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JESTEŚ ŻYCZLIWY 

– PRZYBIJ PIĄTKĘ!  
 

Za nami szkolna gala podsumowująca inicjatywy związane z Dniem Praw 

Dziecka oraz Dniem Życzliwości i Pozdrowień. Organizatorem tych inicjatyw 

był Samorząd Uczniowski pod opieką pani Anety Boryczko i Katarzyny 

Jagielskiej-Liany. Nie chcieliśmy sprowadzać tych uroczystości tylko do 

jednego dnia, dlatego już od 14 listopada, aż do 21 listopada trwały 

działania uświetniające te wydarzenia. Podczas tych kilkunastu dni 

uczniowie:  

 wykonali ścienne gazetki pt. „Moje szczęśliwe dzieciństwo”,  

 na drzwiach swoich klas umieścili motywujące cytaty, którymi 

możemy się kierować każdego dnia,  

 napisali w klasach listy do dorosłych, w których wyrażają swoje 

obawy, ale i nadzieje dotyczące postaw dorosłych,  

 
 

 na serduszkach wypisali dobre uczynki, jakich dokonali w ostatnim 

czasie, a serduszka przypinali w galerii dobrych uczynków oraz 

wymieniali na cukierki,  

 na lekcjach omówili prawa dziecka, przypomnieli sobie postać 

Janusza Korczaka oraz genezę Dnia Życzliwości, przeprowadzili 

plebiscyt na Króla/Królową Życzliwości wśród uczniów i dorosłych,  

 przy wejściu do szkoły każdemu dziecku i dorosłemu naklejali 

uśmiechnięte buźki oraz wręczali motywujące cytaty, na tablicy  

z drzewem pozdrowień zawieszali pozdrowienia dla tych, których chcieli obdarzyć dobrym słowem,  

 stworzyli listę cech, jakimi powinna charakteryzować się życzliwa osoba i umieścili je na tablicy w holu szkoły, 

 w czasie trwania lekcji ruszyła poczta życzliwych pozdrowień, która przekazała kartki z pozdrowieniami do 

wszystkich adresatów, 

 zachęcali do złożenia swoich podpisów na „łapce” pt. „Jesteś życzliwy - przybij piątkę!”,  

 na apelu podsumowującym ogłosili wyniki plebiscytu, a laureatom wręczyli plakietki Królowej/Króla 

Życzliwości, na koniec ustawili się wraz z nauczycielami na sali gimnastycznej i przekazali sobie iskierkę 

życzliwości :)  

 
 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami  serdecznie dziękują klasom i ich wychowawcom za zaangażowanie się 

we wszystkie działania! DZIĘKUJEMY!  

W ramach Dnia Życzliwości zorganizowano plebiscyt na Królową/Króla Życzliwości - wśród uczniów i osób 

dorosłych. W I etapie uczniowie wybierali Klasowego Króla/Królową Życzliwości, następnie spośród nich wyłoniono 

Szkolnego Króla Życzliwości.  



 

 

 

Klasowi Królowie/Królowe Życzliwości: 

 

Julia Gąsior - OP I 

Angelika Mazur - OP II 

Natalia Kuraś - 1 SP 

Barbara Bochenek - 2 SP 

Gabriela Stempkowicz - 3 SP 

Karolina Kalisz - 4 SP 

Wiktoria Chmiel - 5 SP 

Anna Materlińska - 6 SP 

Martyna Kamińska - I G 

Anna Wacławik - II G 

Jakub Wacławik - III G 

 

Szkolnym Królem Życzliwości został 

Jakub Wacławik z klasy III G! 

 

Tytuły najbardziej życzliwych  

osób dorosłych otrzymali: 

 

Pani Aneta Boryczko 

Pani Katarzyna Jagielska-Liana 

Pan Bogumił Łasak 

 

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE 

GRATULUJEMY! 

 

 

Katarzyna Jagielska-Liana

             
Klęczany, 29 XI 2016 

 

Drodzy Dorośli! 

 

Dziękujemy Wam za wychowanie, troskę  

i opiekę. Wiemy, że bardzo nas kochacie  

i zależy Wam na nas. Doceniamy to, że 

jesteście z nami w trudnych chwilach. Mamy 

nadzieję, że będziecie dla nas oparciem przez 

kolejne lata.  

Aby nasze relacje zawsze dobrze się 

układały, mamy kilka próśb: 

Poświęcajcie nam więcej czasu!  

Częściej się uśmiechajcie! 

Bądźcie bardziej wyrozumiali!  

Liczcie się z naszym zdaniem!  

Bądźcie bardziej radośni!  

Nie krzyczcie na nas!  

Pomagajcie nam w zadaniach!  

Nie zadawajcie nam zbyt dużo obowiązków!  

Nie bądźcie źli na nasze oceny!  

Pozwalajcie nam częściej korzystać  

z telefonu!  

Wykazujcie mniej złości, więcej cierpliwości!  

Częściej nas chwalcie!   

Doceniajcie nasze starania! Zrozumcie,  

że my też czasem czujemy się zmęczeni i nie 

jesteśmy w stanie sprostać Waszym 

wymaganiom!  

Pozwalajcie nam częściej spotykać się  

z przyjaciółmi!  

Szanujcie nasze wybory!  

I koniecznie zwiększcie nam kieszonkowe:-) 

Mamy nadzieję, że  niektóre nasze prośby 

zostaną spełnione. Sami także obiecujemy,  

że będziemy mili i grzeczni (tak jak do tej 

pory). Serdecznie Was pozdrawiamy! 

 

Klasa  II G 

 

             



 

NIEŚĆ POMOC 

I MIŁOŚĆ 
5 grudnia w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się 

VI Gala Wolontariatu. Na zaproszenie Lokalnego 

Centrum Wolontariatu w Gorlicach oraz 

Kwiatonowickiego Stowarzyszenia „Homini” przybyli  

wolontariusze zrzeszeni w szkolnych kołach 

wolontariatu i ich opiekunowie, dyrektorzy szkół 

oraz przedstawiciele władz samorządowych, a także 

przedstawiciele instytucji i organizacji świadczących 

na co dzień pomoc i opiekę dla osób potrzebujących 

wsparcia. 

Podczas gali wręczono okolicznościowe 

wyróżnienia w formie grawertonów 

przedstawicielom Szkolnych Kół Wolontariatu 

z całego powiatu, także z naszej szkoły. 

W tym roku po raz trzeci podczas uroczystości 

wręczone zostały nagrody „Anioły Wolontariatu” 

dla osób lub firm, które działają na rzecz dobra 

innych i swoją bezinteresowną aktywnością 

wspierają drugiego człowieka. Z przyjemnością 

informujemy, że wśród nich znalazła się Izabela 

Marta Kuk z Klęczan, która otrzymała nagrodę 

„za działalność na rzecz dobra innych oraz 

bezinteresowną pomoc potrzebującym 

w środowisku lokalnym”. 

Prywatnie pani Izabela Kuk to mama jednego 

z uczniów naszej szkoły.  Poprosiliśmy ją, aby 

podzieliła się z nami swoimi przemyśleniami, 

związanymi z odebraniem nagrody. 

 

NIEŚĆ POMOC  

 
5 grudnia w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się 

VI Gala Wolontariatu. Na zaproszenie Lokalnego 

Centrum Wolontariatu w Gorlicach oraz 

Kwiatonowickiego Stowarzyszenia „Homini” przybyli  

wolontariusze zrzeszeni w szkolnych kołach 

ie, dyrektorzy szkół 

oraz przedstawiciele władz samorządowych, a także 

przedstawiciele instytucji i organizacji świadczących 

na co dzień pomoc i opiekę dla osób potrzebujących 

Podczas gali wręczono okolicznościowe 

przedstawicielom Szkolnych Kół Wolontariatu  

z całego powiatu, także z naszej szkoły.  

W tym roku po raz trzeci podczas uroczystości 

„Anioły Wolontariatu” – 

dla osób lub firm, które działają na rzecz dobra 

sowną aktywnością 

wspierają drugiego człowieka. Z przyjemnością 

informujemy, że wśród nich znalazła się Izabela 

Marta Kuk z Klęczan, która otrzymała nagrodę  

„za działalność na rzecz dobra innych oraz 

bezinteresowną pomoc potrzebującym  

Prywatnie pani Izabela Kuk to mama jednego  

z uczniów naszej szkoły.  Poprosiliśmy ją, aby 

podzieliła się z nami swoimi przemyśleniami, 

Redaktor:

Izabela Kuk:

Redaktor:

powiedzieć, czym dla Pani jest 

pomaganie innym?

Izabela Kuk:

radości i czuję się potrzebna. 

Uważam, że jest to moim 

obowiązkiem, skoro deklaruję się 

chrześcijanką, ponieważ 

w Piśmie Świętym wyraźnie jest 

napisane, aby nieść  pomoc

i miłość potrzebującym.

