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ŚMIERĆ PRZYCHODZI CICHO 
 
8 listopada 2017 r. uczestniczyliśmy w pogrzebie pani Marii 

Grądalskiej - sprzątaczki, która długie lata pracowała i mieszkała 
w naszej szkole. Pogrzebową Mszę Św. odprawił ks. Henryk 
Rzeźnik w kościele parafialnym w Klęczanach.  

Pani Grądalska została pochowana na cmentarzu parafial-
nym w Libuszy. W imieniu społeczności szkolnej zmarłą poże-
gnała dyrektor szkoły pani Jadwiga Kalisz: 

 
„Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona. 
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem 
nie na czas…” 

 
Pani Maria Grądalska, którą dzisiaj żegnamy, przebyła nie-

spełna dziewięćdziesięcioośmioletnią drogę na pielgrzymim 
szlaku do Domu Pana. Jej życie nie było usłane różami. W latach swojej młodości przeżyła wojnę, często – 
jak sama opowiadała - Ona i jej rodzina cierpiała niedostatek i głód. Od 1września 1979 roku była zatrud-
niona w Szkole w Klęczanach, która wówczas była Punktem Filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kobylance, 
jako sprzątaczka. 

Praca sprzątaczki w tamtym czasie była ciężka – szczególnie w okresie zimowym, kiedy trzeba było 
przyjść do pracy bardzo wcześnie, aby przynieść węgla i rozpalić w piecach kaflowych w klasach, żeby 
uczniowie mieli ciepło, gdy przyjdą się uczyć. 

Potem trzeba było wynieść popiół i wysprzątać pomieszczenia szkolne. W tym czasie w szkole nie było 
również bieżącej wody, co było dodatkowym utrudnieniem w pracy sprzątaczki. Od 15 października 1986 
roku pani Maria mieszkała w maleńkim mieszkanku służbowym w budynku szkoły. Dnia 3 października 1989 
roku odeszła na emeryturę. Pani Maria zawsze była naszą szkolną babcią. Często nas odwiedzała i opowia-
dała o swoim życiu, o jego blaskach i cieniach.  

Bardzo kochała kwiaty i one też ją kochały, bo zawsze odwdzięczały się jej swoim pięknem. Jej mieszka-
nie zawsze było pełne kwiatów. Z ogromną pasją i zaangażowaniem uprawiała swój maleńki ogródek  
w kąciku szkolnej działki. Kochała tę pracę i często o niej mówiła z przejęciem. Lubiła, kiedy przechodnie 
zaglądali do jej ogródka i chwalili jego urok. 

W czerwcu 2010 roku Klęczany nawiedziła powódź, która nie oszczędziła także Jej mieszkania. Po re-
moncie z radością wróciła do swojego domu. Często widywaliśmy Ją spacerująca po obejściu szkoły, często 
nas odwiedzała. Zawsze ciepła, uśmiechnięta, dla każdego znalazła życzliwe słowo. Taka panią Marię za-
pamiętamy.  

Dziś, kiedy przyszło nam odprowadzić Panią na miejsce wiecznego spoczynku, pragniemy z całego serca 
podziękować za wszystko dobro, którego od Pani doświadczyliśmy, za życzliwość i serce, którym potrafiła 

Pani tak umiejętnie obdzielić wszystkich.  
Droga Pani Mario, trudno się rozstać, ale wie-

rzymy głęboko, że dobry i miłosierny Bóg przyjmie 
Panią do chwały wiecznej i kiedyś, kiedy i nas 
odwoła z tego świata, spotkamy Panią u Jego 
boku. 

 
Pani Maria Grądalska w marcu 2010 roku ob-

chodziła swoje 90. urodziny. Z tej okazji opowie-
działa o swoim życiu redakcji „Impulsika” („Com 
przeżywała, to strach…” – „Impulsik” nr 62). 
 

Zebrała: Bożena Cetnarowicz-Mańka



LISTOPADÓW  PRZEMIJANIE 
 

W naszej szkole, jak każdego roku, celebrujemy tradycje związa-

ne z obchodami świąt państwowych. 10 listopada uczniowie i na-

uczyciele wzięli udział w akademii poświęconej 99 rocznicy odzy-

skania niepodległości przez Polskę. 

Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego, 

po którym nastąpiła część artystyczna. Usłyszeliśmy okolicznościo-

we wiersze, fragmenty poezji patriotycznej oraz piosenkę „Niepodle-

głość” w wykonaniu uczennic klasy 5 SP.  

Najważniejszą częścią tegorocznej uroczystości był przegląd pie-

śni patriotycznej w wykonaniu uczniów poszczególnych klas. Kolej-

no zaśpiewali: 

 najmłodsi -  „Leguny w niebie”,  

 klasa 4 SP - „Pierwszą Brygadę”,  

 klasa 5 SP - „Przybyli ułani”,  

 klasa 6 SP - „Rozkwitały pąki białych róż”,  

 klasa 7 SP - „Wojenko, wojenko”,  

 klasa  II G - „Szarą piechotę”,  

 klasa III G - „Hej, hej ułani”.  

Nad doborem pieśni i oprawą muzyczną czuwał pan Bogumił 

Łasak. Dekoracją i narracją zajęli się przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego. Przygotowanie uczniów do wystąpienia na scenie 

powierzono wychowawcom.  

