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MAMY NOWE 

PRZEDSZKOLE! 
 

W zimowej scenerii, w środę  

4 grudnia 2019 r., odbyło się 

otwarcie nowego budynku przed-

szkola przy Szkole Podstawowej 

im. Świętej Jadwigi Królowej  

w Klęczanach. Część oficjalna 

rozpoczęła się od przemówienia 

pana dyrektora Rafała Liany, któ-

ry przywitał licznie zebranych 

gości w sali gimnastycznej naszej 

szkoły.  

Następnie na scenie pojawiły się najważniejsze w tym dniu dzie-

ci – przedszkolaki z obu grup przedszkolnych: starszej 5-6-latków  

i młodszej 3-4-latków. W programie artystycznym, przygotowanym 

przez najmłodszych i panie wychowawczynie, mogliśmy wysłuchać 

wierszy, piosenek i zobaczyć występy taneczne dzieci. Przedszkola-

ki spisały się na medal, były wspaniałe! Wśród odgrywających role 

Pani Zimy, Śnieżynek, świątecznych dzieci, nie zabrakło także Cho-

inki i Mikołaja, który życzył wszystkim zebranym: „Wesołych 

Świąt! Niech Wam 

gałązki świerkowe 

pachną na zdrowie!” 

i oczywiście poda-

rował piękną, zielo-

ną choineczkę. 

W dalszej części 

uroczystości przyszedł czas na przemówienia gości, którzy 

życzyli nam samych wspaniałych chwil spędzonych  

w przedszkolu i darowali prezenty od Mikołajów spotkanych 

po drodze do Klęczan. Po przemówieniach odbyło się uro-

czyste, symboliczne przecięcie wstęgi trzymanej przez nasze 

przedszkolaki. Dokonali tego zacni goście: Radna Sejmiku 

Małopolski - Jadwiga Wójtowicz, Radny Sejmiku 

Małopolskiego - Stanisław Pasoń, Wójt Gminy 

Gorlice – Jan Przybylski, długoletni Wójt Gminy 

Gorlice - Ryszard Guzik, Przewodniczący Rady 

Gminy Gorlice - Mieczysław Skowron, długoletnia 

dyrektor SP w Klęczanach - Jadwiga Kalisz, prze-

wodnicząca Rady Rodziców – Agnieszka Kudłaty. 

Poświęcenia nowego budynku dokonał nasz ksiądz 

proboszcz Henryk Rzeźnik. Każdy z uczestników 

uroczystości mógł zwiedzić nowo otwarty budy-

nek. 

Przedszkolaki są zachwycone nowymi po-

mieszczeniami, w których czekają na nich koloro-



we, nowoczesne mebelki  

i nowe zabawki. Budynek 

przedszkola przystosowa-

ny jest do funkcjonowania 

dwóch grup przedszkol-

nych, w tym również dla 

dzieci niepełnospraw-

nych. W jego skład 

wchodzą dwie sale przed-

szkolne, łazienka, kuch-

nia, korytarz, stołówka, 

szatnia i pomieszczenia 

gospodarcze. Sale są no-

wocześnie umeblowane, 

zachęcają do zabawy  

i nauki. 

 
Pastusiowa kraina 
 

Celem konkursu „Pastusiowa kraina”, prowadzone-

go w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 

Akademia Aquafresh, było wyłonienie najciekawszych 

prac plastycznych przygotowanych przez dzieci i na-

uczycieli przedszkola. Praca mogła być wykonana do-

wolną techniką plastyczną: rysunek, wyklejanka, rzeź-

ba, kolaż zdjęć lub każda inna będąca pracą plastyczną.  

Do pracy włączyli się rodzice, dzięki którym dowie-

dzieliśmy się o konkursie (emitowany był w telewizji na 

kanale „Jim Jam” dla dzieci). Oczywiście jako przed-

szkole musieliśmy spróbować - marzył się nam finał 

konkursu i nagroda główna. Ruszyliśmy z pracą  

w ostatnim tygodniu. Było intensywnie, pracowaliśmy 

wieczorami, także w weekend. Żartowaliśmy, że po 

tym konkursie w naszych domach zawita na stałe pasta 

Aquafresh. Kreatywność i zdolności manualne naszych 

klęczańskich rodziców są niesamowite! Pani Małgorza-

ta Hałgas, pani Joanna Machowska, pani Wioleta Przy-

byłowicz i pani Agnieszka Przybyłowicz spisały się na 

6+. Poświęciły swój cenny czas na gromadzenie mate-

riałów, szycie, klejenie, konstruowanie sztucznej szczę-

ki, tworzenie dekoracji i strojów dla dzieci. To właśnie 

dzięki ich zaangażowaniu powstała praca, która 

uwieczniona została na zdjęciu.  

Podczas głosowania jedna osoba mogła oddać 

maksymalnie 1 głos dziennie (z jednego adresu IP oraz 

jednego adresu i/lub konta e-mail). Nie było łatwo! 

Głosowanie ruszyło 15 listopada. Głosować trzeba było 

codziennie, aby zwiększyć nasze szanse na wygraną.  

