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Opowiem ci o wolnej 

Polsce… 
 

Dnia 9 listopada 2018 w naszej szkole od-

była się wieczornica „Opowiem ci o wolnej 

Polsce” z okazji 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Na uroczystości 

pojawili się zaproszeni goście, mieszkańcy wsi, 

rodzice, nauczyciele oraz uczniowie i absol-

wenci naszej szkoły. 

Na początku wspólnie zaśpiewaliśmy 

hymn. Po nim zobaczyliśmy film „Animowana historia Polski” Tomasza Bagińskiego. Była to opowieść  

o losach naszego kraju zaczynająca się w czasach Mieszka I, a kończąca się w czasach współczesnych. Na-

stępnie wystąpiły dzieci z klas 1-3 SP  

z piosenką „Jesteśmy Polką i Polakiem”. 

Pani Aneta Boryczko – nauczycielka 

historii - przypomniała wydarzenia po-

przedzające datę 11 listopada 1918 roku, 

w skrócie przedstawiając sytuację poli-

tyczną kraju, jaka miała miejsce przed 

odzyskaniem przez Polskę niepodległo-

ści. Potem uczniowie klasy 8 SP zapre-

zentowali montaż słowno-muzyczny, 

przygotowany pod kierunkiem pani Edy-

ty Duran i pani Małgorzaty Ostrowskiej. 

Uświadomili  nam, jak trudną drogę mu-

siała przejść Polska, żeby cieszyć się 

wolnością. O oprawę muzyczną zadbał pan Bogumił Łasak. Inscenizację przeplatały piosenki: „Tango na 

głos” oraz „Jest takie miejsce”, w wykonaniu uczennic klasy 6 SP oraz III G. Dalej przyszedł czas na występ 

Karoliny Skwiry - absolwentki gimnazjum ZS w Klę-

czanach - która przy akompaniamencie gitary zaśpie-

wała pieśń „Miejcie nadzieję” do wiersza Adama 

Asnyka.  

Na zakończenie pan dyrektor Rafał Liana podsu-

mował obchody 100. rocznicy odzyskania niepodle-

głości przez Polskę w naszej szkole oraz podziękował 

wszystkim organizatorom wieczornicy. Zostały ogło-

szone wyniki szkolnego konkursu fotograficznego 

oraz plastycznego i odbyło się wręczenie nagród dla 

laureatów. Uroczystość zakończyło karaoke, czyli 

wspólne odśpiewanie patriotycznych pieśni: „Rozkwi-

tały pąki białych róż”, „Przybyli ułani pod okienko”  

i innych. 

Wydarzenie zostało starannie przygotowane i spotkało się z uznaniem całej publiczności. 

Marzena Wąs 

 

 



Nasza szkoła wzięła także udział w ogólnopolskiej akcji „Re-

kord dla Niepodległej”, której celem było wspólne odśpiewanie 

hymnu narodowego przez jak największą liczbę Polaków w kra-

ju i za granicą. Akcji patronowało Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej. 9 listopada o godz. 11:11 na sali gimnastycznej spotkała 

się cała społeczność szkolna: dyrektor Rafał Liana, nauczyciele, 

pracownicy, uczniowie, przedszkolaki. W podniosłym nastroju – 

w galowych strojach i z towarzyszeniem pocztu sztandarowego – odśpiewano cztery zwrotki „Mazurka Dą-

browskiego”. MEN podaje, że akcja zakończyła się sukcesem – wzięło w niej udział prawie 5 mln uczniów  

i 480 tys. nauczycieli z całej Polski. 

 

Niepodległa  

w klęczańskim obiektywie 
 

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę w naszej szkole zorganizowano kon-

kurs fotograficzny „Niepodległa w klęczańskim 

obiektywie”. Jury w składzie: pani Edyta Duran, 

pani Bożena Cetnarowicz-Mańka, pan Bogumił 

Łasak przyznało nagrody w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

 

 

KLASY  4 – 6 SP 

 

Trzy równorzędne I miejsca: 

Marcel Grzesiak (4SP)  „Wygrał Polskę na forte- 

                                            pianie” (zdjęcie obok)  

Patryk Pępek (4 SP) „Pustki II” 

Adrian Michalec (4 SP) „W hołdzie bohaterom” 

 

Wyróżnienia: Maja Góra, Gabriela Stempkowicz, 

Krzysztof Guzik (5 SP) 

 

 

 

 

KLASY 7 – 8 SP i IIIG 

 

I miejsce  

Aleksandra Róż (III G)  „Zamknięta przeszłość”  

 

II miejsce  

 Joanna Czeluśniak (8 SP) „Symbole Polski 

                                   Niepodległej” (zdjęcie obok) 

 
 



Polska Niepodległa 
 
Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny „Polska 

Niepodległa”. Jury przyznało następujące miej-

sca: 

I miejsce: Aleksandra Róż (III G) – zdjęcie obok 

II miejsce: Adam Szydłowski (4 SP) 

III miejsce: Natalia Burkot (7 SP) 

Wyróżnienia: Martyna Augustyn (4 SP), Oliwier 

Przybyłowicz (5 SP), Izabela Abram, Karolina Ka-

lisz, Oliwia Wielopolska (6 SP), Weronika Liana  

(7 SP), Patrycja Smołkowicz (III G) 

 

 

Wyróżnienia i nagrody rozdano podczas uroczystej wieczornicy poświęconej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać nagrodzone prace 

plastyczne i fotograficzne. 

