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Początek 

nowej pory roku 

to doskonała 

okazja, aby po-

żegnać zimę,  

a wraz z nią 

niesprzyjające 

warunki atmos-

feryczne. Jednym z najpowszechniejszych zwyczajów związanych 

z pierwszym dniem wiosny jest topienie marzanny. Kukła - ma-

rzanna, którą robi się ze słony i różnych tkanin na podobiznę kobie-

ty, a następnie topi, ma symbolizować odejście zimy i początek 

wiosny. Obecnie zwyczaj ten traktowany jest jak forma zabawy, 

jednak w czasach słowiańskich rytuał ten traktowano bardzo poważnie. Uczniom ten dzień kojarzy się  

z tzw. Dniem Wagarowicza.  

Najwcześniej przywitały wiosnę przedszkolaki z młodszej grupy.  

Próbowały dowiedzieć się, skąd się biorą kwiaty i warzywa, jak rosną  

i dojrzewają. Po skończonych zajęciach sami zasadzili pomidorki, rzod-

kiewkę, bratki i groszek pachnący. Cały czas dbali o swoje sadzonki. 

Pierwszy dzień wiosny postanowili uczcić, ubierając się na zielono oraz 

przygotowując przedstawienie o przyjściu Wiosny. Na występ zaprosili 

swoich starszych kolegów i koleżanki z OP II i klasy 1SP. Pani Wiosna 

obudziła wszystkie śpiochy i oficjalnie zaczęła swoje urzędowanie. 

 

 
 

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej i astronomicznej nie zawsze wypada w tym samym dniu. Kalen-

darzowa wiosna rozpoczęła się 21 marca i jest to termin stały - w tym roku był to czwartek. Pierwszy dzień 

astronomicznej wiosny wypadł w tym roku w środę 20 marca. W naszej szkole - ze względów organizacyj-

nych - Dzień Wiosny obchodzony był w piątek 22 marca.  

W tym dniu uczniowie nie byli odpytywani, nie było kartkówek i sprawdzianów. Wszyscy ubrali się „na 

zielono”, tzn. założyli na siebie jak najwięcej zielonych elementów garderoby. Komisja złożona z przedsta-

wicieli SU przeszła po klasach i przeliczyła, ile zielonych elementów garderoby przypada na jednego 

ucznia. W ten sposób wyłoniona została zwycię-

ska klasa. 

Każdy zespół wykonał także plakat o tematy-

ce wiosennej z krótkim hasłem (rymowanką) mo-

tywującym do działania. Plakaty eksponowane 

były w holu szkoły. Zwycięskie hasła zostały 

wyłonione podczas głosowania, w którym mógł 

wziąć udział każdy uczeń oraz nauczyciel obecny 

w danym dniu w szkole.  

 



Idzie Wiosna na spotkanie, 
Wdziała piękne swe ubranie. 

Suknię z trawy i w kwiatuszki, 
W ręce trzyma bukiet wróżki.  

 
Kiedy dzieci widzą wiosnę, 
Zawsze robią się radosne, 

Śpiewają i tańczą oraz klaszczą w ręce, 
Jak w wesołej o Wiośnie piosence. 

 
Pachną kwiaty, kwitną drzewa, 
Wiosna radość w koło rozsiewa, 

Miłość w sercu nam rozkwita, 
Kiedy wiosna dzieci wita. 

 

W piątek 29 kwietnia podczas krótkiego apelu w holu szkoły odbyło się posumowanie konkursów zor-

ganizowanych przez Samorząd Uczniowski, związanych z obchodami pierwszego dnia wiosny. Najbardziej 

„zielonymi” zespołami klasowymi okazały się: 

 

I miejsce – Oddział Przedszkolny I 

II miejsce – klasa 3 SP 

III miejsce – klasa 5 SP 

Wyróżnienie – Oddział Przedszkolny II 

 

Decyzją społeczności szkolnej wyniki konkur-

su na plakat z hasłem prezentują się następująco: 

 

I miejsce – klasa 1 SP 

II miejsce – klasa 5 SP oraz klasa 6 SP 

III miejsce – klasa 7 SP 

 
 

 

 

Zwycięskie drużyny otrzymały w nagrodę 

zdrowe soki, a pozostali obdarowani zostali sło-

dyczami. Zwycięzcom GRATULUJEMY,  

a wszystkim klasom dziękujemy za aktywny 

udział w konkursach i dobrą zabawę :) 

 

Katarzyna Jagielska-Liana 

Urszula Wilczkiewicz 

  



 

EGAMIN GIMNAZJALNY 
 

10, 11, 12 kwietnia 2019 r. to ważne i historyczne dni w każdej 

szkole podstawowej z dotychczasowymi oddziałami gimnazjalnymi. 

