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WITAJ  SZKOŁO! 
3  września rozpoczęliśmy nowy 

rok szkolny. Uroczystość inauguracji 

poprzedziła msza św. odprawiona 

przez ks. proboszcza Henryka Rzeźni-

ka w kościele parafialnym w Klęcza-

nach. Część oficjalna z udziałem 

uczniów, rodziców, pracowników 

szkoły oraz licznie zgromadzonych 

gości, w tym pana Ryszarda Guzika - 

Wójta Gminy Gorlice oraz pani Agaty 

Cup - dyrektora OZEA, odbyła się  

w hali sportowej.  Akademię rozpoczę-

to wprowadzeniem sztandaru przez 

poczet sztandarowy szkoły oraz od-

śpiewaniem hymnu państwowego.  

Uroczystość poprowadziła pani Teresa 

Gizara, która wraz z uczniami klas  

3 - 6 SP przygotowała krótką część 

artystyczną. Podczas uroczystego apelu 

nie zapomniano o tragicznym dniu w 

historii Polski i świata - 1 września 

1939 roku. Pani Aneta Boryczko -  

nauczycielka historii - przypomniała 

wszystkim obecnym dramatyczne oko-

liczności wybuchu II wojny światowej. 

Pamięć wszystkich ofiar uczczono mi-

nutą ciszy. Ważnym momentem uro-

czystości było wystąpienie Wójta 

Gminy Gorlice, pana Ryszarda Guzika, 

który zwracając się do uczniów powie-

dział m.in.:   

 

„Bardzo nam zależy, aby nasze szkoły były bezpieczne i do-

stosowane do nowoczesnych standardów. Obecnie rozpoczęły 

się prace związane z budową przedszkola przy szkole w Klęcza-

nach. Do końca 2018 roku planowane jest oddanie stanu suro-

wego budynku, a zakończenie inwestycji nastąpi w 2019 roku. 

Oprócz zmian w systemie edukacji, szkoła w Klęczanach ma 

nowego dyrektora. Po przeprowadzonym konkursie przez kolej-

ne 5 lat nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Klęczanach 

będzie pan Rafał Liana. Życzę panu Dyrektorowi owocnej i do-

brej współpracy, zarówno z gronem pedagogicznym, jak i rodzi-

cami oraz uczniami tej szkoły, zaś uczniom -  jak najlepszych 

wyników w nauce.” 

Gratulacje i życzenia skierowali do nowego Dyrektora Szko-

ły również przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego. W dalszej części uroczystości powitaliśmy ser-

decznie pierwszoklasistów, którymi opiekować się będzie pani 

Edyta Liana. Na zakończenie głos zabrał dyrektor szkoły, pan 

Rafał Liana, który  poinformował o najważniejszych sprawach 

dotyczących nowego roku szkolnego oraz życzył  wszystkim 

uczniom udanego roku szkolnego, sukcesów w nauce i sporcie, 

rozwijania swoich pasji i zainteresowań. 

Bożena Cetnarowicz-Mańka 
 

 



LUBIĘ NOWE  

WYZWANIA! 
 

 

Od 1 września funkcję dyrektora Szkoły Pod-

stawowej w Klęczanach pełni pan Rafał Liana - 

wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego  

w naszej szkole, z zamiłowania - trener piłki 

siatkowej. Prywatnie - mąż pani Edyty Liany, 

nauczycielki nauczania początkowego, ojciec 

dwóch córek i syna. 

 

Red: Czy lubi pan swoją nową posadę? 

 

Pan Rafał Liana: Tak! Mogę spełnić się nie tylko 

jako nauczyciel, ale także w obszarze organizacji  

w placówce oświatowej. 

 

Red: Dlaczego zdecydował się pan kandydować na 

dyrektora? 

 

Pan Rafał Liana: Po wielu rozmowach z gronem 

pedagogicznym. Nauczyciele przekonali mnie do 

takiej, a nie innej decyzji. Zadeklarowali, że mogę 

liczyć na ich doświadczenie i wsparcie. 

 

Red: Jak się pan przygotowywał do pełnienia tej 

funkcji? 

 

Pan Rafał Liana: Aby pełnić funkcję dyrektora 

szkoły, trzeba skończyć studia podyplomowe  

z zakresu zarządzania w oświacie jako menadżer. 

Następnym krokiem była współpraca w obszarze 

finansowym, osobowym i dydaktycznym z dyrekto-

rem odchodzącym ze stanowiska, czyli z panią dy-

rektor Jadwigą Kalisz. 

 

Red: Czy jest pan zadowolony z tej posady? 

 

Pan Rafał Liana: Trudno powiedzieć… Czas peł-

nienia przeze mnie funkcji dyrektora szkoły jest  

na razie krótki - trochę więcej niż dwa miesiące.  

Na ten moment - mogę powiedzieć, że jestem za-

dowolony.  

 

Red: Boisko szkolne zamieniono na plac 

budowy, a obok sali gimnastycznej błyska-

wicznie wyrosły mury nowego budynku. Kie-

dy przedszkole zostanie oddane do użytku? 

 

Pan Rafał Liana: Mam nadzieję, że dzieci  

z przedszkola będą już od września 2019 

roku, a więc od nowego roku szkolnego, 

mogły korzystać z nowo wybudowanego 

Oddziału Przedszkolnego. 

 

Red: Czekają nas jeszcze jakieś zmiany  

w szkole?  

 

Pan Rafał Liana: Tak, od przyszłego roku szkolne-

go nie będzie funkcjonowało gimnazjum. Staniemy 

się 8-klasową szkołą podstawową. Pierwsi absol-

wenci z klasy ósmej opuszczą naszą szkołę już  

w czerwcu 2019 roku. Wtedy też pożegnamy ostat-

nią klasę III gimnazjum. 