 

 

Wiersze nie tylko o jesieni

 

 

 

 

 

Samuel Pierz 

Lato już odeszło od nas 

I jesienna przyszła plucha. 

Świat w kolory ubrał liście,  

Cicho siedzi nawet mucha.  

I na dworze jest już mglisto. 

Ej tam, zima jest już blisko!  

 
Zuzanna Luksa 

Jabłka spadły, minął wrzesień. 

Ejże, przyszła do nas jesień! 

Spadły już liście w lesie 

I babcia koszyk grzybów niesie.  

Ech, piękna ta pani Jesie 

Ń, chociaż czasami płacze  

dużymi deszczu kroplami.     

 

 
Miłosz Wałęga 

 Kicha, psika Emileczka 

Aż mokra jest chusteczka.  

Tylko lekarz dopomoże. 

Apsik ! – panie doktorze. 

Ratunku, Emilka chora!                       

      
Jakub Luksa 

Polska to mój kraj,  

Opowiem wam o Niej.  

Ludzi mądrych  jest wiele. 

Stolicą Polski jest Warszawa. 

Kraków to moje ulubione miasto. 

A Wisła to największa rzeka.       



BETLEJEMSKA 

DOBRANOCKA 
 

Ile gwiazd na niebie lśni, 

Tyle przynieś Nowy Roku 

Naszym drogim Babciom, Dziadkom 

Jasnych i szczęśliwych dni. 

Nowy Roku, dużo zdrowia 

I pociechy z wnuków daj, 

By w radości i bez smutków 

Każdy dzień się zmieniał w raj  

21 stycznia, jak co roku, w naszej szkole zorganizowana zo-

stała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym roku 

szkolnym wspólne jasełka przygotowali uczniowie klas 1-3 SP 

razem z przedszkolakami. 

W tym dniu dzieci zaprosiły do szkoły swoje kochane babcie  

i dziadków. Dzieci przygotowały dla nich jasełka „Betlejemska 

dobranocka”. Na scenie pojawiły się postacie z bajek, które skła-

dały dary dla 

małego Jezu-

sa. Gwiaz-

deczki zatań-

czyły swój 

niezwykły taniec zakończony wypuszczeniem 

balonów napełnionych helem. Do szopki przybyli 

również z darami Trzej Królowie. Piękne pasto-

rałki w wykonaniu dzieci umiliły gościom występ. 

Niejednej babci i dziadkowi łezka kręciła się  

w oku. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen 

uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpro-

mienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie 

spędzone chwile z wnukami. Na koniec tego wyjątkowego dnia dzieci złożyły swoim ukochanym bab-

ciom i dziadkom 

życzenia oraz 

wręczyły własno-

ręcznie wykonane 

upominki i laurki. 

 

Edyta Liana 

 



STWORZYĆ WIĘZY 
Miło nam przedstawić: pani Edyta Duran,  

nauczyciel języka polskiego, magister filologii 

rosyjskiej, wielbicielka teatru i podróży,  

prywatnie - mama Dagmary i Oskara 

 

Red.: W ubiegłym roku szkolnym koordynowa-

ła Pani projekt MAK. Jak ocenia Pani efekty? 

 

Pani Edyta Duran:  

Rzeczywiście, w roku szkolnym 2017/18 - 

wraz z uczniami ówczesnych klas gimnazjalnych  

i innymi nauczycielami - realizowaliśmy Projekt 

Młodzi – Aktywni – Kreatywni (MAK). Najpierw 

uczniowie - poprzez trening kompetencji społecz-

nych i obywatelskich prowadzony innowacyjnymi 

metodami - poznali metodę pracy projektowej, 

nauczyli się diagnozować, planować i organizo-

wać inicjatywy ze społecznością lokalną, mieli 

możliwość doskonalenia  umiejętności komunika-

cji i współpracy.  

Podczas wyjazdu do Krakowa młodzież spo-

tkała się z przedstawicielami Urzędu Marszałkow-

skiego, poznała media (radio). W czasie wycieczki 

do Warszawy uczniowie poznali pracę Sejmu, 

zwiedzili miasto i obejrzeli wiele ciekawych 

miejsc (Łazienki, Zamek Królewski, Muzeum 

Powstania Warszawskiego). W szkole z kolei 

podczas realizacji własnych inicjatyw obywatel-

skich, tworzonych w odpowiedzi na potrzeby lo-

kalne, angażujących mieszkańców, młodzież mo-

gła wykorzystać zdobytą wiedzę  i umiejętności  

w praktyce. 

Pierwszą inicjatywą było przedsięwzięcie „Od 

MAK-a do strażaka”. Zorganizowaliśmy spotka-

nie z przedstawicielami OSP w Klęczanach - pod 

kierunkiem pana Andrzeja Czeluśniaka. Rozpo-

częło się ono szkoleniem z zakresu pierwszej po-

mocy. Można było obejrzeć kilka filmików, przy-

pomnieć sobie numery telefonów alarmowych,  

a – co najciekawsze – poćwiczyć na fantomach 

działania w przypadku konieczności udzielenia 

natychmiastowej pomocy przedmedycznej.  