To właśnie w tych dniach po raz ostatni odbył się egzamin gimnazjal-

ny. Podobnie jak w poprzednich latach, nasi uczniowie podeszli do 

egzaminów, które odbywały się w trzech częściach:  

 

 10 kwietnia od godz. 9.00  odbywał się egzamin  z historii  

i wiedzy o społeczeństwie, a od godz. 11.00 - z języka polskie-

go, 

 

 11 kwietnia od godz. 9.00 

trwał egzamin z przedmio-

tów przyrodniczych, a od 

godz. 11.00 – z matematyki, 

 

 12 kwietnia to ostatni 

dzień egzaminu gimnazjal-

nego, w którym uczniowie 

zdawali egzamin z języka 

angielskiego.



 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
 

15, 16, 17 kwietnia to również ważne i historyczne dni  

w każdej szkole podstawowej. To właśnie w tych dniach po 

raz pierwszy odbył się egzamin ósmoklasisty:  

 

 15 kwietnia od godz. 9.00 - z języka polskiego, 

 16 kwietnia od godz. 9.00 - z matematyki, 

 17 kwietnia to ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty,  

w którym uczniowie od godz. 9.00 zdawali egzamin z języka 

angielskiego. 

 

 

 

 

 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu 

ósmoklasisty ukażą się 14 czerwca. Wszystkim 

uczniom zdającym egzaminy życzymy wysokich wyni-

ków! 

Katarzyna Jagielska-Liana



WITAJ MAJ! 
 

7 maja po raz kolejny obchodziliśmy 

uroczyście rocznicę uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja. „A co to takiego konstytu-

cja? Otóż jest bardzo ważne dla państwa, 

by miało konstytucję, czyli zbiór praw  

i obowiązków jego obywateli. Obecna 

konstytucja różni się od tej z 1791 roku 

– jest dopasowana do współczesnych 

czasów. Czy wiecie, jakie zawiera Wa-

sze prawa?  

 Macie prawo, ale też obowiązek 

chodzenia do szkoły. 

 Macie prawo do opieki lekarskiej. 

 Macie prawo do tego, byście byli bronieni przez 

armię naszego kraju.” 

 

Tymi słowami narratorzy (Oliwier Przybyłowicz  

i Bartosz Stygar) rozpoczęli swój występ przed 

szkolną publicznością.  

Akademię przygotowali uczniowie klasy 5 SP 

pod kierunkiem swojej Wychowawczyni. W holu 

szkoły zmieścili się wszyscy – od najmłodszych 

przedszkolaków do najstarszych gimnazjalistów,  

a także nauczyciele na czele z panem dyrektorem 

Rafałem Lianą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza scenka, z udziałem Rosji (Kacper 

Skowron), Austrii (Eryk Pabisiński) oraz Prus 

(Krzysztof Guzik) opowiadała o tym, jak ponad 228 

lat temu nasza ojczyzna przeżywała ciężkie chwile. 

Sąsiedzi Polski wcale nie byli mili. Zapragnęli po-

dzielić się polską ziemią – za pomocą łapówek, szan-

taży i zastraszania. Polska (w tej roli Joanna Czelu-

śniak z klasy 8 SP) – skłócona i słaba – nie zdołała 

się obronić. Zabrakło tych, którzy potrafiliby ją ura-

tować…  

 

Kolejna scenka – spotkanie z Stanisławem Augu-

stem Poniatowskim (Dawid Luksa) - ukazała jedną  

z ostatnich prób ratowania Rzeczpospolitej. W od-

powiedzi na pytania dziennikarzy (Bartosz Gbur  

i Gabriela Stempkowicz) ostatni król Polski opowie-

dział o wydarzeniach związanych z uchwaleniem 

konstytucji i o jej głównych założeniach. 

Występ urozmaiciły patriotyczne piosenki w wy-

konaniu piątoklasistów oraz duetu (Karolina Kalisz  

i Zuzanna Czeluśniak) z klasy 6 SP. O oprawę mu-

zyczną spotkania zadbał pan Bogumił Łasak. 

Małgorzata Ostrowska   



Krótko i na temat  
 

Dzień Kota  

8 lutego -podczas zajęć w młodszej grupie przedszkolnej - 

obchodziliśmy Dzień Kota.  

W Polsce obchody Dnia Kota przypadają na dzień 17 lute-

go. Głównym celem ustanowienia tego święta jest uwrażliwie-

nie społeczeństwa na problem bezdomnych i głodujących ko-

tów, które nieraz wiodą bardzo ciężkie życie. W samej Polsce 

jest około 17 tysięcy bezdomnych kotów. Dlatego chcemy 

uwrażliwiać dzieci na krzywdę zwierząt oraz na to, żeby nie 

porzucać ich, bo to nie zabawki.  

