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CAŁY ROK Z BABCIĄ I DZIADKIEM 
 

Gdy na kartkach kalendarza ukazała się data 21stycznia, 

uczniowie klas 1-3 oraz przedszkolaki świętowali razem  

ze swoimi kochanymi Babciami i Dziadkami w szkole  

w Klęczanach. W tym roku występy odbyły się pod hasłem 

„Cały rok z Babcią i Dziadkiem”, a dekoracja nawiązywała  

do kolorów czterech pór roku. Dzieci przygotowały dla gości 

program artystyczny, w którym dziękowały za ich bezwa-

runkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru oraz 

lekcje życia. 
O godzinie 10:00 przybyli Dziadkowie uczniów klas 1-3 SP. Zostali serdecznie przywitani przez swoje wnuki, 

które przedstawiły bogaty program artystyczny. Na początek wróżki za-

prosiły Nowy Rok, który przedstawił miłym gościom swoje dzieci –  

12 miesięcy. Następnie wystąpiły kolorowe cztery Pory Roku. A na koniec 

wróżki, pani Zima  

i chłopcy z klasy trze-

ciej złożyli ukochanym 

Dziadkom serdeczne 

życzenia: 

 

„Wszystkim Babciom, 

wszystkim Dziadkom 

zdrowia, pomyślności, 

uśmiechów  

na co dzień 

i dużo radości.” 

 

Uczniowie odśpiewali miłym gościom góralskie „Sto lat”, rozdali 

upominki oraz serdeczne uściski i udali się do swoich domów na 

dalsze świętowanie z Babcią i Dziadkiem. 

O godzinie 11:30 przybyli liczni goście do przedszkolaków. 

Dzieci przedstawiły im wierszyki, piosenki, piękne tańce, a także 

podarowały upominki ze swoimi zdjęciami. Młodzi aktorzy bardzo 

przeżywali swój występ, chcieli jak najlepiej zaprezentować się 

swoim bliskim. Ich ciężka praca została doceniona i nagrodzona 

gromkimi brawami. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, 

które włożyły wiele wysiłku  

w to, aby jak 

najlepiej wyrazić 

swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyła radość, 

uśmiech oraz łzy wzruszenia. Następnie dzieci wraz z Bab-

ciami oraz Dziadkami zostały zaproszone na przygotowany  

z tej okazji słodki poczęstunek.  
To był ważny dzień dla dzieci i uczniów naszej szkoły. 

Upłynął w miłej i radosnej atmosferze. Dzieci mogły podzię-

kować swoim Dziadkom za miłość, opiekę i wspólnie spędzić 

razem z nimi czas. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo po-

zostanie w pamięci zarówno dzieci jak i Dziadków! 

 

Edyta Liana i Anna Abram



ZA KOLĘDĘ DZIĘKUJEMY!  

W bieżącym roku szkolnym, w dniach od 9 do 19 stycznia,  

12 uczniów Zespołu Szkół w Klęczanach wzięło udział  

w kolędowaniu na terenie wsi Klęczany. Chociaż mróz ściskał 

mocno, znaleźli się chętni do wspólnego kolędowania – 

uczniowie i opiekunowie. Nie zabrakło też chętnych do przy-

jęcia kolędników w swoje progi – mieszkańcy Klęczan  

i tym razem nie zawiedli! 

                                                                                                              

W grupie kolędniczej znaleźli się uczniowie klasy I G:  

1. Ewelina Basista 

2. Arkadiusz Kalisz 

3. Martyna Kaszowicz  

4. Karolina Pyznar  

5. Patrycja Smołkowicz 

6. Martyna Wójcicka 

7. Konrad Wójcikiewicz 

8. Oliwia Zawiła 

 

W kolędowaniu uczestniczyli również uczniowie klasy 

5 i 6 SP:  

9. Karolina Kalisz  (5 SP) 

10. Kamil Lipka (6 SP) 

11. Włodzimierz Wal (6 SP) 

Grupy kolędnicze przygotowała pani Edyta Duran.  

 

Opiekę nad uczniami sprawowali:  

 pani Katarzyna Jagielska-Liana 

 pani Katarzyna Ciapaj 

 pani Aneta Boryczko 

 pani Anna Samsonowicz-Słota 

 pani Maria Pater 

 pani Edyta Duran. 

 

Zebrane podczas kolędowania fundusze zostaną przeznaczone na zakup 
nowych mikrofonów.  
 

Za każdy datek serdecznie dziękujemy! 
Edyta Duran 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORUM SZKÓŁ JADWIŻAŃSKICH 
 

W dniach 13-14 stycznia w Krakowie odbyło się V Ogólnopolskie 

Forum Dyrektorów, Nauczycieli i Pracowników Szkół im. św. Jadwigi 

Królowej. Podczas forum odbywały się zajęcia i wykłady w Opactwie 

Cystersów w Mogile, w Wyższym Seminarium Duchownym Archidie-

cezji Krakowskiej oraz msze święte w Mogile i na Wawelu przed reli-

kwiami św. Jadwigi Królowej. 

Pierwszy dzień spotkania (piątek) rozpoczął się - jak co roku - od 

zbiórki przybyłych członków Rodziny Szkół Jadwiżańskich obok hotelu „Royal” – w pobliżu Wawelu,  

o godzinie również niezmiennej: 16:15. Potem wszyscy autokarem udaliśmy się do Opactwa Cystersów  

w Krakowie Mogile. Tam powitał nas brat Jacek Rubinkowski – młody zakonnik. Rozpoczęła się nasza 

wspaniała uczta duchowa. Przewodnik oprowadził nas po opactwie.  

Na początku zobaczyliśmy krużganki klasztorne i fraternię, czyli dawne miejsce pracy braci zakonnych  

i osób świeckich – obecnie kaplicę.  