Redaktor: Co motywuje Panią, by pracować  wśród 

ludzi, którzy potrzebują pomocy?

Izabela Kuk: Moją motywacją jest wiara i miłość 

Jezusa Chrystusa oraz pragnienie przekazywania 

radości i nadziei na lepsze jutro osobom 

potrzebującym. Cieszę się, gdy odzyskują wiarę 

w siebie, wiedzą, że nie są sami ze swoimi problemami 

i mogą zawsze na kogoś liczyć. Uważam również, że 

pomagając, uczę pomagania innych. Zawsze staram 

się widzieć w ludziach dobre cechy, na których chcę 

budować ich samoocenę. Bardzo często ludzie 

popadają w różnego rodzaju problemy z powodu 

braku akceptacji i przez samokrytycyzm. Często nawet 

sama rozmowa czy wspólne  wypicie kawy podnosi 

na duchu drugą osobę. Zanika w dzisiejszym świecie 

empatia, ludzie stają się „śle

co skutkuje brakiem zainteresowania drugą osobą. 

Kocham ludzi i zależy mi na nich tak po prostu, aby 

byli szczęśliwi, jak ja jestem.

Redaktor: Czy ma Pani jakieś motto życiowe, coś co 

nakręca Panią do działania?

Izabela Kuk:  Tak. „Wszystko mogę w tym, który mnie 

umacnia” (Filipian 4,13). Cytat pochodzi z Pisma 

Świętego i dotyczy oczywiście Boga. To właśnie On 

daje mi siłę do działania. Jestem osobą bardzo 

optymistycznie nastawioną do życia i chcę tym zarażać 

innych. Nie lubię użalania si

takiego słyszę, zaraz koryguję. Ludzie potrzebują 

wsparcia, uśmiechu i miłości bezinteresownej. 

To mnie niesamowicie nakręca, gdy chociaż trochę 

mogę się tym z nimi podzielić. Gdy widzę uśmiech na 

twarzy drugiej osoby, moje serce się 

Redaktor:  Witam, Pani Izabelo! 

Izabela Kuk: Dzień dobry. 

Redaktor: Na początek proszę 

powiedzieć, czym dla Pani jest 

pomaganie innym? 

Izabela Kuk: Sprawia mi to dużo 

radości i czuję się potrzebna. 

Uważam, że jest to moim 

obowiązkiem, skoro deklaruję się 

chrześcijanką, ponieważ  

w Piśmie Świętym wyraźnie jest 

napisane, aby nieść  pomoc   

i miłość potrzebującym. 

Co motywuje Panią, by pracować  wśród 

ludzi, którzy potrzebują pomocy? 

Moją motywacją jest wiara i miłość 

Jezusa Chrystusa oraz pragnienie przekazywania 

radości i nadziei na lepsze jutro osobom 

m. Cieszę się, gdy odzyskują wiarę  

w siebie, wiedzą, że nie są sami ze swoimi problemami  

i mogą zawsze na kogoś liczyć. Uważam również, że 

pomagając, uczę pomagania innych. Zawsze staram 

się widzieć w ludziach dobre cechy, na których chcę 

oocenę. Bardzo często ludzie 

popadają w różnego rodzaju problemy z powodu 

braku akceptacji i przez samokrytycyzm. Często nawet 

sama rozmowa czy wspólne  wypicie kawy podnosi  

na duchu drugą osobę. Zanika w dzisiejszym świecie 

empatia, ludzie stają się „ślepi” emocjonalnie,  

co skutkuje brakiem zainteresowania drugą osobą. 

Kocham ludzi i zależy mi na nich tak po prostu, aby 

byli szczęśliwi, jak ja jestem. 

Czy ma Pani jakieś motto życiowe, coś co 

nakręca Panią do działania? 

tko mogę w tym, który mnie 

umacnia” (Filipian 4,13). Cytat pochodzi z Pisma 

Świętego i dotyczy oczywiście Boga. To właśnie On 

daje mi siłę do działania. Jestem osobą bardzo 

optymistycznie nastawioną do życia i chcę tym zarażać 

innych. Nie lubię użalania się nad sobą i gdy coś 

takiego słyszę, zaraz koryguję. Ludzie potrzebują 

wsparcia, uśmiechu i miłości bezinteresownej.  

To mnie niesamowicie nakręca, gdy chociaż trochę 

mogę się tym z nimi podzielić. Gdy widzę uśmiech na 

twarzy drugiej osoby, moje serce się raduje  



i dzień staje się lepszy, bo wiem, że osobie, której 

pomogłam, żyje się lepiej. 

Redaktor:  Jakie uczucia towarzyszyły Pani 

podczas odbierania nagrody? 

Izabela Kuk: Niesamowite  zaskoczenie. 

Wiedziałam , że zostanę wyróżniona, ale nie 

przypuszczałam, że otrzymam statuetkę  Anioła 

Wolontariatu, ponieważ nie uważam siebie za 

kogoś wyjątkowego. Myślę,  że jest wiele osób, 

które zasłużyły bardziej niż ja na takie 

wyróżnienie. Było to dla mnie niesamowite 

przeżycie i - nie ukrywam - pełne wzruszeń. 

Jeszcze raz pragnę  serdecznie podziękować pani 

dyrektor Jadwidze Kalisz i mojej przyjaciółce pani Ani 

Pabisińskiej za zgłoszenie mojej kandydatury. 

Redaktor: Czym się Pani interesuje, jakie są Pani 

życiowe pasje? 

Izabela Kuk: Interesuję się  wieloma dziedzinami,  

ale najbardziej - zdrowym żywieniem i problemami 

etycznymi młodzieży i dzieci. Moje pasje to 

gotowanie, muzyka, jazda na rolkach, pływanie,  

prace plastyczne i różnego rodzaju robótki ręczne. 

Redaktor: Jakie są Pani plany na przyszłość, jeśli 

chodzi o pracę wolontarystyczną? 

Izabela Kuk: Moje plany… to dalej pomagać innym, 

niezależnie od potrzeb, choć nie ukrywam, że bardzo 

chciałabym pomagać szczególnie młodzieży. W każdą 

sobotę  po południu prowadzę  otwarte spotkania 

młodzieżowe, co sprawia mi ogromną radość i mam 

nadzieję, że będzie przybywało młodych ludzi 

chcących miło spędzić czas. 

Redaktor: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę samych 

sukcesów na wytyczonym polu działania. 

Izabela Kuk: Bardzo dziękuję!                                                                                  

Rozmawiał: Natan Siwulski 

 

 

 

XIII TYDZIEŃ 

WOLONTARIATU 
 

Akcja „Serce – Sercu” Fundacji Sądeckiej prowadzona 

jest w naszej szkole już od wielu lat. Żywność dla 

najbardziej potrzebujących rodzin, ludzi samotnych  

i chorych zbieramy w sklepie MPM w Klęczanach. 

Młodzież bardzo chętnie bierze udział w tej akcji, 

poświęca swój czas w grudniowe weekendy. 

Uczniowie sami się zgłaszają, nie trzeba ich namawiać. 

Działając w wolontariacie, widzą potrzebę pomagania 

innym, wpływa to bardzo pozytywnie na ich postawę  

i zachowanie. Po przeprowadzonej zbiórce 

wolontariusze pomogli w sporządzeniu paczek 

żywnościowych. 

Renata Wojnarska 

 



Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
 

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!  

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,

Na którym z lochu, co był twą stolicą  

Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

 

Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei,

Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy  

Wiary, że wolność, prawo, moc idei  

Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy.

 
Duchową bronią walczyłaś i zbroją,  

O którą pękał każdy cios obuchem.  

Więc dziś myśl każdą podłóż ziemią swoją

I każdą ziemi swej piędź nakryj duchem.

 

                                                             

 

W dniu 9 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta

z okazji  Święta Odzyskania Niepodległości. W tym roku minęło 

uwolniła się od zaborców i stała się wolnym i niepodległym krajem. Czas zaborów był czasem ciężkim w dziejach 

przedstawiono krótką scenkę z Polską (Anna 

i w cierniowej koronie na głowie. To był symbol Polski pod zaborami, 

uciemiężonej. Scenka zakończyła się zerwaniem łańcuch

korony cierniowej, zamiast której założono na głowę Polski wieniec 

z kwiatów. To Polska - Ojczyzna nasza 11 listopada 1918 roku odzyskała 

niepodległość.  

Odśpiewaliśmy kilka pieśni patriotycznych np. „Marsz, marsz Po

„My, Pierwsza Brygada”. Usłyszeliśmy też wiersze: „Moja piosnka II” 

Cypriana Kamila Norwida, „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą” Leopolda 

Staffa czy „Rzadko na moich wargach” Jana Kasprowicza.

Na zakończenie akademii głos zabrała pani dyrektor Jadwiga Kalisz. 