Maluchy dowiedziały się również, jak zapewnić kotkom prawidłową opiekę oraz poznały ciekawostki na ich te-

mat. W tym dniu dzieci przyniosły ze sobą kotki-maskotki, książeczki o kotkach, a niektóre same stały się kotkami i 

chętnie uczestniczyły w organizowanych zabawach i zajęciach.   (Urszula Wilczkiewicz) 
 

W sklepie 

Wizyta przedszkolaków  w  sklepie  związana była z realizowaną na 

zajęciach tematyką. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z pracą eks-

pedientki oraz wyposażeniem sklepu. Wcześniej, podczas zajęć w przed-

szkolu wyjaśniono dzieciom terminy: „klient”, „ekspedient”, „lada skle-

powa”, „kasa”, „waga”. Maluchy miały możliwość wypróbowania wła-

snych sił w sklepiku urządzonym w sali szkolnej – każde dziecko mogło  

wcielić się w rolę zarówno sprzedawcy,  jak i klienta.  

Mimo pochmurnej pogody, 12 lutego przedszkolaki dzielnie pokonały 

drogę do pobliskiego sklepu spożywczego. Wchodząc do budynku, 

grzecznie powitały panie sprzedawczynie. Pani Krysia wprowadziła nas  

w tajniki pracy ekspedientki, oprowadziła po magazynie oraz działach  

w sklepie. Dowiedzieliśmy się, jak produkty trafiają do sklepu i co dzieje 

się z nimi później. Mogliśmy zobaczyć także z bliska kasę. Poznaliśmy 

różne rodzaje artykułów sprzedawanych w tym sklepie, z zainteresowa-

niem oglądaliśmy wszystkie regały, półki, lodówki. Jednak najbardziej 

interesującym punktem wycieczki była możliwość samodzielnego dokonania zakupów. Maluszki ustawiły się w dłu-

giej kolejce, by zakupić lizak lub napój, którymi częstowały się po powrocie do przedszkola. Pamiętały o odpowied-

nim zachowaniu oraz stosowaniu form grzecznościowych: „proszę” i „dziękuję”.  

Na zakończenie dzieci podziękowały za spotkanie i zakupy, po czym pełne wrażeń i nowych doświadczeń wróciły 

do przedszkola.    (Urszula Wilczkiewicz) 
 

Walentynki 

Kocha, lubi, szanuje??! Każdy mógł wziąć udział w zabawie i wysłać życzenia! 

Od 11-14 lutego uruchomiono pocztę walentynkową, a w niej kartki z życze-

niami, serca z przesłaniem dla wszystkich i… niespodzianki! W Dzień Zako-

chanych chętni bawili się na dyskotece walentynkowo – karnawałowej. Nie 

zabrakło zabaw z nagrodami i bufetu z napojami i popcornem.   (KJL) 
 

Prawdziwy skarb 

26 lutego uczniowie klas 1-4 SP obejrzeli spektakl profilaktyczny „Prawdziwy 

skarb”, w wykonaniu aktorów Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” z Kra-

kowa. Bohaterowie przedstawienia -  żółw i papuga - wpadli w poważne ta-



rapaty. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, na czym polega przyjaźń, jakimi ce-

chami odznacza się prawdziwy przyjaciel oraz poznaliśmy znaczenie przysło-

wia:  „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”.    (MO) 

 

Pierwszy seans filmowy  

4 marca - pierwsze wyjście grupowe do 

kina „Kolory” w Gorlicach dzieci z OP II. 

Obejrzeliśmy bajkę animowaną „Basia”, 

której przygody sprawiły dzieciom dużo 

radości. Również dużą atrakcją był prze-

jazd autobusem.  (UW) 

 

Niepołomice 

5 marca wyruszyliśmy na wycieczkę do Niepołomic. Na początku odwiedziliśmy obserwatorium – rozmawialiśmy 

o Mikołaju Koperniku, a później oglądaliśmy gwiazdozbiory występujące wiosną, latem, jesienią i zimą. Po zakończe-

niu spektaklu kupowaliśmy pamiątki.  

Potem udaliśmy się do zamku, po którym oprowadzał nas sympatyczny pan.  Podzielono nas na dwie grupy: klasy 

1-4 oraz 5-8. Na początku obejrzeliśmy eksponaty reprezentujące sztukę grecką i rzymską – rzeźby i obrazy. Prze-

wodnik powiedział, że i tak najstarsze są podłogi i sufity, co wszystkich bardzo rozbawiło. Potem obejrzeliśmy trofea 

myśliwskie: głowę żyrafy, zebrę, strusia i inne egzotyczne zwierzęta. Była tam trzecia na świecie pod względem wiel-

kości głowa łosia! Następnie poszliśmy zobaczyć osiągnięcia królów.  