                                  
Fraternia – obecnie kaplica  

 

Brat Jacek bardzo barwnie opowiedział nam historię po-

wstania pierwszej reguły zakonnej i założenia zakonów  

w ogóle. Z dużym zaangażowaniem przedstawił bardzo do-

kładną historię powstania zakonu Cystersów, w tym także 

opactwa w Mogile. Oprowadzający nakreślił sytuację spo-

łeczno – gospodarczą i religijną panującą w tych czasach na 

świecie. Zobaczyliśmy refektarz z pięknymi portretami zało-

życieli Zakonu Cystersów: św. Roberta z Molesme, św. Bernarda z Clairvaux i św. Stefana Hardinga. 

Następnym punktem naszego zwiedzania był kapitularz – miejsce, gdzie wszystko się zaczyna i wszystko 

się kończy. Brat Jacek wyjaśnił, że tutaj odbywają się uroczystości przyjęcia kandydatów do postulatu, po-

tem nowicjatu i wreszcie tutaj kandydaci składają swoją czasową profesję. W kapitularzu odbywają się spo-

tkania, podczas których podejmowane są ważne decyzje dotyczące opactwa – uczestniczą w nich bracia, 

którzy złożyli już śluby wieczyste. Tutaj także spoczywają zwłoki zmarłych braci zakonnych przed przenie-

sieniem ich do kościoła na mszę św. pogrzebową – to oznacza, że tutaj wszystko się kończy. Ciekawostką 

jest fakt, że w kapitularzu każdy brat zakonny ma swoje stałe miejsce.  

Z kapitularza zostaliśmy zaprowadzeni do wspaniałej biblioteki gotyckiej. Aż trudno uwierzyć, że na 

własne oczy, choć w półmroku, który panował w głównym pomieszczeniu biblioteki, z bliska mogliśmy 

zobaczyć tyle wspaniałych i tak zabytkowych dzieł.  
 

Pierwsze pomieszczenie biblioteki Cystersów  

- tutaj mogliśmy robić zdjęcia 

 

Dzięki uprzejmości Brata Jacka mogliśmy obejrzeć do-

kument wydany w 1386 roku przez Władysława Jagiełłę  

z oryginalną pieczęcią króla. Dokument sporządzony został 

na papirusie. Widzieliśmy go w poskładanej postaci, ponie-

waż brat Jacek obawiał się narażać go na zniszczenie. Nie-

bawem dokument ten będzie poddany renowacji. Widzieli-

śmy również z bliska pisany ręcznie w XIV wieku brewiarz.  



Na koniec udaliśmy się w centralne miejsce opactwa – do bazyliki, 

gdzie w kaplicy cudownej figury Pana Jezusa Ukrzyżowanego, gdzie  

o. Bartłomiej Rodziewicz odprawił dla nas mszę świętą z pięknym kaza-

niem. Po mszy mieliśmy możliwość adorowania relikwii Krzyża Święte-

go. Figura łaskami słynącego Pana Jezusa Mogilskiego jest otoczona 

wielka czcią. Według legendy, została ona w XIII wieku wyłowiona  

z Wisły. Jej charakterystyczną cechą są prawdziwe, ludzkie włosy, przy-

twierdzone do drewnianej rzeźby. O wyproszonych za jej przyczyną 

cudach świadczą ogromne ilości wotów, które się tam znajdują, pomimo 

kradzieży ich znacznej części w 1980 roku. 

 
Kaplica łaskami słynącego Pana Jezusa Mogilskiego 

 

Po wizycie w Opactwie Cystersów w Krakowie Mogile ksiądz pro-

boszcz Zdzisław Sochacki zaprosił nas na kolację do włoskiej restauracyjki „Gratia” w okolicach Wawelu. 

Nasze spotkanie zakończyło się po godzinie 22:00, ponieważ każdy musiał jeszcze dotrzeć na nocleg,  

a w sobotę trzeba było wcześnie wstać, bo już o 8:00 przed 

krzyżem, przy którym bardzo często modliła się  Jadwiga 

Królowa, rozpoczynała się nasza msza święta.  

Drugi dzień Forum Dyrektorów i Nauczycieli Szkół  

Jadwiżańskich rozpoczęła msza św. na Wawelu – przy 

relikwiach naszej Patronki, które po skończonej mszy mo-

gliśmy adorować. Uroczystości przewodniczył  

ks. mgr Zdzisław Sochacki – proboszcz katedry. 

 
                 Sarkofag z prochami św. Jadwigi Królowej 

 
Krzyż, tzw. Czarny,  

przy którym bardzo lubiła się modlić św. Jadwiga Królowa 

       

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się do Seminarium 

Krakowskiego. Tam odbył się wykład dr Grażyny Lichończak-Nurek  

pt. „Kraków czasów Królowej Jadwigi”. Prelegentka w ciekawy sposób 

przedstawiła czasy, w których żyła Królowa Jadwiga i jej mąż – Włady-

sław Jagiełło. Podczas prezentacji można było poznać wiele ciekawostek 

dotyczących średniowiecza. Zaskakująca na przykład okazała się infor-

macja, że Jagiełło musiał dostać od ówczesnego papieża zgodę na co-

dzienną kąpiel… Na slajdach pojawiały się fotografie  

i makiety przedstawiające zabudowę dawnego Krakowa, pieczęcie, do-

kumenty, biżuteria, przybory toaletowe z czasów Królowej Jadwigi. 

      Na zakończenie spotkania omawialiśmy przygotowania do – przypadającej w 2017 roku – 10. rocznicy 

powstania Rodziny Szkół Jadwiżańskich. Uroczystość zaplanowano na 8 czerwca 2017. Rozpocznie się ona 

korowodem wszystkich sympatyków Królowej Jadwigi (w strojach z epoki) z Rynku na Wawel, gdzie zo-

stanie odprawiona msza święta. Następnie w ogrodach Seminarium Krakowskiego będzie miała miejsce 

część artystyczna. Tam też odbędą się wybory Królowej Roku. Poszczególnym szkołom przydzielono zada-

nia (oprawa muzyczna i plastyczna uroczystości). 

