan Siwulski  uzyskał szósty wynik w kategorii 

„Zwiadowcy”! Test na temat Harryego Pottera roz-

wiązywała Joanna Czeluśniak. 

 

Wszystkim serdecznie  

gratulujemy! 

 

 

Uśmiechnij się! 
 
Wywiad z najskuteczniejszym domokrążnym sprzedawcą 
systemów antywłamaniowych: 
- Na czym polega sekret pańskiego sukcesu? 
- Nic wielkiego, jak nie zastaję nikogo w domu, zostawiam 
ulotkę na stole w kuchni. 
 
Kowalscy postanowili pójść do opery. Kiedyś w końcu trze-
ba… Ubrali się odświętnie w garnitur i suknię wieczorową. 
Ustawili się po bilety w kolejce pod kasą. Przed nimi gość 
zamawia: 
- „Tristan i Izolda”. Dwa poproszę. 
Kowalski jest następny: 
- Zygmunt i Regina. Dla nas też dwa. 
 
Żona pyta męża: 
- Kochanie, a jakbym była niewidoma, to kochałbyś mnie? 
- Tak – odpowiada mąż. 
Po chwili przerwy: 
- A jakbym była kulawa, to kochałbyś mnie? 
- Tak. 
Po chwili przerwy: 
- A jakbym była niema, to kochałbyś mnie? 
- Noo, wtedy to bym chyba oszalał z miłości. 
 
Mąż po powrocie z pracy: 
- Kochanie, co zrobiłaś na obiad? 
- To samo co wczoraj. 
- Ale wczoraj nic nie było… 
- Bo zrobiłam na dwa dni. 
 
Na religii. 
- Jasiu, ile jest Przykazań Bożych? 
- Dziesięć. 
- A kościelnych? 
- Dwóch: pan Mietek i pan Józek. 
 
Przed ślubem powinno się posadzić przyszłego małżonka 
przed komputerem z powolnym Internetem, żeby zobaczyć, 
jaki jest naprawdę. 
 
Jeśli kobieta włącza wycieraczki, kiedy nie pada, to znaczy, 
że będzie skręcać. 

Sklep mięsny. Przychodzi facet i mówi: 
- Dzień dobry, czy jest mielone? 
- Mielimy – odpowiada ekspedientka. 
- Świetnie, to ja poczekam. 
- Wczoraj mieli my. 
 
Były więzień przechodzi przez granicę i prowadzi rower. 
Przez ramę roweru przewieszony jest sporych rozmiarów 
worek. Celnik pyta: 
- Co pan tam wiezie? 
- Piasek. 
- Proszę przejść na bok, zaraz to sprawdzimy. 
Celnik sprawdza zawartość worka i okazuje się, że rzeczywi-
ście w środku jest tylko piasek. Sytuacja powtarza się kilka 
razy dziennie i za każdym razem zawartość worka jest iden-
tyczna. Pewnego razu celnik nie wytrzymuje i mówi: 
- Ja pana znam. Wiem, że pan coś przemyca. Nie wiem tyl-
ko, co to jest. Daruję panu wszystko, tylko niech pan powie, 
co pan przemyca. 
- Rowery – oświadcza recydywista. 
 

 

Humor zeszytów szkolnych 
 

Nad prawidłowym orzecznictwem sądów rejono-

wych i wojewódzkich czuwa sąd ostateczny. 

Konserwatyzm to ochrona przed psuciem się np. 

konserwy. 

Na ukształtowanie powierzchni ziemi mają wpływ 

jej trzęsienia oraz wulkanizacja. 

Dyrektor uścisnął pracowników z przodu i z tyłu. 

Lekarze przed operacją myją ręce i pielęgniarki. 

Romans to gatunek literacki, który dzieje się nocą. 

Moja ciocia kupiła kiełbasę i leżała później przez 

tydzień w lodówce.  

W czasie totalnej mobilizacji wcielono do wojska 

nawet dzieci w podeszłym wieku. 

Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bo-

lesława Prusa. 

Mama nie wypuściła mnie z domu z powodu ciem-

noty. 

Mimo śmierci Norwid nie załamał się i dalej wie-

rzył w zwycięstwo. 

Kochali się do utraty tchu, ale bez wzajemności. 

Dżdżownica spulchnia glebę i robi ulgę rolniko-

wi.  

Młodzi rolnicy dostarczaliby więcej plonów, ale 

brakuje im żon. 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne lekcje … 

 
 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 
Redaktor naczelny: Małgorzata Ostrowska 

Ekipa redakcyjna:  Jakub Wacławik (III G), Natalia Bogdan, Julia Furmanek, Anna Wacławik (II G), Marzena Wąs, 

Joanna Czeluśniak (6 SP), Natan Siwulski, Natalia Burkot (5 SP)  

Pomoc techniczna: Krystian Dobek (5 SP), Katarzyna Jagielska-Liana   

Rozprowadzanie gazety: Szymon Czerwień (III G) 


	W NUMERZE:    
	Apel został przygotowany przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Edyty Duran. Rozpoczęliśmy obchody od odśpiewania na stojąco wszystkich zwrotek hymnu. Przedstawiona następnie prezentacja pozwoliła nam  poznać wiele faktów z życia Józefa Wybickiego  i kilka ciekawostek na temat historii powstania hymnu. W następnej części do występujących dołączyła szkolna społeczność i można było wykazać się talentem wokalnym. Kolejno odśpiewaliśmy: „Rotę”, „Boże coś Polskę”, „My, Pierwsza Brygada”, „Rozkwitały pąki białych róż”. Te pieśni są dowodem polskiego trwania, budzą wspomnienia rodzinnego domu i echa dawnych lat. Są dowodem historii naszego narodu. Były zawsze i będą nadal manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej, a dla nas – współczesnych Polaków - są  szansą na zakorzenienie we własnej kulturze i historii.  
	Śpiewajmy i przekazujmy te pieśni następnym pokoleniom, gdyż (jak powiedział Oskar Kolberg): „Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć”. 
	DNI OTWARTE 
	W GORLICACH 