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do McDonalda. Czas upłynął szybko i ciekawie, chętnie pojechałbym tam jesz-

cze raz.    (Eryk Pabisiński, 5 SP) 

 

Dzień Kobiet 

8 marca wszystkim kobietom małym i dużym życzenia złożyła męska 

część Samorządu Uczniowskiego: „Dużo szczęścia i radości i niech Ci 

w domku zawsze miłość gości. Kłaniamy się nisko! W rączki całuje-

my i życzonka przekazujemy, bo Dzień Kobiet jest od tego, żeby 

powiedzieć  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!”   (SU) 

 

Marchewkowy  

pokaz mody 

Każdy wie, że marchew jest smaczna i zdrowa, ale nie każdy wie, że 

swoje święto obchodzi  4 kwietnia. Z tej okazji dzieci z OP II wzięły udział 

w pokazie mody marchewkowej, prezentując wspaniałe marchewkowe 

przebrania. Ponadto przedszkolaki sprawdzały, co można wyczarować  

z marchewki oraz 

degustowały jej smak 

pod różnymi posta-

ciami.   (UW) 

  

 

Życzenia wielkanocne 

Gdy nadchodzą święta, każdy z nas o życzeniach pamięta. Już naj-

młodsze dzieci o tym wiedzą i chętnie życzenia składają. Nasi kra-

kowiacy zawitali także do urzędu Gminy Gorlice i przekazali Panu 

Wójtowi oraz pracownikom życzenia Wesołych Świąt.   (UW) 

 



Prezentacje Wielkanocne 

14 kwietnia, w ramach kultywowania polskich tradycji wielkanoc-

nych, przedstawicielki OP I wybrały się do Kobylanki na XXV Pre-

zentacje Wielkanocne, zorganizowane przez Ośrodek Kultury 

Gminy 

Gorlice. 
 

Rośnie 

służba 

zdrowia  

15 kwietnia 

dzieci z oddziałów przedszkolnych odwiedziła pielęgniarka pani 

Agnieszka Kudłaty. Przedstawiła ona najmłodszym, czym zaj-

muje się w pracy, jakich przyborów używa na co dzień w opie-

ce nad chorymi. Dzieci mogły także wcielić się w rolę pielę-

gniarki lub pielęgniarza i próbowały swych sił przy robieniu 

zastrzyków, opatrunków czy mierzeniu ciśnienia. Spotkanie sprawiło dzieciom wiele radości.  (UW) 
 

Dni Otwarte  

25 kwietnia był dniem otwartym w szkołach średnich w Gorli-

cach. Uczniowie 8 klasy oraz gimnazjaliści mogli zapoznać się z 

ofertą edukacyjną gorlickich szkół średnich.  
 

Przedszkole  

Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Klęczanach 

zbliża się do końca. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz 

budynku. Wykonano już podstawowe instalacje: CO, elektrycz-

ną, wodno-

kanalizacyjną 

oraz sieć komputerową LAN z dostępem do Internetu. Budynek jest 

ocieplony, położono tynki wewnętrzne i wylewki. Zamontowano 

plastikowe okna i drzwi. Jest gotowa elewacja całego obiektu. Upo-

rządkowano otoczenie przedszkola - powstał wygodny parking. 

Obecnie trwają prace przy układaniu płytek i montażu wyposażenia 

w łazienkach, kuchni i sanitariatach. Zakończenie inwestycji zapla-

nowano na wrzesień 2019 r.   (BCM) 

 

Nowa sieć 

W związku z budową przedszkola przy SP w Klęczanach oraz planowanym doprowadzeniem sieci światłowodowej do 

wszystkich szkół Gminy Gorlice – w naszej placówce całkowi-

cie przebudowano i zmodernizowano sieć komputerową LAN. 

Zastosowano jeden punkt dostępowy (topologia gwiazdy) 

oraz kable kat. 6.   (BCM) 

 

Chemia czy magia? 

Zakończyły się wyjazdy i udział naszych uczniów w zajęciach 

w ramach projektu „Poznaj zawód inżyniera” z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfi-

nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-

nego. 13 kwietnia w zajęciach i warsztatach na Politechnice 



Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie udział wzięły dzieci klas: 2 SP, 4 SP  

i 5 SP. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach: „Chemia czy magia” oraz „Skarby ar-

chitektury”. Wyjazdy oraz udział w warsztatach i zajęciach były całkowicie bezpłat-

ne. Dodatkowo, na miejscu uczniowie otrzymali II śniadanie oraz obiad.  (KJL) 

 

