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WITAMY NOWY ROK 

SZKOLNY! 
 

 1 września rozpoczęliśmy rok szkolny 

2019/2020. Wszyscy uczniowie, nauczyciele  

i rodzice udali się na mszę w kościele, a potem 

na uroczystą akademię, która odbyła się na sali 

gimnastycznej. 

Pan dyrektor Rafał Liana oraz pani Teresa 

Gizara przywitali pierwszoklasistów. Okazało 

się, że jest ich aż dziewiętnaścioro – 13 chłop-

ców i tylko 6 dziewczynek! Przypomniano także 

o obchodzonej w tym roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, odśpiewaliśmy hymn państwowy. 

Uroczystość uświetnił nowy poczet sztandarowy, złożony z uczniów klasy 8 – Bartosza Luksy, Natalii Bur-

kot i Wiktorii Chmiel. Pan Dyrektor przypomniał, którzy wychowawcy opiekować się będą poszczególnymi 

klasami i w jakich salach lekcyj-

nych. Dowiedzieliśmy się, że część 

z pomieszczeń została pięknie od-

nowiona. Na koniec wszyscy 

uczniowie udali się do swoich klas 

– otrzymali tam podręczniki i ćwi-

czenia.  

Z nowymi planami i marzenia-

mi rozeszliśmy się do domów. Po-

wodzenia w nowym roku szkol-

nym! 

Maja Góra 

                     

 

 

DZIEŃ EDUKACJI   

NARODOWEJ  
 

W październiku obchodzimy dwie ważne 

uroczystości – Dzień Edukacji Narodowej –  

14 października oraz Dzień Papieski – 16 paź-

dziernika. Z tej okazji 14 października Samorząd 

Uczniowski przygotował uroczystą akademię, 

aby uczcić te dwa święta. 

Ten dzień rozpoczęliśmy mszą świętą od-

prawioną przez księdza Henryka Rzeźnika  

w naszym parafialnym kościele, następnie  

w holu szkoły odbyła się uroczysta akademia  

z okazji XIX Dnia Papieskiego, przebiegającego w tym roku pod hasłem „Wstańcie! Chodźmy !” oraz aka-

demia  z okazji Dnia Edukacji Narodowej, czyli święta uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracujących  

w oświacie. Akademię zakończyły życzenia i rozdanie skromnych upominków przygotowanych przez 

uczniów Samorządu Uczniowskiego dla wszystkich pracowników szkoły i zaproszonych gości. 



Na uroczystości gościliśmy Prze-

wodniczącego Rady Gminy Gorlice 

pana Mieczysława Skowrona. Nasze 

zaproszenie przyjęli również emeryto-

wani nauczyciele i przyjaciele naszej 

szkoły: pani Stanisława Gbur, pani Ja-

dwiga Kalisz, pani Maria Kwarcińska 

oraz pan Krzysztof Tymbarski. 

Na koniec pan dyrektor Rafał Liana 

skierował do wszystkich życzenia oraz 

rozdał wybranym nauczycielom i pra-

cownikom obsługi i administracji na-

grody dyrektora.  

                                                                                                                             Katarzyna Jagielska-Liana 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA DO HYMNU 
 

W dniu 8 listopada odbyła się w naszej 

szkole uroczysta akademia upamiętniająca 

ważne wydarzenia z kart naszej historii. 

Hasło przewodnie: „Niepodległość Polski 

to dzieło wielu pokoleń Polaków”, służyło 

upamiętnieniu 101. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości, 80. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej, 30. rocznicy 

upadku komunizmu w Polsce.  

Montaż słowno – muzyczny przygo-

towała klasa 7 szkoły podstawowej pod 

opieką wychowawcy klasy, pani Anety Grucy.  

O oprawę techniczną i muzyczną zadbał pan 

Bogumił Łasak. W ramach akcji „Szkoła  

do hymnu” o godz. 11.11 cała wspólnota szkolna 

odśpiewała hymn państwowy w pełnej  

4 - zwrotkowej wersji.  

W radosnym i patriotycznym nastroju rozpo-

częliśmy oczekiwanie na nadchodzące Narodo-

we Święto Niepodległości. 

Aneta Gruca



#OSE WYZWANIE  
10 października w Urzędzie Marszałkowskim w Kra-

kowie odbyła się uroczysta gala, podczas której wrę-

czono nagrody w konkursie  #OSEWyzwanie dla zwycię-

skich szkół województwa małopolskiego. Spośród po-

nad 1600 szkół z całej Polski zgłoszonych do konkursu,  

z Małopolski nagrodzonych zostało 68 placówek. 

Wśród nagrodzonych znalazła się Szkoła Podsta-

wowa w Klęczanach! 

Konkurs, którego organizatorem była Naukowa  

i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – Państwowy 

Instytut Badawczy, adresowany był do wszystkich szkół w Polsce z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejny 

warunek, który należało spełnić, to zgłoszenie się do projektu OSE. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyj-

nej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Operator sieci OSE ma obowiązek 

zapewnić bezpieczeństwo sieciowe i ochronę użytkownika sieci przed szkodliwymi treściami, szkodliwym oprogra-

mowaniem, wirusami, toolkitami, trojanami, przed szyfrowaniem - przez przestępców - dysków dla wyłudzenia oku-

pu, włamaniami pozwalającymi na kradzież informacji, a także wykorzystywaniem sieci do popełniania innych prze-

stępstw. Słowem - szkoła nie musi myśleć o bezpieczeństwie - co zawsze wiąże się ze sporymi kosztami. Szybki Inter-

net w szkole daje duże możliwości doskonalenia kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, pozwala rozwijać kre-

atywność, innowacyjność oraz umiejętność uczenia się i współpracy w grupie. 