W kolejnej części spotkania Młodzieżowa Druży-

na Pożarnicza stanęła do rywalizacji sportowej   

z przedstawicielami OSP. Odbyło się pięć konku-

rencji: przeciąganie liny, ringo, skoki w workach, 

tor przeszkód, strzelanie karnych. Rywalizację  

„o włos” wygrali gimnazjaliści. Pani dyrektor 

Jadwiga Kalisz pogratulowała zwycięzcom i wrę-

czyła im pamiątkowy puchar, który obecnie zdobi  

gablotę w naszej szkole. 

Drugą inicjatywą była przygotowanie wielo-

pokoleniowego spektaklu „Imieniny Babci Anie-

li”. Zaprosiliśmy do udziału przedstawicieli lokal-

nej społeczności (Wiesława Kalisza, Małgorzatę 

Wójtowicz, księdza Michała Liputa). W przygo-

towaniu poczęstunku pomagały nam Panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Klęczanach. Uważam, że 

obie inicjatywy były bardzo udane. Cieszę się, że 

uczniowie bardzo się zaangażowali we wszystkie 

działania. Z taką grupą kreatywnych, chętnych do 

pracy, odpowiedzialnych młodych ludzi naprawdę 

wspaniale było współpracować.  

 

Red.: Które z działań było Pani zdaniem naj-

ciekawsze? 

 

Pani Edyta Duran:  

Dla mnie dużym wyzwaniem była inicjatywa 

„Imieniny Babci Anieli”, gdyż zdecydowałam się 

wziąć czynny udział w przedstawieniu jako tytu-

łowa postać. Musiałam się nauczyć roli, zadbać  

o odpowiedni wygląd (peruka, okulary, spódnica, 

bluzka, kapcie, chusta), przygotować scenografię, 

rekwizyty… 

Pierwszy raz wystąpiłam na scenie ze swoimi 

uczniami. Przeżywałam razem z nimi tremę, ra-

dość, zdenerwowanie w czasie „potknięć”. Poma-

galiśmy sobie nawzajem, wspieraliśmy się… To 

było dla mnie nowe, ale bardzo ciekawe doświad-

czenie. Na pewno zostanie na długo w mojej pa-

mięci. 



Red.: Co sprawiło Pani największą trudność? 

 

Pani Edyta Duran:  

Największa trudność w czasie realizacji przedsię-

wzięcia MAK to chyba konieczność pogodzenia 

pracy nauczyciela, wychowawcy (wtedy klasy  

III G) i opiekuna projektu. A przecież trzeba było 

też zadbać o dom i rodzinę…  

 

Red.: Powtórzyłaby Pani taki projekt? 

 

Pani Edyta Duran:  

Jeśli znalazłabym grupę zaangażowanych, chęt-

nych osób – mogłabym się podjąć realizacji po-

dobnego projektu ;-) 

 

Red.: Co Pani sądzi o nowej formie egzaminu 

ósmoklasisty? 

 

Pani Edyta Duran:  

Uważam, że nowa formuła egzaminu ósmo-

klasisty wymaga od ucznia dużej wiedzy i wielu 

umiejętności. Jeśli chodzi o język polski - 70% 

egzaminu to wypowiedzi pisemne ucznia, 30% - 

zadania zamknięte. Od ósmoklasistów wymaga się 

dobrej znajomości lektur (jeśli nie wykaże się 

znajomością lektury obowiązkowej, za 20-

punktową pracę pisemną otrzymuje 0 punktów; 

uczeń - po fragmencie - musi rozpoznać autora  

i tytuł utworu oraz odpowiedzieć na kilka pytań  

z nim związanych). To trudne, tym bardziej, że 

młodzież (z nielicznymi wyjątkami) nie czyta lek-

tur, opiera się na streszczeniach lub internetowych 

opracowaniach… Poza tym, przykładowe tematy 

wypracowań są często dość złożone, wymagają 

zastanowienia, odpowiedniej kompozycji, często 

kreatywnego myślenia.  

W sytuacji stresującej uczniowie mogą niedo-

kładnie przeczytać polecenie i niewłaściwie po-

dejść do realizacji tematu pracy… 

 

Red.: Jak wypada on w porównaniu z egzami-

nem ósmoklasisty? 

 

Pani Edyta Duran:  

Moim zdaniem, egzamin ósmoklasisty (jeśli 

chodzi o język polski) jest o wiele trudniejszy niż 

gimnazjalny. Uczniowie klasy III Gimnazjum nie 

mają zestawu lektur obowiązujących na egzami-

nie. W wypracowaniach zazwyczaj mogą się od-

wołać do wybranego przez siebie utworu, a nie 

wskazanego w poleceniu (jak na egzaminie  

klasy VIII). Poza tym, od gimnazjalistów wymaga 

się w pierwszej kolejności: czytania ze zrozumie-

niem, logicznego myślenia, kojarzenia faktów,  

a w mniejszym stopniu bada się wiedzę literacką 

czy językową. 

 

Red.: Jeszcze nie zdarzyło się, by nie miała Pa-

ni wychowawstwa. Jak się Pani z tym czuje? 