 

Red: Jak się pan czuje, będąc przełożonym swoich 

dotychczasowych kolegów i koleżanek (w tym swo-

jej żony)? 

 

Pan Rafał Liana: Nie sprawia mi to problemu, po-

nieważ staram się oddzielać  sprawy osobiste i ko-

leżeńskie relacje od spraw zawodowych. Chciał-

bym traktować moich podwładnych po partnersku - 

jestem otwarty na propozycje zmian, zasięgam rady 

nauczycieli w wielu kwestiach, potrafię wychodzić 

naprzeciw ich potrzebom. Sam do niedawna byłem 

głównie nauczycielem i jeszcze nie zapomniałem, 

jakie oczekiwania wiążą się z tym faktem. Będę 

dążyć do tego, aby w zespole, którym kieruję, pa-

nowała atmosfera współpracy i wzajemnego posza-

nowania.     

 

Red: Woli pan funkcję nauczyciela wychowania 

fizycznego czy dyrektora?  

 

Pan Rafał Liana: Umiem pogodzić obie role. Lekcje 

WF pozwalają mi na kontakt z młodzieżą. Cieszę 

się, że nie muszę siedzieć cały czas za biurkiem. 

Jednocześnie kierowanie taką placówką to niemałe 

wyzwanie, a moją ambicją jest - sprostać temu wy-

zwaniu.   

 

Rozmawiała: Joanna Czeluśniak 



OBYŚ CUDZE DZIECI 

UCZYŁ! 
 

Dnia 13 października w naszej szkole 

odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pa-

pieskiego oraz Dnia Edukacji Narodowej. 

Akademia została przygotowana przez 

członków Samorządu Uczniowskiego pod 

nadzorem pani Katarzyny Jagielskiej-

Liany. 

Na początku zaśpiewaliśmy hymn. Po-

tem usłyszeliśmy krótkie wprowadzenie. 

Po nim zobaczyliśmy wzruszającą prezen-

tację o św. Janie Pawle II - nauczycielu narodów, w tym roku przypada bowiem jubileusz 40-lecia jego pon-

tyfikatu. Był to człowiek, który pokazywał młodym ludziom wartości życiowe i zachęcał ich do pomagania 

bliźnim. Uczniowie klasy 8 SP przedstawili nam ważne 

informacje o Ojcu  Świętym. Usłyszeliśmy też piosenkę  

w wykonaniu Oliwii Zawiły z klasy III G.  

Druga część poświęcona była Dniu Edukacji Naro-

dowej. Zobaczyliśmy bardzo zabawne przedstawienie 

„Obyś cudze dzieci uczył, czyli skąd wziął się nauczy-

ciel na świecie”, które w nietypowy sposób pokazało 

nam, dlaczego na Ziemi pojawił się nauczyciel. W głów-

ną rolę - nauczycielki - wcieliła się Karolina Pyznar. 

Emocje były doskonale  zagrane. Zostało również zobra-

zowane w humorystyczny sposób zachowanie uczniów. 

Wszystkim nauczycielom zadedykowano humorystyczny 

wierszyk: 

 

Gdy zakończywszy swój ziemski trud, 

Stał nauczyciel u rajskich wrót, 

Klucznik niebieski, widząc go, rzekł: 

„To jakiś wielce sterany człek”. 

 

Po czym zapytał: „Coś czynił tam, 

Że chcesz być godny niebieskich bram? 

Odparł delikwent świadom swych wad: 

„Uczyłem w szkole przez wiele lat”. 

 

Uderzył klucznik w niebiański dzwon 

I wpuścił gościa do rajskich stron 

Mówiąc: „Weź harfę i nimb ten włóż, 

                                                                                                Bo swoje piekło odbyłeś już”.  

 

Na zakończenie pracownicy szkoły otrzymali podziękowania, róże oraz coś na osłodę i ukojenie w co-

dziennej pracy. Uwieńczeniem tego dnia było wręczenie nagród Dyrektora oraz nagrody Wójta Gminy Gor-

lice, którą otrzymała pani Teresa Gizara. Serdecznie gratulujemy! 

Marzena Wąs



UŚMIECHNIJ SIĘ, 

PIERWSZAKU! 
 
25 października miało miejsce bar-

dzo ważne wydarzenie – pierwszoklasi-

ści zostali pasowani na uczniów naszej 

szkoły. Klasa 3 SP powitała pierwszaki 

piosenką opowiadającą o życiu w szko-

le „Hej, uśmiechnij się, pierwszaku”. 

Uroczystość uświetnili zaproszeni 

goście: pan dyrektor Rafał Liana, sołtys 

wsi Klęczany Bronisław Kalisz, licznie 

zgromadzeni Rodzice, Uczniowie oraz 

wychowawcy klasy 2 SP i 3 SP. 

Zanim nastąpiła podniosła chwila pasowania, uczniowie zaprezentowali taniec „Marsz Radeckiego”, następnie 

rozmawiali z Panią Jesienią oraz Wróżką, wykazali się wiedzą na temat właściwego zachowania w  szkole, ochrony 

przyrody, bezpiecznego poruszania się po drodze oraz umiejętnościami artystycznymi. Udowodnili, że potrafią śpie-

wać i recytować wiersze.  

Po emocjonujących chwilach nadszedł moment na najważniejszą część uroczystości – ślubowanie i pasowanie na 

ucznia szkoły. Uczniowie ślubowali na sztandar naszej szkoły, powtarzając za panią wychowawczynią Edytą Lianą te 

ważne słowa: 

My uczniowie klasy pierwszej 

Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi 

Królowej w Klęczanach 

stajemy przed sztandarem szkoły  

i w obecności tu zgromadzonych ślubujemy: 

strzec honoru ucznia naszej szkoły, 

uczyć się pilnie, 

nie zawieść pokładanego w nas zaufania 

naszych rodziców i nauczycieli, 

a w przyszłości oddać wszystkie swe siły 

naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tak nam dopomóż Bóg! 