Następnym warunkiem było przystąpienie do programu mLegitymacja szkolna, którą uczniowie mogą teraz mieć  

w swoim smartfonie. Dodatkowo szkoła mogła przysłać pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Prace takie przygotowali 

uczniowie klasy 7, a na konkurs została wysłana praca Zuzanny Czeluśniak. Szansę na wygraną zwiększała również 

deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek.  

Dzięki wygranej w konkursie otrzymaliśmy najnowocześniejszą mobilną pracownię komputerową, składającą się 

m.in. z 16 laptopów wraz z dostępem do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego Internetu. 

Dyplomy laureatom konkursu wręczali Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz Tomasz 

Tomala - szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury. Nagrodę dla naszej szkoły odebrał dyrektor pan Rafał 

Liana. Pracownia zostanie przekazana do naszej szkoły do końca roku szkolnego 2019/2020.  

 

15 listopada Szkoła Podstawowa w Klęczanach pozyskała drugą mobilną pracownię komputerową 

składającą się z 16 laptopów, punktu dostępu do Internetu oraz szafy mobilnej na sprzęt! 

 Jest to wygrana w piątej edycji cyklu spotkań  

OSERegio, które odbywają się w wielu miastach Polski. 

Ich celem jest popularyzacja projektu Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej OSE oraz wymiana wiedzy i doświad-

czeń w zakresie wykorzystywania nowych technologii 

w procesie kształcenia. 15 listopada forum zorganizo-

wano w salach konferencyjnych Parku Przemysłowo - 

Technologicznego w Częstochowie. NASK dla wszyst-

kich rejestrujących się na konferencję OSERegio prze-

widział dodatkowy konkurs, w którym nagrodą była 

mobilna pracownia. Ta osoba, która podczas rejestracji 

rozwiązała poprawnie - i w jak najkrótszym czasie - test 

wiedzy o OSE i cyberbezpieczeństwie, wygrywała dla swojej szkoły dodatkową pracownię. Dokonała tego pani Boże-

na Cetnarowicz-Mańka, nauczycielka informatyki w SP w Klęczanach.  

Bardzo się cieszymy, że wygrana przypadła naszej szkole! 

Bożena Cetnarowicz-Mańka



Krótko i na temat   
 

Sukces absolwentów 
W tym roku po raz pierwszy odbył się egzamin 
ósmoklasisty i po raz ostatni – egzamin gimna-
zjalny. Uczniowie naszej szkoły - zarówno gim-
nazjaliści jak i uczniowie klasy ósmej - uzyska-
li bardzo dobre wyniki egzaminów w porówna-
niu z osiągnięciami ich rówieśników w gminie, 
powiecie i województwie. Uczniowie klasy 
ósmej uzyskali ze wszystkich przedmiotów eg-
zaminacyjnych średnie wyniki wyższe niż odpo-
wiednie średnie uzyskane w gminie, powiecie  
i województwie. Podobnie było w przypadku 
egzaminu gimnazjalnego. Jedynie średnie uzyskane z historii i WOS były nieznacznie niższe.  Średnie z pozostałych 
przedmiotów są również wyższe niż w gminie, powiecie i województwie. Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom! 

(BCM) 

 

Ślubowanie 
13 września spotkaliśmy się na uroczystym apelu, aby uczestniczyć 
w ślubowaniu rezerwowego składu pocztu sztandarowego w skła-
dzie: chorąży Hubert Pabisiński oraz Zuzanna Czeluśniak i Oliwia 
Wielopolska. 

 

Wybory do SU 
13 września w Szkole Podstawowej w Klęczanach odbyły się wy-
bory do Samorządu Uczniowskiego. Decyzją uczniów i nauczycieli 
skład zarządu Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następu-
jąco: 

 

 Przewodnicząca: Zuzanna Czeluśniak - kl. 7 

 z-ca Przewodniczącej: Kalisz Karolina - kl. 7  

 Skarbnik: Natalia Burkot - kl. 8 

 Sekretarz: Krystian Dobek - kl. 8 

 
Odpust parafialny 
15 września uczestniczyliśmy w odpuście parafialnym  
w naszym kościele w Klęczanach. Oczywiście nie zabrakło 
pocztu sztandarowego naszej szkoły oraz dzieci z oddziału 
przedszkolnego w krakowskich strojach.   (KJL) 

 

 
Dzień Kropki 
Od dziesięciu lat 15 września obchodzi się Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to 
święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytu-
cji kultury na całym świecie, organizują tego dnia wiele działań, które pomagają 
dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. W naszej 
szkole po raz drugi obchodziliśmy to święto na lekcjach języka angielskiego. W kla-
sach 1-8 uczniowie po raz kolejny obejrzeli w angielskiej i polskiej wersji językowej 
historię głównej bohaterki książki Vashti. Odpowiadali na pytania dotyczące boha-
terki i jej historii. W języku angielskim opowiadali o swoich umiejętnościach i moc-
nych stronach. Podobnie jak w poprzednim roku główną atrakcją była kolorowa 
kropka w 3D na koniec zajęć.     (KJL) 



Dzień Jesieni 

23 września od rana dzieci z niecierpliwością czekały na tajemni-
czego gościa, który postanowił odwiedzić naszych przedszkolaków. 
Dzieci od kilku dni skrupulatnie przygotowywały się do tej uroczysto-
ści - obserwowały pogodę za oknem, zmiany zachodzące w przyro-
dzie, zbierały liście, żołędzie i kasztany, oglądały zdjęcia jesiennych 
krajobrazów, owoców jesieni. W końcu do nas przyszła - piękna,  
w kolorowej sukni, kapeluszu na głowie i koszyku w ręce. Dzieci wraz 
z Panią Jesienią zaśpiewały piosenkę, rozwiązywały zagadki, uczest-

niczyły w licznych zabawach. Wykonały również pracę plastyczną 
,,Jesienne Drzewa” z wykorzystaniem różnych technik. Mamy na-
dzieję, że tak miło powitana jesień nie będzie smutna, nudna i zimna, 
ale przepiękna, barwna, ciepła i bogata w jesienne skarby.   (KG) 

