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W środę 19 czerwca 2019 r. uroczyście zakończyliśmy  

rok szkolny 2018/2019. Ostatnie - w tym roku szkolnym - 

spotkanie poprzedziła msza św. odprawiona przez  

ks. Henryka Rzeźnika w Kościele Parafialnym w Klęcza-

nach. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewa-

niem hymnu państwowego i ceremonią przekazania  

i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego. 

Dyrektor szkoły pan Rafał Liana podziękował wszyst-

kim za całoroczną pracę i pogratulował uczniom wysokich 

wyników w nauce, a absolwentom bardzo dobrych wyni-

ków egzaminów końcowych. 

W dalszej części uroczystości wyróżniającym się 

uczniom wręczono nagrody książkowe, a rodzicom - listy 

gratulacyjne. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 22 

uczniów, a najwyższą średnią ocen (5,55) uzyskała Zuzan-

na Czeluśniak z klasy 6 SP. Nagrodzono również uczniów, 

którzy wyróżnili się 100% frekwencją na zajęciach oraz 

tych, którzy wzorowo wywiązywali się z powierzonych 

funkcji w klasie i szkole. 

Uroczystość zakończył dyrektor szkoły: 

„Wszystkim uczniom pragnę złożyć życzenia radosnych  

i niezwykłych wakacji, które pozwolą Wam nabrać wiatru 

w żagle i dodać energii do pracy w nowym roku szkolnym. 

Bądźcie uważni i dbajcie o bezpieczeństwo, zwłaszcza 

podczas wyjazdów nad wodę oraz podczas poruszania się 

po drogach. Przestrzegajcie zasad ruchu drogowego, 

bądźcie czujni i nie ulegajcie namowom nieznanym Wam 

osób. Życzę Wam samych przyjemnych chwil w czasie 

wakacji oraz dużo, dużo słońca”. 

Do zobaczenia we wrześniu! 

Bożena Cetnarowicz-Mańka 
 

Uczniowie wyróżnieni: 
 

 

 

GALA LAUREATÓW 
V Gala Profilaktyczno-Edukacyjna - która jest podsumowaniem pracy szkół Gminy Gorlice - odbyła się 4 czerwca  

w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie 

nagród i listów gratulacyjnych dla wyróżniających się w nauce i sporcie 

uczniów, ich rodziców i opiekunów dydaktycznych.  

Nagrodzeni uczniowie naszej szkoły to:  

 w kategorii konkursów językowych: Ewelina Basista  

(opiekun: pani Edyta Duran) 

 w kategorii konkursów artystycznych: Alicja Ryczek  

(opiekun: pan Bogumił Łasak) 

                 Julia Hołowata (opiekun: pani Maria Pater)                                                                

Z okazji gali zostały zaprezentowane krótkie filmy będące wizytówkami 

poszczególnych szkół.  Scenopis filmu o szkole w Klęczanach opracowały 

panie: Małgorzata Ostrowska i Edyta Duran. Lektorem została Alicja Ryczek  

z klasy 8 SP, a  montaż i realizację zlecono telewizji  Gorlice.tv 

Bożena Cetnarowicz-Mańka

Lp. Imię i nazwisko Klasa 

1. Barbara Bochenek 4 SP 

2. Karolina Kamińska 4 SP 

3. Tomasz Mikosz 4 SP 

4. Patryk Pępek 4 SP 

5. Maja Góra 5 SP 

6. Oliwier Przybyłowicz 5 SP 

7. Kacper Skowron 5 SP 

8. Zuzanna Czeluśniak 6 SP 

9. Karolina Kalisz 6 SP 

10. Natan Siwulski 7 SP 

11. Joanna Czeluśniak 8 SP 

12. Alicja Ryczek 8 SP 

13. Marzena Wąs 8 SP 

14. Ewelina Basista III G 

15. Arkadiusz Kalisz III G 

16. Martyna Kamińska III G 

17. Karolina Pyznar III G 

18. Aleksandra Róż III G 

19. Patrycja Smołkowicz III G 

20. Aleksandra Stempkowicz III G 

21. Martyna Wójcicka III G 

22. Konrad Wójcikiewicz III G 



W drogę!  

Po lepszy los! 
18 czerwca odbyło się  uroczyste poże-

gnanie klasy 8 SP oraz III G. Na początku 

wszyscy obecni odśpiewali hymn Polski. Na 

scenie rozpoczęła się część przygotowana 

przez klasę 8 SP. Prezentując wzruszające 

wiersze oraz piosenki, wspominaliśmy 

osiem wspaniałych lat spędzonych razem. 

Następnie wspólnie z klasą III G podzięko-

waliśmy naszym rodzicom za dobro  

i wsparcie, którym otaczali nas przez całe 

nasze dotychczasowe życie. Myślę, że za-

równo uczniowie, jak i wszyscy zgromadze-

ni byli szczególnie poruszeni piosenką „List do Boga” w wykonaniu Julki Hołowatej. Następnie Wojtek Czochara i Ka-

mil Lipka zaśpiewali piosenkę  „Na szczycie”, której każdy słuchał  

z zapartym tchem.  

Potem rozpoczęła się część humorystyczna, którą zaprezentowa-

li uczniowie klasy III gimnazjum. Przedstawili w zabawny sposób 

różne lekcje (m.in. fizyki, historii i geografii) oraz zaśpiewali piosenkę 

o lekcjach matematyki. Na sali ciągle rozlegały się salwy śmiechu!  