Podziękowała wszystkim uczniom i opiekunom za przygotowanie

spotkania. A nam pozostało cieszyć się, że słowa „Polsko, nie jesteś ty już 

niewolnicą” nadal są prawdziwe i dbać, aby pozostały 

 

y już niewolnicą!  

 

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,  

 

swym własnym dźwignęłaś się duchem.  

Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei,  

 

Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy.  

 

Więc dziś myśl każdą podłóż ziemią swoją  

I każdą ziemi swej piędź nakryj duchem.  

                                                             Leopold Staff 

W dniu 9 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta  akademia 

podległości. W tym roku minęło 98 lat od dnia, w którym Polska po 123 latach niewoli 

uwolniła się od zaborców i stała się wolnym i niepodległym krajem. Czas zaborów był czasem ciężkim w dziejach 

naszej ojczyzny, szczególnie dla naszyc

tak uroczyście obchodzimy rocznicę 11. Listopada

bardziej powinniśmy doceniać poświęcenie naszych 

przodków, bo dzięki nim możemy teraz żyć i uczyć się

w wolnym i niepodległym kraju.

W tym roku część artystyczną przygotowali uczniow

klasy II gimnazjum pod kierunkiem pani Edyty Duran. 

O oprawę muzyczną zadbał pan Bogumił Łasak z chórkiem 

złożonym z uczniów klasy 4 SP. 

hymn państwowy. Potem narratorzy: Julia Furmanek 

i Michał Szydłowski ukazali trudną i długą

jaka wiodła do odzyskania wolności.

 

Następnie 

no krótką scenkę z Polską (Anna Wacławik) zakutą w łańcuchy 

i w cierniowej koronie na głowie. To był symbol Polski pod zaborami, 

uciemiężonej. Scenka zakończyła się zerwaniem łańcuchów i zrzuceniem 

rej założono na głowę Polski wieniec  

Ojczyzna nasza 11 listopada 1918 roku odzyskała 

kilka pieśni patriotycznych np. „Marsz, marsz Polonia”, 

słyszeliśmy też wiersze: „Moja piosnka II” 

Cypriana Kamila Norwida, „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą” Leopolda 

oich wargach” Jana Kasprowicza. 

Na zakończenie akademii głos zabrała pani dyrektor Jadwiga Kalisz. 

wała wszystkim uczniom i opiekunom za przygotowanie 

A nam pozostało cieszyć się, że słowa „Polsko, nie jesteś ty już 

rawdziwe i dbać, aby pozostały takie na zawsze. 

Anna Wacławik 

98 lat od dnia, w którym Polska po 123 latach niewoli 

uwolniła się od zaborców i stała się wolnym i niepodległym krajem. Czas zaborów był czasem ciężkim w dziejach 

naszej ojczyzny, szczególnie dla naszych rodaków. Dlatego 

tak uroczyście obchodzimy rocznicę 11. Listopada. Tym 

bardziej powinniśmy doceniać poświęcenie naszych 

możemy teraz żyć i uczyć się  

w wolnym i niepodległym kraju. 

W tym roku część artystyczną przygotowali uczniowie 

klasy II gimnazjum pod kierunkiem pani Edyty Duran.  

O oprawę muzyczną zadbał pan Bogumił Łasak z chórkiem 

P. Najpierw odśpiewaliśmy 

hymn państwowy. Potem narratorzy: Julia Furmanek  

i Michał Szydłowski ukazali trudną i długą drogę Polaków, 

wiodła do odzyskania wolności. 



MAGIA TEATRU, CZYLI 

„DZIADY”  
 

„Bo słuchajcie i zważcie u siebie, 

Że według Bożego rozkazu: 

Kto nie doznał goryczy ni razu, 

Ten nie dozna słodyczy w niebie” 
 

Dnia 29 listopada uczniowie klasy II gim

zaprosili panią Dyrektor, nauczycieli oraz swoich 

kolegów i koleżanki z klas 4-6 SP i I-

premierowe przedstawienie II części „Dziadów” 

Adama Mickiewicza. Spektakl został przygotowany w ramach reali

gimnazjalnego „Magia teatru, czyli inscenizacja II części 

była pani Edyta Duran.  

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klasy II G oraz

W rolę Mickiewicza wcielił się Jakub Wacławik, a narratora 

który sprawdzał wiedzę i uwagę widzów. Trzeba przyznać, że uczniowie w skupieniu obejrzeli występ

i wykazali się sporą znajomością treści sztuki

Wal (6 SP), natomiast II miejsce uzyskał

MAGIA TEATRU, CZYLI 

 

Dnia 29 listopada uczniowie klasy II gimnazjum 

zaprosili panią Dyrektor, nauczycieli oraz swoich 

-III G na 

II części „Dziadów” 

Adama Mickiewicza. Spektakl został przygotowany w ramach realizacji edukacyjnego projektu 

, czyli inscenizacja II części Dziadów Adama Mickiewicza

uczniowie klasy II G oraz - gościnnie – przedstawiciele klasy I G i III G

W rolę Mickiewicza wcielił się Jakub Wacławik, a narratora – Mateusz Chmaj. Guślarza zagrał Michał 

Szydłowski, Starca – Dominik Nigbor. Aniołkami byli: 

Natalia Bogdan i Patryk Rafalski, Ptakami: Anna 

Wacławik i Michał Per. Rolę Zosi odtworzyła Julia Wal, 

a Widmo zagrał Jan Szura. Pozostali uczniowie stanowili 

Chór Wieśniaków i Wieśniaczek (Julia Furmanek, Anna 

Gucfa, Wiktoria Wielopolska, Weronika Wielopolska, 

Karolina Pyznar). 

Sztukę wzbogaciły dekoracje potęgujące nastój 

tajemniczości i grozy oraz stroje

widzów. Brawa i pochwały wynagrodziły młodym 

aktorom trud przygotowań. 

Po zakończeniu przedstawienia odbył się krótki quiz, 

który sprawdzał wiedzę i uwagę widzów. Trzeba przyznać, że uczniowie w skupieniu obejrzeli występ

sporą znajomością treści sztuki. I miejsce zdobyli: Joanna Czeluśniak (6 SP)

uzyskał Adrian Rafalski (6 SP). 

ji edukacyjnego projektu 

Adama Mickiewicza”. Opiekunem grupy 

przedstawiciele klasy I G i III G.  

Mateusz Chmaj. Guślarza zagrał Michał 

Dominik Nigbor. Aniołkami byli: 

Natalia Bogdan i Patryk Rafalski, Ptakami: Anna 

Wacławik i Michał Per. Rolę Zosi odtworzyła Julia Wal,  

a Widmo zagrał Jan Szura. Pozostali uczniowie stanowili 

Chór Wieśniaków i Wieśniaczek (Julia Furmanek, Anna 

Gucfa, Wiktoria Wielopolska, Weronika Wielopolska, 

e potęgujące nastój 

oraz stroje, które zachwyciły 

widzów. Brawa i pochwały wynagrodziły młodym 

Po zakończeniu przedstawienia odbył się krótki quiz, 

który sprawdzał wiedzę i uwagę widzów. Trzeba przyznać, że uczniowie w skupieniu obejrzeli występ  

miejsce zdobyli: Joanna Czeluśniak (6 SP) i Włodzimierz 

Julia Furmanek



Dnia 18 grudnia w naszej szkole odbyły się

pani Edyty Duran. Oprawą muzyczną zaj

Edyta Liana, pani Anna Abram, pani Anna Foryś oraz pan Bogumił Łasak.

Pani Teresa Gizara powitała zebranych gości, 

po czym wszyscy, przy śpiewie kolęd, przeni

się do wiejskiej chaty, w której odbywały się 

przygotowania do świąt Bożego Narodzenia

Domowników odwiedziła grupa kolędników, która 

przypomniała wszystkim, jak wyglądało przyj

na świat Pana Jezusa. Dokazywali zaró

scenie, jak i na widowni! W role gospodarzy wcielili 

się Julia Furmanek i Dominik Nigbor,

byli: Anna Gucfa, Julia Wal, Wiktoria Wielopolska 

i Jan Szura. Wśród kolędników znaleźli się: Oliwia 

Zawiła, Weronika Wielopolska, Martyna Kamińska, Natalia Bogdan, Karolina Pyznar, Zofia Warzecha, 

Patrycja Smołkowicz, Anna Wacławik, Jakub Wacławik, Michał Szydłowski, Patryk Rafalski, Konrad 

Wójcikiewicz, Arkadiusz Kalisz, Dawid Pasterski, Bartłomiej Dzik

Imprezę poprowadzili: Angelika Per i Jakub Wacławik oraz Oliwia Zawiła i Arkadiusz Kalisz. 