 

Pani Edyta Duran:  

To prawda… Pracuję w szkole 26 lat i po raz 

pierwszy w tym roku nie mam wychowawstwa… 

Muszę przyznać, że jest to dość niecodzienna dla 

mnie sytuacja. Brakuje mi klasy (często wspomi-

nam poprzednie)… Brakuje mi rozmów, wspól-

nych wyjazdów, ognisk, spotkań… Z drugiej stro-

ny - dopiero teraz widzę, ile mniej mam różnych 

obowiązków… 

 

Red.: Jakie są plusy i minusy posiadania wy-

chowanków? 

 

Pani Edyta Duran:  

Będąc wychowawcą, można się zżyć z klasą, 

jak mówił Lis do Małego Księcia: „stworzyć wię-

zy”. Spędza się z uczniami wiele godzin, przygo-

towując imprezy klasowe, wycieczki, rajdy, ogni-

ska, przedstawienia. Potem pozostają wspomnie-

nia. Czasem wychowankowie odzywają się po 

latach na portalach społecznościowych, odwiedza-

ją, wysyłają pocztówki… To naprawdę miłe… 

Dzięki pracy z młodymi ludźmi można się poczuć 

młodziej. Trzeba być na bieżąco z różnymi nowo-

ściami muzycznymi, filmowymi, komputerowy-

mi. W grach czy zabawach „wraca się” do prze-

szłości, do lat młodzieńczych... A kiedy nie ma 

wychowawstwa - nie ma tego wszystkiego… Za 

to jest więcej czasu (przynajmniej teoretycznie). 

 

Red.: Dziękuję za rozmowę! Życzę wielu wspa-

niałych wychowanków i sukcesów pedagogicz-

nych.  
 

Rozmawiała: Joanna Czeluśniak 



PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM… 
W bieżącym roku szkolnym 10 uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach wzięło udział w kolędowaniu na tere-

nie wsi Klęczany w dniach 2 – 9 stycznia 2019.  Uczestnicy kolędowania:  

 

Klasa V 

1. Eryk Pabisiński 

 

Klasa VI 

2. Zuzanna Czeluśniak 

3. Karolina Kalisz 

4. Tymoteusz Pietrzycki 

5. Patryk Rutana 

 

Klasa VII 

6. Natalia Burkot 

7. Krystian Dobek 

8. Adrian Kaleta 

9. Bartosz Luksa  

10. Marcel Praiznar 

 

Grupy kolędnicze przygotowała pani Edyta Duran. Opiekę nad uczniami sprawowali: pani Edyta Duran, pani Kata-

rzyna Jagielska-Liana, pani Małgorzata Ostrowska, pan Bogumił Łasak. 

 

Za ciepłe przyjęcie wszystkim mieszkańcom Klęczan serdecznie dziękujemy! 
 

    
DZIEŃ POSTACI  

Z BAJEK 

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Postaci z Bajek, który przypada 
5 listopada, przedszkolaki wzięły 
udział w bajkowym spotkaniu, pod-
czas którego opowiadały o swoich 
ulubionych bohaterach bajek. Tego 
dnia na dzieci - przebrane za różne 
postacie bajkowe - czekało wiele 
atrakcji. Na początku przedszkolaki 
wykazały się znajomością treści ba-
jek, tych znanych i mniej znanych. 
Następnie rozwiązywały zagadki, 
układały puzzle, pokonywały tor 
przeszkód, rozpoznawały tytuły bajek 

po rekwizytach oraz po przeczytaniu fragmentu książki. W tym ważnym dla naszego przedszkola dniu nie za-
brakło również zabaw ruchowych oraz balu, podczas którego dzieci  zaprezentowały swoje bajkowe stroje. 

Przedszkolaki  bawiły się doskonale, a spotkanie z bajką odbyło się w radosnej, pełnej uśmiechów atmosfe-
rze i z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Anna Foryś 



XVII TYDZIEŃ WOLONTARIATU 
 

W działania Szkolnego Koła Wolontariatu włącza-

ją się uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej 

oraz klasy III gimnazjum. Aktywnie działa około  

20 osób. Od września do końca grudnia zostało 

przeprowadzonych wiele akcji i działań mających 

na celu wsparcie materialne i finansowe potrze-

bujących osób oraz fundacji. 

 

SZKOŁO POMÓŻ I TY   

Uczennice klasy VIII zaangażo-

wały się w sprzedaż cegiełek na 

rzecz Fundacji Osób Niewido-

mych i Niepełnosprawnych 

„Szkoło Pomóż i Ty”. W czasie 2-tygodniowej 

listopadowej sprzedaży udało się zebrać 142 zł. 

 

Z SERCA DLA SERCA 

W dniach 26 listopada – 12 

grudnia 2018 roku uczennice 

klasy VIII przeprowadziły na 

terenie szkoły zbiórkę pu-

bliczną, której celem było zebranie funduszy dla 

Fundacji „Z Serca dla Serca” „Zbudujmy dzieciom 

dom hospicyjny”. Budowa domu hospicyjnego 

planowana jest w Zaleszanach w województwie 

podkarpackim. W czasie zbiórki zebranych zostało 

76,50 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERCE - SERCU  

Kolejny już raz Szkolne Koło 

Wolontariatu uczestniczyło  

w akcji Fundacji Sądeckiej 

„Serce – Sercu”. Podczas  

Tygodnia Wolontariatu w dniach 10 – 14 grudnia 

2018 roku wolontariusze od poniedziałku do piąt-

ku prosili klientów sklepu spożywczego MPM  

w Klęczanach o trwałe produkty spożywcze.  