 

Szybko znaleźliśmy się na czele stawki. W pogoń za 

nami wyruszyło przedszkole z Opola. To duże miasto, 

ale… Nie mieli szans! Codziennie przybywało głosują-

cych. Do walki o zwycięstwo włączyli się m. in. Gmina 

Gorlice, Gorlice112, Studio Fryzur „Kreator”, Zespół 

Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, LKS 

Nafta Kryg, Halo Gorlice, Aktorskie Podróże, umieszcza-

jąc na swoich stronach internetowych informacje  

i zachęcając do głosowania.  

Do 30 listopada (ostatni dzień głosowania) zebrano 

4318 głosów. Najwięcej ze wszystkich uczestników 

konkursu! Teraz pozostało tylko czekać na decyzję ko-

misji konkursowej. Jury miało dokonać wyboru najcie-

kawszych prac spośród 50 z największą liczbą zdoby-

tych głosów. 10 grudnia ogłoszono radosną wiado-

mość:  

„Pierwsze miejsce i Plac Zabaw  

wygrywa Oddział Przedszkolny  

w Szkole Podstawowej w Klęczanach.  

Serdecznie gratulujemy!” 
 

Nagroda główna, czyli plac zabaw o wartości  

38 000 PLN i zestaw zabawek firmy Hasbro o wartości 

2500 PLN, trafią do naszego przedszkola! 

Chciałabym ogromnie podziękować za wkład pracy 

rodziców. Dziękuję również wszystkim głosującym. 

Macie niesamowitą moc! To dzięki Waszemu zaanga-

żowaniu na wiosnę dzieci będą się bawić na nowym 

placu zabaw!  

Anna Wantuch



ZNAMY SIĘ OD…  

PRZEDSZKOLA 
 

Jeszcze nie tak dawno można było spotkać je na 

szkolnym korytarzu – zawsze otoczone gromadką 

maluchów. Od lutego pani Anna Wantuch oraz pani 

Urszula Wilczkiewicz przeniosły się wraz z przedszko-

lakami do nowego budynku. Pomimo licznych obo-

wiązków zgodziły się podzielić z nami swoimi reflek-

sjami na temat pracy nauczyciela przedszkola  

i nie tylko… 

 

Red: Mało kto wie, że pani Ula i pani Ania były kiedyś 

uczennicami naszej szkoły i chodziły do tej samej 

klasy. Teraz pracują razem. To ułatwia czy utrudnia? 

 

AW: Na pewno jest łatwiej, doskonale wiemy, co która 

potrafi, w którym temacie czuje się lepiej i dzięki temu 

uzupełniamy się wzajemnie. 

 

UW: W końcu znamy się od przedszkola. Po ukończe-

niu szkoły w Klęczanach uczyłyśmy się dalej razem -  

w tym samym liceum oraz na studiach. Wiemy, jakie 

mamy możliwości, dzielimy się obowiązkami i dzięki 

temu możemy realizować dodatkowe działania. 

 

 

 

 

 

Red: Co skłoniło Panią do zostania nauczycielką  

w przedszkolu? 

 

AW: Bardzo lubię dzieci. Od najmłodszych lat zajmo-

wałam się młodszymi kuzynkami i kuzynami. Bawiłam 

się z nimi, wymyślałam różne zajęcia. I to właśnie 

chciałam robić. Dlatego po maturze wybrałam studia 

pedagogiczne. 

 

UW: Już w dzieciństwie często uczyłam swoje misie, 

lalki, inne dzieci. Później chętnie opiekowałam się  

12 lat młodszą siostrą, kuzynami, pociechami bliskich 

lub znajomych, co sprawiało mi dużo radości.  

 

Red: Czy dobrze się Pani czuje w tym 

zawodzie? Czy wolałaby Pani być kimś 

innym? 

 

AW: Lubię to, co robię. Każdego dnia 

uczę się razem z dziećmi czegoś nowego - 

one poznają świat, a ja poznaję je. 

 

UW: Praca z dziećmi daje mi dużo satys-

fakcji, dzięki maluchom każdy dzień jest 

ciekawy. Dobrze czuję się w zawodzie 

nauczyciela. 

 

Red: Praca z dziećmi wydaje się tylko 

taka łatwa. Jak jest w rzeczywistości?  

Co sprawia Pani najwięcej trudności  

w tej pracy? 

 

AW: Na co dzień zmagamy się z różnymi problemami 

dzieci, strachem przed nowymi zadaniami, czynno-

ściami. Jak wiadomo, każde dziecko jest inne i ma inny 

charakter, tym samym do każdego potrzeba indywi-

dualnego podejścia. Ale czy to jest problem? Myślę,  

że jest to wyzwanie, które - rozwiązane z powodze-

niem - jest ogromnym sukcesem nauczyciela. 

 

UW: Nauczyciel przedszkola odpowiada za małe dzieci 

- jak je wychować, co im wpoić - wpływa na dalsze ich 

losy. Wychowawcą jest się całym sercem, duszą i ro-

zumem albo nie jest się wcale, tak więc jest to odpo-

wiedzialne zajęcie. Każdy dzień jest inny i niepowta-

Każdego dnia uczę się razem z dziećmi czegoś nowego - 

one poznają świat, a ja poznaję je. 

 



rzalny, bo każdy dzień to osobna historia, nowe wy-

zwanie, problem do rozwiązania czy też powód do 

dumy. Codziennie przebywamy w miejscu, gdzie sku-

mulowane są różne osobowości, charaktery, humory, 

nastroje i upodobania. To niezwykłe połączenie hała-

su, bałaganu, skupienia, podekscytowania, śmiechu  

i innych emocji. Czyż to nie czyni naszego dnia ciekaw-

szym? 