Pozostaje tylko odliczać dni do Jubileuszu… 

 Jadwiga Kalisz, Edyta Duran



MOJA PATRONKA 

Bardzo szybko nadszedł 8 czerwca, a wraz z nim Dzień Patrona – w na-

szym przypadku Świętej Jadwigi Królowej. W szkole z tej okazji miał się 

odbyć konkurs historyczny o życiu patronki. Zwycięzca w nagrodę miał 

pojechać do Krakowa na Zjazd Szkół Jadwiżańskich. Wygrałem eliminacje 

klasowe  i przeszedłem do dalszego etapu. Przez wiele dni przygotowywa-

łem się do konkursu szkolnego…  I dziś nadszedł wreszcie ten Wielki Dzień 

– finał! 

W drodze do szkoły powtarzałem fakty z życia królowej. Otóż…  

Jadwiga urodziła się 17 lutego 1374 roku jako córka Ludwika Węgierskie-

go, króla Polski i Węgier. Odebrała  staranne wykształcenie humanistyczne.  

Rodzice zaszczepili w niej miłość i szacunek do religii katolickiej. Zamie-

rzali wydać ją za Wilhelma Habsburga i nawet doszło do zaręczyn - kiedy Jadwiga miała cztery lata, a Wilhelm 

osiem. Po śmierci ojca dostojnicy polscy zaczęli starania, by Jadwiga objęła po nim rządy w Polsce. Wykluczono 

jednak jej małżeństwo z Wilhelmem. Kiedy jako dziesięciolatka Jadwiga przybyła do Krakowa, została koronowana 

na królową. Przed młodą królową stanęło wiele trudnych decyzji. Pierwszą była zgoda na małżeństwo ze starszym  

o 20 lat księciem litewskim Jagiełłą. Decyzja ta umocniła pozycję Polski. Jadwiga - pomimo swego młodego wieku - 

nie pozostała w cieniu swego męża. Troszczyła się  o dobro państwa, starała się dyplomatycznymi zabiegami łagodzić 

powstające konflikty, zwłaszcza z zakonem krzyżackim. Miała w sobie wrodzoną łagodność i delikatność, dzięki któ-

rym umiała rozstrzygać spory i nieporozumienia. Prowadziła wiele działań mających na celu zapewnienie stabilizacji 

w Europie Środkowo-Wschodniej. We wszystkich działaniach pokazywała swą osobowość i siłę charakteru. Wyczula-

ła swego męża i inne osoby sprawujące władzę w państwie na problemy społeczne. Na jej pomoc i opiekę zawsze 

mogli liczyć ludzie prości, biedni i chorzy. Dla umocnienia chrześcijaństwa na Litwie wyprosiła w Stolicy Apostol-

skiej utworzenie biskupstwa w Wilnie, zaś w Pradze założyła kolegium dla Litwinów. Szczególną opieką otoczyła 

kościoły. Ufundowała kościół NMP na Piasku w Krakowie i ołtarz Wniebowzięcia w Katedrze Wawelskiej. W kate-

drze tej - jak głosi legenda - lubiła się modlić przed czarnym krucyfiksem, który się tam znajduje. Królowa troszczyła 

się też o Kościół Mariacki, założyła na Kleparzu zakon św. Benedykta, dbała też o inne zakony. Patronowała tłuma-

czenie na język polski Pisma Świętego i dzieł Ojców Kościoła. To dzięki jej wstawiennictwu otworzono wydział teo-

logiczny na Uniwersytecie Krakowskim, zaś swoim testamentem sprawiła, że wznowiono jego działalność. Na utrzy-

manie tej placówki zapisała swoje osobiste klejnoty. Doceniała rolę nauki dla rozwoju państwa, więc otaczała opieką 

uczonych, sprowadzała księgi lub opłacała ich przepisywanie, zakładała szkoły. Królowa ufundowała szpitale w Są-

czu i w Bieczu.  

Ten ostatni widziałem podczas ostatniej wycieczki rowerowej. Mieszkam jakieś 3 km od niego, mogę więc na bie-

żąco śledzić postępy prac przy jego renowacji… W czasach Jadwigi był on przytułkiem dla ludzi chorych, starych  

i pozbawionych środków do życia. Wiem, że Królowa często odwiedzała to miejsce, opatrywała nawet rany ciężko 

chorym! No, dość o szpitalu i o wycieczce… Muszę się skoncentrować przed konkursem! 

Święta Jadwiga zasłużyła się dla Polski, mimo że nie była to jej właściwa ojczyzna. Dbała nie tylko  o rozwój kul-

tury narodowej, ale i o poddanych. Szanowała godność nawet tych najbiedniejszych. Królowa Jadwiga odznaczała się 

dojrzałością życia wewnętrznego. Sama dawała przykład głębokiej pobożności i szacunku dla kościoła i religii. Wiele 

swego czasu poświęcała na modlitwę, nocne czuwania, wypraszając tym opiekę i Boże błogosławieństwo. Królowa 

już za życia uważana była za świętą. 22 czerwca 1399 roku urodziła córkę Bonifację, która żyła jedynie trzy tygodnie. 

Komplikacje po porodzie spowodowały jej śmierć 17 lipca. Została pochowana w Katedrze Wawelskiej. Papież Jan 

Paweł II kanonizował Królową 8 czerwca 1997 roku w Krakowie.  

O, już szkoła! Dobrze, że tak daleko mieszkam   Zdążyłem wszystko powtórzyć! Teraz tylko wygrać... 

Jakub Wacławik 

 

Praca nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Święta Jadwiga – Królowa Polski”,  

zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile



DUŻY CZYTA MAŁEMU 
W dniach od 20 do 24 lutego Oddziały Przedszkolne 

oraz klasy 1 – 3 SP wzięły udział w kolejnej edycji Ty-

godnia Głośnego Czytania pod hasłem „Duży czyta 

Małemu”. Oto krótkie relacje opiekunów zespołów. 