 

Zagroda w Łosiu 
25 września przedszkolaki wybrały się na jesienną wycieczkę przy-
rodniczą do Zagrody Edukacyjnej „Skrawek Nieba” położonej  
w malowniczej łemkowskiej wsi Łosie obok Jeziora Klimkówka. 
Podczas zajęć dzieci spacerowały ścieżką przyrodniczo - ornitolo-
giczną, poznały mieszkańców lasu, grzyby i ptaki. Ponadto maluchy 
poznały historię ziemniaka oraz tradycje związane z wykopkami, 
brały udział w quizie „Co wiem o jesieni i jej skarbach”, a także 
uczestniczyły w „ziemniaczanych konkurencjach i zabawach” na 
terenie zagrody. Najciekawsze dla dzieci okazały się warsztaty ku-
charskie, podczas których samodzielnie przygotowały chipsy ziem-
niaczane oraz proziaki pieczone na blaszce.    (UW) 

  

W krainie pieczonego ziemniaka 
26 września klasy 1-3 odwiedziły gospodarstwo ekologiczne 
Skrawek Nieba we wsi Łosie. Na początek przeszliśmy ścieżką 
przyrodniczo - ornitologiczną w pobliskim lesie. Pan prze-
wodnik opowiadał ciekawostki o zwierzętach leśnych. Po 
drodze rozwiązywaliśmy różne zagadki. Następnie braliśmy 
udział w zabawach sportowych, piekliśmy prozioki, smażyli-
śmy kiełbaski i bawiliśmy się na placu zabaw. To była bardzo 
udana wycieczka. Dziękujemy!    (EL) 

 
 
 

Sprzątanie Świata 
Przez cały tydzień (od 16 do 23 września) sprzątaliśmy Klęczany. Oka-
zało się, że w przydrożnych rowach i zaroślach można znaleźć prawie 
wszystko. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami!    

 
Mały miś w świecie literatury 
27 września przedszkolaki rozpoczęły 
udział w projekcie „Mały miś w świe-
cie wielkiej literatury” Ogólnopolskim 
Dniem Głośnego Czytania. Nasz gość - 
pani Małgosia Ostrowska, szkolny 
opiekun biblioteki - przeczytała dzie-
ciom legendę o Smoku Wawelskim  
i zapoznała najmłodszych z misiem, 
który będzie odwiedzał dzieci w domu i słuchał razem z nimi czytanych głośno przez 
dorosłych bajek, wierszy i baśni polskich autorów.     (UW) 

 



Poznaj zawód inżyniera 

28 września po raz czwarty udaliśmy się na Politechnikę Krakow-
ską w ramach projektu „Poznaj zawód inżyniera”. Najmłodsi 
(uczniowie klasy 4 i 5) pracowali na komputerach, starsi (klasa 6 
i 7) próbowali swoich sił w laboratorium chemicznym. Uczniowie 
klasy 8 eksperymentowali w pracowni fizycznej.   (MO) 

 

 

Dzień Chłopaka (30 września) 
„Młody czy wyrośnięty, bądź nam zawsze 
uśmiechnięty!” Wszystkiego najlepszego Panowie! 
 

Dzień Zwierząt 
4 października przedszkolaki obchodziły Dzień 
Zwierząt. Dzieci dowiedziały się, jakie są prawa 
zwierząt, jak o nie właściwie dbać, co robić, by żyło im się lepiej. Maluchy opowiadały o swoich podopiecznych,  

a także same mogły wcielić się w role różnych 
zwierząt. Zabawę uatrakcyjniły wspaniałe zwierzę-
ce przebrania. Przedszkolaki włączyły się w zbiórkę 
na potrzeby okolicznego schroniska.    (UW) 

 

W krainie bajtów 
7 października uczniowie klas 1-6 wzięli udział  
w przedstawieniu profilaktyczno - edukacyjnym  
„W krainie bajtów”. Spektakl zaprezentowała gru-
pa teatralna „Inspiracja” z Krakowa. To opowieść  
o chłopcu, który cały dzień spędzał przed ekranem. 
Pewnego dnia obudził się w wirtualnej rzeczywi-
stości za-
mieszkanej 
przed nieprzy-

jemne stwory: Złodzieja Czasu, Wirusy, Natręta Reklamowego i Sieciowego Po-
twora. Aby nie stać się robotem i bezpiecznie wrócić do domu, bohater musiał 
nauczyć się mądrze posługiwać Internetem i unikać pułapek, które czyhają na 
surfujących w sieci - nie odpowiadać na nieznane maile, nie zdradzać swoich 
danych osobowych, nie zaniedbywać przyjaciół i swoich obowiązków.    (MO) 

  
Senioriada 
17 października 2019 roku  
w Szkole Podstawowej w Do-
minikowicach odbyła się  
V Senioriada Gminy Gorlice – 
Spartakiada Seniorów 2019. 
Wzięło w niej udział 80 senio-
rów z ośmiu wiosek gminy Gorlice: Bystrej, Szymbarku, Ropicy Pol-
skiej, Klęczan, Kobylanki, Kwiatonowic, Dominikowic oraz Zagórzan. 
Celem imprezy była sportowa rywalizacja w duchu fair play, pro-
mowanie aktywnego trybu życia seniorów oraz integracja środowi-
ska seniorów. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna z Ko-
bylanki, II miejsce – seniorzy z Klęczan, natomiast drużyna z Kwia-
tonowic uplasowała się na III miejscu. Gratulujemy!    (KJL) 