 

Red: Za co lubi Pani swoją pracę? 

 

AW: Za to, że na co dzień słyszę od moich przedszko-

laków: „Kocham Cię!”, „Jesteś przystojna”, „Masz duży 

język”, „Jesteś już stara” i za to, jak przybiegają się 

poprzytulać. Dzieci są kochane, bardzo wdzięczne  

i przede wszystkim prawdziwe w tym, co mówią i ro-

bią. 

 

UW: Przebywanie z dziećmi dostarcza wiele radości, 

ale i sił. Ich niespożyta energia jest zaraźliwa. Najwięk-

szą przyjemność 

sprawiają słowa 

uznania zapisane, 

narysowane na 

kartkach, laurkach 

czy też te wypowiedziane lub okazane bezpośrednio. 

Cieszę się, gdy dzieciaki czekają na spotkanie ze mną, 

doceniają moje starania. 

 

Red: Jak się Pani czuje w nowym budynku? Jest to 

dla Pani i przedszkolaków udogodnienie? 

 

AW: Bardzo się cieszę, że możemy już z niego korzy-

stać. Jest inaczej, z dala od szkolnej rutyny - dzwon-

ków, przerw i hałasu. Dzieci mają swoje - dostosowa-

ne do ich potrzeb -  łazienki, szatnię czy stołówkę. 

 

UW: Nowy budynek jest bardzo atrakcyjny, zarówno 

dla nas nauczycieli oraz przede wszystkim dla dzieci. 

Dużym udogodnieniem jest łazienka bezpośrednio 

obok sali, a także osobna stołówka i szatnia. 

 

Red: Co Pani sądzi o wielkości budynku i jego wypo-

sażeniu, w porównaniu z dawnym przedszkolem? 

 

AW: Oczywiście, wszystko co nowe jest atrakcyjniej-

sze. Wielkość i wyposażenie w porządku, chociaż 

chciałoby się więcej i więcej dla przedszkolaków. 

UW: Budynek został zaprojektowany tak, aby maksy-

malnie wykorzystać możliwości metrażowe. Choć 

przyznam, że sale mogłyby być odrobinę większe, aby 

dzieci miały więcej miejsca na zabawę. Sale są jasne, 

wyposażone w kolorowe mebelki oraz stoliczki i krze-

sełka. Bardzo się dzieciom podobają. 

 

Red: Czy osobne pomieszczenie ze stołówką to dobry 

pomysł, czy wolałaby Pani, aby przedszkolaki jadły  

w sali? 

 

AW: Osobiście cieszę się, że w końcu możemy jeść na 

stołówce. Tak jest lepiej i praktyczniej. Wszystko jest 

pod ręką. Na początku schodzenie na stołówkę wyda-

wało się uciążliwe, ale już przyzwyczailiśmy się do 

tego.   

 

UW: Bardzo się cieszę, że dzieci mogą korzystać ze 

stołówki. Nie musimy np. składać nieskończonych 

prac, tylko zostawiamy je na stolikach, idziemy na 

posiłek, a później możemy je dokończyć. Panie z kuch-

ni mogą spokojnie przygotować stoliki do posiłku,  

a potem je posprzątać. 

 

Red: Jakieś plany na przyszłość? 

 

AW: Oczywiście! Dbanie o to, co mamy, czyli piękny 

budynek przedszkola i jego wyposażenie. A już niedłu-

go wspólna zabawa na nowym placu zabaw!  

 

UW: Chcemy kontynuować rozpoczęte działania oraz 

realizować kolejne ciekawe projekty. 

 

Red: Serdecznie dziękujemy, że znalazły Panie dla nas 

czas. Życzymy wiele satysfakcji z pracy z dziećmi, 

radości na co dzień oraz realizacji wszystkich marzeń  

i planów! 

Rozmawiała: Zuzanna Czeluśniak  

 

 

Wychowawcą jest się całym sercem, duszą  
i rozumem albo nie jest się wcale. 



ASY  

Z PIERWSZEJ 

KLASY 
Uroczystość paso-

wania na ucznia klasy 1 

na stałe została włączo-

na do kalendarza imprez 

szkolnych. Stanowi ona 

przeżycie nie tylko dla 

samych dzieci - kandyda-

tów na uczniów, ale 

także dla ich rodziców, nauczycieli, 

koleżanek i kolegów. Poprzedza je 

okres kilku lub kilkunastu tygodni 

przygotowań, w którym dzieci poznają 

prawa i obowiązki ucznia, zapoznają 

się ze szkołą, jej pracownikami, oto-

czeniem, rówieśnikami. Poznają naszą 

ojczyznę Polskę i jej symbole narodo-

we oraz swoją „małą ojczyznę” Klę-

czany i okolice. Pasowanie jest niejako 

„egzaminem dojrzałości” dziecka do 

podjęcia obowiązków ucznia.  