 

Były również podziękowania i kwiaty dla dy-

rektora szkoły – pana Rafała Liany, wychowaw-

czyń: pani Anny Samsonowicz-Słoty i pani Katarzyny Jagielskiej-

Liany, nauczycieli i rodziców Na koniec nauczyciele otrzymali od 

wdzięcznych uczniów ananasy oraz róże, a głos zabrał pan Dyrek-

tor. Gratulował wszystkim absolwentom ukończenia szkoły i życzył 

im wytrwałości oraz wielu sukcesów w dalszej edukacji.  

Myślę, że nasze pożegnanie było niezapomniane. Zawsze bę-

dziemy miło wspominać szkołę, w której spędziliśmy 10 lat naszego 

życia. 

Marzena Wąs 

 

Życzymy Wam powodzenia  

oraz wszelkiej pomyślności w realizacji marzeń  

i planów!



Słowa uczą,  
przykłady pociągają 

 
W piątek 7 czerwca w naszej szkole odby-

ła się akademia z okazji Dnia Patrona. Pani 
Edyta Duran oraz uczniowie klasy 4, 7, 8 SP i 
III G przygotowali uroczyste przedstawienie. 

Poznaliśmy chłopca (Oliwier Nowak), 
który na zadanie domowe miał zrobić pre-
zentację o Królowej Jadwidze. Nie wiedział 
jednak nic o patronce naszej szkoły. Wtedy 
pojawił się Dziejopis (Natan Siwulski), który 
opowiedział mu wszystko o królowej. Uczniowie (Joanna Czeluśniak i Hubert Stygar) zadawali mu  
mnóstwo pytań, a Dziejopis ze spokojem odpowiadał na każde z nich. Opowiedział także dzieciom 
legendę o biednym robotniku, któremu Jadwiga pomogła. A było to tak… Królowa (Barbara Bochenek) 
podczas spaceru postanowiła obejrzeć budowę. Zobaczyła płaczącego murarza (Dawid Kaleta) i zapy-
tała, co się stało. Robotnik opowiedział jej swoją smutną historię. Wtedy Jadwiga wzruszyła się, zdjęła 
złotą klamrę ze swojego trzewika i oddała murarzowi. Nakazała mu, aby wziął ten dar i kupił za niego 

leki dla chorej żony. A na kamieniu, o który 
oparła swój bucik, do dziś pozostał ślad… Po 
wyjściu Dziejopisa uczeń był już gotowy, aby 
zrobić prezentację, którą następnie wszystkim 
nam pokazał. Sądzę, że w ten sposób została 
nam dobrze przybliżona sylwetka Świętej Ja-
dwigi Królowej. 

Przedstawienie stanowiło najważniejszy 
element w obchodach Dnia Patrona. W dodatku 
świętowaliśmy 115. rocznicę powstania naszej 
szkoły. Z tej okazji obejrzeliśmy film o naszej 
szkole, w którym wystąpiło wielu z nas. Uro-
czystość podsumował pan dyrektor Rafał Liana, 
który podziękował pani Edycie Duran oraz 
uczniom za przygotowanie akademii.  

Zuzanna Czeluśniak 

 
PIKNIK RODZINNY 
 

Witamy pięknie przybyłych gości  

na bardzo ważnej uroczystości. 

Co to za święto wnet się dowiecie,  

bo najważniejsze jest na świecie. 

Wszystko, co dzisiaj zobaczycie,  

przygotowane było skrycie, 

by się właściwie zaprezentować  

i dobrać najwłaściwsze słowa. 

Dla Mamy i Taty  

cały ten program przebogaty!  

 



30 maja w godzinach 16.00 – 19.00 na terenie naszej szkoły odbył się Piknik Rodzinny. Impreza została zorgani-

zowana przez Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców oraz Placówkę Wsparcia Dziennego – świetlicę FENIKS. Piknik miał się 

odbyć na świeżym powietrzu, niestety pogoda spłatała nam figla i imprezę przeniesiono do budynku szkolnego.  

Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych I i II przedstawiły program artystyczny – wierszyki przeplatane piosenkami  

i tańcami. Przygotowały także prezenty dla rodziców – mydełka i laurki. Pomimo niesprzyjającej pogody wszystkie 

atrakcje (dmuchana zjeżdżalnia i trampolina), zostały ustawione w sali gimnastycznej. Przybył też słynny klaun Rober-

to, który bawił dzieci i organizował konkursy dla całych rodzin. Wszyscy świetnie się bawili. W ofercie pikniku znalazły 

się również pyszne ciasta upieczone przez mamy oraz stoisko gastronomiczne, które oferowało kiełbaski z grilla, fryt-

ki, ciepłe i zimne napoje. Nie zabrakło nawet waty cukrowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się skoki na trampoli-

nie oraz dmuchana zjeżdżalnia. 

Pomimo zimna podczas pikniku panowała miła i pogodna atmosfera. Impreza spełniła oczekiwania jej organizato-

rów, dzieci i rodziców uczestniczących w zabawie. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją obec-

ność oraz zaangażowanie przyczynili się do cudownie spędzonego czasu. 

Edyta Liana  

 

POD PAPUGAMI… 
 

11 czerwca wstaliśmy podekscytowani, ponieważ jechaliśmy na 

wycieczkę, a była to nasza pierwsza klasowa wycieczka w tym roku. 

Razem z nami wybrała się klasa 6 SP oraz niektórzy uczniowie z klasy 

3 SP, 4 SP i 7 SP, a także pani Małgorzata Ostrowska i pani Aneta Gru-

ca. Poranek był piękny, słońce świeciło mocno. Wszyscy byli szczęśli-

wi! Zanosiło się na długą podróż, gdyż w drodze do Jasła nadal budują 

mosty. W autobusie panowała miła atmosfera, wszyscy opowiadali 

jakieś żarty, graliśmy na telefonach i śmialiśmy się z byle czego. Nagle 

pan kierowca gwałtownie zahamował, bo jakieś auto wjechało mu na 

drogę, wymuszając pierwszeństwo. Na szczęście nikomu nic się nie 

stało! 