 

Następnie każde dziecko zostało przyjęte przez pana dyrektora Rafała Lianę do grona uczniów poprzez symbo-

liczne dotknięcie wielkim ołówkiem. Wszyscy otrzymali legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i drobne upomin-

ki. Uczniowie klasy drugiej i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli swoim młodszym kolegom i koleżan-

kom własnoręcznie wykonane upominki – zakładki, medale, kredki oraz słodkie lizaczki. „Żaczki – pierwszaczki” były 

bardzo zadowolone i mile zaskoczone podarunkami oraz życzeniami.  

Na koniec Miłosz Duran odczytał list do rodziców, a przedstawicielka rodziców 

pierwszaków - pani Katarzyna Jantas-Skórska - ślubowanie rodziców. Uczniowie 

klasy pierwszej podsumowali swój występ piosenką „Wesoła rodzinka”. Miłą uro-

czystość zakończyło rozdanie prezentów oraz słodki poczęstunek przygotowany 

przez rodziców. 

Wszyscy jeszcze raz gratulujemy Pierwszakom wstąpienia do braci uczniowskiej 

i życzymy wielu sukcesów w szkole! 

 

Wychowawczyni: Edyta Liana



GANG SŁODZIAKÓW 
 

28 września obchodziliśmy w szkole w Klęczanach Dzień Głośnego Czytania w ra-

mach konkursu „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” zorganizowanego przez sklepy 

Biedronka. Przygotowując się do zajęć, wykonaliśmy wspólnie plakat Słodziaków - je-

sienne mieszkanie tych sympatycznych bohaterów oraz bawiliśmy się w detektywów, 

razem z sową Zosią rozwiązując zagadkę zniknięcia pierścionka.  

W klasie 1 SP w piątek rano po-

jawiła się pani Leśnik, która opo-

wiedziała dzieciom o swojej pracy. 

Następnie przeczytała im wstęp do 

książki „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody 

Gangu Słodziaków”. Dzieci opowiadały o bohaterach książki. 

Zaproszony gość pokazał uczniom zwierzęta mieszkające w 

lesie. Później dzieci obserwowały zwierzęta przez samodziel-

nie wykonane lornetki. Świetnie bawiły się, rozwiązując leśne 

zagadki. W tym dniu przeczytaliśmy również kolejne przygo-

dy Słodziaków. Uczniowie otrzymali karty głośnego czytania, 

które uzupełniają nalepkami Słodziaków. Często odwiedzamy 

bibliotekę szkolną, aby wypożyczać nowe książki do przeczy-

tania z mamą lub tatą. Ten dzień zachęcił dzieci do poznania 

pracy leśnika oraz przyczynił się do promocji czytelnictwa wśród pierwszaków. W ramach konkursu klasa pierwsza 

przygotowała również własną historię o dalszych przygodach Gangu Słodziaków. Relacje i zdjęcia z tych uroczysto-

ści zostały wysłane na stronę Gangu Słodziaków. Czekamy na wyniki konkursu. 

                                                                                                                         Edyta Liana 

 

28 września w klasie 2 SP odbył się Dzień Głośnego Czytania. W tym dniu za-

prosiliśmy na zajęcia mamę jednej z uczennic, która pięknie przeczytała nam 

rozdział książki „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu 

Słodziaków”. Po wysłuchaniu i omówieniu treści opowiadania uczniowie zostali 

podzieleni na drużyny i przygotowali inscenizację o przygodach Słodziaków, 

wcielając się w ich role. Następnie uczniowie stworzyli komiksy o nowych przy-

godach sympatycznych Słodziaków. 

Maria Pater 

 

Klasa 3 SP, w ramach Dnia Głośnego Czytania, zaprosiła panią Pielęgniarkę – 

mamę naszych szkolnych kolegów. Przeczytała nam rozdział książki o Słodzia-

kach, a także opowiedziała o swojej pracy. Przyniosła ze sobą dużo rekwizytów, 

dzięki czemu poprowadzone przez nią zajęcia okazały 

się dla uczniów bardzo ciekawe. W trakcie zajęć zade-

monstrowała nam, jak robić zastrzyki, jak używać słu-

chawek lekarskich, kiedy i w jaki sposób korzystać  

z koca termicznego, a przede wszystkim pokazała, co 

mieści się w pielęgniarskim niezbędniku. Odpowiedziała 

także na mnóstwo pytań swoich słuchaczy. W następ-

nych dniach uczniowie układali opowiadania o nowych 

przygodach Słodziaków i własnoręcznie przygotowali 

ilustracje do nich. Sprawozdanie z podjętych działań 

oraz zdjęcia prac znalazły się na stronie konkursowej 

Gangu Słodziaków. Wyniki już wkrótce! 

Teresa Gizara



NIEPODLEGŁOŚĆ  
ZNACZY  

WOLNOŚĆ 

 

24 października w holu Szkoły Podstawowej 

im. Świętej Jadwigi Królowej w Klęczanach odby-

ło się spotkanie muzyczne „Niepodległość znaczy 

wolność”. Audycja przygotowana została z okazji 

100. rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy 

uczniowie naszej szkoły. 