W naszej szkole taka uroczystość 

miała miejsce 13 grudnia. Osiemna-

ścioro kandydatów na uczniów wyka-

zało się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale również właściwym zachowaniem i postawą. W trakcie części arty-

stycznej „Asy z pierwszej klasy” zaprezentowały wiersze i piosenki, odpowiedziały na szereg pytań dotyczących Pol-

ski, naszej szkoły i obowiązków ucznia. Następnie złożyły ślubowanie i zostały pasowane przez Dyrektora Szkoły na 

uczniów. Starsi koledzy i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli im upominki i przekazali życzenia.    

Teresa Gizara                                                                                    

                                                                                                                                         

IDĄ ŚWIĘTA!  

Piątek, 20 grudnia, był ostatnim 

dniem nauki w szkole przed przerwą 

świąteczną. W tym dniu wszyscy 

uczniowie wraz z wychowawcami 

wspólnie usiedli do wigilijnego stołu, 

by złożyć sobie życzenia i podzielić się 

opłatkiem. Na wspólnym spotkaniu - 

w holu szkoły - uczniowie z klasy 4 

pod opieką pani Edyty Duran wpro-

wadzili nas  w świąteczny nastrój. 

Dzieci przypomniały wszystkim  

Życzymy Wam, Pierwszoklasiści, 
ścian kolorowych i ławek zdrowych. 
Wiele hałasu, tylko z radości. 
Życzymy, by sukcesy gościły w zeszytach i w dzienniku 
u wszystkich dzieci, bez wyjątku od poniedziałku aż do piątku. 
Ciekawych zabaw z kolegami i kolegów do zabawy, 
no bo bez nich, wiecie sami, nawet dzień jest mniej ciekawy. 
A ponadto żadnego błędu w zeszycie, samych radości z czytania. 
Wiele książek pięknych, nowych i audycji kolorowych. 
Dla każdego słońca wiele cały tydzień i w niedzielę. 
Żeby wszystkim dobrze było zawsze z Wami. 
Tego życzymy Wam i Waszej Pani. 

 



o zwyczajach bożonarodzeniowych i ich pochodzeniu. Na zakończenie wystąpili klęczańscy kolędnicy,  

z którymi zaśpiewaliśmy znane kolędy i pastorałki. 

Dyrektor szkoły, pan Rafał Liana, złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne i zaprosił przyby-

łych gości i nauczycieli na spotkanie opłatkowe. Samorząd Uczniowski przygotował dla uczestników spo-

tkania prezenty w postaci ręcznie zdobionych pierniczków. 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 

 

Za kolędę dziękujemy! 
Zdrowia, szczęścia Wam życzymy na ten nowy rok! 

 

W dniach 7 – 16 stycznia 16 uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach wzięło udział  w kolędowaniu na terenie 
wsi Klęczany.  Dwie grupy kolędnicze przygotowała pani Edyta Duran – opracowała scenariusz, przeprowadzała próby 
i odświeżyła (lub postarała się o nowe) kostiumy i rekwizyty. Ustaliła także trasy kolędowania dla każdej z grup, rozli-
czyła zebrane środki. W opiece nad kolędnikami pomogli jej nauczyciele: pani Katarzyna Jagielska-Liana, pani Aneta 
Gruca, pani Małgorzata Ostrowska, pani Iwona Felenczak-Pyż, pani Anna Samsonowicz-Słota, pani Katarzyna Ciapaj, 
pani Renata Wojnarska, pani Iwona Mazur, pan Bogumił Łasak i pan Tomasz Górski. Oto uczniowie, którzy wzięli 
udział w kolędowaniu: 
 
Klasa 4 
1. Milena Jodłowska 
2. Natalia Kuraś 
3. Jakub Luksa 
4. Zuzanna Luksa 
5. Samuel Pierz 
6. Zuzanna Smołkowicz 
7. Miłosz Wałęga 
 
 

Klasa 5 
1. Barbara Bochenek 
2. Natalia Hołowata 
3. Adrian Jędrusiak 
4. Wiktor Jodłowski 
5. Dawid Kaleta 
6. Tomasz Mikosz 
7. Patryk Pępek 
8. Oliwier Rutana 
9. Adam Szydłowski

 
Zebrana kwota została przekazana dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Klęczanach – panu Rafałowi Lianie. Zosta-

nie ona przeznaczona na zakup cymbergaja i podłogowych gier korytarzowych, które uatrakcyjnią przerwy między 
lekcjami.                                                                                       

Edyta Duran 

 

Kolędnikom gratulujemy zapału i wytrwałości! 
Mieszkańcom Klęczan dziękujemy za ciepłe przyjęcie kolędników w swoich domach  

i za hojne datki! 



 

W piątek, 24 stycznia 2020 roku,  

w naszej szkole odbyły się jasełka  

pt. „Maleńka przyszła Miłość” przygo-

towane przez uczniów klas 1-3. Jasełka 

miały charakter tradycyjny. W specjal-

nie uszytych i zakupionych na tę oka-

zję strojach, na tle pięknej scenografii, 

mali aktorzy przedstawili scenę naro-

dzin Chrystusa. Spotkanie niosło także 

piękne przesłanie na rozpoczęty rok 

2020. Składając dary małemu Jezusowi, występujący mówili o dobroci, zachęcali, by dzielić się z innymi 

tym, co mamy w sobie najpiękniejsze. 