Pierwszą atrakcją był park trampolin „Fly Park”. Szczerze mówiąc, 

myśleliśmy, że będzie większy… Po przebraniu się i założeniu skarpet antypoślizgowych spotkaliśmy mło-

dego trenera, który nam wytłumaczył wszystkie zasady oraz przeprowadził rozgrzewkę. Najpierw wskoczy-

liśmy do basenu z gąbkami – były bardzo miękkie. Nad nimi wznosiła się ścianka wspinaczkowa, z której 

skakaliśmy prosto do gąbek. Graliśmy też w zbijaka, a najodważniejsi skakali z „pająka”. Trzeba było sko-

czyć tyłem, a zapięte pasy miały złagodzić ból. Niektórzy się zaplątali, a inni mieli pręgi na nogach. Naj-

bezpieczniej było w gąbkach – ćwiczyliśmy skoki do basenu, a niektórzy – salta. Bawiliśmy się dwie godzi-

ny. Później pojechaliśmy do Galerii Rzeszów, aby coś zjeść - jedni wybra-

li Mc Donalda, inni KFC. Zaopatrzeni w picie i jedzenie (obowiązkowy 

pop corn!) obejrzeliśmy film „Aladyn” – był ciekawy i bardzo zabawny.  

Na koniec odwiedziliśmy „Papugarnię”. Było tam bardzo gorąco  

i bardzo dużo papug, które latały sobie i siadały nam na głowach albo 

ramionach. Kilka siedziało spokojnie i częstowało się zakupioną przez nas 

karmą. Inne dziobały się i kłóciły, wrzeszcząc przy tym wniebogłosy. By-

ła tam biało-żółta papuga złodziejka, która ukradła kubek z jedzeniem.    

Potem poszliśmy na lody, które ufundowała nam Rada Rodziców. 

Dziękujemy! Każdy brał takie smaki, jakie chciał. Były pyszne! Wyciecz-

ka bardzo nam się podobała, wszystko było fajne, ale najbardziej park 

trampolin. Strasznie się zmęczyliśmy, ale chyba o to chodziło! 

Klasa 5 SP 



ZIELONA SZKOŁA 

 

Niedziela, 19 maja 

Podróż minęła znakomicie! Trochę niewygodnie się 

spało, ale z Karoliną wymyśliłyśmy ciekawy sposób. Ja 

śpię na podłodze z głową na plecaku, a ona rozkłada się 

na dwóch siedzeniach. Do ośrodka wczasowego 

„Chemar 2” w Łebie dojechaliśmy około 9:30. Był czas 

na rozpakowanie walizek, kąpiel, rozmowy albo… spa-

nie. Na obiad podano rosół i udko z kurczaka z ziem-

niakami oraz marchewkę z groszkiem. Posiłek był cał-

kiem smaczny. Na deser - pyszny placek malinowo-

brzoskwiniowy. Po obiedzie wyruszyliśmy na spacer 

brzegiem morza. Przeszliśmy prawie 8 kilometrów! 

Wieczorem poszliśmy na mszę, którą – niestety – pra-

wie wszyscy przespali. Tacy byliśmy zmęczeni! Ja 

zdrzemnęłam się w trakcie kazania, siedząc w oknie. 

Znajdowało się ono dosyć nisko, więc kiedy inni stali, ja 

siedziałam sobie i smacznie spałam. Po powrocie do 

ośrodka spędziliśmy czas wolny na podwórku, grając  

w siatkówkę, piłkę nożną, ćwicząc na siłowni i bawiąc 

się w chowanego. Wygrałam chowając się w drewnia-

nym domku na placu zabaw. To był super dzień! 

Zuzanna Czeluśniak , 6 SP  

Poniedziałek, 20 maja 

Po śniadaniu w ośrodku dowiedzieliśmy się, że idziemy 

na plażę. Nie byliśmy z tego powodu zadowoleni, 

ponieważ pogoda nie była dobra. Przeszliśmy brze-

giem morza – niektórzy zbierali  ptasie pióra,  

a inni – w tym także ja – obserwowaliśmy ptaki 

morskie i wypatrywaliśmy statków. Po wyjątkowo 

niesmacznym obiedzie udaliśmy się w rejs statkiem 

po morzu. Wycieczka była świetna! Mimo bujania 

statkiem chodziliśmy po pokładzie, a nawet grali-

śmy w karty! W drodze powrotnej mijaliśmy aleję 

sklepików z pamiątkami. W jednym z nich kupiłem 

to, co planowałem od samego początku, a co 

wszystkich bardzo zaintrygowało – wielką pluszową 

fokę zwaną Umus. Chociaż niektórzy kwestionowali 

moje zdrowie psychiczne (kto przy zdrowych zmysłach 

kupuje metrową fokę???), dzień mogę zaliczyć do bar-

dzo udanych. 

Oskar Pluskota, 6 SP 

 

Wtorek, 21 maja 

Dzisiejsza wycieczka była do kitu. Poszliśmy na rucho-

me wydmy w Łebie. Wędrowaliśmy 6 km przez las,  

a grzało strasznie. Ale to wszystko nic! Gdy wspięliśmy 

się na wydmy, wtedy dopiero się zaczęło – piasek, pia-

sek i jeszcze raz piasek! Na górze piaskowej porobili-

śmy zdjęcia, a potem chwilę posiedzieliśmy na plaży. 

Po 20 minutach pan Tomek dał hasło do wymarszu.  