Występy przygotowali profesjonalni muzycy  

z Miejskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 

Sączu. Uroczystość prowadziła pani Katarzyna 

Pater, która opowiadała o ważnych historycznych 

wydarzeniach (bitwa pod Gorlicami) oraz osobach 

ważnych dla Polski (Józef Piłsudski, Józef Wybic-

ki). Z audycji dowiedziałem się również o cmenta-

rzach wojskowych w powiecie gorlickim – okazało 

się, że jest ich około 100. Zaśpiewane zostały takie 

pieśni patriotyczne jak: „My, Pierwsza Brygada”, 

„Pierwsza Kadrowa”, „Piechota”, „Wojenko, wo-

jenko”, „Przybyli ułani pod okienko” oraz „Mazu-

rek Dąbrowskiego”. Przed zaśpiewaniem każdej  

z tych pieśni prowadząca opowiadała historyczne 

ciekawostki związane z piosenką. Dla przykładu 

mogę podać, że piosenka „My, Pierwsza Brygada” 

była ulubioną pieśnią Józefa Piłsudskiego. Na koń-

cu przedstawiono instrumenty dęte (flet, obój)  

oraz smyczkowe (skrzypce, altówka, wiolonczela). 

Spotkanie było bardzo ciekawe, chciałbym,  

aby odbyło się ono jeszcze raz. 

 Oliwier Przybyłowicz 

 

Uczniowie Oddziału 

Przedszkolnego I oraz klas 

1-5 SP po raz pierwszy 

dowiedzieli się o Międzyna-

rodowym Dniu Kropki w tym roku szkolnym. 

Wzięli udział w tygodniu kropki na zajęciach z ję-

zyka angielskiego i dołączyli do grona setek szkół 

świętujących ten dzień od kilku lat. 

Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzony 

jest na całym świecie 15 września. Kiedy Peter 

Reynolds napisał książkę "The Dot" (Kropka) nie 

myślał pewnie, że poruszy kropkowy świat i to do-

słownie. Jest autorem i ilustratorem książek dla 

dzieci i młodzieży, zdobywcą wielu nagród. Ksią-

żeczka „The Dot” opowiada o kropce, która zmieni-

ła świat małej Vashti albo o Vashti, która dzięki 

kropce uwierzyła w siebie. Książka została przetłu-

maczona na ponad dwadzieścia języków oraz wydana 

alfabetem Braille’a. Napisana jest bardzo oszczędnie, 

znakomite rysunki pozwalają nawet małym dzieciom, 

które nie potrafią czytać, polubić dziewczynkę, główną 

bohaterkę utworu. Dzień Kropki to święto odkrywania 

talentów i pokonywania trudności. To dzień kreatywno-

ści i odwagi. To dzień zabawy i talentów. Przecież każ-

de dziecko ma jakiś talent! 

 

Uczniowie naszej szkoły również zaznajomili się  

z historią małej dziewczynki Vashti. Na zajęciach języ-

ka angielskiego czytali książeczkę w języku polskim,  

a potem - angielskim. Oglądali krótki i prosty animo-

wany film o Vashti w języku angielskim. Opowiadali  

o swoich wrażeniach po przeczytaniu książki i obejrze-

niu animacji. Na zajęciach z języka angielskiego opo-

wiadali, w czym są dobrzy, jakie mają talenty. Młodsi 

przedstawiali swoje talenty również na rysunkach. 

Największe wrażenie zrobiła na wszystkich uczniach 

aplikacja, która „ożywiła” ich pięknie ozdobioną krop-

kę. Było to dla nich zabawne i trochę magiczne. 

 

Katarzyna Jagielska-Liana 



NAD PRZEPAŚCIĄ 
 

22 października w Szkole Podstawowej w Klęczanach 

odbyło się przedstawienie profilaktyczne „Nad przepaścią”. 

Uczestniczyli w nim uczniowie klas 4-8 SP oraz III G. Przy-

gotował je Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa. 

Przedstawienie miało przestrzec nas przed narkotykami. 

Wystąpiło w nim dwoje przyjaciół: dziewczyna Czarna  

i chłopak Łysy. Przygotowywali się oni do zawodów wspi-

naczkowych. Spędzali dużo czasu na ćwiczeniach, by dobrze 

się przygotować. Lecz Łysy chciał zmienić swoje życie – 

zamiast trenować, zaczął chodzić na imprezy, pić alkohol  

i brać narkotyki. Czarnej nie podobało się jego zachowanie, ponieważ miał ćwiczyć, a nie imprezować. Przez jego 

niedopatrzenie doszło do wypadku, bo źle zapiął karabińczyk, na skutek czego spadł razem z partnerką z dużej wy-

sokości. Czarna postawiła ultimatum – albo przestaje chodzić na imprezy i brać narkotyki, albo ona zmienia partnera. 

Chłopak przestraszył się, więc postanowił do zawodów nie chodzić na imprezy. Miał jednak problem, aby przestać 

myśleć o używkach. Postanowił kupić nowy sprzęt na zawody. Ponieważ wydał swoją część wspólnie zaoszczędzo-

nych pieniędzy, wziął fundusze partnerki na spłatę długów i na karabińczyk. Kupił najgorszy i najtańszy, bo na inny 

nie wystarczyło. Dzień przed zawodami wybrał się do domu swojego dilera, by z nim porozmawiać. Niestety, gdy 

zobaczył narkotyki, nie wytrzymał i spróbował ich. Podczas zawodów Łysy źle asekurował swoją partnerkę, na sku-

tek czego spadła. Była w ciężkim stanie, groziło jej jeżdżenie na wózku inwalidzkim. Poddała się trudnej operacji, 

dzięki której mogła dalej się wspinać. Zrezygnowała jednak z towarzystwa Łysego, ponieważ zawiódł jej zaufanie. 

Myślę, że takie przedstawienia są potrzebne, ponieważ uczą nas, co robią z ludźmi narkotyki oraz uświadamiają, 

jak straszne są uzależnienia. 