Dzieci śpiewały kolędy i pastorałki oraz przedsta-

wiły trzy tańce: z chusteczkami, z szarfami oraz polo-

neza. Do występu przygotowały je nauczycielki edu-

kacji wczesnoszkolnej: pani Teresa Gizara, pani Ma-

ria Pater i pani Edyta Liana. Młodzi aktorzy swym 

pięknym występem podbili serca publiczności i zosta-

li nagrodzeni gromkimi brawami.  

W progi szkoły zawitali wyjątkowi goście: Wójt 

Gminy Gorlice - pan Jan Przybylski, Przewodniczący 

Rady Gminy Gorlice – pan Mieczysław Skowron, 

Sołtys wsi Klęczany -  pani Małgorzata Leszkiewicz, 

Naczelnik OSP w Klęczanach - pan Andrzej Czelu-

śniak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Klęczanach – pani Wiesława Kosiba, przewodnicząca 

Rady Rodziców – pani Agnieszka Kudłaty. Licznie przybyły rodziny uczniów, personel szkoły oraz nauczy-

ciele. 

Jasełkom towarzyszył kiermasz domowych wypieków przygo-

towany przez Radę Rodziców naszej szkoły. Organizatorzy ser-

decznie dziękują wszystkim, którzy dołożyli wielu starań, aby 

tegoroczne jasełka mogły mieć tak uroczysty charakter. 

Edyta Liana



Babci i Dziadka – przyznać to trzeba – 

każdemu dziecku w życiu potrzeba!  
 

Nadszedł taki dzień, gdy wnukowie i wnuczki spo-

tkali się, by poznać magiczne sztuczki swoich dziad-

ków. Chcieli dowiedzieć się, jak znajdują radę na każde 

zmartwienie, skąd znają sposoby na niejadki i dlaczego 

przy nich znikają wszystkie bóle. Okazja ta nadarzyła 

się 22 stycznia, gdy nasze przedszkole odwiedzili 

wspaniali goście - Babcie i Dziadkowie, którzy zostali 

zaproszeni z okazji ich święta - Dnia Babci i Dnia 

Dziadka. 21 i 22 stycznia to szczególne dni w roku,  

w których możemy wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymu-

jemy.  

Licznie przybyłych gości przywitał pan 

dyrektor Rafał Liana i zaprosił do obejrze-

nia przedstawienia w wykonaniu obu grup 

przedszkolnych pod kierunkiem wychowaw-

czyń. Najważniejszą częścią uroczystości 

były występy dzieci, które recytowały wier-

sze, śpiewały piosenki i tańczyły. Wszyscy 

dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnu-

częta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby 

jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacu-

nek oraz podziękować dziadkom za cierpli-

wość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, który zawsze mają dla swoich wnuków. 

Na koniec występu dzieci zaśpiewały dziadkom „Sto lat”, wręczyły swoim babciom i dziadkom laurki oraz 

upominki i złożyły życzenia. Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez rodziców  

i miłą rozmową. Ten dzień był bardzo wyjątkowy, pełen radości oraz dumy. Szczęśliwe i uśmiechnięte twa-

rze Babci i Dziadków po raz kolejny uświadomiły nam, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspól-

nie z wnukami. 

                                                                   Urszula Wilczkiewicz 

 

 

 

 

 

 
 



Krótko i na temat   
 

DHS Orlęta 
2 grudnia absolwentka naszej szkoły, obecnie uczennica LO im. Marcina 
Kromera w Gorlicach i druhna DSH Orlęta, Joasia Czeluśniak odwiedziła 
naszą szkołę. Towarzyszył jej druh przyboczny Wojtek. Zachęcali młodsze 
koleżanki i kolegów do wstąpienia w szeregi Drużyny Starszoharcerskiej 
„Orlęta” z Hufca ZHP Gorlice. Pokazali uczniom klas 6, 7 i 8, jak zrobić pro-
ste węzły, zaszyfrować wiadomości i poprowadzili kilka ciekawych gier. 
Było dużo śmiechu i dobrej zabawy.    (AC)  

 
 

 
 
 
Mikołajki 
Mikołaj tradycyjnie nie zawiódł! Przyniósł prezenty dla 
małych i dużych, grzecznych i niegrzecznych.  Stawił się 
dokładnie 6 grudnia w towarzystwie uroczej Śnieżynki.    

 
 

 
Kiermasz świąteczny 
Od 9 grudnia, codziennie przed lekcjami oraz na dużych 
przerwach, w holu szkoły działał kiermasz stroików i ozdób 
choinkowych. Oryginalne, pięknie wykonane przez Rodziców 
naszych przedszkolaków, rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wykonali  ozdoby oraz tym, 
którzy zakupili te piękne rzeczy i wsparli akcję doposażenia 
nowego przedszkola.   (MO) 
 

 
Góra Grosza 
Góra Grosza ma już 20 lat! Co roku zbieramy monety, by 
pomagać dzieciom, które są w trudnej sytuacji i nie miesz-
kają ze swoimi rodzicami. Grosze to prawdziwa pomoc dla 
tysiąca dzieci z instytucjonalnej czy rodzinnej pieczy zastęp-
czej. W klasach zagościły skarbonki rozdane przez Samo-

rząd Uczniowski, do których można było wrzucać 
grosiki. Zbiórka trwała do 20 grudnia. 
 