Z zebranych produktów wspólnie przygotowali-

śmy 16 paczek żywnościowych dla rodzin uczniów 

naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

 

 

KARTKI DOBROCZYNNE 

Podczas Tygodnia Wolontaria-

tu odbyła się również sprze-

daż bożonarodzeniowych Kartek Dobroczynnych. 

Dochód w wysokości 40 zł przekazany został fun-

dacji „Sursum Corda” z Nowego Sącza. 

 

DZIEŃ WOLONTARIUSZA 

5 grudnia, w obchodzonym wówczas Dniu Wolon-

tariusza, grupa wolontariuszy reprezentująca 

Szkolne Koło Wolontariatu uczestniczyła w Gali 

Wolontariatu zorganizowanej przez Lokalne Cen-

trum Wolontariatu w Gorlicach. W czasie uroczy-

stej gali podsumowano całoroczne, bezintere-

sowne działania na rzecz osób chorych, starszych  

i potrzebujących wsparcia. 

      

 Renata Wojnarska



ISLANDIA – KRAJ LODU 
13 listopada, po raz pierwszy tego roku, odbyło się spotkanie z po-

dróżnikiem, który opowiadał tym razem o swojej podróży do Islandii. 

Islandia to kraj leżący w Europie Północnej. Należy do krajów nordyc-

kich, leży w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Kraj ten jest podob-

nej wielkości co Polska. Charakteryzuje go między innymi zimna tempe-

ratura, niskie zabudowania, małe zaludnienie (w 2017 roku kraj ten za-

mieszkiwało 338 349 mln ludzi) - jest najmniej zaludnionym krajem  

w Europie. Pierwszymi mieszkańcami Islandii byli irlandzcy mnisi, którzy traktowali wyspę jako swoją pu-

stelnię aż do początku IX wieku. Leifur Eriksson (Szczęśliwy), islandzki wiking, był pierwszym Europej-

czykiem, który postawił stopę na kontynencie amerykańskim. Miało to miejsce w 1000 roku, czyli pięć wie-

ków przed Krzysztofem Kolumbem.  

Język islandzki to najstarszy używany język w Europie. Przetrwał praktycznie niezmieniony przez ostat-

nie 1000 lat. Współcześni Islandczycy są w stanie czytać w oryginale 1000-letnie teksty. Niestety, jest to też 

jeden z najtrudniejszych języków. Praktycznie 100% Islandczyków umie czytać i pisać, a na wyspie wydaje 

się najwięcej książek i gazet w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Złośliwi mówią, że jeśli ktoś na Islandii 

nie czyta książek, to na pewno… sam je pisze. 

Jak już wspominałem, Islandia jest zimnym krajem. 

Upał na Islandii oznacza temperatura 15C (w Polsce - 

31C), natomiast przeciętne lato można porównać do póź-

nej jesieni w Polsce, czyli 5 - 10C. W stolicy Islandii – 

Reykjaviku - mieszka około 1/3 całej ludności tego kraju 

(w 2018 roku – 124 847 obywateli), natomiast drugie co do 

wielkości miasto ma tyle mieszkańców, co nasze Gorlice. 

Islandia to kraj, gdzie są najwyższe ceny na świecie, ale 

ludzie odpowiednio dużo zarabiają. Islandczycy piją więcej 

coca-coli niż ktokolwiek na świecie. Może zasługa w tym 

czystej islandzkiej wody, z której napój jest produkowany.  

Owca islandzka pełni takie same funkcje co zwykła 

owca, czyli daje wełnę, mleko i mięso. Wełna takiej owcy 

charakteryzuje się wodoodpornością i zdolnością utrzymy-

wania ciepła. Co ciekawe, sweterek z takiej wełny kosztuje 

2 – 3 tys. złotych, a z ładnym wzorkiem – nawet 4 tysiące. 

W zamian jednak taki sweter utrzymuje ciepło tak, że w zimie nie ma potrzeby ubierania kurtki. Dlaczego 

wełna islandzka jest taka inna? Otóż runo owiec składa się z dwóch rodzajów włókna: długiego – sztywnego 

i krótkiego – bardzo lekkiego i miękkiego. Klimat Islandii – wichury, mroźne powietrze zimą, deszcze, 

śnieg – spowodował, że to długie włókno jeszcze bardziej się wydłużyło (do 20 cm), a krótkie stało się krót-

sze, bardziej miękkie. Wraz z tłuszczem dawało owcom świetną ochronę przed zimnem. Wełna stała się 

bardziej elastyczna, ubranie zrobione z niej wchłania dużo powietrza, co zwiększa właściwości izolacyjne. 

Suknie, marynarki, spódnice, spodnie i szale są lekkie, a wierzchnie odzienie – nieprzemakalne i zachowu-

jące ciepło. Toteż wyroby z wełny islandzkiej (i to w naturalnych kolorach) są przez turystów chętnie ku-

powane, a wspaniałe wzory na swetrach są przez wszystkich podziwiane. 