Karolina Kalisz, klasa 6 SP   

POZNAJEMY ZAWÓD INŻYNIERA 
W sobotę, 29 września, klasy: III G, 8 SP, 7 SP i część 6 SP pojechały do Krakowa , aby wziąć udział w zajęciach na 

Politechnice Krakowskiej. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej przy współpracy z Gminą Gorlice realizował tam 

projekt „Poznajemy zawód inżyniera”. Warsztaty odbywały się w dwóch grupach. Pierwsza (chemiczno - matema-

tyczna) zajmowała się tematami: „Co ma pecHa?” oraz „Zastosowanie matematyki w budownictwie”. Druga grupa 

(informatyczna) realizowała temat: „Animacje komputerowe”. 

Mnie,  Karolinę, Oliwię, Kamila i kilka osób z pozostałych klas przydzielono do grupy informatycznej. Zaczęło się 

od wprowadzenia nas do sali informatycznej. Usiedliśmy przy komputerach i rozdano nam „test wejścia”. Potem Pani 

zapoznała nas z regulaminem pracowni oraz planem działań na dziś. Najpierw tworzyliśmy nasze wizytówki, potem 

kręcącą się kulę oraz chipsa, a następnie girlandę ze święcącymi światełkami, falującą flagę i… wodę. Wszystkie nasze 

dzieła zapisywaliśmy na pendrive, który potem podarowano nam na pa-

miątkę, razem z zeszytem i ołówkiem. Na końcu zrobiliśmy prezentacje ze 

wszystkimi naszymi animacjami. Zajęcia zakończył „test wyjścia”, zawierają-

cy takie same pytania, co poprzedni test. W ten sposób Pani zbadała nasz 

„przyrost wiedzy”. Ciekawe, czy była zadowolona z wyników? 

Po obiedzie udaliśmy się w drogę powrotną do Klęczan. To był nieza-

pomniany wyjazd na wyższą uczelnię. Ale czy ktoś z nas będzie chciał w 

przyszłości tam studiować? 

Głównym celem zajęć było przede wszystkim wzbogacenie naszej wie-

dzy, rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi. Zapewniono nam bez-

płatny przejazd w obie strony, drugie śniadanie oraz obiad. Kolejny wyjazd 

przewidziany jest w nowym roku, tym razem dla młodszych uczniów. 

 

Zuzanna Czeluśniak



PIECHOTĄ 

DO NIEPODLEGŁEJ 
 
Wtorek, 11 września 

Dzisiaj dzień był inny niż wszystkie! Nasza klasa oraz 

klasa 4 SP i 5 SP wybrały się na rajd. Celem była Magura 

Małastowska. Cieszyłem się bardzo! 

Autobusem dojechaliśmy do Bielanki i ruszyliśmy 

szlakiem turystycznym. Radość opuściła mnie po dwóch 

kilometrach, kiedy dopadło mnie zmęczenie. Trochę 

zacząłem narzekać i marudzić… Moja wychowawczyni 

oraz koledzy dodawali mi otuchy. Tym sposobem dosze-

dłem do celu. Pokonałem prawie 20 km! Hurrrra! Mimo 

dużego zmęczenia dałem sobie radę i byłem z siebie 

zadowolony. Okazało się, że większość nauczycieli i kole-

gów było ze mnie dumnych. Na polu biwakowym bawili-

śmy się „w potworka” i jedliśmy kiełbasę z ogniska. 

Rajd zakończył się pomyślnie! Jednak nie obyło się 

bez strat. Chodzi o małą ranę na ręce, którą zrobiłem 

sobie podczas zabawy. Po powrocie byłem bardzo zmę-

czony. 

Oliwier Przybyłowicz 

Środa, 12 września 

Wczoraj rano wybraliśmy się 

całą szkołą na rajd „Piechotka”. 

W tym roku przyświecało mu 

hasło „Piechotą do Niepodle-

głej”. Nie mogłam się go docze-

kać! Ten las, ten zapach… Super! 

Już na samym początku 

Oskar wpadł do rzeki. Na pewno 

było mu mokro i zimno… Do-

brze, że mnie się to nie przyda-

rzyło! Po drodze śmialiśmy się, 

opowiadaliśmy różne historie. 

Słuchaliśmy muzyki. Było bardzo zabawnie! Kamil i Krzy-

siek zbierali grzyby. Mam nadzieję, że się na nich znają! 

W pewnym momencie oddaliliśmy się od naszej grupy. 

Na początku nawet tego nikt nie zauważył. Szukaliśmy 

szlaku, aby za bardzo nie zboczyć z drogi. Po krótkim 

czasie zadzwonił do nas Kamil, który kazał nam się za-

trzymać i czekać na resztę grupy. Wreszcie dołączyli do 

nas! Na szczęście! Mieliśmy trochę wolnego czasu, aby 

coś zjeść i odpocząć. Po drodze wstąpiliśmy na cmentarz 

wojenny. Oddaliśmy hołd zmarłym żołnierzom, których 

pochowano tam dużo. Niedługo potem zatrzymaliśmy 

się koło schroniska. Znaleźliśmy tam ciekawą piwnicę. 

Podejrzane… Było w niej bardzo ciemno. Ciekawe, jakie 

tajemnice kryje? 

 

Po długiej wędrówce dotarliśmy do celu. Nareszcie! 

Byliśmy bardzo zmęczeni. Nogi strasznie bolały! Podob-

no przeszliśmy około 19 kilometrów… Po upieczeniu  

i zjedzeniu kiełbasy wróciliśmy  zadowoleni do domu. 

Mam nadzieję, że wszyscy będziemy długo wspominać 

ten rajd. Co za fantastyczny dzień! 