Spotkanie przedświąteczne  
Boże Narodzenie to czas magiczny, radosny. Czas 

pełen zadumy, refleksji, rodzinnych spotkań. Świą-
teczny nastrój zapanował  również w naszym przed-
szkolu. 17 grudnia odbyło się spotkanie przedświą-
teczne z rodzicami. Bożonarodzeniowy klimat dopeł-
niały okolicznościowe dekoracje, lampki, choinka 
oraz kubek gorącej czekolady. 



Podniosłym momentem spotkania był krótki program artystyczny w wykonaniu dzieci. Nasze przedszkolaki z za-
angażowaniem śpiewały kolędy i utwory o tematyce świątecznej, recytowały wierszyki. Dodatkowo spotkanie wzbo-
gacił jeden z tatusiów piękną grą na akordeonie, co więcej rodzice aktywnie włączyli się do wspólnego kolędowania. 
Razem z dziećmi dekorowali pierniczki i ozdabiali pomarańcze. Na zakończenie dzieci wręczyły rodzicom własnoręcz-
nie wykonane choinki. 

Spotkanie przedświąteczne, które upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, na długo pozostanie w naszej pamię-
ci. Takie szczególne momenty wzmacniają  wzajemne relacje, integrują dorosłych i dzieci.   (KG) 
 

 
Pieczenie pierniczków  
18 grudnia całą szkołę wypełnił zniewalający i przy-
pominający o bliskich świętach zapach. Na lekcji ma-
tematyki (!) upiekliśmy „matematyczne” pierniczki. 
Każdy z nas przyniósł produkty, które uważnie zmie-
rzyliśmy i zważyliśmy, a potem zrobiliśmy ciasto  
i ozdabialiśmy pierniczki. Miały one świąteczne 
kształty i narysowane lukrem matematyczne wzory. 
Ozdabialiśmy je kolorowym lukrem i posypką o róż-
nych kształtach. Po upieczeniu i udekorowaniu cia-
steczek mogliśmy cieszyć się pysznym smakiem na-
szych wypieków.  (ZC) 
 

 
 
Spotkanie z podróżnikiem 
19 grudnia, razem z panią Anną Pachowicz z trzask.pl, 
wybraliśmy się w podróż do Kenii. Rozpoczęliśmy  
w Mombasie – największym mieście na kenijskim  wy-
brzeżu Oceanu Indyjskiego, kilka dni spędziliśmy na 
safari, odwiedziliśmy wioskę Masajów oraz wioskę 
Umoja, w której mieszkają tylko kobiety. Zajrzeliśmy 
także do rodzinnego miasta wielu świetnych kenijskich 
biegaczy, na plantację kawy i herbaty oraz do sierociń-
ca dla małych słoników. Nie zabrakło żelków i orygi-
nalnych gadżetów prosto z Afryki.   (MO) 

 

 
Świąteczne życzenia 
W czwartek 19 grudnia reprezentanci oddziału przedszkolnego  
w imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej w Klęczanach skła-
dali życzenia świąteczne przyjaciołom naszej szkoły. 
 
 

Poznaj zawód inżyniera 
18 stycznia po raz ostatni uczniowie SP w Klęczanach mieli możli-
wość 
wzięcia 
udziału 
w zaję-
ciach na 
Poli-

technice Krakowskiej w ramach projektu „Poznaj zawód 
inżyniera”. Tym razem uczniowie klasy 5 uczestniczyli  
w zajęciach z animacji komputerowych. Uczestnictwo  
w projekcie obejmowało bezpłatny przejazd, zajęcia 
oraz wyżywienie.    (KJL)



XIX TYDZIEŃ WOLONTARIATU 
 

 ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ  

W październiku 2019 zorganizowaliśmy na terenie szkoły loterię fantową. 
Od uczniów oraz przedszkolaków zebraliśmy maskotki, zabawki, gry plan-
szowe i inne gadżety. Z zebranych materiałów przygotowaliśmy fanty. 
Wszystkie losy były pełne, loteria cieszyła się dużym powodzeniem. Do-
chód z akcji przekazany został na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z po-
mocą” z przeznaczeniem na operację i leczenie 6-letniej Antosi Kluk z  Ro-
picy Polskiej.  

 

 SERCE SERCU 
W grudniu aktywnie włączyliśmy się akcję 
charytatywną Fundacji Sądeckiej „Serce Ser-
cu”, mającą na celu zbiórkę żywności dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wolontariusze naszej szkoły  
z klas 6, 7 i 8 rozdawali w sklepie MPM w Klęczanach ulotki zachęcające klientów 
do kupienia i przekazania na powyższy cel dowolnego produktu spożywczego. 
Akcja prowadzona była w dniach 7 – 8 grudnia. Zebrane dary przekazane zostały 
współpracującemu ze szkołą Parafialnemu Caritas w Klęczanach. Stamtąd dary  
w formie paczek przekazane zostały osobom starszym  i samotnym. 
 

 Z SERCA DLA SERCA 
W grudniu i styczniu na terenie szkoły przeprowadziliśmy pieniężną zbiórkę pu-
bliczną z przeznaczeniem dla Fundacji „Z Serca dla Serca”.  Fundacja przeznacza 
dochód ze zbiórek na budowę Domu Hospicyjnego dla dzieci. 