 

 
Oddział Przedszkolny II – pani Anna Foryś: 

Maluchy gościły rodziców i dziadków, którzy czytali 

swoim pociechom bajki. Dzieci bardzo chętnie wybie-

rały tytuły bajek, dużym zainteresowaniem cieszyły się 

m.in. „Czerwony Kapturek”, „Trzy małe świnki”, „Słoń 

Trąbalski”, „Odjazdowy zwierzyniec”, „Kopciuszek”, 

„Brzydkie Kaczątko”, „Rycerz Mike, niewidzialny po-

twór”, „Jaś i Małgosia”. 

 

 
 

Oddział Przedszkolny II – pani Anna Abram: 

Przedszkolaki z ogromną uwagą słuchały bajek czyta-

nych - na rozpoczęcie dnia - przez ich mamy oraz pa-

nią Pedagog, chociaż niektóre z nich były już znane 

przedszkolakom. Wspólnie przeczytaliśmy i omówili-

śmy bajki takie jak: „Królowa Śniegu”, „Szewczyk Dra-

tewka”, „Agatka na tropach Jesieni”, „Wilk Wilfred” 

oraz „Bajka o Danku Bałwanku”. Bardzo dziękujemy za 

zaangażowanie rodziców w akcję. Dzieci były zachwy-

cone, więc z pewnością zostanie jeszcze powtórzona.  

 

 
 

Klasa 1 SP – pani Teresa Gizara: 

Działania odbywały się w ramach zajęć lekcyjnych  

i dodatkowych. Złożyły się na nie: 

 czytanie bajek klasycznych i terapeutycznych 

przez rodziców i nauczycieli („Czerwony Kapturek” 

oraz „Do odważnych świat należy” i „Potulny jak 

misiaczek” z tomu Barbary Stańczuk „Bajki tera-

peutyczne… na dzień dobry i jeszcze lepsze ju-

tro”); 

 przygotowanie przedstawienia kukiełkowego 

„Bajka o złotym ptaku”; 

 wizyta w bibliotece szkolnej połączona z wypoży-

czaniem książek; 

 wykonanie ilustracji do ulubionej bajki – udział  

w konkursie plastycznym; 

 wykonanie koła ratunkowego pod hasłem „Moje 

mocne strony” – poznanie samego siebie; 

 przygotowanie i wydrukowanie haseł o panowa-

niu nad „złymi” emocjami; 

 przygotowanie scenki pacynkowej pt. „Zagubiona 

dróżka” – nauka ról i wykonanie pacynek.  

 

 
 

 



Klasa 2 SP – pani Edyta Liana: 

Codziennie rano przychodzili rodzice uczniów i czytali 

im baśnie oraz legendy. Uczniowie poznali baśnie  

i legendy: „O Waligórze i Wyrwidębie”, „Jak Marcin 

wioskę od biedy wybawił”, „O chłopie, co szedł do 

piekła z kiełbasą”, „Motyl uwięziony w bursztynie”, 

„Szklana góra”, „Legenda o królowej Jadwidze  

i biednym murarzu” i inne. Każdą historię opowiadali-

śmy wspólnie. Następnie uczniowie układali po trzy 

pytania do usłyszanych baśni. W czwartek 3 marca 

zorganizowaliśmy konkurs wiedzy na temat przeczy-

tanych książek. Uczniowie losowali pytania i odpowia-

dali na nie. Najlepiej wypadli: Basia Bochenek, Natalia 

Hołowata, Karolina Kamińska, Adrian Michalec, Tomek 

Mikosz i Adam Szydłowski. Wszyscy zostali nagrodzeni 

pamiątkowymi dyplomami. 

 

 
Klasa 3 SP – pani Maria Pater: 

W naszej klasie czytaliśmy  „Bajki pomagajki… na do-

bry dzień i lepsze jutro” - poradnik pozytywnego my-

ślenia, działania i odczuwania autorstwa Barbary Stań-

czuk. Akcja czytelnicza „Duży czyta Małemu” trwała  

u nas od 20 lutego aż do 2 marca. Bajki czytali rodzice: 

pani Elżbieta Góra,  pani Agnieszka Przybyłowicz, pani 

Renata Luksa, pani Jadwiga Guzik, pani Beata Stygar, 

pani Anna Pabisińska, pani Agnieszka Stempkowicz. 

Do wspólnego czytania włączyli się także  dziadkowie: 

pani Stanisława Gbur i pan Mieczysław Skowron. Po 

przeczytaniu każdej bajki wspólnie omawialiśmy je. 

Dzieci nawzajem zadawały sobie pytania sprawdzające 

rozumienie tekstu. Mama Krzysia przeczytała bajkę  

o zajączku Perszingu, który miał nasiloną potrzebę 

ruchu oraz nadmiar obowiązków. Uczniowie w gru-

pach zastanawiali się nad diagnozą, jaką postawiła 

Trusia Starsza oraz formą pomocy, jakiej Trusia Młod-

sza udzieliła zajączkowi. Okazało się, że wypracowane 

zasady można z powodzeniem zastosować w praktyce 

uczniowskiej.  

Opracowała: Małgorzata Ostrowska 

ZIMOWE   

PTAKOLICZENIE 

 
27 stycznia nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, 

wzorem lat ubiegłych, wzięli udział w Ogólnopolskiej 

Akcji Zimowego Ptakoliczenia, organizowanej 

corocznie w ostatni weekend stycznia przez 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. 

Liczenie ptaków zostało poprzedzone działaniami 

mającymi na celu przygotowanie uczniów do udziału 

w akcji. Nauczyciel przyrody przygotował prezentację 

multimedialną dotyczącą ptaków zimujących w Polsce, 

z którą uczniowie zapoznali się podczas lekcji 

wychowawczych. Uczyli się rozpoznawania 

poszczególnych gatunków ptaków, uwzględniając 

kolor upierzenia, kształt dzioba i inne cechy 

charakterystyczne.  

Został opracowany harmonogram obserwacji. 