Karolina Kalisz, klasa 6 SP 

 



Krótko i na temat  
 
Szkoła promująca zdrowie 

18 września nadeszła wiadomość, iż Małopolski Kurator przyznał Szkole Podstawowej 

im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci 

Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat przyznawany jest szkołom, w których społecz-

ność szkolna podejmuje „wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczu-

cia poprzez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycz-

nego i społecznego, uczy, jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodo-

wy, zachęca innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podobnych działań poprzez otwartość i dialog, part-

nerstwo i współdziałanie.” Koordynatorem działań w ramach programu jest pani Anna Samsonowicz-Słota.   (MO)       
 

Samorząd Uczniowski 

W wyniku wyborów przeprowadzonych w nowym roku szkolnym 2018/2019 opie-

kunem Samorządu Uczniowskiego została pani Katarzyna Jagielska-Liana. Nowy 

skład SU: Przewodnicząca: Karolina Pyznar, Z-ca Przewodniczącej: Arkadiusz Kalisz, 

Skarbnik: Joanna Czeluśniak. 

 Życzymy wszystkiego najlepszego!      (KJL)

 

Dzień Chłopaka 

W  Dniu Chłopaka, wszystkim chłopakom, wszystkiego co najlepsze: mnóstwa ra-

dości, zdrowia, szczęścia i pomyślności życzyły wszystkie dziewczyny! Tegorocznym 

hitem podarunkowym były kolorowe skarpety. Ciepło i praktycznie.   (MO) 

 

Wycieczka do piekarni 

9 października wybraliśmy się z całą klasą na wycieczkę do piekarni „Iwona”. Poszliśmy tam, żeby zobaczyć, jak po-

wstaje chleb oraz poznać pracę piekarza. Razem z panią przewodnik zwiedzaliśmy różne działy: pieczenia chleba, 

wypieku ciasteczek, lodów i dział obiadowy, w którym lepione były pierogi i uszka. W piekarni widzieliśmy maszyny 

do wyrobu ciasta na chleb, krajalnicę, łopatę do wstawiania chleba do pieca. Dowiedzieliśmy się, w jakiej temperatu-

rze piecze się chleb. Pani przewodniczka pozwoliła nam spróbować ziaren dyni i słonecznika. Dzięki tej wycieczce 

zobaczyłem, w jaki sposób powstaje chleb. Bardzo mi się podobało!                           Miłosz Wałęga 

 

Senioriada 

10 października po raz czwarty seniorzy z Klęczan uczestniczyli w „Se-

nioriadzie”, tym razem w Ropicy Polskiej. Jak zwykle dali z siebie 

wszystko… Jest drugie miejsce i puchar! Serdecznie gratulujemy!   (KJL) 
 

„Feniks” 

Celem działalności placówki wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży „Fe-

niks” jest umożliwienie wszechstronne-

go rozwoju i wyrównywanie szans spo-

łeczno-edukacyjnych dzieci i młodzieży. Uczestnicy placówki mogą korzystać z bogatej 

i szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć opiekuńczych, psychologicznych, 

logopedycznych, z robotyki i informatyki, kompensacyjnych, korekcyjnych, teatral-

nych, muzycznych, zajęć sportowych, muzycznych i ogrodniczych oraz nauki pływania. 

Organizowane są także cyklicznie wyjazdy edukacyjno-kulturalne np. do Krakowa, Warszawy, Zatoru. Nie zabraknie 

również wspólnych kolonijnych wyjazdów, np. nad morze. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Ponadto, 

wszystkie dzieci mają zapewniony posiłek, odpowiedni do pory zajęć.   (BCM) 



Nasze sukcesy 
 

Piękno Beskidów  

i Bieszczadów 
 

Wychowankowie z blisko 40 placó-

wek z Polski, Słowacji i Ukrainy 

wzięli udział w XIX edycji Międzyna-

rodowego Konkursu Plastycznego 

Dzieci i Młodzieży „Piękno Beski-

dów i Bieszczadów”. Do konkursu 

przystąpiła również uczennica na-

szej szkoły - Alicja Ryczek z klasy  

8 SP została laureatką tego konkursu. To ogromny 

sukces, biorąc pod uwagę fakt, że na konkurs wpłynęło 

837 prac, a jury w składzie: artysta rzeźbiarz Zdzisław 

Tohl, artysta grafik Bartłomiej Belniak i artysta grafik 

Marek Kretowicz, przyznało 57 nagród równorzędnych 

w pięciu kategoriach wiekowych. Uroczystość wręcze-

nia nagród laureatom i wystawa nagrodzonych prac 

odbyła się 6 października. Gratulujemy Alicji i życzymy 

kolejnych sukcesów nie tylko na polu artystycznym!      

(KJL) 

 
 

Piosenka żołnierska i patriotyczna 
 

W dniach 25-26 października odbyły się przesłuchania 

do Powiatowego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Pa-

triotycznej, zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom 

Kultury w Gorlicach. Wśród 150 wykonawców znako-

micie wypadły nasze uczennice: 

Julia Hołowata (8 SP) zdobyła III miejsce 

Zuzanna Czeluśniak i Karolina Kalisz (6 SP) - wyróżnie-

nie 

 

 
 
 

 
Festiwalowa Jesień 

 

30 października Ośrodek Kultury Gminy Gorlice z sie-

dzibą w Szymbarku zorganizował konkurs piosenki  

„Festiwalowa Jesień”. Bardzo dobrze zaprezentowały 

się: 

Zuzanna Czeluśniak (6 SP) – wyróżnienie 

Julia Hołowata (8 SP) – wyróżnienie 

W konkursie wystąpiła także Karolina Kalisz (6 SP) oraz 

Oliwia Zawiła (III G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRONIKA  SPORTOWA                                                                                              
 

We wtorek, 23 października,  

o godz.18:00, w naszej szkole odbył się 

sparing koszykówki. Do szkoły przyje-

chały dziewczęta z Kobylanki, które rywalizowały z 

dziewczętami z III G i 8 SP. Odbyły się 4 kwarty po 10 

min: w 1. Kobylanka wyszła na prowadzenie, w 2. zre-

misowałyśmy, w 3. wyszłyśmy na prowadzenie, a 4. 

zakończyła się remisem 21:21. Było bardzo dużo emo-

cji! Na antresoli siedziała publiczność z Kobylanki  

i Klęczan, która kibicowała obu drużynom. Drużyna z 

Klęczan wystąpiła w składzie: Martyna Kamińska, 



Martyna Wójcicka, Ewelina Basista, Karolina Pyznar, Oliwia Zawiła, Paulina Druciak i Patrycja Smołkowicz. 