W oceanie otaczającym Islandię żyją olbrzymie wieloryby, które mają serce wielkości auta. Znajduje się 

tam również plaża z czarnym piaskiem, jedna z najpiękniejszych czarnych plaż świata. Na Islandii jest po-

dobno 10 tysięcy mniejszych lub większych wodospadów, w tym dwa najbardziej znane: Gullfoss (Złoty 

Wodospad) i Dettifoss (Upadły Wodospad). Obecnie na wyspie jest 15 aktywnych wulkanów, najbardziej 

znany to Hekla. Z pięciu islandzkich lodowców trzy są największe w Europie (najpotężniejszy z nich nazy-

wa się Vatnajokul). Specjalnością Islandii są gejzery – źródła z gorącą wodą, która służy do ogrzewania. 

Nadmiar ciepłej wody wykorzystuje się do podgrzewania chodników i ulic, aby zimą nie zalegał na nich 

śnieg.  

Spotkanie z podróżnikiem bardzo mi się podobało. Najciekawszą historią, która mnie zainteresowała, 

było opowiadanie o dziwnych zjawiskach. Czas spędzony na spotkaniu uważam za owocny, bo bardzo dużo 

dowiedziałem się o życiu i kulturze Islandczyków, a kraj ten wydaje mi się bardzo piękny. 

Oliwier Przybyłowicz 



Krótko i na temat  
 

Odwiedziny na cmentarzu 

Piękna pogoda tej jesieni sprzyjała długim spacerom. Większość klas odwiedzi-

ła Cmentarz Wojenny nr 125 w Zagórzanach, aby oddać hołd żołnierzom pole-

głym podczas I wojny światowej. Pochowano tutaj 149 żołnierzy rosyjskich,  

9 austriackich i 32 niemieckich. Także Polaków, ale w mundurach zaborczych 

armii. Dla wszystkich zapaliliśmy znicze i uczciliśmy ich pamięć chwilą zadumy. 

 

 

Basen kulkowy 

W holu na piętrze 

szkoły zainstalowano 

basen kulkowy. Frajda 

nie tylko dla przed-

szkolaków! Amatorów 

„kąpieli” wciąż nie brakuje, zwłaszcza że dla tych większych 

to kąpiel zakazana. Zdesperowani nauczyciele dzielnie bro-

nią dostępu do basenu przed wszystkimi, którzy pragną choć 

na chwilę poczuć się znowu dziećmi.    

 

Egzaminy próbne 

W tym roku szkolnym do egzaminów końcowych wyjątkowo 

przystąpią dwie klasy: 8 SP oraz III G. W listopadzie przeprowa-

dzono próbę generalną. W dniach 19 – 21 listopada odbył się 

próbny egzamin ósmoklasisty, a tydzień później (w dniach 26 – 

28 listopada) próbny egzamin gimnazjalny. Prawdziwy test już 

niedługo. Do zobaczenia w kwietniu!     

 

 

 

 

Bezpiecznie na drodze 

20 listopada w progach naszej szkoły zawitała para policjan-

tów. Uświadamiali, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. 

29 listopada odwiedzili nas strażacy – przedstawili zasady 

postępowania w przy-

padku zatrucia czadem 

lub wybuchu pożaru. 

 

Stylowe lata 80/90 

29 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Preferowany strój – ubrania  

w stylu lat 80. i 90. XX wieku, czyli  skórzane kurtki, zwężane ku dołowi spódnice, 

kolorowe obszerne bluzy z napisami, marynarki optycznie powiększające ramio-

na, wyrazista biżuteria, wysokie szpilki. Czy wiecie, że modnym dodatkiem były 

wtedy białe skarpetki? Zakładał je na przykład ówczesny król pop-u Michael Jack-

son! Najbardziej „stylowa” okazała się Marzena Wąs z klasy 8 SP, a także Martyna 

Augustyn i Barbara Bochenek (4 SP) oraz Joanna Czeluśniak (8 SP).   

 



Andrzejki 

29 listopada bawiły się także przedszkolaki oraz uczniowie klas 

1-3 SP. Na tę okazję sala gimnastyczna została pięknie udeko-

rowana. Zaproszony gość śpiewał i przygrywał do tańca na 

klawiszach. Nagrodami dla zwycięzców konkursów (losowanie 

zadań, zabawa z krzesełkami) były cukierki, a dla wybranych - 

taniec z panią Wychowawczynią. 

 

Tydzień Życzliwości  

i Pozdrowień 

Święta Bożego Narodzenia 

to szczególny czas, w którym doceniamy wartość Rodziny i Przyjaciół. Rozwiązu-

jemy spory, wyciągamy ręce do zgody, okazujemy sobie wzajemną życzliwość, 

serdeczność. W związku z tym w dniach od 4 do 11 grudnia w naszej szkole ob-

chodziliśmy Tydzień Życzliwości i Pozdrowień. Można było przekazać koleżan-

kom, kolegom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia, pozdrowienia i miłe 

słowa za pośrednictwem Poczty Życzliwości i Pozdrowień. W holu szkolnym wy-

stawiono skrzynkę, do której chętni wrzucali listy i kartki z pozdrowieniami.   (KC) 

 

Mikołajki 

Tradycją naszej szkoły stały się mikołaj-

kowe wyjazdy do kina „Helios” w Nowym Sączu. Tym razem obejrzeliśmy 

film „Grinch” oraz „Robin Hood”. Klasa 5 SP postanowiła jednak spędzić ten 

dzień klasycznie – obdarowując się nawzajem paczkami pełnymi niespodzia-

nek. Najciekawszą opcję wybrali uczniowie klas 1-3 SP – zaliczyli paczki i ki-

no. Prezenty przyniósł prawdziwy Mikołaj. Potem pojechali (ze swoimi wy-

chowawcami) na film „Petson i Findus – najlepsza gwiazdka” do kina „Kolo-

ry” w Gorlicach.    