Wyznaczono sześć tras dla poszczególnych klas, które 

obejmowały teren Klęczan, Strzeszyna, Kobylanki  

i Gorlic. Autobus dowiózł młodzież na miejsce 

obserwacji. Uczniowie zostali wyposażeni w lornetki, 

albumy i atlasy ptaków i karty obserwacji, w których 

notowali liczbę rozpoznanych ptaków. 

W dniu Ptakoliczenia uczniowie z klasy 4-6 SP oraz 

I-III G pod opieką nauczycieli wyruszyli na trasy. 

Mimo mroźnej zimowej aury uczestnikom akcji 

dopisywał bardzo dobry humor. Podczas 

dwugodzinnych obserwacji udało się policzyć  

428 osobników, należących do 24 gatunków. Były 

wśród nich kaczki krzyżówki, sikory bogatki, sikory 

modre, gile, wróble, gołębie i wiele innych gatunków 

ptaków. Po zakończonej akcji wszystkie obserwacje 

zostały przesłane do Ogólnopolskiego Towarzystwa 

Ochrony Ptaków w Warszawie. 

Anna Samsonowicz-Słota



ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM  
 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy drugiej SP realizują projekt 

„Zdrowo jem, więcej wiem” organizowany przez Fundację BOŚ, a objęty hono-

rowym patronatem Pierwszej Damy, Agaty Kornhauser-Dudy. Projekt podzie-

lony jest na trzy etapy: jesień, zima, wiosna. W każdym etapie uczniowie pod 

kierunkiem nauczyciela realizują różne zadania: lekcje, konkursy, promocję 

zdobytej wiedzy w szkole oraz forum zdrowia dla rodziców.  

Po każdym etapie projektu nauczyciel pisze raporty i umieszcza zdjęcia na stro-

nie Fundacji BOŚ.  

W etapie JESIENNYM tematem przewodnim były warzywa i owoce.  

W październiku cały tydzień (17 - 21 X) ogłosiliśmy tygodniem bez słody-

czy. Każde dziecko przyniosło wylosowany owoc i warzywo do klasowego kącika przyrody. Poznawaliśmy znaczenie 

owoców i warzyw, ich wartości odżywcze oraz witaminy. Podczas lekcji „Warzywa i owoce na co dzień i od święta” 

uczniowie rozpoznawali warzywa i owoce po smaku, zapachu, kształcie, wymyślali zagadki i rymowanki. Tworzyli-

śmy przepisy na potrawy z warzyw i owoców, owocowe rymowanki. W ramach tygodnia bez słodyczy przygotowali-

śmy owocowe szaszłyki. Każde dziecko wykonało również kartę pracy.  

Ponieważ w naszej klasie przeważają chłopcy, 

potrzebujemy mnóstwo ruchu na świeżym powie-

trzu. W piękny październikowy dzień wymyślali-

śmy wesołe zabawy podwórkowe: 

 taniec z liśćmi 

 jesienny berek  

 raz dwa trzy jesień patrzy 

 jesienna stonoga 

 jesienny spacer 

 złap liścia 

 kto podrzuci wyżej 

 szukamy liści 

 jesienne przysiady 

 

ZIMĄ tematem przewodnim było picie wody zamiast słodzonych napojów.   

W drugim tygodniu po feriach zimowych odbyły się zajęcia „Źródło życia i zdrowia – woda”. Na początku lekcji 

stworzyliśmy z dziećmi magiczny strumień wody, a uczniowie w parach tworzyli prace plastyczne  na temat wpływu 

wody na otoczenie. Układali prace po obu brzegach strumyka i opowiadali o swoich spostrzeżeniach. Następnie roz-

mawialiśmy o znaczeniu wody dla organizmu człowieka. Dzieci wiedziały, że woda jest bardzo ważna, ale nie zdawa-

ły sobie sprawy, że organizm składa się w 70% z wody. Następnie przeprowadziliśmy wodne eksperymenty. Dzie-

ciom smakowały wody owocowe bez dodatku cukru. Podobało im się przenoszenie wody za pomocą gąbki. Na koniec 

wszyscy zgodnie stwierdzili, że woda jest bardzo ważna dla wszystkich. W naszej klasie pijemy wodę na co dzień i od 

święta. 

Gdy dzieci dowiedziały się, jak ważna jest woda dla zdrowia i życia, ogłosiłam konkurs na Wodolubka. Powstały 

bardzo ciekawe prace, które zostały wyeksponowane na gazetce szkolnej, a uczniowie głosowali na najlepszą pracę. 

Wygrał Wodolubek w kształcie szklanki. 

Na przekór tradycji 23 lutego (w tłusty czwartek) zaprosiliśmy rodziców na przedstawienie „Witaminowy koszyk 

zdrowia”, podczas którego uświadamialiśmy im za pomocą piosenek, tańców i wierszyków, że w owocach  

i warzywach kryją się witaminy. Doktorzy Zdrówko przypominali nam o potrzebie jedzenia owoców, a wesołe wa-

rzywa zachęcały do zjedzenia pysznej zupy jarzynowej. Na koniec dzieci częstowały rodziców zdrowymi jabłuszka-

mi. Potem na przedstawienie licznie przybyli uczniowie klasy 1SP i 3SP  oraz przedszkolaki. Gromkie brawa uzmy-

słowiły nam, że występ się podobał i że było warto.   

WIOSNĄ tematem przewodnim będzie ruch oraz Piramida Zdrowia.  