Renata Wojnarska 
 
 

SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW  
Czytanie pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka – pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myśle-

nia, ćwiczy pamięć i koncentrację. Sieć sklepów „Biedronka”, świadoma wagi tego tematu, aktywnie wspiera 

inicjatywy na rzecz czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodziców, organizując konkurs „Szkolne Przygody 

Gangu Słodziaków”. W drugiej edycji konkursu organizatorzy chcieli dodatkowo podkreślić rolę edukacji ekolo-

gicznej w nauczaniu wczesnoszkolnym, wierząc, że pierwsze lata nauki w szkole mają decydujący wpływ na po-

stawę uczniów wobec środowiska naturalnego. Centralnym elementem dekoracji konkursowej było w tym ro-

ku Magiczne Drzewo Słodziaków – zin-

terpretowane dowolnie przez nieograni-

czoną wyobraźnię dzieci.  

Uczniowie klasy 3 wraz z rodzicami 

mocno zaangażowali się w przygotowanie 

prac konkursowych. Powstały cztery ma-

giczne drzewa słodziaków i mnóstwo ory-

ginalnych, wykonanych z różnych materia-

łów słodziaków. Wszystkie są piękne! 

Dziękuję wszystkim rodzicom i dzie-

ciom za duży wkład pracy oraz ogromne 

zaangażowanie. Na zdjęciu obok – 

uczniowie klasy 3 wśród magicznych 

drzew. 

Maria Pater



KĄCIK ZWIERZAKÓW 
 

Błędy popełniane z miłości 
 

PRZEKARMIANIE 

Pozostawiając kociakowi czubatą miseczkę karmy, by w ciągu dnia 

mógł podjadać, chcemy dla niego jak najlepiej. Jednak stały dostęp  

do jedzenia stwarza ryzyko, że mruczek przytyje. Poza tym zalegają-

ca w misce karma, nawet sucha, szybko się psuje. Dlatego podawajmy 

kotu odmierzone porcje jedzenia o stałych porach! 

 

PODAWANIE MLEKA 

Może się to skończyć dla kota źle. Krowie mleko zawiera laktozę, któ-

ra w tak dużych ilościach może powodować biegunki i groźne dla życia odwodnienia. Dlatego podawajmy tylko 

specjalne mleko dla kotów. 

 

Pomysły  

na prezent dla psa 
 

NASZ CZAS 

To najlepszy prezent, jaki możemy 

dać zwierzakowi. Zaprośmy go na 

świetny spacer, taki specjalny,  

bo zostawimy w domu smartfon, 

tablet, telefon i będziemy ma tej 

wyprawie tylko dla psa. Nie martw-

my się, że gdy przez pół godziny 

zabraknie nas na Facebooku,  

to właśnie ogłoszą koniec świata - nie 

będzie tak źle! A nasz pies doceni,  

że spędzimy ten dzień z nim, a nie 

obok niego… 

 

PREPARAT CHRONIĄCY 

OPUSZKI ŁAP 

W sprzedaży jest co najmniej kilka-

naście różnych balsamów chroniących 

psie łapy przed skutkami zetknięcia  

z piekącą solą z chodnika. 

 

Przygotowały: Gabriela Stempkowicz  

                                       i Maja Góra

 

CIEKAWOSTKI 
 

1 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Psa. Ta data 

nie jest przypadkowa, ma symbolizować początek waka-

cji, a właśnie w tym okresie czworonogi są nagminnie po-

rzucane lub zostawiane w schroniskach. 

Pies to nie tylko najlepszy przyjaciel. Wpływa korzystnie 

na zdrowie człowieka: zwiększa odporność na stres, po-

maga leczyć depresję, za pomocą węchu może wykryć 

groźne stany chorobowe. Zabawy i spacery pomagają 

spalić zbędne kalorie. 
 



LEKCJA HISTORII  

I CHEMII 
4 grudnia uczniowie klasy 7 i 8 wraz  

z nauczycielkami: panią Anetą Grucą i panią 

Edytą Duran uczestniczyli w wycieczce do 

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownic-

twa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.  

Na miejscu przywitał nas przewodnik, 

który w ciekawy sposób opowiadał o historii 

muzeum i o Ignacym Łukasiewiczu, który był farmaceutą i przedsiębiorcą, a także współzałożycielem 

pierwszej kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Jako pierwszy wydestylował on z ropy naftowej naftę. Skonstru-

ował również pierwszą lampę naftową, a także zapisał się w historii Gorlic, gdyż właśnie dzięki niemu  

w tym mieście w 1854r. zapłonęła pierwsza uliczna lampa naftowa. 

W muzeum mogliśmy zobaczyć budynek administracyjny tak zwany Dom Łukasiewicza. W budynku 

była zgromadzona dość spora kolekcja lamp naftowych o różnych kształtach, kolorach i wielkościach,  

a także wiele zdjęć. Następną atrakcją wycieczki był żuraw wydobywający ropę naftową spod ziemi. Wi-

dzieliśmy również niesamowite kopanki solne „Franek” i „Janina”, które nadal produkują olej skalny. Bar-

dzo fajną niespodzianką w muzeum były animacje. Gdy wchodziliśmy do pomieszczenia, z rzutnika wy-

świetlane były sceny np. z apteki Łukasiewicza lub z jego laboratorium. Mogliśmy także zobaczyć mapę,  

na której zostały przedstawione obszary Polski, w których znajduje się najwięcej i najmniej ropy naftowej.  