 

https://www.facebook.com/470638399801814/photos/pcb.1095716653960649/1095715703960744/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBqdaAX90CvNdiH9XkVM4geFllAve9i4VcrrqoQlDpvjtlFed5HNABswGvJ4TelGtgbGCKvw6-3QzQW&__xts__%5B0%5D=68.ARBa1_MO8XBzUf6eqKQpeIeberF64RccBpJlG9aBL3O2Dv7kYtLKSdzjhsMLyRTrQC6oeZwJCiEiM_9OstkHFvwPlYQ1robiLs865cl1NEWzTTB2sTs9rZdxf8E5hMwzd8zCsUT0mUZr6qSiXlxXYfQLvhUWW1YL2joE0oM6suyOL8YVeQ7hGN-pu6JS_yi5cG9raoPT9N0vGCDP0X3BqTPw7tpTocMb30VXPTybhSaKME5MbNFXIx02_-RA4m16zDxlUCX1EmqRk0W9JI7zqON0O6U6wGEw-YgRmudw-gCOJ0WUE8KDxtAlNkjswVkvP1id62rH0DGs9huVkxhmTs2oSA
https://www.facebook.com/470638399801814/photos/pcb.1095716653960649/1095715703960744/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBqdaAX90CvNdiH9XkVM4geFllAve9i4VcrrqoQlDpvjtlFed5HNABswGvJ4TelGtgbGCKvw6-3QzQW&__xts__%5B0%5D=68.ARBa1_MO8XBzUf6eqKQpeIeberF64RccBpJlG9aBL3O2Dv7kYtLKSdzjhsMLyRTrQC6oeZwJCiEiM_9OstkHFvwPlYQ1robiLs865cl1NEWzTTB2sTs9rZdxf8E5hMwzd8zCsUT0mUZr6qSiXlxXYfQLvhUWW1YL2joE0oM6suyOL8YVeQ7hGN-pu6JS_yi5cG9raoPT9N0vGCDP0X3BqTPw7tpTocMb30VXPTybhSaKME5MbNFXIx02_-RA4m16zDxlUCX1EmqRk0W9JI7zqON0O6U6wGEw-YgRmudw-gCOJ0WUE8KDxtAlNkjswVkvP1id62rH0DGs9huVkxhmTs2oSA


Zbiórka dla PSYstani 
18 października zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy na podopiecznych PSYstani w Gor-
licach. Zbiórkę zorganizował Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Zwierząt. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy przyczynili się to tego, że udało się zebrać 325 zł. Liderami 
okazali się najmłodsi: Odział Przedszkolny I oraz klasa 1. Najaktywniejsze grupy 
otrzymały dyplomy „Przyjaciela Zwierząt”. Za zebrane pieniądze zamówiliśmy  
48 800 g puszek karmy dla kotów i psów będących pod opieką PSYstani. Udało się 
również zebrać pięć opakowań żwirku. Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, ser-
decznie dziękujemy!    (KJL) 

 

Code Week 
W dniach 5-20 paździer-
nika uczniowie naszej 
szkoły po raz pierwszy 
wzięli udział w Europej-
skim Tygodniu Kodowania. Europejski Tydzień Kodowania 
CodeWeek to inicjatywa, w ramach której świętujemy 
kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę 
poprzez programowanie i inne działania związane z tech-
nologią. Podczas zajęć uczniowie klas 4-6 wykonali projekt 
„Wyścigi starych samochodów” w środowisku Scratch. 
Pokaz jest symulacją wyścigów, gdzie każdy z samochodów 
porusza się z prędkością wylosowaną przez komputer. 

Najbardziej twórczo do zadania podeszli uczniowie klasy 6, którzy stworzyli projekty dla wielu samochodów o róż-
nych „markach”.   (BCM) 

Nadleśnictwo 
23 października uczniowie klasy 7 udali się pod 
opieką pani Anety Grucy na wizytę zawodo-
znawczą do Nadleśnictwa Gorlice w Zagórza-
nach. W trakcie spotkania uczniowie zostali 
zapoznani z zasadami funkcjonowania instytu-
cji, której głównym celem jest zarządzanie 
lasami państwowymi. Ponadto dowiedzieli się, 
jakie wykształcenie winni posiadać pracownicy 
nadleśnictwa, jakie zadania na co dzień wyko-
nują oraz jak funkcjonuje urząd od strony ad-
ministracyjnej. Młodzież poznała tajniki pracy 
leśniczego oraz pełnione przez niego obowiąz-
ki zarówno w terenie jak i w urzędzie. Przy tej 

okazji uczniowie odwiedzili cmentarz wojenny nr 125 oraz zwiedzili 
Mauzoleum rodziny Skrzyńskich.  Piękna jesienna aura sprawiła,  
że w dobrych nastrojach powrócili do szkoły.    (AG) 

 
 
Szkoła pamięta! 
Jak co roku, w dni poprzedzające Święto Zmarłych odwiedziliśmy 
pobliskie cmentarze wojenne: w Zagórzanach i na Wilczaku, aby 
uporządkować i udekorować kwiatami groby oraz zapalić znicze. 
Nasze działania wpisały się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej „Szkoła pamięta” i były odpowiedzią na apel ministra Piontkow-
skiego: „Chciałbym, aby w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego – uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania 
pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są 
związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.”   (MO) 

 



Dzień postaci z bajek 
5 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu międzynaro-

dowy Dzień Postaci z Bajek. Przypomnieliśmy sobie czytane i oglą-
dane w telewizji historie bohaterów i różnych postaci z bajek, które 
towarzyszą nam zarówno w domu, jak i w naszym przedszkolu. 
Chętne dzieci w tym dniu przebrały się za ulubioną postać. Nie za-
brakło więc księżniczek, czarownicy, wilka, czerwonego kapturka, 
policjanta, bohaterów z Psiego Patrolu, a także superbohaterów 
takich jak: Strażak Sam, Spiderman i Superman. Dzieci zaprezento-
wały stroje podczas wspólnych tańców i pokazu mody na przed-
szkolnej „ściance”.  Później były zabawy wymagające wykazania się 
znajomością treści bajek, muzyczne zgadywanki bajkowe, zabawy 
ruchowe i oczywiście praca plastyczna - kadr z postacią z bajki. Dzie-
ci bardzo dobrze znają bajki i świetnie radziły sobie z zadaniami.  