Bierzemy się do pracy! Życzcie nam powodzenia.                                                                                   

Edyta Liana



Krótko i na temat 
 

Kino w szkole  

23 stycznia uczniowie Oddziału Przedszkolnego oraz klas 1-3 SP 

obejrzeli animowany film „Święty Mikołaj”. Nie musieli nigdzie 

jechać, bo kino przyjechało do nas! Kino-Cafe ILUZJON na kilka 

chwil przeniosło się do holu naszej szkoły. Wszystkie dzieci zo-

stały obdarowane pysznymi lizakami i na półtorej godziny prze-

niosły się w animowany świat trzech zwierzaków, które wyrusza-

ją na poszukiwania Świętego Mikołaja, by dostarczyć mu swoją 

listę prezentów.   (KJL)   

 

Wieczory filmowe  

8 grudnia: „School Movie Marathon” już za nami. Dzisiaj obejrzeliśmy filmy 

„Biegnij chłopcze, biegnij” i „October baby”. W wieczorze filmowym uczest-

niczyli uczniowie z klas I-III G. W doborowym towarzystwie, przy dobrych 

filmach i niekoniecznie zdrowej kolacji bardzo miło spędziliśmy czas. A kto 

nie był, niech żałuje    

8 lutego: Ferie są super, jednak trochę stęskniliśmy się za szkołą   Szybkie 

hasło na facebooka - paczka przyjaciół zebrana. Zaproszenie do nauczyciela – 

opiekuna wysłane, więc nie mógł odmówić ;) Kocyki, misie i podusie pod pachą, prowiant w plecakach, kasa  

w portfelu, filmy wybrane i… spotkaliśmy się w szkole! Na sam początek film katastroficzny „San Andreas” – dostar-

czył tyle emocji, że ubytek kalorii musieliśmy uzupełnić w przerwie pizzą i colą ;) Pod wieczór wyciskacz łez „Niech 

będzie teraz” i nie wiadomo, kiedy minęły nam wspólnie cztery godziny. Musimy to jeszcze powtórzyć!  (KJL) 

 

Góra Grosza  

W grudniu w naszej szkole odbyła się XVII edycja „Góry Grosza”. 

Każda klasa przez trzy tygodnie zbierała drobne monety do swoich 

skarbonek, aby na koniec przekazać je organizatorom. Celem, na 

który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które 

wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzi-

nach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest 

pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc 

wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Ucznio-

wie i przedszkolaki  nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile mógł  

w myśl zasady: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”. Sama możliwość pomocy 

już powinna przynosić satysfakcję, ale my postanowiliśmy dyplomami wyróżnić trzy zespoły, które zebrały największe 

sumy: I miejsce: Klasa 3 SP, II miejsce: Oddział Przedszkolny I, III miejsce: Klasa 6 SP. 

   (KJL) 

 

Człowieku, pamiętaj, że masz prawa! 

Fundamentem każdego państwa, nie tylko o ustroju demokratycznym, powinny być 

przysługujące jej mieszkańcom prawa człowieka. Wie o tym klasa I gimnazjum, która 

podczas zajęć wiedzy o społeczeństwie została zapoznana z najważniejszymi prawami 

człowieka oraz dokumentami, w których są one zawarte. Uczniowie potrafią uzasadnić  

znaczenie praw człowieka we współczesnej demokracji oraz wskazują państwa,  

w których są one łamane.  W celu upowszechniania praw człowieka na terenie szkoły, 

uczniowie wykonali plakaty, które powieszono na gazetce ściennej w korytarzu szkoły.  

  (AB) 



Wiosenne porządki  
to nie tylko grządki 

i w szafkach sprzątanie,  
mycie okien, pranie, 

różnych rzeczy wyrzucanie. 
 

Lecz gdy książka w rękę wpadnie, 
no to ją spakujcie ładnie 

i szybciutko w szkolne progi 
pokierujcie Wasze nogi. 

Dla dorosłych czy dla dzieci – 
nie wyrzućcie jej na śmieci! 

 

 
 

Szkoła książki adoptuje, 
dobrze się nimi opiekuje. 

Ludzie je wypożyczają, 
wiele frajdy z tego mają 

 
Więc prosimy Was bardzo   

- uczniowie, rodzice – 
przynieście nam książeczki,  

wielki dar zrobicie! 

Rycerze i Księżniczki  

„Rycerze i Księżniczki” to nazwa fundacji opiekującej się małym Korne-

lem zagrożonym amputacją oka. Może uda się go uratować, ale potrzeba 

dużo pieniędzy na operację w USA. Postanowiliśmy dorzucić coś od sie-

bie. Okazja nadarzyła się szybko – zabawa karnawałowo-walentynkowa. 

Było dużo dobrej zabawy i dodatkowo - świadomość, że możemy pomóc. 

Dochód z biletów i bufetu za pośrednictwem fundacji "Rycerze i księż-

niczki" przeznaczone zostały na leczenie Kornela Woźnego. Dla zaintere-

sowanych podajemy adres mailowy: 

http://rycerzeiksiezniczki.pl/kids/kornel/?lang=p                                  

 

 

  

Spotkanie z policjantem 

Nasze przedszkole odwiedziła pani Policjantka. Dzie-

ci zapoznawały się z zasadami bezpieczeństwa na 

drodze, dowiedziały się też, na czym polega praca 

policjanta. Zaproszony gość prezentował akcesoria 

potrzebne do wykonywania obowiązków – to one 

wzbudziły największe zainteresowanie przedszkola-

ków. Podsumowaniem wizyty było utrwalenie wizy-

ty na fotografiach. Czyż nie do twarzy nam w poli-

cyjnych czapkach?      (BJ) 

 

 

Baśń o złotym ptaku 

21 lutego dzieci z Od-

działów Przedszkol-

nych oraz uczniowie 

klas 1-3 SP zostali za-

proszeni na spektakl 

teatru kukiełkowego 

Art Cinema z Nowego 

Sącza. Obejrzeli oni 

„Baśń o złotym ptaku” 

według braci Grimm. 

Po spektaklu dzieci pozowały do zdjęć z Kubusiem Puchatkiem. Spektakl w cało-

ści sfinansował Ośrodek Kultury Gminy Gorlice. Serdeczne podziękowania dla 

dyrektora OKGG – pana Franciszka Rzeszutka!     (MO) 

 

Adoptujemy książki! 