Przedstawienie zakończyło się śpiewem kolęd 

w wykonaniu przedszkolaków z oddziału I i II 

oraz uczniów klas 1-3 SP, a także solow

Natalii Burkot, Julii Hołowatej, Karoliny Kalisz, Oliwii 

Zawiły, Natalii Bogdan i Bartosza Gb

„Bóg się rodzi” gimnazjaliści zatańczyli poloneza. Trud 

występujących został wynagrodzony gromkimi brawami.

KOLĘDNICY-WĘDROWNICY

 

Kolędnicy – wędrownicy z gwiazdą na 

Pogubili wszystkie nuty ze starych śpiewników.

Kolędują na gitarze, rock and rolla niosą w darze.

 

Rok, rok, rok, dobry rok –  

Dzieciąteczko w Betlejem do świata się śmieje,

Światło, światło idzie w mrok.

 

Dnia 18 grudnia w naszej szkole odbyły się Jasełka przygotowane przez uczniów klas I

pani Edyty Duran. Oprawą muzyczną zajęli się nauczyciele: pani Teresa Gizara, pani 

Anna Foryś oraz pan Bogumił Łasak. 

powitała zebranych gości,  

cy, przy śpiewie kolęd, przenieśliśmy 

się do wiejskiej chaty, w której odbywały się 

Bożego Narodzenia. 

grupa kolędników, która 

jak wyglądało przyjście  

na świat Pana Jezusa. Dokazywali zarówno na 

W role gospodarzy wcielili 

się Julia Furmanek i Dominik Nigbor, a ich dziećmi 

byli: Anna Gucfa, Julia Wal, Wiktoria Wielopolska  

i Jan Szura. Wśród kolędników znaleźli się: Oliwia 

Zawiła, Weronika Wielopolska, Martyna Kamińska, Natalia Bogdan, Karolina Pyznar, Zofia Warzecha, 

Patrycja Smołkowicz, Anna Wacławik, Jakub Wacławik, Michał Szydłowski, Patryk Rafalski, Konrad 

Wójcikiewicz, Arkadiusz Kalisz, Dawid Pasterski, Bartłomiej Dziki, Michał Per i Kacper Jodłowski. 

Angelika Per i Jakub Wacławik oraz Oliwia Zawiła i Arkadiusz Kalisz. 

o się śpiewem kolęd  

działu I i II  

SP, a także solowymi występami 

Natalii Burkot, Julii Hołowatej, Karoliny Kalisz, Oliwii 

Zawiły, Natalii Bogdan i Bartosza Gbura. Przy melodii 

„Bóg się rodzi” gimnazjaliści zatańczyli poloneza. Trud 

występujących został wynagrodzony gromkimi brawami. 

 

Jasełkom towarzyszył ki

przygotowanych przez rodziców oraz dekoracji 

świątecznych - wykonanych przez uczniów 

podczas zajęć plastycznych, prowadzonych przez 

panią Monikę Skowronek.

WĘDROWNICY  

wędrownicy z gwiazdą na patyku 

Pogubili wszystkie nuty ze starych śpiewników. 

Kolędują na gitarze, rock and rolla niosą w darze. 

 

Dzieciąteczko w Betlejem do świata się śmieje, 

Światło, światło idzie w mrok. 

przez uczniów klas I-III G pod opieką 

pani Maria Pater, pani 

Zawiła, Weronika Wielopolska, Martyna Kamińska, Natalia Bogdan, Karolina Pyznar, Zofia Warzecha, 

Patrycja Smołkowicz, Anna Wacławik, Jakub Wacławik, Michał Szydłowski, Patryk Rafalski, Konrad 

i, Michał Per i Kacper Jodłowski. 

Angelika Per i Jakub Wacławik oraz Oliwia Zawiła i Arkadiusz Kalisz. 

towarzyszył kiermasz ciast - 

przez rodziców oraz dekoracji 

wykonanych przez uczniów 

podczas zajęć plastycznych, prowadzonych przez 

panią Monikę Skowronek. 

Julia Furmanek  



SPOTKANIE Z POETĄ
 

Dnia 24 listopada odbyło się spotkanie z poetą i pisarzem panem 

Bogusławem Michalcem. Spotkanie to przygotował pan Wojciech 

Patrzyk, właściciel księgarni „Mieszko” w Gorlicach. Na uroczystość 

przygotowaną w ramach realizowanego przez naszą szkolną biblio

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

uczniowie klas 1-3 SP, a także klasy 4 SP. 

Pan Bogusław Michalec urodził się w 

mieszka w Krakowie. Jest autorem książek dla dzieci, autorskich 

przewodników, piosenek, wierszy i opowiadań. W 2008 roku został 

laureatem nagrody im. Arkadego Fiedlera „Bursztynowy Motyl”, 

przyznawanej za najlepszą polską książkę o tematyce podróżniczej 

i krajoznawczej. Wyróżnienie otrzymał za publikację „Polska ginąca”, 

która ukazała się w wydawnictwie Carta Blanca. Pan Bogusław Michalec 

pracuje także w redakcji krakowskiego wydawnictwa Aksjomat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, jak powstaje książka 

i co jest do tego potrzebne. Poeta mówił nam, że gdy piszemy 

wiersze lub opowiadania, to należy fascynować się tym, co 

znajduje się dookoła nas. Przeczytał nam  kilka swoich wierszy 

i opowieści – stwierdziliśmy, że są bardzo zabawne. Opowiedział 

również o początkach swojej twórczości 

napisał, gdy miał 27 lat i nosił on tytuł „Dwa tygryski”.

Zgromadzone na spotkaniu dzieci zadawały wiele pytań, na 

które poeta chętnie odpowiadał. Okazało się, że bardzo lubi dzieci, 

zgodził się nawet zagrać z chłopcami w „pieniążka”! Na koniec 

można było kupić książkę z własnoręcznym autografem pana 

Bogusława Michalca. Na pożegnanie dzieci złożyły mu życzenia, 

by dalej tworzył swoje wiersze. 

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Poznaliśmy bardzo 

ciekawego człowieka, poetę i bardzo się z tego spotkania cieszymy.

                                                                                

SPOTKANIE Z POETĄ  
Dnia 24 listopada odbyło się spotkanie z poetą i pisarzem panem 

Bogusławem Michalcem. Spotkanie to przygotował pan Wojciech 

Patrzyk, właściciel księgarni „Mieszko” w Gorlicach. Na uroczystość – 

w ramach realizowanego przez naszą szkolną bibliotekę 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - zostali zaproszeni 

3 SP, a także klasy 4 SP.  

 1972 w Gorlicach. Obecnie 

mieszka w Krakowie. Jest autorem książek dla dzieci, autorskich 

nek, wierszy i opowiadań. W 2008 roku został 

laureatem nagrody im. Arkadego Fiedlera „Bursztynowy Motyl”, 

przyznawanej za najlepszą polską książkę o tematyce podróżniczej  

i krajoznawczej. Wyróżnienie otrzymał za publikację „Polska ginąca”, 

ię w wydawnictwie Carta Blanca. Pan Bogusław Michalec 

pracuje także w redakcji krakowskiego wydawnictwa Aksjomat. 

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, jak powstaje książka  

i co jest do tego potrzebne. Poeta mówił nam, że gdy piszemy 

wiersze lub opowiadania, to należy fascynować się tym, co 

znajduje się dookoła nas. Przeczytał nam  kilka swoich wierszy  

stwierdziliśmy, że są bardzo zabawne. Opowiedział 

początkach swojej twórczości - pierwszy swój wiersz 

napisał, gdy miał 27 lat i nosił on tytuł „Dwa tygryski”. 

Zgromadzone na spotkaniu dzieci zadawały wiele pytań, na 

które poeta chętnie odpowiadał. Okazało się, że bardzo lubi dzieci, 

grać z chłopcami w „pieniążka”! Na koniec 

można było kupić książkę z własnoręcznym autografem pana 

Bogusława Michalca. Na pożegnanie dzieci złożyły mu życzenia,  

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Poznaliśmy bardzo 

wego człowieka, poetę i bardzo się z tego spotkania cieszymy. 

 

                                                                                Karolina Kalisz, 4 SP

 
Dziadek i Babcia
 
Mój Dziadek 
Był chyba wszędzie,
Nawet w krajach, dla których  
                        map brakło.
I latał powietrznym
I pływał piracką fregatą.
 
A Babcię to poznał właśnie
Na jednej z takich wypraw:
Była perską księżniczką
W kraju korzennych przypraw.
 
Mój Dziadek  
Ma brodę tkaną
Ze srebrnych winorośli.
I jest zupełnie inny
Niż wszyscy inni dorośli.
 
Hoduje w swej szufladzie
Pasiaste łosie cztery
I ma gromadkę papug,
I białe foksteriery.
I ciągle buja fotel
Swymi opowieściami,
A Babcia sweter dzierga
Z włóczki słonecznej
I snu. 
 
Za oknem płyną właśnie
Obłoki z życzeniami:
Stu lat jak baśń i jeszcze
Jak baśń przepięknych zim stu!
 