I znowu 6 km, ale plażą. Było jeszcze goręcej niż  

w lesie, a do tego w nogę wbiło mi się szkło… 

Po godzinnej męce dotarliśmy do autokaru i pojechali-

śmy na obiad. Potem wolny czas aż do kolacji. 

Szymon Lisowicz, 6 SP 

 

Środa, 22 maja   

Dziś musieliśmy wstać o 6:00 rano, ponieważ po śnia-

daniu wyjeżdżaliśmy do aquaparku, który znajduje się 

w Redzie. Po spakowaniu potrzebnych rzeczy udaliśmy 



się na śniadanie. Jak co dzień czekał na nas „stół 

szwedzki”. Najedzeni i przygotowani wyruszyliśmy  

w drogę. Jazda minęła nam szybko, a potem czekały 

nas trzy godziny w aquaparku. Zjeżdżaliśmy na prze-

różnych zjeżdżalniach. Było super!!! W drodze powrot-

nej do Łeby prawie wszyscy zasnęli, bo byliśmy bardzo 

zmęczeni. Tam czekał na nas pyszny obiad, a potem 

czas wolny. Po południu udaliśmy się na miasto – na 

pocztę i na lody. Pychota! A wieczorem jeszcze jedna 

atrakcja – ognisko. Kiełbaski były przepyszne! 

Karolina Kalisz, 6 SP 

 

Sobota, 25 maja 

Dziś pogoda się zepsuła. Po śniada-

niu mieliśmy wolny czas, aby po-

sprzątać pokoje. Po obiedzie mogli-

śmy wyjść na zewnątrz i pograć  

w różne gry. Wieczorem rozpoczęła  

się dyskoteka, która szybko się 

skończyła z powodu braku chętnych. 

Zaraz potem uczniowie stwierdzili, 

że jednak chcą się bawić. Zapropo-

nowali, żeby zaprosić jeszcze sąsia-

dów z Zagórzan. Nauczyciele się 

zgodzili, więc balowaliśmy prawie 

do 23:00. 

Patryk Rutana, 6 SP 

Niedziela, 26 maja 

Wstałyśmy trochę wcześniej niż zwykle i od rana zaczę-

ło się bardzo aktywnie. Wszyscy bez wyjątku poszliśmy 

biegać po plaży. Nie było łatwo, ale daliśmy radę. Faj-

nie zacząć dzień od wysiłku fizycznego. Następnie 

głodni wróciliśmy na śniadanie. Tylko wtedy można 

było spróbować pysznych naleśników pancakes – były 

tak dobre, że co rano „kto pierwszy ten lepszy” mógł je 

zjeść. Po śniadaniu mieliśmy czas na to, żeby pomału 

zacząć się pakować. Następnie poszliśmy na miasto, 

aby kupić pamiątki oraz gofry z owocami i bitą śmieta-

ną. Po powrocie zamierzałam posiedzieć w pokoju  

i odpocząć. Wtedy niepodziewanie wbiegła Martyna  

i opryskała mnie od stóp do głów konfetti w spreju. 

Akcja była niespodziewana, ale bardzo zabawna. Do 

dziś, gdy to wspominam, chce mi się śmiać. Cała  

w konfetti  - zostałam uwieczniona na zdjęciach, bo jak 

można było nie uwiecznić takiej wspaniałej chwili! Po 

południu wybraliśmy się do „Biedronki” po ostatnie 

spożywcze zakupy na drogę powrotną do domu, a na-

stępnie – do kościoła na mszę. Czas na Zielonej Szkole 

minął bardzo szybko… Jeszcze jedna noc i musimy wra-

cać z powrotem do Klęczan. A było tak fajnie… Mam 

nadzieję, że za rok również pojadę. 

Izabela Abram, 6 SP 



Krótko i na temat 
 

Muzeum Auschwitz-Birkenau  
26 kwietnia, w ramach realizacji edukacji patrio-

tycznej, uczniowie najstarszych klas szkoły podsta-
wowej i III G udali się wraz z opiekunami do Miejsca 
Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau.  

Głównym celem wycieczki było przybliżenie mło-
dzieży zjawiska Holokaustu poprzez bezpośrednie 
zapoznanie z miejscem tragicznych wydarzeń. Pozna-
nie martyrologii narodu polskiego i żydowskiego oraz 
innych narodów podczas II wojny światowej i okupa-
cji Polski powinno rozbudzać poczucie szacunku  
i tolerancji względem drugiego człowieka, a także kształtować świadomość na temat praw człowieka i konsekwencji 
ich łamania.  

W trakcie zwiedzania obozów zagłady w Oświęcimiu i Brzezince młodzież naszej szkoły wykazała się pełnym zro-
zumieniem omawianej tematyki, a przemarsz w ciszy i skupieniu był wyrazem szacunku wobec wszystkich ofiar nazi-

stowskiej polityki III Rzeszy.                                                         Aneta Gruca 
 

Spotkanie z lekarzem 
7 maja odbyło się spotkanie z panią doktor Patrycją Orchel. Podczas 
tych zajęć dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak ubiera się lekarz, ja-
kimi narzędziami posługuje się, a także jak wygląda wizyta w gabinecie  
i że nie należy jej się bać. Spotkanie było dla maluchów bardzo intere-
sujące, miały okazję same wcielić się w rolę lekarza.    (UW) 
 

Naukowe  
Potyczki 
„Uczymy się 

wspólnie przez zabawę!” – to hasło Naukowych Potyczek, które 
rozegrano 9 maja w Szkole Podstawowej w Kobylance. Wzięły 
w nich udział reprezentacje wszystkich szkół Gminy Gorlice. 
Uczestnicy rozwiązywali testy, tworzyli bryły z papieru. Musieli 
też pokonać tor przeszkód, odmierzyć produkty potrzebne do 
pieczenia ciastek bez użycia wagi, wykonać doświadczenia fi-
zyczne i chemiczne. Drużyną złożoną z uczniów klas 4-8 SP oraz 
III G opiekowała się pani Iwona Felenczak-Pyż.    (MO) 
 