W następny wtorek, 30 października, również o godz.18:00, odbył się sparing siatkówki. Do naszej szkoły przyje-

chały dziewczęta z klasy III G w Kobylance z koleżankami ze szkół ponadgimnazjalnych.  Licznie przybyła publiczność z 

Klęczan, Kobylanki i nie tylko… Gra była bardzo zacięta, obydwie drużyny chciały wygrać. Niestety, skończyło się 

przegraną dla nas, wygrała Kobylanka 22:25. Ekipa z Klęczan wystąpiła w składzie: Martyna Kamińska, Martyna Wój-

cicka, Karolina Pyznar, Oliwia Zawiła, Paulina Druciak, Alicja Ryczek, Martyna Kaszowicz i Patrycja Smołkowicz. Gratu-

lujemy udanych występów!                                   

Aleksandra Stempkowicz, klasa III G 

 

 

Pisać każdy może…   
 

MIASTO ZŁOTA 
 Witam! Zapewne znacie legendę o Mieście Złota, 

podziemnym mieście wybudowanym przez starożytną 

egipską cywilizację. Po tym jak wyjaśniłem Lukowi, co 

wydarzyło się podczas ostatniej wyprawy, poprosiłem go,  

by pozwolił mi jechać w tę podróż samemu, ponieważ nie 

mogę narażać jego życia na moich wyprawach. Luk uparł się 

jednak, by jechać ze mną, więc zgodziłem się na to. Kilka dni 

później wylecieliśmy do Egiptu. Podróż minęła nam bardzo szybko, ponieważ cały lot rozmawialiśmy  

o wyprawie. 

Gdy przylecieliśmy do Egiptu, było już dość późno, więc postanowiliśmy odłożyć podróż do następnego 

dnia. Tego wieczoru chcieliśmy spróbować kuchni egipskiej, ponieważ żaden z nas nigdy nie był w tym kraju.  

Po zjedzeniu pysznych dań  w restauracji wróciliśmy do hotelu. Położyliśmy się spać w miarę wcześnie, 

ponieważ wiedzieliśmy, że ta przygoda nie będzie łatwa.  

Z rana, po otrzymaniu zgody na eksplorację od lokalnego rządu, wyruszyliśmy do piramidy Cheopsa.  

W piramidzie panowały egipskie ciemności, więc wyciągnęliśmy latarki z plecaków i oświetlaliśmy sobie nimi 

drogę. Piramida od środka wydawała się o wiele większa niż z zewnątrz, wielki korytarz prowadził do wielu 

komnat. Wchodziliśmy do każdej z nich po kolei. W dwóch pierwszych pomieszczeniach nie znaleźliśmy nic,  

co mogłoby nam się przydać. Jednak w trzeciej komnacie natknęliśmy się na dziwną, lekko błyszczącą figurkę, 

podobną do oka. Zauważyliśmy, że - zbliżając się do pewnego pomieszczenia - figurka połyskiwała. Zaczęliśmy 

więc iść drogą, którą wyznaczało nam oko. W końcu doszliśmy do drzwi, które odróżniały się od innych, 

ponieważ, w przeciwieństwie do nich, błyszczały dziwnym światłem. Po odchyleniu drzwi ujrzeliśmy świecący 

tym samym kolorem co drzwi medalion w kształcie egipskiego krzyża, który jest symbolem życia. Zabraliśmy 

medalion i wyruszyliśmy dalej.  

Na końcu korytarza znajdowało się miejsce, gdzie powinno być kolejne pomieszczenie, lecz go nie było. 

Wraz z Lukiem byliśmy już zmęczeni oraz zawiedzeni, więc oparliśmy się o ścianę. Wtedy ściana odsunęła się,  

a my wpadliśmy do wąskiego korytarza, na którego końcu znajdowały się drzwi. Gdy do nich doszliśmy, 

zauważyliśmy, że medalion, który wcześniej znaleźliśmy, idealnie pasuje do szczeliny wyrytej w drzwiach. 

Przyłożyliśmy go do tej szczeliny, a wtedy drzwi otworzyły się. Ujrzeliśmy je – Miasto Złota! Dzieliła nas od 

niego tylko jedna przeszkoda - jezioro lawy skutecznie blokowało dostęp do miasta. Ja, pochłonięty rządzą 

pieniędzy, ruszyłem w stronę Złotego Miasta, tak jakbym w ogóle nie zauważał lawy... W ostatniej chwili Luk 

złapał mnie za kołnierz. Wtedy otrząsnąłem się. Mimo znalezienia miasta wiedzieliśmy, że nie dostaniemy się 

do niego. Czym prędzej wybiegliśmy z piramidy. 

Nie powiedzieliśmy nikomu o naszym znalezisku. Mogłaby przecież ich pochłonąć żądza złota… A ja nigdy 

nie zapomnę tego, jak Luk uratował mi życie.    