Góra Grosza 

29 marca dokonaliśmy podsumowania XIX edycji „Góry Grosza”. Akcję przeprowa-

dził i podsumował Samorząd Uczniowski. Podczas zbiórki zebraliśmy w sumie 7343 

monet i 1 banknot 10 zł, co dało łączną kwotę 195,22 zł. Klasom, które zebrały naj-

więcej monet w przeliczeniu na jednego ucznia, przyznaliśmy pamiątkowe dyplomy:  

I miejsce – klasa 5 SP, II miejsce – klasa 1 SP, III miejsce – Oddział Przedszkolny II, 

wyróżnienie – Oddział Przedszkolny I. Wszystkim zaangażowanym zespołom ser-

decznie dziękujemy! W pomaganiu liczy się każdy grosz :)   (KJL) 

 

 

Warto obejrzeć? 

BŁYSK REKINA 
Na wczorajszej (8 maja) wycieczce do Krakowa świetnie się 

bawiliśmy. Spektakl „Błysk rekina” w Teatrze Ludowym opowiadał 

o Jacku, młodym marzycielu i pisarzu. Nie lubił tego, co jego ró-

wieśnicy, więc był samotny, a nawet bity i wyzywany przez kole-

gów. Rozumiała go tylko Polly – wrażliwa dziewczyna, która jako 

jedyna zaoferowała mu swoją przyjaźń. Jej koleżanki uważały, że 

Polly robi z siebie głupka, zadając się z Jackiem. Kiedy same lepiej 

go poznały, zrozumiały, że to sympatyczny i wartościowy czło-

wiek. Innego zdania był Russel („turbo-kochaś”) i jego banda. Gdy tylko spotkali Jacka, zaczęli znęcać 

się nad nim. Powstrzymały ich dziewczyny – zaproponowały zabawę w tworzenie opowieści o księż-

niczce, w której każdy mógł kreować swoją rolę. Wspólna zabawa sprawiła, że zniknęła wrogość,  

a młodzi ludzie zaprzyjaźnili się. Postanowili spotykać się częściej, aby wspólnie tworzyć nowe historie. 

„Błysk rekina” to dosyć trudne, ale pouczające przedstawienie. Dopiero po głębszym zastanowieniu 

nabiera sensu. Dzięki niemu przypomnieliśmy sobie, że nie możemy oceniać ludzi po pozorach, ponie-

waż możemy się bardzo pomylić i zranić kogoś. Zrobiło nam się żal Jacka, którego nikt nie lubił i uważa-

no go za dziwaka. Także Russel – umięśniony nastolatek – okazał się miłym gościem (a jednocześnie 

świetnym aktorem!). Zrozumieliśmy też, że gdy jesteśmy razem, to możemy zdziałać więcej niż osobno. 

Zastanawialiśmy się, jak rozumieć tytuł sztuki. Czy chodzi o to, że „rekin” jest samotnym zwierzęciem  

i przypomina człowieka skrytego, zamkniętego w sobie, takiego jak Jack? Jego znajomi uważali, że jest 

głupi i do niczego się nie nadaje. Być może „błysk” to zrozumienie, że należy wszystkich szanować, bez 

względu na wygląd i zachowanie. 

Ta sztuka podoba nam się, bo jest zupełnie inna od wszystkich, a także dlatego, że opowiada o rela-

cjach między ludźmi, o codziennych życiu, które dobrze znamy. Przedstawienie „Błysk rekina” to połą-

czenie występów wokalnych i tanecznych. Dużo muzyki , wiele wykonywanych przez aktorów piosenek 

spowalniało akcję. Nie wszyscy byli tym zachwyceni… Podobały nam się kolorowe światła padające na 

scenę i widownię oraz dymy, które unosiły się po całej sali. 

„Błysk rekina” to spektakl prawie idealny. Na takie spektakle  możemy jeździć. 

Klasa 6 SP



Pisać każdy może…   
 

BŁĘKITNY KRYSZTAŁ 
Himalaje. Te wielkie i pełne legend góry zdają się być śmiertelnie 

niebezpieczne. Tym razem z Luckiem postawiliśmy wszystko na jedną 
kartę. Stwierdziliśmy, że musimy udowodnić, że te góry to nie tylko 
wielkie szczyty, lecz pełne mrocznych i ciekawych tajemnic miejsce. Wy-
ruszyliśmy więc wiosną. Tym razem nie byliśmy sami. Razem z nami  
w tę niebezpieczną  podróż zabraliśmy naszego nowo poznanego przyja-
ciela. Ksaja, bo tak ma na imię nasza nowa przyjaciółka, to wielki owczarek długowłosy. Znaleźliśmy ją 
porzuconą pod wynajętym przez nas mieszkaniem. 