Od poniedziałku – 20 marca 2017 – biblioteka szkolna rozpoczyna akcję adopto-

wania książek! Jeśli w Twoim domu znajdują się książki – zapomniane, niepo-

trzebne, niechciane – przynieś je do biblioteki szkolnej. Będziemy czekać na  

Ciebie od poniedziałku do czwartku między 7:30 a 7:45 oraz codziennie podczas 

dużej przerwy od 11:05 do 11:20. Szczególnie miło przywitamy książeczki dla 

małych i większych dzieci, które zastąpią mocno sfatygowany księgozbiór Od-

działu Przedszkolnego.           

Organizatorzy:  Anna Abram i Małgorzata Ostrowska

http://rycerzeiksiezniczki.pl/kids/kornel/?lang=p


W KARNAWALE  

SAME BALE 

 
 

W czwartek 16 lutego w naszej szkole odbył się długo 

oczekiwany przez dzieci i uczniów młodszych klas bal kar-

nawałowy. W tym dniu hol zamienił się w piękną salę 

balową przyozdobioną serduszkami oraz kolorowymi balo-

nami. Jako pierwsze karnawał rozpoczęły przedszkolaki, 

które już o godzinie 9:00 pojawiły się na sali balowej. Pro-

wadzący zabawę uroczyście zaprosił ich do marszu rozpo-

czynającego bal, po czym zaczęły się tańce i zabawy w kole. 

 

 
 

Na naszym balu gościliśmy różnorakie postacie z bajek 

i kreskówek: księżniczki, biedronki, misie, pszczółki, kotki, 

liski. Nie zabrakło również piratów, policjantów, strażaków, 

supermanów, kościotrupów i dinozaurów. Wszyscy przy 

dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie. Niestety, rado-

sna zabawa musiała się skończyć, po czym przedszkolaki 

udały się wraz ze swoimi opiekunami do sal, gdzie czekały 

na nich słodkie poczęstunki przygotowane przez rodziców. 

Ale to nie koniec! O godzinie 10:00 bal rozpoczęli 

uczniowie klas 1-3 SP. Zjawiskowy wygląd sali balowej 

wprowadził dzieci w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej 

zabawy, do której uroczyście zaprosił prowadzący imprezę 

DJ. Przy błysku profesjonalnego oświetlenia i dźwiękach 

największych przebojów, prezentowanych przez niego, wszy-

scy bawili się doskonale. 

 

 
Dzieci, przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się  

w bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy przy dźwię-

kach muzyki bawili się wyśmienicie! Każda zabawa ma 

jednak swój koniec... Po godzinie 11:00 zadowoleni i pełni 

wrażeń uczniowie wrócili do swoich klas na słodki poczęstu-

nek przygotowany przez rodziców. 

 

 
Zabawa karnawałowa była udana. Szkoda, że kolejne 

karnawałowe szaleństwo dopiero za rok. 

 

Anna Abram i Edyta Liana



KRONIKA  

SPORTOWA 
 

 

27 stycznia w Zespole Szkół w Szymbarku odbył się  
XIII Turniej Piłki Siatkowej Trójek Mieszanych Pracow-
ników Samorządowych Gminy Gorlice. Naszą szkołę 
reprezentowali: pani Katarzyna Jagielska-Liana, pan 
Rafał Liana i pan Krzysztof Tymbarski. Po emocjonują-
cej walce z reprezentantami Kobylanki i Dominikowic 
nasza drużyna zajęła I miejsce! 

 

 
 

24 stycznia w ZS w Klęczanach i ZS w Stróżówce odbył 

się turniej piłki siatkowej chłopców w kategorii gimna-

zjum w ramach XXII Igrzysk Młodzieży Szkolnej  

i Gimnazjalnej Gminy Gorlice. Zwyciężyła drużyna 

gimnazjum w Szymbarku. W meczu finałowym chłopcy 

z Szymbarku pokonali zespół ze Stróżówki 2:0.  

III miejsce wywalczyła ekipa z Klęczan po wygranej 2:0 

z Dominikowicami. Kolejne miejsca zajęły zespoły:  

z Kobylanki, Bystrej, Zagórzan i Ropicy Polskiej. Klę-

czany reprezentowali: Szymon Czerwień, Bartosz Dziki, 

Jakub Wacławik, Bartosz Basista - z klasy III G oraz 

Mateusz Chmaj, Michał Szydłowski, Dominik Nigbor -  

z klasy II G. 

 

 

 
 

17 lutego w Klęczanach odbyły gminne zawody w piłce 

siatkowej dziewcząt. W zawodach uczestniczyło  

8 drużyn z Gminy Gorlice. Klęczany zagrały w składzie: 

Emilia Wójcikiewicz – kapitan, Izabela Bieleń, Zuzanna 

Bajorek, Martyna Wójcicka, Martyna Kamińska, Sylwia 

Stępkowicz, Patrycja Rolak i Martyna Kaszowicz. Nasze 

gimnazjalistki w pierwszym meczu zagrały z Bystrą, 

wygrywając 2:0. Następnie spotkały się z drużyną  

z Kobylanki. Był to mecz o wejście do finału. Jednak  

w tym spotkaniu lepsze okazały się gimnazjalistki  

z Kobylanki i wygrały  2:0. W spotkaniu o III miejsce 

Klęczany zagrały ze Stróżówką. Nasze dziewczyny cały 

czas kontrolowały grę i wygrały 2:0. 

 

 
 
1 marca w Szymbarku odbyły się gminne zawody  

w mini piłce siatkowej dziewcząt. W zawodach wzięło 

udział 8 szkół naszej gminy. Drużyna z naszej szkoły  

w pierwszym meczu zmierzyła się z drużyną z Domini-

kowic. Dziewczęta wygrały mecz 2:1. W meczu półfi-

nałowym spotkały się z gospodarzem zawodów, po-

konując Szymbark 2:1. W meczu o I miejsce dziewczę-

ta zmierzyły się z Bystrą. Lepsze okazały się zawod-

niczki z Bystrej, wygrywając 2:1. Drużyna z Klęczan 

ostatecznie zajęła wysokie II miejsce.  Skład naszego 

zespołu: Paulina Druciak – kapitan, Alicja Ryczek, Oli-



wia Zawiła, Maja Góra, Joanna Czeluśniak, Natalia 

Burkot, Wiktoria Chmiel, Weronika Liana. 