W tym dniu przypominamy bajki, które są nieodzownym ele-
mentem każdego dzieciństwa. Wybrana data nie jest przypadkowa – jest to dzień urodzin jednego z największych 
twórców bajek – Walta Disney’a.    (AW) 

Jesienne kiszenie kapusty 
13 listopada przedstawiciele naszego przedszkola - Iga, Hania  
i Wiktor wzięli udział w XVII Przedszkolnym Spotkaniu z Trady-
cją w Szymbarku, które w tym roku odbyło sie pod hasłem „Je-
sienne przędzenie i kapusty kiszenie”. Dzieci obejrzały przed-
stawienie tematyczne w wykonaniu koleżanek i kolegów  
z Szymbarku, poznały dawne zwyczaje związane z kiszeniem 
kapusty oraz zobaczyły w skansenie potrzebne do tego przybo-
ry. Kolejnym punktem spotkania było samodzielne przygoto-
wanie kiszonej kapusty, ale już przy użyciu współczesnych szat-
kownic i tarek. Nie mogło oczywiście zabraknąć kapuścianych 
zagadek, zabaw oraz prac plastycznych. Na koniec przedszkola-
ki dostały kapuściany poczęstunek, a do przedszkola wróciły  
z pamiątkowym dyplomem oraz upominkami.    (UW) 

    

Na niebiesko 
20 listopada obchodziliśmy 30 lat „Konwencji o prawach dziecka”. 
Konwencja jest najważniejszym dokumentem określającym prawa 
dziecka i jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem  
z zakresu praw człowieka. Od czasu powstania dokument pomógł 
zmienić życie dzieci na całym świecie. Podczas Międzynarodowego 
Dnia Praw Dziecka uczniowie ubrali się na niebiesko. W ten sposób 
mogliśmy pokazać, że prawa najmłodszych są dla nas ważne.   (KJL) 

 
Dyniowe Cudaki 
18 listopada wręczeniem nagród przez pana Dyrektora podsumo-
wano konkurs na „Jesiennego Dyniowego Cudaka”.  Wzięło w nim 
udział 18 osób. Wszystkie prace były ciekawe i pomysłowe. Wybór 

najlepszej pracy był bardzo trudny, dlatego uczniowie oraz nauczy-
ciele wzięli udział w głosowaniu, w którym I miejsce zajął Wiktor 
Skórski, II miejsce - Maja Przybyłowicz, III miejsce - Aleksandra 
Trybus, a wyróżnienie otrzymał Filip Hałgas. Bardzo dziękujemy za 
udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom kreatyw-
ności i zaangażowania!   (KJL) 

 

Dzień Pluszowego Misia 
Tradycją w naszym przedszkolu stało się wspólne obchodzenie 
Dnia Pluszowego Misia w duchu rozwijania czytelnictwa i współ-
pracy między przedszkolami. Jak co roku, 25 listopada, dzieciom 



towarzyszyły podczas zabaw ich ulubione maskotki, a niektóre same przebrały 
się za misie. Maluchy zapoznały się z historią powstania Święta Pluszowego 
Misia oraz bajkami i wierszykami o misiach. Misiowemu spotkaniu towarzyszyły 
również piosenki i inne utwory muzyczne. Dodatkowo w nastrój wprowadzały 
misiowe dekoracje. Wspólne świętowanie jest ważne – dzięki niemu spędzamy 
razem czas, dzielimy się radością, jest nam miło i przyjemnie.   (UW) 
 

Zakrętki dla Julii 
25 listopada pierwsza tura zakrętek powędrowała do tej uroczej uśmiechniętej 
młodej damy. Julia Cieśla z Gorlic potrzebuje wielkiego wsparcia w powrocie do 
zdrowia. Plastikowe zakrętki, które na pierwszy rzut oka wydają się bezwarto-
ściowe, pomagają zdobywać środki finansowe na leczenie i rehabilitację dziew-
czynki, która urodziła się z rozszczepem kręgosłupa. Cieszymy się, że choć  
w niewielkim stopniu mogliśmy pomóc.   (KJL) 
 
 

Pisać każdy może…   
 

Biały Cień 
Był śnieżny poranek w Himalajach, gdy z długiego, 

twardego snu wybudziła się pantera śnieżna o śnieżno-

białym futrze w ciemnobrunatne cętki. Młody irbis po-

myślał: „Niedługo nadejdzie burza śnieżna. Muszę zna-

leźć troszkę jedzenia. Myślę, że koza śruboroga nada się 

na posiłek”. 

Wielki kot wyruszył w drogę. Po chwili ujrzał dobry 

okaz. Tłuściutka koza była idealna! Irbis przyczaił się i 

obserwował ofiarę. Po chwili skoczył na kozę całą siłą swoich tylnich łap. Kozicy udało się uniknąć ataku, 

lecz teren otaczający nie pomagał w ucieczce. Himalajski kot złapał ofiarę. Biały Cień, bo tak wołali na nie-

go ci, którzy znali go, ciągnął martwą już kozicę, zostawiając za sobą czerwony ślad krwi ofiary. 

W swojej małej jaskini drapieżnik rozszarpał zwierzynę i powoli jadł ją, delektując się pyszną koziną, 

popijając wodą spływającą po ścianach jego groty. 