17 maja wyruszyliśmy w podróż. Dotarliśmy do podnóża. Pierwsze, co nas spotkało, to las desz-
czowy. Nie był to wielki problem. Po wyprawie w poszukiwaniu Złotego Jaguara dobrze wiedzieliśmy, 
co nas tu będzie czekać i jak się na to przygotować. Od lokalnych znachorów kupiliśmy antidotum na 
tutejsze jadowite węże czy pająki. Po spakowaniu prowiantu, narzędzi, apteczki, śpiworów i karmy 
dla psów, byliśmy gotowi. Na szczęście udało nam się uniknąć deszczy. Niestety, nie ominęła nas przy-
goda, której już doświadczaliśmy wcześniej. Zaatakował nas wąż. Nie mieliśmy zbyt dużo antidotum, 
więc – żeby go nie marnować - musieliśmy uciekać. Udało nam się! Niestety, biegnąc Ksaja zraniła się 
w łapę. Pies nie mógł dalej iść, postanowiliśmy więc zostawić ją razem z zapasem karmy. Obiecaliśmy 
jej, że wrócimy po nią.  

Dochodziliśmy do szczytu. Według przenośnego termometru było -26 stopni Celsjusza. Nasze gru-
be puchowe kurtki zaczynały przemarzać. Postanowiliśmy, że musimy to zrobić. Odnaleźć jakąkol-
wiek tajemnicę tych gór. Inaczej, po cóż byłby cały ten trud?! Jaki sens miałoby cierpienie naszego psa! 

Wtedy w oddali zobaczyliśmy jaskinię. Jaskinia nie była z kamienia, lecz cała z lodu i śniegu. W jej 
środku coś błyszczało. Stwierdziliśmy, że musimy zdobyć to, co się tam znajduje. Długie godziny brnę-
liśmy przez śnieg, zanim doszliśmy. Ostrożnie rozglądając się po jaskini, ujrzeliśmy jakby dziwne ma-
lowidła wykute w lodzie. Weszliśmy głębiej. Ujrzeliśmy go! Wielki, lśniący błękitnym kolorem kryształ 
w czymś, co wyglądało jakby ktoś przygotował to właśnie z myślą o tym kamieniu. Najprawdopodob-
niej tak właśnie było.  

Wzięliśmy lodowy artefakt w dłonie. Czegoś tak zimnego nigdy nie spotkaliśmy! Gdy tylko go do-
tknęliśmy, nasze ciała przeszył chłód. Schowaliśmy go do jednego z naszych śpiworów i zawinęliśmy 
dokładnie. Nie zważając na nic, zbiegliśmy z powrotem w dół.  

Ona cały czas tam była! Ucieszyliśmy się na widok naszego psa, najwyraźniej z wielką wzajemno-
ścią. Przez ten czas Ksaja zdążyła wyleczyć swoją łapę. Mogliśmy wrócić do hotelu. 

Kryształ, jak nakazało nam sumienie, oddaliśmy do lokalnego muzeum. Wraz z Ksają wróciliśmy 
do naszego domu w Londynie i już planujemy następną podróż!   

Oskar Pluskota   

Czytać czy nie czytać?  
 

A co jeśli Śpiąca Królewna nigdy się nie obudzi? Smok został pokonany. Książę jest  

w zamku – gotowy obudzić królewnę pocałunkiem. Jednak gdy jego usta dotykają 

warg dziewczyny, książę zasypia. Ma jeszcze szansę uratować królewnę i jej podda-

nych… we śnie. Musi się śpieszyć, bo szpiedzy Maleficent czyhają na Aurorę na każ-

dym kroku. Czasu jest mało, ale jedno jest pewne. Ta bajka jeszcze się nie skończyła. 

„Książka zasługuje na uwagę. Czyta się ją niezwykle szybko dzięki wciągającej fabule, 

licznym odniesieniom do Disneyowskiej wersji baśni, prawdziwym emocjom towa-

rzyszącym postaciom oraz doskonałej kreacji świata przedstawionego, który (…) 

zaskakuje obrotem spraw.”            (www.empik.com) 

 
[Braswell Liz, Dawno, dawno temu… we śnie. Mroczna baśń, Wyd. Egmont Polska] 

 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej!