Dziadek i Babcia 

Był chyba wszędzie, 
Nawet w krajach, dla których   

map brakło. 
I latał powietrznym balonem, 
I pływał piracką fregatą. 

A Babcię to poznał właśnie 
Na jednej z takich wypraw: 
Była perską księżniczką 
W kraju korzennych przypraw. 

Ma brodę tkaną 
Ze srebrnych winorośli. 
I jest zupełnie inny 
Niż wszyscy inni dorośli. 

swej szufladzie 
Pasiaste łosie cztery 
I ma gromadkę papug, 
I białe foksteriery. 
I ciągle buja fotel 
Swymi opowieściami, 
A Babcia sweter dzierga 
Z włóczki słonecznej 

Za oknem płyną właśnie 
Obłoki z życzeniami: 
Stu lat jak baśń i jeszcze 

epięknych zim stu! 



najnowszych pozycji na rynku księgarskim. 
wśród uczniów ankiety, badającej czytelnicze zainteresowania uczniów
Po konsultacji z Radą Rodziców pozostało tylko czekać na realizację 

Październik (kiedy uruchomiono fundusze ministerialne) był w bibliotece szkolnej okresem intensywnej pracy nad 
wprowadzeniem 258 nowych książek do księgozbioru. W ka
bywalcy biblioteki. Dzięki ich pomocy udało się sprawnie przygotować nowości tak, aby mogli sięgnąć po nie 
czytelnicy. Atrakcyjnie wydane nowości rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. 
i zaczytanych lektur, zastąpiono je nowymi egzemplarzami. Pani Dyrektor zakupiła pięć nowych regałów, aby 
pomieścić nowe nabytki.  

Udział w programie zakładał także realizację szeregu działań promujących czytelnictwo 
czytelniczych, tygodnia głośnego czytania dla dzieci i rodziców, konkurs
biblioteki, prelekcji podczas spotkań z rodzicami, dyżur
z nich pisaliśmy w kolejnych wydaniach „

Wszystkich, którzy w ostatnim czasie nie odwiedzili szkolnej biblioteki, serdecznie zapraszamy! Z pewnością 
każdy znajdzie tu coś dla siebie!  

i Patryk Rafalski. Dzięki zaangażowaniu gości i naszych kolegów 

przenieść się w czasy pierwszych Piastów 

z życiem i działalnością ważnych postaci historycznych. Całości dopełniał 

profesjonalny i ekspresyjny komentarz prowadz

Żywa lekcja była nie tylko świetną zabawą, ale przede wszystkim aktywną 

formą zdobywania wiedzy. Mamy nadzieję, że goście z Pomorza zawitają 

jeszcze w progi naszej szkoły. 

 

Rok 2016 był w naszej szkole czasem realizacji kolejnego 
rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”. Umożliwił on zakup książek do szkolnej 
biblioteki za sumę 5000 złotych (2500 zł 
podstawowej i 2500 zł – dla gimnazjum).

Program zakładał zakup książek z tzw. literatury pięknej, 
najnowszych pozycji na rynku księgarskim. Lista książek do zakupienia powstała na podstawie przeprowadzonej 

, badającej czytelnicze zainteresowania uczniów. Udało się spełnić prawie wszystkie 
Po konsultacji z Radą Rodziców pozostało tylko czekać na realizację zamówienia.   

fundusze ministerialne) był w bibliotece szkolnej okresem intensywnej pracy nad 
wprowadzeniem 258 nowych książek do księgozbioru. W katalogowaniu nowych nabytków pomagali

udało się sprawnie przygotować nowości tak, aby mogli sięgnąć po nie 
czytelnicy. Atrakcyjnie wydane nowości rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Skasowano część znis
i zaczytanych lektur, zastąpiono je nowymi egzemplarzami. Pani Dyrektor zakupiła pięć nowych regałów, aby 

Udział w programie zakładał także realizację szeregu działań promujących czytelnictwo 
głośnego czytania dla dzieci i rodziców, konkursu recytatorskiego,

podczas spotkań z rodzicami, dyżurów bibliotekarzy podczas ferii zimowych i let
w kolejnych wydaniach „Impulsika”. Wiele jeszcze przed nami.  

Wszystkich, którzy w ostatnim czasie nie odwiedzili szkolnej biblioteki, serdecznie zapraszamy! Z pewnością 

      

ŻYWA LEKCJA HISTORII
 

W dniu 1 grudnia w naszej szkole odbyła się „Żywa lekcja historii” 

poprowadzona przez Bractwo Rycerskie „Kerin”

czasów Bolesława Chrobrego.  

Prowadzący zaangażowali w prezentację także uczniów. W

młodego Bolesława Chrobrego – pierwszego króla Polski 

Rafalski, potem zastąpił go Bartosz Luksa. Cesarza Ottona III

Jan Szura, a świętego Wojciecha – 

Sylwia Stępkowicz. Świetnie w roli 

średniowiecznych rycerzy 

wyglądali: Łukasz Jędrusiak  

gości i naszych kolegów mogliśmy 

się w czasy pierwszych Piastów oraz poznać ciekawostki związane 

z życiem i działalnością ważnych postaci historycznych. Całości dopełniał 

profesjonalny i ekspresyjny komentarz prowadzących.  

Żywa lekcja była nie tylko świetną zabawą, ale przede wszystkim aktywną 

formą zdobywania wiedzy. Mamy nadzieję, że goście z Pomorza zawitają 

Aneta Boryczko 

 
 

Rok 2016 był w naszej szkole czasem realizacji kolejnego 
ogramu „Narodowego Programu Rozwoju 
Umożliwił on zakup książek do szkolnej 

biblioteki za sumę 5000 złotych (2500 zł – dla szkoły 
gimnazjum).  

ł zakup książek z tzw. literatury pięknej, 
Lista książek do zakupienia powstała na podstawie przeprowadzonej 

. Udało się spełnić prawie wszystkie życzenia! 

fundusze ministerialne) był w bibliotece szkolnej okresem intensywnej pracy nad 
talogowaniu nowych nabytków pomagali jak mogli stali 

udało się sprawnie przygotować nowości tak, aby mogli sięgnąć po nie 
Skasowano część zniszczonych  

i zaczytanych lektur, zastąpiono je nowymi egzemplarzami. Pani Dyrektor zakupiła pięć nowych regałów, aby 

Udział w programie zakładał także realizację szeregu działań promujących czytelnictwo – konkursów 
ego, pasowania na czytelnika 

bibliotekarzy podczas ferii zimowych i letnich. O wielu  

Wszystkich, którzy w ostatnim czasie nie odwiedzili szkolnej biblioteki, serdecznie zapraszamy! Z pewnością 

Małgorzata Ostrowska 
 

ŻYWA LEKCJA HISTORII 

W dniu 1 grudnia w naszej szkole odbyła się „Żywa lekcja historii” 

” z Tczewa. Temat dotyczył 

Prowadzący zaangażowali w prezentację także uczniów. W postać 

pierwszego króla Polski - wcielił się Adrian 

esarza Ottona III przedstawiał 



KOLOROWE  PIERNIKI
 

Czując świąteczną atmosferę dzieci z Oddziału 

Przedszkolnego I postanowiły upiec świąteczne 

pierniki. Świetnie do tego przygotowane 

w fartuszkach, z wałkami w ręku i mnóstwem 

świątecznych foremek - przedszkolaki zabrały się do 

pracy. Pierniki wyglądały oraz smakowały 

wyśmienicie, trudno było się im oprzeć. Jeszcze w ten 

sam dzień, choć jeszcze twarde, dzieci musiały ich 

spróbować.  

 

Nie były one jednak przeznaczone do zjedzenia. 

Wraz ze swoją panią, przedszkolaki zaprosiły do 

przedszkola swoich bliskich na spotkanie 

przedświąteczne, które odbyło się 16 grudnia. Na 

początku przywitały zaproszonych gości krótkim 

przedstawieniem o tematyce świątecznej oraz 

pięknymi kolędami i pastorałkami. Po występie dzieci 

wraz z rodzicami i babciami przystąpiły do części 

warsztatowej spotkania - lukrowali i zdobili 

samodzielnie upieczone pierniczki cukrowymi 

mazakami i posypkami. Spotkanie przebiegło w bardzo 

miłej, świątecznej atmosferze. 

PIERNIKI 

Czując świąteczną atmosferę dzieci z Oddziału 

Przedszkolnego I postanowiły upiec świąteczne 
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Nie były one jednak przeznaczone do zjedzenia. 

Wraz ze swoją panią, przedszkolaki zaprosiły do 

na spotkanie 

przedświąteczne, które odbyło się 16 grudnia. Na 

początku przywitały zaproszonych gości krótkim 

przedstawieniem o tematyce świątecznej oraz 

pięknymi kolędami i pastorałkami. Po występie dzieci 

wraz z rodzicami i babciami przystąpiły do części 

lukrowali i zdobili 

samodzielnie upieczone pierniczki cukrowymi 

mazakami i posypkami. Spotkanie przebiegło w bardzo 

Anna Abram  

 

 

JAK 
ZŁAPAĆ 
PIRANIĘ? 
 