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
 

 
 
 

Nasze sukcesy 
 
 

 
 

Christmas Card 
 

Dla uczniów klas 1-3 SP, tuż przed Świętami Bożego 

Narodzenia, przeprowadzony został szkolny etap 

gminnego konkursu „Christmas Card”, do którego 

zaprosił nas ZS w Zagórzanach, który zorganizował go 

w ramach projektu „Four Seasons with English”.  

Na szkolny etap konkursu wpłynęło wiele pięknych 

prac, a komisja konkursowa miała trudne zadanie,  

aby wyłonić zwycięzców. Po długich obradach przy-

znano trzy miejsca i trzy wyróżnienia: 

 

I miejsce - Oliwier Przybyłowicz (3 SP) 

II miejsce - Zuzanna Smołkowicz (1 SP) 

III miejsce - Gabriela Stempkowicz (3 SP) 

 

Wyróżnienia:  Bartosz Stygar (3 SP) 

            Krzysztof Guzik (3 SP) 

            Samuel Pierz (1 SP) 

Prace, którym przyznano pierwsze i drugie miejsce, 

zostały wysłane do ZS w Zagórzanach na gminny kon-

kurs. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli 

udział w konkursie! 

  

 

 

Święta Jadwiga – Królowa Polski 
 

20 grudnia podsumowano Ogólnopolski Konkurs Lite-

racki „Święta Jadwiga – Królowa Polski”, zorganizowa-

ny przez Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile. 

Zadaniem uczestników było napisanie pracy literackiej 

na temat królowej Jadwigi. Wyróżniono dwie prace 

uczniów naszej szkoły! Tytuł laureata zdobyli: Anna 

Wacławik z klasy II G, a także Jakub Wacławik z klasy 

III G. Nagrodzone prace zaprezentujemy na łamach 

„Impulsika”.  

 

Młodzież zapobiega pożarom 
 

16 i 20 marca  w Gorlicach odbyły się eliminacje gmin-

ne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”, zorganizowane przez 

Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Gorlicach. Wzięli 

w nich udział uczniowie szkół podstawowych  

i gimnazjów z Gminy Gorlice, także z Klęczan: 

Krystian Dobek z klasy 5 SP oraz 

Szymon Czerwień (III G), który  zdobył II miejsce! 

 

Maski i stroje karnawałowe 
 

W marcu rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny „Maski i stroje karnawałowe z recyklingu”, 

zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 5  

w Pabianicach. Miłosz Duran z Oddziału Przedszkol-

nego II zdobył w tym konkursie wyróżnienie!  

 

Serdeczne gratulacje! 



Uśmiechnij się! 
 

 
 
Do dyrektora cyrku przychodzi kobieta – mała, szczuplutka, 
w okularach – i proponuje: 
- Chcę być u was pogromcą tygrysów. 
Dyrektor, skrywając uśmiech: 
- No, dobra, spróbujmy. Tam, w tamtej klatce tygrysy się 
rozbestwiły. Pani pójdzie i uspokoi je. 
Kobieta podchodzi do klatki, spokojnie otwiera drzwi, 
wchodzi i krzyczy: 
- CISZA!!! 
Tygrysy momentalnie uspokoiły się. Zaskoczony dyrektor 
pyta: 
- Dlaczego chce pani u nas pracować? 
- Męczy mnie obecna praca. 
- A co pani robi? 
- Jestem nauczycielem. 
 
Kowalski, jak zwykle, przyszedł spóźniony do pracy i zbiera 
standardowy ochrzan od szefa: 
- Był pan w wojsku, Kowalski? 
- Byłem. 
- I co tam panu mówił sierżant, jak się pan spóźniał?! 
- Nic szczególnego… „Dzień dobry, panie majorze”… 
 
Jeżeli już trzeci dzień nie chce ci się pracować, to znaczy,  
że jest środa. 

 
 

Humor zeszytów szkolnych 
 
Robinson z Piętaszkiem wkrótce zaludnili bezludną 
wyspę. 
 
Jacek Soplica po swojej śmierci był jakiś nieswój,  
ale przecież wiedział, że całe życie poświęcił ojczyźnie. 
 
Kochanowski opisuje lipę rosnącą w jego utworze. 
Fraszka powstała siedząc pod lipą. 
 
Serce znajduje się na mostku. 
 
Osobiście uważam, że „Wesele” napisał Wyspiański. 
 
Przez kilkadziesiąt lat Polska nie pokazywała się na 
mapie, bo była rozebrana. 
 
Wojski przyłożył ucho do ziemi, żeby zobaczyć, gdzie 
jest niedźwiedź. 
 
Jednym z nałogów chłopskich w XVIII wieku było pi-
jaństwo, któremu Krasicki poświęcił wiele czasu  
i wysiłku. 
 
Krasicki zawsze wesoły i uśmiechnięty zmarł w roku 
1801. 
 
Liczne wypadki spowodowane są także przez dzieci.  
Te ostatnie powstają przez niedbalstwo, nieostrożność 
lub podczas zabawy. 
 

 
 
Na skutek żałoby swojej matki Iwona urodziła się 5 lat 
po śmierci swojego ojca. 
 
Gramatycznie rzecz biorąc, dziewczyna ma inną koń-
cówkę niż chłopiec 
 
Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały groby 
tętniące życiem. 
 
Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia. 
 
Bogurodzica była napisana w języku polskim  
po łacinie. 
 
Jeż i jaskółka to zwierzęta, które pomagają rolnikowi 
w zjadaniu robaków. 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne lekcje … 
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Joanna Czeluśniak (6 SP), Natan Siwulski, Natalia Burkot (5 SP)  

Pomoc techniczna: Krystian Dobek (5 SP), Katarzyna Jagielska-Liana   

Rozprowadzanie gazety: Szymon Czerwień (III G) 
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