Kot stwierdził, że wycofa się w głąb swojej jaskini i pójdzie spać na czas burzy śnieżnej. 

Po burzy Biały Cień wyszedł ze swojego schronienia, aby przejść się po okolicy i zobaczyć, czy nie ma 

tu żadnego intruza. Stawiając kroki, nagle nadepnął na pułapkę schowaną pod śniegiem. Młody kot prze-

wrócił się z bólu. Krew lała się z lewej łapy ogromnym strumieniem. Irbis zemdlał. 

Obudził się w dziwnym, bladożółtym pomieszczeniu, lecz nie był pewien, czy jeszcze żyje. 

Nagle zauważył dwóch ludzi w białych koszulkach z wizerunkiem czarno-białego niedźwiedzia. Bar-

dzo słabo usłyszał, jak jeden z ludzi powiedział: 

- Musimy go operować! 

- Zgadzam się, szybko na salę operacyjną – odpowiedział drugi. 

Biały Cień jak przez mgłę zobaczył, że jest wieziony do jakiegoś pomieszczenia. Gdy przytknęli mu do 

pyska dziwną maskę, nagle zasnął. 

Pantera obudziła się, leżąc na białym stoliku z miękką poduszką. O dziwo, nic jej już nie bolało, a zra-

niona łapa była opatrzona. 

Po miesiącu opieki śnieżny kot wyzdrowiał i mógł zostać wypuszczony. 

Chociaż wiedział o tym, że będzie tęsknił za swoim opiekunem, cieszył się, że znów wraca w dzikie gó-

ry Himalajów. 

Oskar Pluskota 



Czytać czy nie czytać?  
 

W listopadzie księgozbiór biblioteki szkolnej powiększył się o nowe pozycje. Za-

kupy poprzedzone były ankietą skierowaną do uczniów, w której mogli zgłosić 

konkretnych autorów i tytuły. Udało się spełnić większość życzeń! Część nowych 

nabytków zasiliła księgozbiór podręczny 

przedszkola, a reszta została rozchwytana 

przez czytelników biblioteki. Dziś chcę pole-

cić dwie pozycje: „Nierozłączki” Annie Bar-

rows (dla dzieci) oraz „Pax” Sary Pennypac-

ker (dla młodzieży).  „Pax” to wzruszająca  

i ponadczasowa opowieść o chłopcu i jego 

lisie (lub lisie i jego chłopcu), o stracie i miło-

ści, dzikiej naturze i wolności oraz wojnie.  

Składająca się z czterech tomów seria „Nierozlączki” opowiada o przygodach 

dwóch rezolutnych, pomysłowych dziewczynek: Lilki i Pestki. To ciepła i zabawna 

opowieść o przyjaźni i sile fantazji. 

 
Zapraszamy do biblioteki szkolnej! 

 
 
 

 

Podróże dalekie i bliskie 
 

WARSZTATY MALARSKIE 
6 października w Szymbarku odbyło się XV Gminne 

Spotkanie Plenerowe „A u nas już jesień”. Naszą szkołę 

reprezentowały cztery uczennice z klasy 3: Nikola, Ga-

brysia, Ula i Klaudia. Pojechałyśmy tam pod opieką na-

szej wychowawczyni pani Marii Pater. Przybyły tam też 

dzieci z innych szkół wraz ze swoimi opiekunami. 

W skansenie zwiedzaliśmy drewniane domy, które 

miały dachy ze słomy. Byliśmy też w muzeum, które 

wyglądało jak wielki zamek. Widzieliśmy tam różne ob-

razy. Następnie otrzymaliśmy farby, sztalugi i płótno. Naszym zadaniem było namalowanie miejsca, które nam 

wyznaczono. W tym dniu była piękna pogoda, więc pracowaliśmy na świeżym powietrzu. Gabrysia i Nikola ma-

lowały trzy ule – różowy, żółty i turkusowy. Ula narysowała dom, ogródek i płot. A ja – płot, dom, ogródek i to-

tem. Później zaniosłyśmy nasze rysunki na salę gimnastyczną maluchów. Miałyśmy trochę czasu, więc postano-

wiłam obejrzeć pamiątki. Bardzo spodobały mi się magnesy z Szymbarkiem i skansenem. Dziewczynom też. Każ-

da z nas kupiła sobie po jednym. Następnie poszłyśmy do sali na poczęstunek. Każda grupa miała swój stolik,  

a nauczyciele swój. Dostaliśmy żurek z jajkiem i kiełbaską. Bardzo nam smakował. Po obiedzie wróciliśmy na salę 

gimnastyczną. Były tam nasze prace plastyczne. Każda szkoła dostała dyplom i pamiątkową statuetkę za udział 

plenerze malarskim. Na zakończenie zrobiono nam pamiątkowe zdjęcie i mogliśmy wracać. Do szkoły w Klęcza-

nach przywiózł na pan dyrektor Rafał Liana.  

Każda z nas zabrała ze sobą swój obraz. Mój zostanie powieszony na kominku w salonie. Wycieczka i warsz-

taty były bardzo udane. 

Klaudia Pyż, klasa 3 



PRZERAJDOWO! 
Tegoroczny rajd „Piechotka” 

odbył się 24 września. Eko-

hasło, wyłonione w drodze kon-

kursu, brzmiało: „Drogi uczniu 

dbaj o las! Zbieraj śmieci póki 

czas!”. Zaproponowali go 

uczniowie klasy 3. 

Celem naszej wędrówki był 

Ośrodek Wypoczynkowy w Wa-

piennem. Klasy 4-6 autobusem 

podjechały z Klęczan do Domi-

nikowic, aby stamtąd wyruszyć 

w naszą „Piechotkę”. Reszta uczniów też pojechała, ale innymi trasami.  