Dnia 10 listopada 

naszą szkołę 

odwiedził Podróżnik. 

Najpierw wszyscy 

zebrali się w sali. Pan przedstawił nam się oraz ustalił 

zasady panujące podczas wydarzenia. Mówił on 

o swojej wyprawie do Amazonii. Bardzo 

zainteresowałam się  tematem spotkania.

Mężczyzna dokładnie opowiadał o swoich 

przygodach, pokazując nam jednocześnie zdjęcia na 

rzutniku. Zaopatrzył się również w rekwizyty, dzięki 

czemu każdy dokładnie mógł sobie wszystko 

wyobrazić. Najbardziej zaciekawiła mnie historia, 

jak podróżnicy postanowili wykupić sobie możliwość 

mieszkania z przewodnikiem w dżungli. Było tam 

mnóstwo niebezpiecznych zwierząt. Dowiedziałam się 

też, że w takim miejscu tukan przepowiada pogodę. 

Gdy ma się ona zmienić, 

natychmiast wydaje  

z siebie odgłos. 

Podróżnik zadawał 

też ciekawe pytania, za 

które otrzymywaliśmy 

słodkie nagrody. Jednym 

z nich brzmiało: „W jaki 

sposób złapać piranię?”. 

Okazało się, iż należy na 

jakiś kij nalać kropelkę 

krwi, włożyć do wody,  

a ryba momentalnie 

ugryzie drewno i utknie w nim zębami. 

Podróżnik potrzebował też ochotnika, 

a  nim zostałam właśnie ja. Moim zadaniem było 

przeniesienie kartonu na głowie. Było to trudne 

zadanie, jednak gdy założyłam specjalną czapkę, która 

jest używana w Amazonii, przenoszenie rzeczy w ten 

sposób nie sprawiało mi kłopotu. Opłacało się 

otrzymałam żelki!  

Gdy prezentacja dobiegła końca, wszyscy wrócili do 

klas. Uważam wydarzenie za bardzo udane, ponieważ 

dowiedziałam się bardzo wielu ciekawych informacji.
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Marzena Wąs



Krótko i na temat 
 

Klasowe wigilie 
22 grudnia od rana panował w szkole uroczysty 

nastrój. Z trudem przetrwaliśmy obowiązkowy zestaw 

lekcyjny. Potem uczniowie (od małych do dużych) 

zasiedli przy klasowych stołach wigilijnych. By

pięknie, smacznie i rodzinnie. Wesołych Świąt!   

 

Andrzejki 
Ach, co to był za bal

Tańcom nie było końca! 

Przedszkolaki, a potem uczniowie klas 1

czas na starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetna muzyka, smaczne 

przekąski i profesjonalne Wróżki przepowiadające 

wyłącznie szczęśliwą przyszłość.   

 

Porwanie 
12 grudnia grupa teatralna

Szkół w Bystrej wystawiła sztukę „Porwanie”. Nie mogło nas zabraknąć na 

premierze w Domu Ludowym w Bystrej! Uczniowie klas 1

się bawili. Gratulujemy wszystkim młodym aktorom!

 

Reklama społeczna
W październiku 

wykonała prace plastyczne, które miały charakter reklamy społecznej. Sporo uwagi 

uczniowie poświęcili problemowi nikotynizmu, narkomanii oraz jazdy na „podwójnym 

gazie”. Pamiętali także 

o porzuconych psach 

i kotach. Wyko

zostały zaprezentowane na 

gazetce ściennej Samorządu 

Uczniowskiego.   

 

Szkoła moich marzeń 
Klasa I G w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie

przygotowała prace plastyczne i pisemne pod wspólnym 

hasłem „Szkoła moich marzeń”. Jedną z nich 

prezentujemy w „Impulsiku”.   (AB) 

Gdzie kucharek dziewięć… 
Przed świętami Bożego Narodzenia postanowiliśmy upiec pierniki. 

Podzieliliśmy się na grupy (nie obyło się przy tym bez „kreatywnych 

dyskusji”). Wszyscy stawili się w pełnym rynsztunku 

w fartuszki, deski, wałki, foremki. Wspólnymi siłami zagnietliśmy ciasto. 

Gdy odpoczęło, wyczarowaliśmy z niego choinki, mikołajki, gwiazdeczki 

i saneczki. Pieczenie i dekorowanie to dla nas czysta przyjemność! 

Sprawiliśmy, że w całej szkole zapachniało świętami. Pierniki smakowały 

doskonale!   (3 SP) 

od rana panował w szkole uroczysty 

nastrój. Z trudem przetrwaliśmy obowiązkowy zestaw 

lekcyjny. Potem uczniowie (od małych do dużych) 

zasiedli przy klasowych stołach wigilijnych. Było 

pięknie, smacznie i rodzinnie. Wesołych Świąt!   (MO) 

 
Ach, co to był za bal! 

Tańcom nie było końca! 

Przedszkolaki, a potem uczniowie klas 1-3 SP bawili się doskonale. Po południu przyszedł 

czas na starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetna muzyka, smaczne 

przekąski i profesjonalne Wróżki przepowiadające 

wyłącznie szczęśliwą przyszłość.   (KJL) 

 
12 grudnia grupa teatralna „Scena 154” z Zespołu 

Szkół w Bystrej wystawiła sztukę „Porwanie”. Nie mogło nas zabraknąć na 

premierze w Domu Ludowym w Bystrej! Uczniowie klas 1-3 SP oraz OP I dobrze 

młodym aktorom!    (KJL) 

Reklama społeczna 
W październiku klasa II G w ramach mini projektu 

wykonała prace plastyczne, które miały charakter reklamy społecznej. Sporo uwagi 

uczniowie poświęcili problemowi nikotynizmu, narkomanii oraz jazdy na „podwójnym 

gazie”. Pamiętali także  

o porzuconych psach  

i kotach. Wykonane prace 

zostały zaprezentowane na 

gazetce ściennej Samorządu 

Uczniowskiego.   (AB) 

Klasa I G w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie 

przygotowała prace plastyczne i pisemne pod wspólnym 

hasłem „Szkoła moich marzeń”. Jedną z nich 

postanowiliśmy upiec pierniki. 

Podzieliliśmy się na grupy (nie obyło się przy tym bez „kreatywnych 

dyskusji”). Wszyscy stawili się w pełnym rynsztunku – zaopatrzeni  

w fartuszki, deski, wałki, foremki. Wspólnymi siłami zagnietliśmy ciasto. 

Gdy odpoczęło, wyczarowaliśmy z niego choinki, mikołajki, gwiazdeczki  

i saneczki. Pieczenie i dekorowanie to dla nas czysta przyjemność! 

więtami. Pierniki smakowały 

3 SP bawili się doskonale. Po południu przyszedł 

czas na starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetna muzyka, smaczne 

wykonała prace plastyczne, które miały charakter reklamy społecznej. Sporo uwagi 

uczniowie poświęcili problemowi nikotynizmu, narkomanii oraz jazdy na „podwójnym 



Mikołajki w Heliosie
W tym roku szkolnym większość uczniów zrezygnowała z obdarowywania się 

tradycyjnymi paczkami mikołajk

Uczniowie klas 4

Samsonowicz

kina Helios. Młodsze klasy obejrzały film „Fantastyc

w wersji 3D, a klasa IG 

wspólnego wesołego spędzenia mikołajek 

Próba sił
Dwukrotnie 

6-8 grudnia  - uczniowie klasy III G próbowali swoich sił w próbnym 

egzaminie gimnazjalnym, przygotowanym przez Nową Erę oraz 

Operon. Prawdziwe starcie – już w kwietniu. Trzymamy kciuki!   

w Gminie Gorlice na temat: „Zagrożenia w Internecie” w ramach II edycji projektu „Cyberzagrożenia” Fundacji 

Dajemy Dzieciom Siłę.   (KJL) 

Siła ciężkości  
Niedawno na lekcji fizyki mówiliśmy o sile ciężkości, którą mierzymy za 

pomocą siłomierza. Naszym zadaniem było taki przyrząd wykonać. Mieliśmy 

tydzień czasu. Zadanie było nadobowiązkowe, ale aż 9 osób (na 15) 

wykazało się kreatywnością! Siłomierze były pięk

w pomiarach. 20 października wszyscy chętni byli przygotowani do 

prezentacji swoich przyrządów. Wymyślili, jak odmierzyć wagę na swoim 

siłomierzu. Jedni posłużyli się butelką z wymierzoną ilością wody, inni 

przedmiotami, np. kamykami. Jak widać, jesteśmy bardzo pomysłowi i mamy wyobraźnię! Lekcja fizyki  w tym dniu 

była nadzwyczajna. Wszyscy zaangażowani w zadanie zostali nagrodzeni ocenami celującymi, a całą klasę 

poczęstowano słodkim ,,odważnikiem”, jakim była czekolada przyniesiona przez jednego z uczniów. Podczas 

pokazów siłomierzy Pani uwieczniła nasze prace na fotografiach. Mamy nadzieję, że się Wam podobają i docenicie 

naszą pracę oraz poświęcony czas.    (AR)