Biznes od podszewki 
Co to są pieniądze i po co są? Jak je inaczej nazywamy? Jak można je zarabiać? Jak zorganizować swój własny biz-

nes? Co będzie nam do tego potrzebne?  
Na takie i podobne pytania szukali odpowiedzi uczniowie klasy 2 SP i 3 SP, którzy 10 maja uczestniczyli w lekcji 

biznesu. Spotkanie zorganizowano w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach, a prowadziła je pani Barbara Kowalska, pra-
cownik urzędu. W trakcie zajęć dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat finansów, tworzenia własnego sklepu, asor-
tymentu różnych sklepów, walut w innych krajach, nominałów pieniędzy oraz poznały słownictwo związane z bizne-
sem, zakupami, itp. Uczestniczyły także w zabawie w sklep, gdzie robiły zakupy, płaciły i otrzymywały paragony. Po-

tem wykonały kolorowe rysunki pieska Paragonka 
i rysunkowe paragony. Kilka wybranych prac po-
zostało w Urzędzie na wystawie, a pozostałe ry-
sunki  dzieci zabrały ze sobą do szkoły. Celem tych 
wyjazdowych zajęć było także zwiedzanie urzędu  
i poznanie różnych stanowisk pracy.  

Myślę, że była to ciekawa forma lekcji oraz 
poznawania otaczającej nas rzeczywistości.    

                                                                  Teresa Gizara 
 



Warsztaty z mydełek 
Podczas zajęć 8 maja odwiedziła nas pani Monika Skowronek, która 
poprowadziła warsztaty z produkcji mydełek glicerynowych. Dzieci 
zapoznały się z procesem powstawania mydła, a następnie pod 
okiem nauczycieli samodzielnie tworzyły mydełka, które później 
zostały przeznaczone na prezenty dla rodziców z okazji Dnia Mamy  
i Taty.   (UW)  

 

Pasowanie na czytelnika 
31 maja uczniowie klasy 1 SP zostali uroczyście pa-
sowani na czytelników biblioteki szkolnej. Udowod-
nili, że potrafią sprawnie czytać, recytować wiersze, 
układać puzzle i rozpoznawać bohaterów bajek.(MO) 

 
Potyczki matematyczne 
9 czerwca w Ropicy Polskiej odbyły się IX Międzyprzed-
szkolne Potyczki Matematyczne. Przedszkolaki z OP I: Mi-
lenka Zawiła, Filip Stempkowicz i  Jakub Żabski dzielnie re-
prezentowały naszą szkołę. Na początek uczestnicy spotka-
nia obejrzeli przedstawienie o porach roku. Potem rozpo-
częła się praca nad rozwiązywaniem zadań konkursowych. 
Trzeba było m.in. ułożyć puzzle, odszukać ukryte cyfry, po-
składać części połamanego talerzyka, wykonując przy tym 
działania matematyczne, dopasować kształty do planszy  
i wiele innych. Wszyscy bardzo dobrze poradzili sobie z wy-
konaniem zadań i zostali nagrodzeni dyplomami, upomin-
kami i słodkim poczęstunkiem.   (MO) 

Kolejowe ABC  
12 czerwca Zespół Kolejowego ABC odwiedził Szkołę Pod-
stawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Klęczanach. Już na 
początku zajęć dzieci rozpoznały bohatera Kampanii Kolejo-
we ABC - nosorożca Rogatka, którego widziały w reklamach 
telewizyjnych. Podczas ćwiczeń interaktywnych przypomnia-
ły sobie, kim jest konduktor i maszynista oraz jak zachować 
się, gdy zobaczymy bagaże pozostawione bez opieki. Poznały 
znaczenie znaków drogowych stawianych przed przejazdami 
kolejowymi oraz piktogramów, które możemy spotkać 
w pociągu i na dworcu. Dzieci przypomniały sobie ważne 

numery alarmowe i sprawdziły swoją wiedzę podczas quizu kole-
jowego. Na zakończenie zajęć zostało przeprowadzone doświad-
czenie z odblaskami, a następnie każdy z uczestników otrzymał 
zestaw bezpiecznego podróżnika.  

 
Coś dla osłody 
13 czerwca - dzień adaptacyjny dla nowych dzieci, które od 
września rozpoczną uczęszczanie do naszego przedszkola. W tym 
dniu dzieci wraz z Panią przygotowały dla nowych kolegów i ko-
leżanek poczęstunek, którym były samodzielnie robione żelki. 
Dzieci miały okazję się poznać, zobaczyć jak wygląda dzień  



w przedszkolu, uczestniczyć w różnych zabawach i atrakcjach 
przygotowanych przez Wychowawczynię.   (UW)  
 
Pieczenie kiełbasek 
17 czerwca - ostatni dzień zajęć - uczniowie klas 7 i 8 SP posta-
nowili wykorzystać na ostatnie wspólne spotkanie i pieczenie 
kiełbasek... Wszyscy nie mogli doczekać się konsumpcji, ale ... 
ognisko nie chciało się samo rozpalić! Na szczęście znalazła się 
dobra i zaradna koleżanka z klasy 8 SP, która w mig sprostała 
temu zadaniu i pokazała wszystkim „dżentelmenom”, jak się 
rozpala ognisko i piecze pyszne kiełbaski.   (KJL) 

 