KĄCIK  

ZWIERZAKÓW 
 

Dzikie zwierzęta – choć wydaje się, że duże 

i silne – coraz częściej przegrywają walkę 

z zanieczyszczeniem środowiska i działalnością 

człowieka. Wiele gatunków zwierząt jest zagro-

żonych wyginięciem. Jedną z największych na 

świecie organizacji działających na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego jest WWF 

(World Wild Fund for Nature). Działając od 

prawie 50 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu gatunków zwierząt (np. słoni, niedźwie-

dzi, tygrysów czy nosorożców) oraz unikalnych miejsc przyrodniczych na świecie. W Polsce WWF stara się mię-

dzy innymi o to, aby w Bałtyku żyło więcej morświnów i fok. Prowadzi też program ochrony dużych drapieżników – 

niedźwiedzi, wilków i rysi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowały: Gabriela Stempkowicz i Maja Góra 

 

CIEKAWOSTKI 
 

16 marca przypada Dzień Pandy Wielkiej 

Jeszcze 40 lat temu zwierzę to było skrajnie zagrożone wyginięciem. Od tego czasu jego 

populacja powoli, lecz systematycznie rośnie. Dzięki wspólnym staraniom rządu Chin oraz 

organizacji przyrodniczych populacja pandy wzrosła z 1000 do 1860 osobników. Pandy zna-

ne są z zamiłowania do przytulania, jedzenia i spania. Spędzają ponad pół dnia na jedzeniu, 

żywiąc się głównie bambusem.  



Nasze sukcesy 
 

Rozwinąć skrzydła 
 

„Rozwinąć skrzydła, pamiętając o przeszłości” to przed-

sięwzięcie, które po raz szósty zostało zorganizowane 

przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łużnej. 27 marca nasze 

uczennice uczestniczyły w konkursie czytelniczym - obo-

wiązywała szczegółowa znajomość tekstu powieści Alek-

sandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Do konkursu 

przystąpiło 90 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych. 

Ewelina Basista (III G) zajęła III miejsce w kategorii Gim-

nazjum. W konkursie wzięły też udział Marzena Wąs  

(8 SP) i Alicja Ryczek (8 SP). 

 

Chemia w środowisku 
 

Karolina Pyznar (III G) zdobyła II miejsce w etapie gmin-

nym Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla uczniów 

klas VII, VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum 

„Chemia w środowisku i w żywności oraz jej wpływ na 

zdrowie człowieka”. Konkurs odbył się 4 kwietnia, a orga-

nizatorem była Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewi-

cza w Dominikowicach. Karolina wywalczyła prawo udzia-

łu w etapie powiatowym. 
 

Wywiedzione ze Słowa 
 

 12 marca po raz pierwszy nasze uczennice – Marzena 

Wąs (8 SP) oraz Karolina Pyznar (III G) - wzięły udział 

przesłuchaniach do 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recy-

tatorskiego – Turnieju „Wywiedzione ze Słowa”, zorgani-

zowanych przez Gorlickie Centrum Kultury. 

 

KRONIKA  SPORTOWA                                                                                              
 

16 lutego zespół w składzie: Martyna 

Kamińska, Martyna Kaszowicz , Karolina 

Pyznar, Martyna Wójcicka, Paulina Dru-

ciak, Alicja Ryczek, Oliwia Zawiła i Ewe-

lina  Basista zajął II miejsce w piłce siatkowej dziewcząt 

(rocznik 2003-2005). Turniej został rozegrany w Klęcza-

nach i Stróżówce w ramach XXIV  Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej Gminy Gorlice. 
 

5 kwietnia w Zagórzanach odbyły się zawody w biegach 

przełajowych rozegrane w ramach XXIV  Igrzysk Dzieci 

Szkolnych Gminy Gorlice. Oto nasi najlepsi biegacze: 

Adrian Jędrusiak (4 SP) – II miejsce (kategoria 

chłopców – rocznik 2008-2009) 

Karolina Kalisz (6 SP) – IV miejsce (kategoria dziew-

cząt – rocznik 2006-2007) 
 

Mistrzostwa Trójek Mieszanych 
 

22 lutego w sali sportowej w Szymbarku odbyła się 

XIV edycja Mistrzostw Gminy Gorlice Nauczycieli  

i Pracowników Samorządowych w piłce siatkowej – 

Trójek Mieszanych. Wzięło w nich udział 6 zespołów: 

Dominikowice, Szymbark, Stróżówka, Kobylanka, 

Klęczany oraz reprezentanci Urzędu Gminy. Zgodnie 

z regulaminem zawodów w każdej z drużyn wystąpi-

ło dwóch zawodników i jedna zawodniczka. Zawod-

nikom nie zabrakło ambicji, poświęcenia i zaciętości. Po 

rozegraniu całego turnieju okazało się, że dwie drużyny 

zdobyły taka samą liczbę punktów, o wszystkim zadecy-

dowały więc tzw. „małe punkty”. Zwycięzcami zostali 

reprezentanci Szkoły Podstawowej w Kobylance, którym 

udało się obronić tytuł Mistrzów Gminy sprzed roku. Na 

drugim miejscu, podobnie jak rok temu, uplasowała się 

drużyna Szkoły Podstawowej w Klęczanach w składzie: 

Katarzyna Ja-

gielska-Liana 

(kapitan), To-

masz Górski  

i Rafał Liana.   