 

Historia Biblii 

17 grudnia klasa 8 SP i III G wybrały 

się do Szkoły Podstawowej w Ropicy 

Polskiej, aby odwiedzić wystawę „Hi-

storia Biblii”. Wśród zgromadzonych zbiorów znalazły się repliki starych manu-

skryptów, kamiennych tablic, 

skrawki papirusów, zwoje oraz 

pierwsze drukowane Biblie. 

Uczniowie mogli poznać liczącą 

ponad 3 tysiące lat historię tej nie-

zwykłej księgi.  

 

Kolędnicy – wędrownicy  

19 grudnia odwiedzili nas artyści z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” 

w Nowym Sączu. Pani Katarzyna Pater opowiadała o bożonarodzeniowych 

zwyczajach i symbolach, a także przypomniała najbardziej popularne pol-

skie kolędy. Towarzyszyli jej ubrani w ludowe stroje muzycy. Była to oka-

zja, aby przyjrzeć się z bliska niektórym instrumentom. Bez trudu potrafi-

my teraz rozpoznać skrzypce, wiolonczelę i obój. Przypomnieliśmy sobie 

także najpopularniejsze polskie kolędy. W samą porę, bo święta tuż, tuż!    



Klasowe wigilie 

21 grudnia. Lubimy ten moment, kiedy we wszystkich 

klasach błyszczą choinki, na stołach leżą smakołyki,  

a nauczyciele zapominają o realizowaniu tematów. Na-

wet szkoła nie wydaje się wtedy taka zła…  

 

Góra Grosza 

W grudniu każda klasa 

miała okazję zbierać 

grosiki/monety do swo-

ich klasowych skarbo-

nek-słoiczków. Organiza-

torzy akcji przekonują: „Drobniaki, wrzucane co roku przez Was, zapoczątkowały 

wielkie reformy pomocy społecznej w Polsce. To właśnie dzięki Górze Grosza zakupili-

śmy i doposażyliśmy małe domy dla dzieci, czyli miejsca podobne do domów rodzin 

wielodzietnych, gdzie dzieci znajdują schronienie i mogą się rozwijać pod opieką wy-

chowawców. Możemy odważnie powiedzieć, że wspólnie z Wami zmieniliśmy system 

i pomogliśmy tysiącom dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych.”   (KJL)  

 

Poznaj zawód inżyniera 

12 stycznia kolejne dwie grupy uczniów odwiedziły Poli-

technikę Krakowską. Młodsi (uczniowie klas 3 , 4 i 5 SP) 

szukali odpowiedzi na pytanie: „Chemia czy magia?”,  

a przedmiotem ich naukowych dociekań były skarby 

architektury światowej. Gimnazjaliści natomiast zgłębiali 

temat: „Energia wokół nas”. Było mroźnie, ale pracowi-

cie. „Przed rozpoczęciem zajęć musieliśmy założyć fartu-

chy i otrzymaliśmy identyfikatory z napisem „Jestem 

młodym inżynierem”. Potem specjalnymi flamastrami 

zrobiliśmy rysunki, które oglądaliśmy pod fioletowym 

światłem. Kolejne doświadczenie to mieszanie mikstur  

w celu otrzymania srebrnego osadu na próbówce. Nasz 

eksperyment się powiódł, czego dowodem jest przywieziona przeze mnie szklana ampułka. Z kolei na zajęciach pla-

stycznych robiliśmy zamki z papieru. Jak ciekawie spędziliśmy czas i świetnie się bawiliśmy, można zobaczyć na zdję-

ciach dodanych na facebooka naszej szkoły.”                             (Samuel Pierz) 

 

Pięć porcji zdrowia 

„5 porcji warzyw, owoców i soku”  

to program edukacyjny , który ma 

na celu poszerzyć wiedzę uczniów  

o prawidłowym żywieniu oraz 

utrwalić informacje o roli warzyw, 

owoców i soków w prawidłowej 

diecie. Podstawą żywienia powinna być dieta bogata w warzywa i owoce (minimum pięć porcji dziennie). Dostarcza 

ona dzieciom pełny zestaw witamin i minerałów potrzebnych do prawidłowego rozwoju. Uczniowie klasy 3 SP pod 

kierunkiem pani Teresy Gizary wzięli udział w realizacji tego programu. Po obejrzeniu prezentacji i wysłuchaniu po-

gadanki przygotowanej przez wychowawczynię uczestniczyli w grach i zabawach dydaktycznych: „dyktando w ru-

chu”, gra planszowa, układanie historyjki obrazkowej, gra w kodowanie, wykonanie wspólnego albumu. Przygotowa-

ne przez uczniów plakaty wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „5 porcji zdrowia w szkole”.  