 
Próbna ewakuacja 
17 czerwca (poniedziałek) w naszej szkole odbyła 
się próbna ewakuacja w przypadku zagrożenia 
związanego z pojawieniem się pożaru w szkole. Po 
ewakuacji udaliśmy się na przykościelny parking, 
gdzie odbył się pokaz akcji ratowniczej z udziałem 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie dzielnicowy 
KPP przeprowadził z uczniami pogadankę na temat 
bezpieczeństwa uczniów/dzieci w czasie wakacji, 
unikania zagrożeń związanych np. ze stosowaniem 
używek.   (KJL) 

 
Stróże 
19 czerwca przedszkolaki z młodszej grupy wybrały się na wycieczkę 
do Stróż, aby zapoznać się z życiem pszczół i zobaczyć, jak wygląda 
pasieka. Pani przewodnik oprowadziła maluchy po skansenie i mu-
zeum. Dzieci miały okazję odwiedzić zagrodę ze zwierzętami, gdzie 
chętni mogli nawet pogłaskać i nakarmić kozy. Poczęstowano  nas 
także kanapeczkami z serkiem kozim. Na koniec spotkania dzieci sa-
modzielnie tworzyły świece z wosku pszczelego. Pogoda i humory 
dopisały wszystkim.   (UW) 
 
SPInKa 
Drugi rok realizacji projektu MKZ II w Małopolsce za nami! W roku 
szkolnym 2018/2019 w projekcie uczestniczyło czternastu uczniów klasy III gimnazjum. W ramach funkcjonowania 
Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, młodzież brała udział w zajęciach warsztatowych, konsultacjach i spotkaniach 
indywidualnych prowadzonych przez doradcę zawodowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wizyty za-
wodoznawcze, które odbywały się w zakładach pracy, obiektach, instytucjach różnych branż zawodowych, dzięki 
czemu uczniowie mogli zdobyć nowe doświadczenia i wiedzę o przyszłym zawodzie. Każdy uczestnik projektu opra-
cował Indywidualny plan działania, który był podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy w projekcie, a wręczenie za-
świadczeń odbyło się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Tegorocznym absolwentom życzymy traf-
nych wyborów edukacyjno – zawodowych i wielu sukcesów w przyszłości.                                                          Aneta Gruca              



Pisać każdy może…   
 

Słoneczny smok  
Na pewnym słońcu żyła rasa smoków stalowych. Jako że żyły na gwieź-

dzie ognistej, zawsze bywały gorące, co też im siłę elektryczną do wprawia-

nia w ruch ich ciał smoczych dawało. Smoki te nie posiadały mowy. Z tego 

powodu posługiwały się językiem migowym, a raczej jego marną kopią, bo 

trzypalczaste dłonie nie pozwalały na pewne gesty. Nie potrzebowały one 

często porozumiewać się, bo na jeden teren rzadko przypadały więcej niż 

dwa elektrosmoki, więc i trudno  było im się spotkać. Mowy swej dłoniowej 

nie używały także w sklepach, bo jedzenie najprościej było im własnoręcznie 

zbierać, czyli żywić się liśćmi drzew węglowych, przesiąkniętych aż do ko-

rzeni promieniami gwiazdy kosmicznej. 

Pewnego dnia jeden ze smoków elektrycznych postanowił na swoich (jak to u smoków bywa) wielkich 

skrzydłach polecieć na planetę, którą znalazł na jednej z map. Gdy machnął skrzydłami, odrzuciła go siła 

wymachu i na inną planetę doleciał. Planeta zwała się Ziemia. To nie była przemyślana wycieczka. Smok – 

z braku temperatury piekielnie gorącej – zaczął zamarzać. Gdy chciał poprosić o coś gorącego, zapomniał 

mowy swej migowej. Wydał z siebie dźwięk niezadowolenia, a ludzie (bo tak nazywała się rasa mieszkań-

ców tej planety) zaczęli uciekać myśląc, że to jego ryk bojowy. Gdy jedno z ziemskich stworzeń biegło, inne 

zatrzymało go i spytało: 

- Dlaczego biegniesz? 

- Przyjacielu, na ziemię zstąpił potwór, musimy uciekać! 

Gdy ludzie uciekli, smok zastygł w pozie stojącej, a na pamiątkę tego wydarzenia skorupa jego została 

ustawiona w jednym z ziemskich miast – Krakowie. 

Oskar Pluskota 

 
 

Szymon Lisowicz 

 

Zamknij oczy - 

okrągły biały księżyc 

wypływa na niebo 

z blaskiem 

 

Zgaś światło - 

zobaczysz  

swoje ulubione  

sny 

 

Zapal świecę - 

ujrzysz fotel 

a obok 

ciasteczka  

i gorąca czekolada 

 

 

 

 

Szymon Luksa  

 

Chrząknij znacząco - 

oto piękny zamek 

z wieloma wrotami 

i trzydziestoma oknami 

pięknie przyozdobiony murem 

i wysokimi drzewami 

 

Teraz  

zamknij oczy - 

zapadnie się ziemia 

zgaśnie światło 

wielki ziejący ogniem smok 

połknie skałę 

 

Na trawie rosa 

błyszcząca w blasku 

słońca 

 

 
Joanna Czeluśniak  
 

Klasnę w dłonie – świat się 

                                       uśmiechnie 

klasnę znowu – tęcza pojawić 

                                             się raczy 

klasnę – słońce promienie ześle 

i księżyc uśmiechnie się lekko 

 

Na żądanie znajdę miłość  

albo jabłek kosz dostanę 

jeśli tylko słowem się odezwę 

 

Klasnę – koń przybiegnie piękny 

klasnę – na jego grzbiecie galo- 

                                                      puję 

i wiatr w mych włosach tańczy, 

bo szczęśliwy dziś dzień 



KĄCIK  

ZWIERZAKÓW 
 

Najpopularniejszymi  gryzoniami 

hodowanymi w domu  

są chomiki i świnki morskie.  