Pierwszym etapem było wyjście na Łysulę (551 m n.p.m.). Wtedy nasza 

wycieczka zamieniła się w grzybobranie. Rosły tam kanie, borowiki, rydze, 

maślaki i wiele, wiele innych. Niestety, podgrzybków nie znaleźliśmy. W lesie 

napotkaliśmy straszne błoto. Większość omijała bagno, ale niektórzy (także 

ja!) przemieszczali się z wysepki na wysepkę, przeskakując największe kału-

że. Uznaliśmy, że to udany parkur. Głównie jednak zajmowaliśmy się szuka-

niem grzybów – uzbierałem pół worka borowików, maślaków i jednego ry-

dza. Gdy wyszliśmy z lasu, zarządzono przerwę na posiłek. Podczas postoju 

turlaliśmy bale siana, robiąc jednocześnie parkur i fortecę. Pani zrobiła nam 

zdjęcia i ruszyliśmy dalej prostą dróżką między polami. Nasza koleżanka pró-

bowała niektórych wrzucić do fosy, a innym ukraść worki z grzybami, ale 

zdołałem udaremnić jej zamiary. Wreszcie dotarliśmy do celu. Otworem 

stanęły przed nami boiska do tenisa, koszykówki, siatkówki i piłki nożnej,  

ale przede wszystkim czekał na nas bigos i kiełbaski z grilla.  

Było przerajdowo!  Chciałbym powtórzyć to jeszcze raz! 

Bartosz Gbur, klasa 6 

 

 

 

 

 



BOBOWA I CIĘŻKOWICE   
16 października obudziliśmy się szczęśliwi, bo wie-

dzieliśmy, że zamiast siedzieć na siedmiu lekcjach, po-

jedziemy na wycieczkę do Bobowej – nasza klasa 6  

i klasa 4. Zaopiekowały się nami nasze wychowawczy-

nie: pani Małgorzata Ostrowska i pani Edyta Duran. 

Zaczęliśmy od zwiedzania synagogi, Przed II wojną 

światową w Bobowej mieszkało sporo Żydów, ale zo-

stali zabici lub wywiezieni do obozów koncentracyj-

nych. Obecnie synagoga jest czynnym miejscem kultu, 

w którym nabożeństwa odbywają się sporadycznie, 

podczas pielgrzymek chasydów. Pani przewodniczka była bardzo miła i opowiadała tak, że słuchaliśmy jak nigdy. Dowie-

dzieliśmy się o cadykach (nauczycielach) o nazwisku Halberstamm. Charakteryzowali się tym, że nosili nakrycia głowy, 

zakręcone pejsy koło uszu i długie brody. Nabożeństwa wyglądały też ciekawie – mężczyźni zgromadzali się w głównym 

pomieszczeniu, a kobiety z babińca (małego pomieszczenia obok) patrzyły, jak ich mężowie i ojcowie się modlą. Żydzi 

tańcem i śpiewem uwielbiali Boga, a słowa ich pieśni były zazwyczaj smutne. Pani zawołała Bartosza, aby wszedł po 

schodkach i odsłonił „świętą skrzynię”. Wszyscy chcieliśmy tam pójść, ale trudno – tym razem padło właśnie na niego. 

Okazało się, że kiedyś Żydzi przechowywali tam Torę, czyli pierwsze pięć ksiąg Biblii w postaci zwojów z pergaminu. 

Następnie udaliśmy się do Galerii Koronki Klockowej. Bardzo trudno je zrobić – musisz mieć wałek wypchany sia-

nem, do niego przypina się szpilkami folię z narysowanym wzorem i przy użyciu szpulek (klocków), na które nawinięta jest 

nić, metodą przeplatania  (bez użycia szydełka lub igły), możesz sam stworzyć serwetę, obrus, a nawet elementy ubioru. 

Nie jest to łatwe (niektórzy z nas próbowali), więc koronki mają wysoką cenę. Od 2000 roku w Bobowej organizowany jest 

Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej, któremu towarzyszy pokaz mody i warsztaty wyrabiania koronek.  

W drodze na rynek wstąpiliśmy do gotyckiego kościółka św. Zofii, który w niezmienionej formie zachował się od cza-

sów średniowiecza. Na odpoczynek wybraliśmy ławeczki w pobliżu kapliczki św. Floriana oraz fontanny z figurą koron-

czarki. Kolejnym punktem wycieczki był kirkut, czyli cmentarz żydowski, położony za miastem na wzgórzu. Ze względu 

na malownicze usytuowanie należy on do najciekawszych tego typu polskich zabytków. Znajdują się tam groby żydowskich 

żołnierzy z czasów I wojny światowej i zbiorowe mogiły ofiar Holokaustu. 

Na koniec pojechaliśmy do rezerwatu Skamieniałe Miasto obok Ciężkowic. Wspinaliśmy się na skały, które kształtem 

przypominają zwierzęta, przedmioty lub ludzi i podziwialiśmy uroki krajobrazu – wokoło otaczała nas złota polska jesień. 

Piękna pogoda spowodowała, że wszyscy uczestnicy byli w radosnym nastroju. Urządziliśmy tam prawdziwą sesję zdjęcio-

wą. Po zakupieniu pamiątek,  zjedzeniu lodów i kiełbasek pieczonych nad ogniskiem, pełni wrażeń, najedzeni wróciliśmy 

do domu. Było fajnie! Chcielibyśmy pojechać tam jeszcze raz! 

Eryk Pabisiński i Kacper Skowron, klasa 6 

 

KARPACKA TROJA 
W dniu 17 października pojechaliśmy z klasą 5 na wycieczkę do Kar-

packiej Troi w Trzcinicy. Wyjechaliśmy spod szkoły o 10:00, a na miejscu 

byliśmy o godzinie 10:20. 