Mikołajki w Heliosie 
W tym roku szkolnym większość uczniów zrezygnowała z obdarowywania się 

tradycyjnymi paczkami mikołajkowymi i zamiast tego wybrała wyjazd do kina :) 

Uczniowie klas 4-6 SP oraz IG pod opieką pana Tomasza Górskiego, pani Anny 

Samsonowicz-Słoty i pani Katarzyny Jagielskiej-Liany udali się do Nowego Sącza do 

kina Helios. Młodsze klasy obejrzały film „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” 

w wersji 3D, a klasa IG - film „Za niebieskimi drzwiami”. Polecamy taki sposób 

wspólnego wesołego spędzenia mikołajek    (KJL) 

 

Próba sił 
Dwukrotnie – 23-25 listopada oraz  

uczniowie klasy III G próbowali swoich sił w próbnym 

egzaminie gimnazjalnym, przygotowanym przez Nową Erę oraz 

już w kwietniu. Trzymamy kciuki!   (MO) 

 

 

Bezpieczni w sieci 
Wiesz jak ustrzec się zagrożeń czyhających na Ciebie w sieci? NIE? 

Wszystkim uczniom podpowiada klasa III G, która wykonała ścienną gazetkę 

na ten temat. Gazetka ta wisi w holu ZS w Klęczanach i każdy uczeń naszej 

społeczności szkolnej może dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać 

z Internetu. Gazetka powstała na konkurs na najlepszą gazetkę ścienną 

w Gminie Gorlice na temat: „Zagrożenia w Internecie” w ramach II edycji projektu „Cyberzagrożenia” Fundacji 

 

edawno na lekcji fizyki mówiliśmy o sile ciężkości, którą mierzymy za 

pomocą siłomierza. Naszym zadaniem było taki przyrząd wykonać. Mieliśmy 

tydzień czasu. Zadanie było nadobowiązkowe, ale aż 9 osób (na 15) 

wykazało się kreatywnością! Siłomierze były piękne, ale i dokładne  

w pomiarach. 20 października wszyscy chętni byli przygotowani do 

prezentacji swoich przyrządów. Wymyślili, jak odmierzyć wagę na swoim 

siłomierzu. Jedni posłużyli się butelką z wymierzoną ilością wody, inni - czymś słodkim, a pozostali 

przedmiotami, np. kamykami. Jak widać, jesteśmy bardzo pomysłowi i mamy wyobraźnię! Lekcja fizyki  w tym dniu 

była nadzwyczajna. Wszyscy zaangażowani w zadanie zostali nagrodzeni ocenami celującymi, a całą klasę 

iem”, jakim była czekolada przyniesiona przez jednego z uczniów. Podczas 

pokazów siłomierzy Pani uwieczniła nasze prace na fotografiach. Mamy nadzieję, że się Wam podobają i docenicie 

(AR) 

Kompetentni rodzice 
„Wzmocnienie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców” 

jak podołać roli rodzica w trudnym dla nastolatków wieku dorastania 

opowiadał podczas wywiadówki pan Bartłomiej Waskań

i trener. Zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na ten temat nasz g

zachęca do kontaktu: 

- telefonicznego: 792 501 576  

- internetowego: bwaskan @szkolenia-imago.pl 

                                www.szkolenia-imago.pl 

W tym roku szkolnym większość uczniów zrezygnowała z obdarowywania się 

owymi i zamiast tego wybrała wyjazd do kina :) 

pieką pana Tomasza Górskiego, pani Anny 

Liany udali się do Nowego Sącza do 

zne zwierzęta i jak je znaleźć”  

film „Za niebieskimi drzwiami”. Polecamy taki sposób 

Wiesz jak ustrzec się zagrożeń czyhających na Ciebie w sieci? NIE? 

Wszystkim uczniom podpowiada klasa III G, która wykonała ścienną gazetkę 

na ten temat. Gazetka ta wisi w holu ZS w Klęczanach i każdy uczeń naszej 

jak bezpiecznie korzystać  

z Internetu. Gazetka powstała na konkurs na najlepszą gazetkę ścienną  

w Gminie Gorlice na temat: „Zagrożenia w Internecie” w ramach II edycji projektu „Cyberzagrożenia” Fundacji 

czymś słodkim, a pozostali - odważonymi 

przedmiotami, np. kamykami. Jak widać, jesteśmy bardzo pomysłowi i mamy wyobraźnię! Lekcja fizyki  w tym dniu 

była nadzwyczajna. Wszyscy zaangażowani w zadanie zostali nagrodzeni ocenami celującymi, a całą klasę 

iem”, jakim była czekolada przyniesiona przez jednego z uczniów. Podczas 

pokazów siłomierzy Pani uwieczniła nasze prace na fotografiach. Mamy nadzieję, że się Wam podobają i docenicie 

nie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców” – 

jak podołać roli rodzica w trudnym dla nastolatków wieku dorastania  

pan Bartłomiej Waskań – psycholog  

i trener. Zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na ten temat nasz gość 

imago.pl  

(MO)

http://www.szkolenia-imago.pl/


 

OTRZĘSINY 
W dniu 17 listopada w naszej szkole odbyła się 

dyskoteka andrzejkowa dla uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum, która trwała od godziny 

16:00 do 20:00. Podczas  zabawy miały miejsce 

otrzęsiny klasy I gimnazjum. Koleżanki i koledzy ze 

starszych klas przygotowali dla nich różne zadania, 

nagrody i atrakcje. Każde zadanie było punktowane. 

Uczniowie musieli podzielić się na trzy grupy po 

pięć osób, a następnie napisać swój numer  

w dzienniku. Osoba z grupy, która wykonała 

najszybciej zadanie, zdobywała 3 punkty dla całej 

drużyny, następna osoba 2 punkty  i ostatnia 1 punkt. 

Dziewczyny z klasy II gimnazjum losowały po jednym 

numerku z każdej grupy. Pierwsza konkurencja 

polegała na  udzieleniu w ciągu 5 sekund odpowiedzi 

na pytanie. Następnym zadaniem było szybkie 

nadmuchanie balonu do momentu pęknięcia. Trzecią 

konkurencją było zjedzenie zawieszonego na sznurku 

jabłka. Jak dla mnie najtrudniejsze było wypicie soku  

z cytryny i zjedzenie dwóch jej plasterków. Dziewczyny 

jednak wykonały  to błyskawicznie  i nawet się nie 

skrzywiły. Nie mogło zabraknąć zadania, przy którym 

wolno się nieźle ubrudzić - gimnazjaliści musieli zjeść 

bez użycia rąk całego pączka z bitą śmietaną. Po tej 

rywalizacji nadszedł czas na zadania grupowe. Każda 

osoba z drużyny dostawała jajko i musiała je przenieść  

na łyżeczce do kolejnej osoby. Na koniec wszyscy 

uczniowie klasy I G zostali poczęstowani „przepyszną” 

miksturą i na tym zakończyły się otrzęsiny. Drużyna, 

która zdobyła najwięcej punktów, otrzymała  

w nagrodę czekoladę, a każdy uczestnik - cukierka.  

PIERWSZAKI udowodniły, że są zgraną grupą. 

Nieważne, kto zwyciężył - liczyła się dobra zabawa, 

zaangażowanie i duch walki. Stanowczo można 

powiedzieć, że to już prawdziwi gimnazjaliści. 

 

Emilia Wójcikiewicz, III G 

 

Pisać każdy może… 
 

Szkoła moich marzeń 
 

Szkoła, o jakiej marzę, jest spokojna i beztroska.  

Chciałabym chodzić do szkoły, w której uczy się 

zarówno podstawówka jak i gimnazjum, ponieważ nie 

musiałabym zmieniać środowiska, w którym się uczę. 

Codzienne lekcje trwałyby nie dłużej niż do 14:30. 

Nauczyciele powinni być spokojni, sprawiedliwi 

wobec uczniów. Szkoła organizowałaby lub 

uczestniczyłaby w konkursach różnego rodzaju. 

Budynek powinien być bezpieczny i przyjazny 

uczniom. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, szkoła ma 

obowiązek być wyposażona w gaśnice i alarm 

przeciwpożarowy. W czasie przerwy nauczyciele 

pełniliby dyżury. Rozrywkę dla uczniów powinny 

stanowić różnego rodzaju atrakcje: akademie, 

przedstawienia, festyny, piłkarzyki, sala gimnastyczna 

udostępniona podczas przerw. Niektórzy spędzają  

w szkole dużo czasu i są głodni. Dla nich szkoła 

mogłaby organizować obiady.  