Wycieczka okazała się dla nas ciekawą lekcją historii i chemii. Dzięki niej dowiedzieliśmy się wiele na 

temat bogactw naturalnych znajdujących się w naszym rejonie. Uważam, że fajnie byłoby, gdyby takich 

wycieczek było o wiele więcej, gdyż są one ciekawszą alternatywą niż siedzenie w szkolnej ławce.  

Izabela Abram 

Warto obejrzeć?  
 

Opowieść wigilijna 
5 grudnia wybraliśmy się na wycieczkę do Teatru Ma-

ska w Rzeszowie, aby obejrzeć spektakl „Opowieść wigi-

lijna” – adaptację książki Karola Dickensa pod tym sa-

mym tytułem. 

Przedstawienie opowiadało historię człowieka imie-

niem Ebenezer Scrooge, który był skąpcem, a Boże Naro-

dzenie uważał za okazję do niepotrzebnego wydawania 

pieniędzy. Pewnego dnia nawiedził go duch jego dawne-

go współpracownika Marleya, który za życia był takim samym sknerą. Ostrzegł go, że musi się zmienić, 

jeśli nie chce po śmierci cierpieć katuszy. Zapowiedział, że odwiedzą Ebenezera trzy duchy, które są ostat-

nią szansą, aby nie skończył jako obwiązana łańcuchami, błąkająca się po świecie dusza. 

Spektaklowi towarzyszyły świetne efekty specjalne – dym dodawał tajemniczości, a ruszające się meble 

i migające światła wzbudzały w widzach nastrój grozy. Aktorzy grali znakomicie i było widać, że to profe-

sjonaliści. Piękna scenografia oddawała klimat dziewiętnastowiecznej Anglii. Sceny wspomnień z dzieciń-

stwa przedstawiono za pomocą kukiełek tak, że aktorzy sterujący nimi też byli dobrze widoczni. Prawdzi-

wy „teatr w teatrze”. 

Warto obejrzeć spektakl, by dowiedzieć się, jak zakończyła się historia Ebenezera, a także na własne 

oczy zobaczyć wyjątkowe efekty specjalne! 

Oskar Pluskota



Nasze sukcesy 
 

Najpiękniejszy kotylion 
 

Julia Kudłaty z OP II wzięła udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Najpiękniejszy Kotylion na  
11 Listopada”, zorganizowanym przez Przedszkole  
Nr 8 w Tarnobrzegu. Zdobyła wyróżnienie!  
 

 

 

KRONIKA  SPORTOWA  
 

 

 

23 stycznia zespół w składzie: Krystian Dobek , Adrian 
Kaleta, Bartosz Luksa, Hubert Pabisiński , Patryk Ruta-
na, Tymoteusz Pietrzycki, Natan Siwulski i Marcel Pra-
iznar zajął II miejsce w piłce siatkowej chłopców 
(rocznik 2005-2006). Turniej został rozegrany w Klę-
czanach i Dominikowicach w ramach XXV  Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej Gminy Gorlice. 

 

24 stycznia w sali sportowej w Szymbarku odbył się 
Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Samorządowych 
o Puchar Wójta Gminy Gorlice. Wzięło w nich udział  
6 zespołów: Dominikowice, Szymbark, Stróżówka, 
Kobylanka, Klęczany oraz reprezentanci Urzędu Gmi-
ny. Zgodnie z regulaminem zawodów w każdej z dru-
żyn wystąpiło dwóch zawodników i jedna zawodnicz-
ka. Zwycięzcami zostali reprezentanci Szkoły Podsta-
wowej w Klęczanach: pani Katarzyna Jagielska-Liana 
(kapitan), pan Tomasz Górski i pan Rafał Liana. 
 

 

 

 

 
Uśmiechnij się! 
 

Turyści przyjechali do Zakopanego, nocują u górala. Rano 

przed wyjściem w góry pytają go, gdzie jest Giewont. 

- Widzicie tę górkę? – pyta góral. 

- Tak. 

- To nie Giewont. A widzicie tę górkę dalej? 

- Tak. 

- To też nie Giewont. A widzicie tę górkę za tą drugą górką? 

- Nie. 

- No, i to jest właśnie Giewont! 

 

Bogate małżeństwo chce kupić stary zamek. Właściciel 

pokazuje im komnaty i pyta, czy zdecydowali się na zakup. 

- No, nie wiem – mówi mąż. – Żona wyczytała, że tutaj stra-

szy jakiś duch. 

- No co pan! – obruszył się właściciel. – Pięćset lat już tu 

mieszkam i żadnego ducha nie widziałem. 

 

Jadzia chwali się koleżance: 

- Mam nową sukienkę! 

- O, jak super! Jaką? 

- Na literę F. 

- Fioletową? 

- Nie. 

- Z falbankami? 

- Nie. 

- No to nie wiem. Jaką? 

- F kratkę. 

 

- Tatusiu, czy zdajesz sobie sprawę, że mama jest lepszym 

kierowcą niż ty? 

- Chyba żartujesz? 

- Uwierz mi. Sam tłumaczyłeś, że przy zaciągniętym hamul-

cu ręcznym samochód nie ruszy z miejsca, a mama wczoraj 

przejechała prawie 15 kilometrów! 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne lekcje… 
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