                   (KJL)  

 

 

 

Brawo!



WSPOMNIENIE  KARNAWAŁU 
 

W czwartek 14 lutego w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. 

Uczestniczyły w niej 

dzieci z klas 1-3 SP  

i  oddziałów przed-

szkolnych.  

Zabawę prowadził 

pan w kostiumie klau-

na. Uczestnicy przebrali 

się za swoich ulubio-

nych bohaterów z róż-

nych bajek i filmów: 

Batmana, Harryego 

Pottera, Spidermana, 

dinozaury i wróżki. Prowadzący zabawiał nas, tańczył i… czarował.  

Sala była udekorowana w baloniki, kotyliony, serduszka, serpentyny. W trakcie zabawy wyczarowaliśmy różne 

postacie z bajek. Dzieci tańczyły indywidualnie, w parach i robiły kółka. Urządzono takie zabawy jak: rzucanie do celu, 

robienie pociągów, kaczuszki.  

W przerwie poszliśmy do sali na słodki poczęstunek: galaretki, chrust, wa-

felki i soczki.  

 

Najlepszą dla mnie 

atrakcją były postacie z ba-

jek, za które pani Marta się 

przebierała (Myszka Miki, 

Król Julian, Lew i Minionek). 

Według mnie zabawa była 

świetna i myślę, że innym 

też się podobała. 

 

Miłosz Wałęga, 3 SP



Uśmiechnij się!   

 

POZYTYWNE  PRZEFORMUŁOWANIE 

  

apodyktyczny zdolności przywódcze 

zarozumiały pewny siebie 

krnąbrny silny 

wymagający asertywny 

lękliwy ostrożny 

głupi zabawny 

błazen radosny 

leniwy potrzebujący zachęty 

nieporządny kreatywny 

ciekawski dociekliwy 

cichy refleksyjny 

nieśmiały ceniący zaufanie 

niepoważny z poczuciem humoru 

podstępny pomysłowy 

uparty wytrwały 

pyskaty szczery 

skarżypyta szukający sprawiedliwości 

tchórz ostrożny 

roztargniony myślący abstrakcyjnie 

  

 
Sekretarka wchodzi do gabinetu: 
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła! 
- Niech wejdzie! 
 
W wiosenne popołudnie Jasio wręcza babci piękny bukiet 
kwiatów. 
- Ależ Jasiu, musiałeś się strasznie wykosztować na taki 
piękny bukiet! Zupełnie niepotrzebnie, przecież takie same 
kwiaty rosną w moim ogródku. 
- Rosły, babciu, rosły… 
 
W pierwszy wiosenny weekend Fąfara wybrał się do lasu. 
Na polanie spotyka gajowego i pyta go: 
- Czy tu można rozpalić ognisko? 
- Nie można. 
- A co tu robią te nadpalone gałęzie? 
- Zostawili je ci, którzy nie pytali, czy można. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 
– Mam ochotę na coś zielonego… 
Żaba mu na to: 
– No, no… to krokodyl ma przechlapane! 
 
Mąż do żony: 
– Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się 
myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła samo-
chód… 
 
- Szefie, mamy wiosnę i żona strasznie mi marudzi, że powi-
nienem wziąć dwa dni wolnego i pomóc jej posprzątać  
i odświeżyć całą chałupę? 
- W żadnym wypadku, Kowalski! Nie ma mowy o urlopie, 
chcę cię codziennie widzieć w pracy od rana do wieczora! 
- Dzięki szefie, na pana to zawsze można liczyć! 
 
Właściciel psa dzwoni do hodowcy: 
- Kupiłem od pana wczoraj psa i chciałem się upewnić, czy 
on na pewno jest wierny. 
- Mogę za to poręczyć. Sprzedałem go już trzy razy i trzy 
razy do mnie wrócił. 
 
- Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, teraz jest 
tylko jedno. Co się stało? 
- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem tego 
drugiego. 
 
W kościele za chwilę ma się odbyć ślub. Młoda para zbliża 
się powoli do ołtarza. Wśród zebranych gości jest mała 
dziewczynka, która pyta mamę: 
- A dlaczego panna młoda jest tak ślicznie ubrana w białą 
sukienkę? 
- Widzisz córeczko, ona chce wszystkim pokazać, jaka jest 
bardzo szczęśliwa - odpowiada matka. 
- To dlaczego pan młody jest ubrany na czarno? 
 
- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka? 
- Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy. 
 
Położna wychodzi do oczekującego ojca z trójką noworod-
ków na rękach: 
- Nie przeraził się pan, że tyle ich? 
- Nie. 
- No to niech pan te trzyma, ja lecę po resztę. 
 



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) 