Nie przypomina Wam czegoś ten opis? Tak, to 

nasza szkoła! Czy jest to ideał? Pewnie niejeden coś 

by zmienił… Ale czy to byłoby dobre dla nas i dla 

naszej przyszłości? 

Aleksandra Róż, I G 

 

 

KRONIKA     

 SPORTOWA 
 

 

16 listopada w Ropie 

odbyły się Indywidualne 

Mistrzostwa Powiatu 

Gorlickiego w tenisie 

stołowym chłopców 

„Gimnazjada 2016/2017”. 

Marcin Bedus z klasy III G 

zajął II miejsce! 

 

W II „Bieckim Biegu Służb 

Mundurowych i nie tylko”, który odbył się 11 listopada 

w Bieczu, wzięła udział Zuzanna Czeluśniak  z klasy  

4 SP. Współorganizatorem imprezy była Ochotnicza 

Straż Pożarna w Bieczu.  

 



Nasze sukcesy 
 

 

Konkurs Jednego Wiersza
 

W szkolnych eliminacjach do XXXV Jesiennego 

Gorlickiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jednego 

Wiersza wzięło udział 23 dzieci i uczniów z OP I oraz 

klas 1-6 SP. W wyniku przesłuchań wyłoniono 

przedstawicieli trzech kategorii wiekowych, k

w dniach 21-25 listopada reprezentowali naszą szkołę 

na szczeblu powiatowym w Gorlickim Centrum 

Kultury: 

kat. I – Nikola Chmiel i Klaudia Pyż (OP I)

kat. II – Roksana Podsadowska (2SP) i Maja Góra (3SP)

kat. III – Karolina Kalisz (4SP), Marzena Wąs 

                Anna Materlińska (6SP) 

W kat. III wystąpiły: Karolina Pyznar, Aleksandra Róż 

                                    i Oliwia Zawiła (6 SP)

Nikola Chmiel zdobyła II miejsce w swojej kategorii 

wiekowej! 

 

Szopki Bożonarodzeniowe
 

15 grudnia podsumowano Gorlicki Konkurs Szopek 

Bożonarodzeniowych, zorganizowany przez Gorlickie 

Centrum Kultury. Aleksandra Róż z klasy I G 

otrzymała w tym konkursie wyróżnienie!

 

Na nutę kantyczek 
 

12 grudnia w Jaśle odbył się XXII Konkurs Kolęd 

i Pastorałek „Na nutę kantyczek”, zorganizowany 

przez Jasielski Dom Kultury. Naszą szkołę

konkursu reprezentował Bartosz Gbur z klasy 3 SP

 

Piosenki Różne 
 

W Powiatowym Konkursie Piosenki Różnej, który 

odbył się 17 listopada w Młodzieżowym Domu Kul

w Gorlicach, wzięły udział trzy uczennice naszej szkoły: 

Karolina Kalisz (4 SP), Natalia Burkot (5 SP) oraz Julia 

Hołowata (6 SP).  

Jednego Wiersza 

W szkolnych eliminacjach do XXXV Jesiennego 

Gorlickiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jednego 

Wiersza wzięło udział 23 dzieci i uczniów z OP I oraz 

6 SP. W wyniku przesłuchań wyłoniono 

przedstawicieli trzech kategorii wiekowych, którzy  

25 listopada reprezentowali naszą szkołę 

na szczeblu powiatowym w Gorlickim Centrum 

Nikola Chmiel i Klaudia Pyż (OP I) 

Roksana Podsadowska (2SP) i Maja Góra (3SP) 

Karolina Kalisz (4SP), Marzena Wąs (6SP),  

W kat. III wystąpiły: Karolina Pyznar, Aleksandra Róż  

i Oliwia Zawiła (6 SP) 

Nikola Chmiel zdobyła II miejsce w swojej kategorii 

 

Szopki Bożonarodzeniowe 

grudnia podsumowano Gorlicki Konkurs Szopek 

przez Gorlickie 

Aleksandra Róż z klasy I G 

otrzymała w tym konkursie wyróżnienie! 

 

odbył się XXII Konkurs Kolęd  

, zorganizowany 

przez Jasielski Dom Kultury. Naszą szkołę w finale 

Bartosz Gbur z klasy 3 SP. 

W Powiatowym Konkursie Piosenki Różnej, który 

odbył się 17 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Gorlicach, wzięły udział trzy uczennice naszej szkoły: 

Karolina Kalisz (4 SP), Natalia Burkot (5 SP) oraz Julia 

Jesień nie musi być smutna
 

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego I 

Plenerze Plastycznym „Jesień nie 

który odbył się 8 listopada w Kwiatonowicach.
 

Uśmiechnij się! 
 
 

Młody mąż wraca do domu z pracy. Patrzy, a jego żona 
blondynka – spazmatycznie szlocha.
- Czuję się okropnie – mówi do niego. 
garnitur i wypaliłam wielką dziurę na tyle twoich spodni.
- Nie przejmuj się tym – pociesza ją mąż. 
drugie spodnie do tego garnituru.
- Tak, na szczęście! – mówi żona, wycierając łzy. 
temu mogłam naszyć łatę. 
 
Dziewczyna dosyć już miała skąpstwa swojego 
narzeczonego i w końcu nie wytrzymała:
- Nie wyjdę za ciebie za mąż! Masz tu swój pierścionek i daj 
mi święty spokój! 
Na to chłopak: 
- A pudełeczko? 
 
Psychoterapeuta radzi swojemu pacjentowi:
- Wieczorem, gdy będzie się pan szykował do snu, proszę 
zostawić za drzwiami wszystkie swoje smutki, troski
i problemy. 
- I myśli pan, że moja żona i teściowa zgodzą się spać na 
klatce schodowej? 
 
W czasie rejsu blondynka próbuje nawiązać rozmowę 
z siedzącym obok chłopakiem:
- Przepraszam, czy pan też płynie tym statk
 
Na lekcji pani mówi do Jasia:
- Jasiu, zamknij okno, bo zimno na dworze.
- A pani myśli, że jak zamknę okno, to na dworze zrobi się 
cieplej? 
 
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
- Krycha, jak ty schudłaś! Co to za dieta???
- Ziemniaki, buraki, marchewka, c
- Ale gotować czy smażyć? 
- Plewić!!! 
 
U wspólnych znajomych Kowalski poznał miłą panią.
- Ilekroć pan się uśmiecha, mam ochotę zaprosić pana 
do siebie. 
- Pani mi pochlebia. 
- Och, pan mnie źle zrozumiał. Ja jestem dentystką.
 
- Chciałabym coś praktycznego do pokoju dziecięcego 
mówi kobieta w sklepie z dywanami.
- A ile pani ma dzieci? 
- Sześcioro. 
- To najpraktyczniejszy byłby asfalt.
 

Jesień nie musi być smutna 

Oddziału Przedszkolnego I uczestniczyły w XIII 

Plenerze Plastycznym „Jesień nie musi być smutna”, 

który odbył się 8 listopada w Kwiatonowicach. 

 

 

Młody mąż wraca do domu z pracy. Patrzy, a jego żona – 
spazmatycznie szlocha. 

mówi do niego. – Prasowałam twój 
ą dziurę na tyle twoich spodni. 

pociesza ją mąż. – Pamiętasz, mam 
drugie spodnie do tego garnituru. 

mówi żona, wycierając łzy. – Dzięki 

Dziewczyna dosyć już miała skąpstwa swojego 
narzeczonego i w końcu nie wytrzymała: 

Nie wyjdę za ciebie za mąż! Masz tu swój pierścionek i daj 

Psychoterapeuta radzi swojemu pacjentowi: 
Wieczorem, gdy będzie się pan szykował do snu, proszę 

za drzwiami wszystkie swoje smutki, troski 

I myśli pan, że moja żona i teściowa zgodzą się spać na 

W czasie rejsu blondynka próbuje nawiązać rozmowę  
z siedzącym obok chłopakiem: 

Przepraszam, czy pan też płynie tym statkiem? 

Na lekcji pani mówi do Jasia: 
Jasiu, zamknij okno, bo zimno na dworze. 
A pani myśli, że jak zamknę okno, to na dworze zrobi się 

Rozmawiają dwie przyjaciółki: 
Krycha, jak ty schudłaś! Co to za dieta??? 
Ziemniaki, buraki, marchewka, cukinie… 

U wspólnych znajomych Kowalski poznał miłą panią. 
Ilekroć pan się uśmiecha, mam ochotę zaprosić pana  

Och, pan mnie źle zrozumiał. Ja jestem dentystką. 

ktycznego do pokoju dziecięcego – 
mówi kobieta w sklepie z dywanami. 

To najpraktyczniejszy byłby asfalt. 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne lekcje … 
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