Oba te gatunki zwierząt bardzo  

lubią zabawy. Chomiki są aktywne  

i muszą mieć możliwość  

wybiegania się,  

dlatego najpopularniejszą zabawą 

dla nich jest kołowrotek.  

Można też samemu urządzić  plac zabaw  

dla chomika z gałązek, kamieni  

czy rolek po papierze toaletowym.  

Świnki morskie również uwielbiają  

biegać i wspinać się. Do tego zwierzęta  

te są bardzo towarzyskie, lubią pieszczoty.  

Gdy opiekujemy się gryzoniami,  

należy pamiętać, aby przed wypuszczeniem pupila  

z klatki pochować kable i cenne rzeczy.  

Zwierzęta te bowiem zapamiętale gryzą  

wszystkie przedmioty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowały: Gabriela Stempkowicz i Maja Góra 
 

 

CIEKAWOSTKI 
 

21 lipca obchodzony jest Międzynaro-

dowy Dzień Świnki Morskiej. Z tej oka-

zji warto kupić swojemu pupilowi nową 

zabawkę do klatki. 

 

Gołębie mają niesamowity zmysł orien-

tacji. Gołębie pocztowe odnajdują drogę 

nawet na dystansie 300km! Dawniej pełniły 

funkcję posłańców – dzięki ich pomocy 

przekazywano pilne wiadomości.  
 



Nasze sukcesy 
 

Kangur Matematyczny 
 

20 maja Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy  
i Nauk Matematycznych ogłosiło wyniki Międzynaro-
dowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.  
Zuzanna Czeluśniak (6 SP) oraz Karolina Kalisz (6 SP) 
zdobyły w tym konkursie wyróżnienia. 

 
Na skrzydłach muzyki 

 

9 maja w Bieczu odbył się VI Międzygminny Konkurs 
Muzyczny „Na skrzydłach muzyki”, pod honorowym 
patronatem Burmistrza Biecza Mirosława Wędrycho-
wicza. Nasza uczennica Julia Hołowata (8 SP) zdobyła 
I miejsce „za wzruszające wykonanie”. 

 

Poezja łemkowska 
 

Klaudia Pyż z klasy 2 SP zajęła II miejsce w ogólnopol-
skim XIV Konkursie Recytacji Poezji Łemkowskiej, któ-
ry odbył się 7 czerwca w Gorlicach. Konkurs zorgani-
zował Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorli-
cach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartka urodzinowa 

 

27 maja podsumowano Ogólnopolski Konkurs Pla-
styczny „Kartka urodzinowa Przedszkola – 40 rocznica 
powstania Przedszkola”. Zorganizowało go Przedszko-
le Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecin-
ku. Julia Kudłaty z OP II zajęła I miejsce!  

 
Wielkanocny zajączek 

 

Sabinka Wilczkiewicz z OP II wzięła udział w V Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc-
ny zajączek barwny jak pisanki”. Podsumowanie kon-
kursu zorganizowanego przez Przedszkole nr 5  
w Ustroniu odbyło się 15 kwietnia.  

 

O tej, która sercu najbliższa 
 

20 maja w Urzędzie Gminy Gorlice odbył się gminny 
konkurs plastyczno - literacki „Pędzlem i piórem o tej, 
która sercu najbliższa”. Jego celem było wzmacnianie 
poczucia więzi z małą ojczyzną, zaprezentowanie jej 
walorów oraz promocja w najbliższym środowisku.  
Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Urszula 
Lisowicz (2 SP) - w konkursie plastycznym i Oliwia 
Wielopolska (6 SP) - w konkursie literackim. Wszyscy 
uczestnicy konkursu zostali zaproszeni przez Wójta 
Gminy Gorlice Jana Przybylskiego na pizzę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Małolat 
 

16 maja w Dominikowicach odbyły się przesłuchania  
w ramach VI Gminnego Festiwalu Piosenki „Małolat 
2019”. Wystąpiły: Urszula Lisowicz, Nikola Chmiel, 
Urszula Smołkowicz, Amelia Róż, Klaudia Pyż, Joanna 
Guzik, Angelika Mazur (wszystkie z klasy 2 SP). Kon-
kurs zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Dominikowicach. 
 

Piosenka obcojęzyczna 
 

6 czerwca odbył się XVI Powiatowy Festiwal Piosenki 
Obcojęzycznej, zorganizowany przez  Szkołę Podsta-
wową im. Ignacego Łukasiewicza w Kobylance. Wzięła 
w nim udział Zuzanna Czeluśniak z klasy 6 SP. 

 

 

KRONIKA   

SPORTOWA                                                                                              
 
 
5 kwietnia w Zagórzanach odbyły się 

biegi przełajowe  w ramach XXIV  Igrzysk Dzieci Szkol-
nych Gminy Gorlice. Oto najlepsze wyniki naszych 
uczniów: 
Adrian  Jędrusiak (4 SP) - II miejsce 
Karolina Kalisz (6 SP) - IV miejsce 
 



8 maja w Kobylance rozegrano zawody lekkoatletycz-

ne w ramach XXIV  Igrzysk Młodzieży Szkolnej Gminy 

Gorlice. Nasi uczniowie zaprezentowali się znakomicie 

i zajęli wiele czołowych miejsc: 

 
Martyna Kamińska (IIIG) - I miejsce bieg na 100 m 
                                                II miejsce pchnięcie kulą 
 
Martyna Wójcicka (IIIG) - III miejsce skok w dal  
                                               III miejsce rzut dyskiem 
 
Martyna Kaszowicz (IIIG) - III miejsce bieg na 100 m 
 
Paulina Druciak (8 SP) - III miejsce pchnięcie kulą 
 
Bartosz Luksa (7 SP) - II miejsce pchnięcie kulą 
 
Martyna Kamińska  
Martyna Kaszowicz         
Martyna Wójcicka                          II miejsce sztafeta 4x100                      
Ewelina Basista   
 
 
23 maja w Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej od-

były się IV Mistrzostwa Małego Mistrza Gminy Gorlice. 