KĄCIK  

ZWIERZAKÓW 
Zima to szczególnie trudna pora dla zwierząt. 

Przede wszystkim dla tych bezdomnych w schroni-

skach. Gdy na dworze mróz i śnieg, czworonogi po-

trzebują ciepła i pokarmu. Warto włączyć się do 

akcji, która pomoże zwierzętom przetrwać zimę.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowały: Gabriela Stempkowicz i Maja Góra 

 

CIEKAWOSTKI 
17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. 
Czy wiesz, że koty towarzyszą ludziom od czterech tysięcy lat? 

Dwa tysiąc lat temu kot został udomowiony w Egipcie, gdzie czczono go jako święte zwierzę. Koty są po-

strzegane jako indywidualiści, gdyż wyrażają swoje uczucia inaczej niż psy. To one decydują, kiedy mają 

ochotę na pieszczoty. Koty uwielbiają zabawy, zwłaszcza pogoń za uciekającą zdobyczą. Najprostszą zabaw-

ką dla pupila będzie więc przywiązanie do sznurka kawałka włochatego materiału, sreberka lub kolorowego 

piórka. 

 



Nasze sukcesy 
 

Konkurs Jednego Wiersza 

 

20 listopada odbyły się przesłuchania do XXXVII Je-

siennego Gorlickiego Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Jednego Wiersza, zorganizowanego przez Gorlickie 

Centrum Kultury. Świetnie wypadły nasze uczennice: 

Marzena Wąs (8 SP) - wyróżnienie 

Karolina Pyznar (III G) – wyróżnienie 

 

 

 

Wiedza o AIDS i Uzależnieniach 
 

Aleksandra Stempkowicz wzięła udział w Powiatowej 

Olimpiadzie Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach, zorgani-

zowanej przez Powiatową Stację Sanitarno - Epide-

miologiczną w Gorlicach. Szerzenie wiedzy o profilak-

tyce choroby  stanowi wkład w obchody Światowego 

Dnia Walki z AIDS. Konkurs odbył się 3 grudnia  w Cen-

trum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gor-

licach.  
 

 

Uśmiechnij się!   

W zimowy wieczór gajowy złapał w lesie złodzieja, który 

kradł ścięte drzewo. 

- Co, kradniemy drzewo? 

- Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę dla królików! 

- Chcesz mi wmówić draniu, że króliki jedzą drewno? 

- Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę nim w piecu... 

 

W walentynki mama nastolatki zaprosiła jej chłopaka na 

podwieczorek. Gdy już wyszedł, mówi do córki: 

- Ten twój Józek jest nie najlepiej wychowany. Kiedy z nim 

rozmawiałam, kilka razy ziewnął. 

- Mamo, on nie ziewał, tylko próbował się odezwać. 

- Czy zostaniesz moją żoną? - pyta chłopak swoją dziewczy-

nę. 

- Nie wyjdę za ciebie. Mój przyszły mąż musi umieć dobrze 

gotować, prać, sprzątać, robić zakupy, patrzeć we mnie jak 

w tęczę, wypełniać wszystkie moje życzenia... 

- Rozumiem. Cofam moją propozycję. Pozwól jednak, że 

przez chwilę pozostanę jeszcze na klęczkach i pomodlę się 

za tego biedaka... 

 

Ojciec do syna:  

- Przeczytałem twoją listę życzeń i już wiem, co dostaniesz 

pod choinkę.  

- Co, tato?  

- Słownik ortograficzny! 

 

- Czym jest tak naprawdę miłość? 

- Rzeczownikiem. 

 

Dwie blondynki wsiadły do jednego autobusu. Jedna z nich 

pyta kierowcę: 

- Przepraszam pana, czy dojadę tym autobusem na dworzec 

kolejowy? 

- Niestety nie - odpowiada kierowca - musi się pani prze-

siąść. 

- A ja? - pyta druga. 

 

- Jak single nazywają walentynki? 

- Dzień Niepodległości. 

 

W walentynki sprzedawczyni w kwiaciarni mówi do zako-

chanego młodzieńca: 

- Najlepszy dla narzeczonej będzie bukiet róż. Niech kwiaty 

same powiedzą o pańskim uczuciu. 

- Poproszę jedną. Nie jestem gadułą. 

 

Do pewnej gazety, do kącika porad miłosnych nadszedł list 

od młodej dziewczyny: „Mój chłopak przychodzi na spotka-

nia z dużym zarostem. Co mam robić?” 

Redakcja odpowiedziała: „Nie spóźniać się tak bardzo na 

randki”. 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne lekcje… 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 
Redaktor naczelny: pani Małgorzata Ostrowska 

Ekipa redakcyjna:  Marzena Wąs, Joanna Czeluśniak (8 SP), Zuzanna Czeluśniak, Oskar Pluskota (6 SP), Maja Góra, 

Gabriela Stempkowicz, Oliwier Przybyłowicz (5 SP)  

Pomoc techniczna: pani Katarzyna Jagielska-Liana, pani Anna Foryś, Krystian Dobek (7 SP) 

Rozprowadzanie gazety: Kamil Wielopolski (6 SP) 