Pierwszym punktem programu było obejrzenie filmu, który opowiadał 

historię osady w Karpackiej Troi. Do wiedzieliśmy się, że jej początki się-

gają 2100 roku p.n.e. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie mu-

zeum, w którym mogliśmy oglądać przedmioty znalezione na tym terenie 

oraz makiety starożytnej osady. Następnie zwiedzaliśmy skansen. Mogli-

śmy zobaczyć, jak ludzie mieszkali w tamtych czasach. Potem weszliśmy 

na wieżę widokową, z której podziwialiśmy skansen i okolicę. Ostatnią 

atrakcją były warsztaty łucznicze, które  prowadził nasz absolwent - Do-

minik Rybowicz, a w dziesiątkę (jako jedyny) trafił Adam Szydłowski . 

Bardzo podobała mi się wycieczka, ponieważ nigdy nie widziałem tak sta-

rych przedmiotów. Podobało mi się też strzelanie z łuku.  

Karpacka Troja jest naprawdę warta zwiedzenia!  

Tomasz Mikosz, klasa 5 



Nasze sukcesy 
 

#OSEWyzwanie 
 

Zuzanna Czeluśniak z klasy 7 przygotowała zwycięską 
pracę plastyczną pt. „Smart szkoła” na Ogólnopolski 
Konkurs #OSEWyzwanie, zorganizowany pod patrona-
tem Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Praca przyczyniła się do wygrania przez 
naszą szkołę nowoczesnej mobilnej pracowni 
multimedialnej.  

 

Bogu i Ojczyźnie 
 

Urszula Lisowicz  
z klasy 3 zdobyła  
III miejsce w III Festi-
walu Pieśni Patriotycz-
nej i Religijnej „Bogu  
i Ojczyźnie”, zorgani-
zowanym przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury  
w Łużnej. Konkurs 
odbył się  8 listopada. 
 

 
Jesienny konkurs recytatorski 

 

W dniach 0d 18 do 22 listopada w Gorlickim Centrum 
Kultury trwały przesłuchania w ramach XXXVIII Jesien-
nego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jednego Wier-
sza. Wzięli w nich udział uczniowie klasy 4: Natalia 
Kuraś, Jakub Luksa i Samuel Pierz. 

 

 

KRONIKA  SPORTOWA  

 
 

MAMY MISTRZA! 
Dnia 18 października 2019 r. uczeń naszej szkoły 

Bartosz Luksa uczestniczył w Małopolskich Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej w ramach rozgrywanych zawodów 

indywidualnych w lekkiej atletyce. Bartek reprezen-

tował powiat gorlicki, startując w dwóch konkuren-

cjach: pchnięcie kulą (5 kg) oraz rzut oszczepem (600 

g). W swojej koronnej dyscyplinie, jaką jest pchnięcie 

kulą, nasz uczeń uzyskał wynik 11,02 m, co zapewniło 

mu pierwsze miejsce i tytuł mistrza województwa 

małopolskiego. 

Sukces ten nie jest przypadkiem. Bartek swoją 

przygodę z „kulą” rozpoczął już w tamtym roku szkol-

nym, gdy podczas gminnych zawodów lekkoatletycz-

nych zajął drugie miejsce z wynikiem 9,80 m. Nowy 

rok szkolny i treningi w Uczniowskim Klubie Sporto-

wym w Kobylance przyniosły kolejne sukcesy. Pierw-

szy znaczący miał miejsce podczas Międzywojewódz-

kich Mistrzostw Młodzików w Przemyślu. Bartek 

ukończył zawody na najwyższym stopniu podium  

z wynikiem 10,08 m. Kolejne zawody i ponowny suk-

ces miał miejsce 14 września w Tarnowie podczas 

Mistrzostw Województwa Małopolskiego Młodzików 

w Lekkiej Atletyce. W konkurencji pchnięcia kulą nasz 

uczeń uplasował się na drugiej pozycji, a rzucając dys-

kiem na odległość 25,32 m stanął na najniższym stop-

niu podium. Rekord życiowy oraz nowy rekord szkoły 

w pchnięciu kulą Bartek ustanowił podczas powiato-

wych zawodów w Bobowej 4 października. Wykonując 

pchnięcie kulą na odległość 11,11 m oraz rzut oszcze-

pem z wynikiem 34,12 m, ukończył zawody na najwyż-

szym stopniu podium oraz uzyskał kwalifikację do 

zawodów wojewódzkich. 

Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników oraz 

życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za kolejne 

udane występy!  

Tomasz Górski 

 
22 listopada zespół w składzie: Bartosz Luksa, Szymon 
Lisowicz, Natan Siwulski, Marcel Praiznar, Patryk Ru-
tana, Hubert Pabisiński, Adrian Kaleta i Krystian Dobek 
zajął I miejsce w piłce koszykowej chłopców  (kat. 
młodzieży). Turniej został rozegrany w Szymbarku  
w ramach XXV  Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej 
Gminy Gorlice.



Wróżka prawdę ci powie? 
Tegoroczne andrzejki obfitowały w wiele atrakcji.  

28 listopada bawili się mali (w nowym przedszkolu)  

i duzi (w holu szkoły). Bufet oferował napoje, watę 

cukrową i popcorn. Wszystko własnej produkcji, 

świeże i jeszcze ciepłe! Można było zrobić zabawne 

zdjęcie w fotobudce, a także zajrzeć w przyszłość  

w sali andrzejkowych wróżb. Z profesjonalną obsłu-

gą! Nikt nie mógł się nudzić – co 15 minut wykwalifi-

kowani animatorzy prowadzili wspólne zabawy.  

Oceniamy na 6 z plusem!   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Uśmiechnij się! 

DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne lekcje… 
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