Do rywalizacji stanęły wszystkie szkoły z terenu gminy 

Gorlice, w tym nasza ekipa w składzie: Miłosz Duran, 

Amelia Michalec (1 SP), Urszula Lisowicz, Błażej Pie-

trzycki (2 SP), Jakub Luksa oraz Natalia Kuraś (3 SP). 

Zawodnicy zmierzyli się w biegach, konkurencjach 

siłowych, przenoszeniu piłki czy rzucie piłką do celu. 

Zespół z Klęczan zdobył – podobnie jak przed rokiem - 

II miejsce.  
 

29 maja reprezentacja Szkolnego Koła Wolontariatu - 

Martyna Kamińska, Martyna Wójcicka, Arkadiusz 

Kalisz, Konrad Wójcikiewicz (wszyscy z III G) oraz 

Hubert Stygar (8 SP) - wzięła udział w III Drużynowej 

Spartakiadzie Wolontariatu rozegranej w hali OSiR  

w Gorlicach. Drużyna wywalczyła III miejsce i puchar.  

 

6 czerwca rozegrano powiatowe zawody w piłce pla-

żowej dziewcząt, zorganizowane przez  OSiR w Gorli-

cach. Martyna Kamińska i Martyna Wójcicka (obie  

z III G) wywalczyły III miejsce 

 

8 czerwca w Szkole Podstawowej w Klęczanach roze-

grano Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szko-

ły Podstawowej w Klęczanach. Drużyna z Klęczan zaję-

ła w tym turnieju I miejsce! 
 

 

 

Wszystkim serdecznie  

gratulujemy! 

 

 

Uśmiechnij się! 

Turyści w muzeum Ziemi oglądają kości dinozaura. 

Jeden z nich pyta przewodnika: 

- Może pan powiedzieć, ile lat mają te kości? 

- 3 miliony, 4 lata i 6 miesięcy - pada odpowiedź. 

- To jakaś podpucha?! - pyta turysta. - Skąd pan zna 

tak dokładny wiek? 

- No cóż, kości dinozaura miały 3 miliony lat, kiedy 

zacząłem tu pracować, a to było cztery i pół roku te-

mu. 

 

Jaka jest różnica między wczasami w górach a wcza-

sami nad morzem? 

W górach ceny są wysokie, a nad morzem - słone. 

 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 

- Jak dojść do Kairu? 

- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo. 

 

W najwyższych górach świata, drogą nad przepaścią 

jedzie autokar z turystami. 

- I co, boicie się? - pyta przewodniczka. 

- Tak! - krzyczą pasażerowie. 

- To proszę robić to, co kierowca! 

- A co robi kierowca? 

- Zamyka oczy. 

Urzędniczka na poczcie: 



- Ten list jest za ciężki! Proszę dolepić jeszcze jeden 

znaczek!  

- Pani naprawdę myśli, że od tego list zrobi się lżej-

szy?! 

 

Przewodnik tatrzański mówi do grupy turystów: 

- Zbliżamy się do bardzo niebezpiecznego miejsca. 

Wiele osób poślizgnęło się tu i spadło w przepaść. 

Gdyby komuś z Państwa to się przytrafiło, proszę 

zwrócić głowę w lewą stronę. Z lotu ptaka rozciąga się 

piękny widok na dolinę. 

 

Dwie turystki jadą autem. Jedna z nich mówi: 

- Widzisz ten las? 

Na to druga odpowiada: 

- Nie. Drzewa mi zasłaniają... 

 

– Baco, a co robicie, jak na przykład macie wolny czas? 
– Ano, siedze se i dumie… 
– A kiedy nie macie czasu? 
– To ino siedze… 
 

 

Myśliwy wpadł do niedźwiedziej jaskini. Rozgląda się – 

pusto, tylko pośrodku jaskini siedzi na nocniku mały 

niedźwiadek. 

– Tata w domu? – zapytał myśliwy lękliwie. 

– Nie. 

– A mama – w domu? 

– Też nie. 

– No to, szczeniaku, po tobie! – mruknął złowieszczo 

myśliwy, ściągając fuzję z ramienia. 

– BAAAAAABCIAAAAAAAA!!! 

 

Biegnie pies przez pustynię, widzi drzewo  

i mówi: 

– Jeśli to znowu fatamorgana, to mi pęcherz 

pęknie! 

 

Na lekcji matematyki nauczyciel pyta dzieci: 

- Nad rzekę poszło piętnastu chłopców. Pięciu 

z nich rodzice nie pozwolili wchodzić do wody. 

Ilu się kąpało? 

- Piętnastu, panie profesorze! - wyrywa się Jaś. 

 

- Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel 

ucznia. 

- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dosta-

je dwóję za wypracowanie, które napisał jego 

ojciec. 

 

− Jasiu, wierzysz w duchy? − pyta nauczycielka. 

− A dlaczego? 

− Widzisz… przed szkołą stoi twój dziadek, na 

którego pogrzeb zwalniałeś się wczoraj z ma-

tematyki… 

 

- Jasiu, pospiesz się, bo spóźnisz się do szkoły! 

- Bez obawy tato, oni tam mają otwarte do 

17:00. 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne wakacje… 
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