 
Oskar Pluskota

 



KĄCIK ZWIERZAKÓW 
 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (TOZ) w Polsce 

zostało założone prawie 150 lat temu - 1 listopada 1864 

roku. Była to druga na świecie tego typu organizacja. 

Nawet w czasie drugiej wojny światowej TOZ starało się 

prowadzić działalność, ratując bezdomne psy i koty oraz 

udzielając pomocy przeciążonym koniom. Najważniejszy-

mi zadaniami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami jest 

działanie na rzecz poszanowania zwierząt, otoczenia ich 

opieką, kształtowanie właściwego stosunku ludzi do zwie-

rząt oraz dbanie o ochronę środowiska. 

 

Adres strony ,,Zaopiekuj się mną’’: 

http://www.zaopiekujsiemna.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Przygotowały: Gabriela Stempkowicz i Maja Góra

O to dwa przykłady książek z serii 

,,Zaopiekuj się mną’’ 

CIEKAWOSTKI 
 

CZY WIESZ ŻE? 

4 października obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Zwierząt 

25 października obchodzony jest Dzień Kundelka 

 

http://www.zaopiekujsiemna.com.pl/


PRZEDSZKOLE  W  KLĘCZANACH 

Najpierw trzeba wkopać się w ziemię 

 

więc można układać te klocki. 

 

 

To  wymaga dużo cierpliwości… 

 

Klatka schodowa już czynna 

 

 

 

 

Materiał budowlany jest… 

 

Prawie jak budowanie z lego… 

 

 

Uff, czas na chwilę oddechu! 

 

Pogoda nam sprzyja! 

 

c.d.n.



Uśmiechnij się!   

Dlaczego Jaś odcina metkę od ubrania i dopiero potem je 

pierze? 

Bo na metce jest napisane: prać oddzielnie. 

 

- Halo… sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu synowi zada-

nie z matematyki? 

- Tak, przed chwilą. 

- A da pan odpisać? 

 

Dwóch skąpców spotyka się na ulicy. 

- Czy możesz pożyczyć 100 złotych? 

- Och, niestety, nie mam przy sobie pieniędzy. 

- A w domu? 

- Dziękuję, wszyscy zdrowi. 

 

Przed sklepem w lesie stoi mnóstwo zwierząt: niedźwiedzie, 

lisy, wilki, jeże, jelenie. Przez kolejkę przepycha się zając. 

Rozpycha inne zwierzęta łokciami, wreszcie jest na początku 

kolejki. W tym momencie łapie go niedźwiedź i mówi: 

- Ty, zając, gdzie się pchasz?! Na koniec! 

Zając znowu się przepycha, ale niedźwiedź znów odrzuca go 

na koniec. Zając próbuje jeszcze kilka razy, ale za każdym 

razem niedźwiedź odrzuca go na koniec. Wreszcie obolały, 

sponiewierany zając podnosi się z ziemi, otrzepuje z kurzu  

i krzyczy: 

- Jak nie, to nie! Nie otworzę dziś sklepu! 

 

W czasie transmisji meczu piłkarskiego jeden z piłkarzy 

przychodzi do sprawozdawcy radiowego i mówi: 

- Panie redaktorze, mam prośbę. Czy mógłby pan wolniej 

mówić? My nie nadążamy z grą. 

 

- Co mówi podłoga po remoncie? 

- Jestem wykończona. 

 

Jak się nazywa najlepsze warzywo w ogródku? 

- BESTseler. 

 

Jak się nazywa płacz małego raczka? 

- WYCIEraczka. 

 

U lekarza. 

- Czy mógłby mi pan zalecić jakieś ćwiczenia odchudzające? 

- Oczywiście. Proszę kręcić głową w prawo i w lewo, gdy 

ktoś będzie panią częstował słodyczami. 

 

- No, Jasiu, pochwal się ocenami, pokaż dzienniczek. 

- Nie mam, pożyczyłem koledze? 

- Po co? 

- Bo chciał nastraszyć rodziców. 

 

 

Do sklepu przychodzi żółw i prosi o butelkę wody. Następ-

nego dnia sytuacja się powtarza. Trzeciego dnia sprzedawca 

pyta żółwia: 

- Po co ci tyle wody? 

- My tu gadu-gadu, a tam las się pali! 

 

- Jasiu, w twoim wypracowaniu jest tylko jedno zdanie: 

„Moja kotka urodziła dwa kociaki”. Czy to nie za mało? – 

pyta nauczycielka Jasia. 

- Myśmy się też zdziwili, bo poprzednio miała pięć. 

 

- Bolku, jak nazywał się Chrobry? 

- Nie wiem. 

- No, przecież tak jak ty. 

- Nowak? 

 

Trwają zawody, kto najdłużej wytrzyma w wodzie. Pierwszy 

pan wytrzymał 1 min i wszyscy ludzie go pytają, jak to zro-

bił. A on odpowiada:  

- Trening, trening i jeszcze raz trening.  

Następny wytrzymuje 2 min i znowu wszyscy ludzie go pyta-

ją, jak to zrobił. A on na to: 

- Trening, trening i jeszcze raz trening.  

Następny wytrzymuje 3 min i gdy wszyscy ludzie go pytają 

jak to zrobił, on mówi: 

- Trening... 

Przyszedł wreszcie ostatni zawodnik. Wchodzi do wody, 

1min - nic, 2min - nic, 3min - nic. Po 4 minucie wychodzi, 

ledwo oddycha, więc lekarze szybko interweniują, ale na 

szczęście wszystko jest w porządku. Zatem wszyscy zgro-

madzeni w zachwycie pytają: 

- Jak pan to zrobił? 

- Gdzieś musiałem gaciami zahaczyć. 

 

 

 

 

 

 

 



DLA NAJMŁODSZYCH 
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