Niech tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości będą dowodem naszej jedności, uczuć 

patriotycznych, szacunku wobec symboli narodowych i sztandaru szkoły. 
Aneta Boryczko 

ROBIMY JASEŁKA! 
Mini projekt „Teatrzyk jasełkowy” powstał spontanicznie. Inspiracją był cykl zajęć 

„Jak możemy świętować?” oraz tekst Marii Kulis „Robimy jasełka?”. Podobnie jak 

uczniowie z czytankowej klasy pani Magdy przygotowali teatrzyk jasełkowy i  przed-

stawili go swoim rówieśnikom w szkole, tak i nasi drugoklasiści podjęli decyzję  

o przygotowaniu krótkiej inscenizacji o Bożym Narodzeniu.  

Wychowawczyni napisała scenariusz „skrojony na miarę” siedmiu aktorów - 

uczniów klasy 2 SP. W przedstawieniu wystąpili: aniołowie, Maryja, św. Józef i pastuszkowie. Pani wspól-

nie  z dziećmi wybrała kolędy i pastorałki. Rodzice uszyli i  przygotowali stroje. Ponad tydzień trwała nauka 

ról,  próby i przygotowanie rekwizytów. W czwartek 21 grudnia pięknie przebrani drugoklasiści przedstawi-

li swój teatrzyk najpierw rodzicom, a potem przedszkolakom młodszym i starszym. Słowami wypowiedzia-

nymi przez Anioła: „Radujcie się wszyscy - i starzy, i młodzi - w betlejemskiej szopce Bóg wam się naro-

dził” oraz św. Józefa: „Kolę-

dujmy i świętujmy w radości  

i zgodzie, świat na chwilę 

znów jest rajem, gdy się Chry-

stus rodzi” wprowadzili wi-

dzów w radosny czas Świąt 

Bożego Narodzenia. 

Realizacja tego mini pro-

jektu sprawiła wszystkim wiele 

radości i zadowolenia, a mło-

dym aktorom dostarczyła no-

wych doświadczeń i umiejęt-

ności.  

Teresa Gizara



DLA BABCI  I  DZIADZIA 
W miesiącu styczniu wpisane są takie dni, które 

wzbudzają ogromne emocje, zarówno u dzieci jak i ich 

najbliższych - to święto Babci i Dziadka. Dziadkowie 

to ogromny skarb dla dzieci, to oni sprawiają, że dzie-

ciństwo jest szczęśliwe i radosne, wywołują na twa-

rzach dzieci uśmiech, oni zawsze mają czas i wiele 

ciekawych historii, którymi chętnie się dzielą.   

Dlatego dla nich, w podziękowaniu za ich wielkie 

serce, dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz 

uczniowie klas 1-3 SP dnia 22 stycznia przygotowali 

występy, które od wielu lat są tradycją w naszej szko-

le. Na początek na scenie pojawiły się przedszkolaki, które swoich gości przeniosły na leśną polanę. Na sce-

nie występowały zwierzątka: niedźwiadki, zające, wiewiórki, pszczółki, które przynosiły prezenty dla Babć  

i Dziadków, aby byli zdrowi i mieli siłę do zabawy z wnuczętami. Następnie swoich dziadków w świat ba-

jek zabrały dzieci starsze, a mianowicie uczniowie klas 1-3 SP. Przedstawiali oni między innymi: Czerwo-

nego Kapturka, Jasia i Małgosię oraz Śpiącą Królewnę. Dzieci  recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tań-

czyły, a także przygotowały wspaniałe, kolorowe laurki, a wszystko po to, aby podziękować Babciom  

i Dziadkom za to, że są obecni w ich życiu i bardzo je kochają.  

Goście z dumą patrzyli na swoje wnuczęta i wielkimi brawami dziękowali za występy. Atmosfera była 

uroczysta i pełna radości. Święto Babci i Dziadka to dzień pełen wzruszeń i radości. 

Anna Wantuch 

 
 

 

 



 
Od 8 do 18 stycznia szkolne grupy kolędnicze odwiedzały domy mieszkańców Klęczan i okolic. W bieżącym roku 

szkolnym wzięło w nich udział 16 uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach. Tym razem nie doskwierał mróz, ale 

można było utonąć w błocie. Dzielni kolędnicy nie zrażali się jednak. Mimo że nękani chorobami (z dwóch grup utwo-

rzono w końcu jedną), zdołali dotrzeć wszędzie tam, gdzie oczekiwano ich z otwartymi sercami. 

                                                                                                              
Uczestnicy kolędowania:  
Klasa  4 SP 

1. Krzysztof Guzik 
2. Eryk Pabisiński 
3. Bartosz Stygar 

Klasa 5 SP 
4. Karolina Kalisz 
5. Tymoteusz Pietrzycki 
6. Patryk Rutana 
7. Kamil Wielopolski 
8. Oliwia Wielopolska 

Klasa 6 SP 
9. Natalia Burkot 
10. Krystian Dobek 
11. Adrian Kaleta 
12. Bartosz Luksa  
13. Hubert Pabisiński 
14. Marcel Praiznar 
15. Natan Siwulski 

Klasa 7 SP 
16. Joanna Czeluśniak 

 
Grupy kolędnicze (scenariusz, kostiumy, próby, 
ustalanie tras, rozliczenie, sprawozdanie) przygo-
towała pani Edyta Duran.  
 
Opiekę nad uczniami sprawowali:  

1. Katarzyna Jagielska-Liana 
2. Katarzyna Ciapaj  
3. Małgorzata Ostrowska 
4. Małgorzata Horowicz-Dusza 
5. Bogumił Łasak 
6. Iwona Felenczak-Pyż 
7. Tomasz Górski 
8. Renata Wojnarska 
9. Edyta Duran  

 

 

Nagrodą za wytrwałość była pachnąca 

pizza i satysfakcja, że… daliśmy radę! Zebrana suma w wysokości  2681,50 zł została przekazana dyrektorowi 

Szkoły Podstawowej w Klęczanach - pani Jadwidze Kalisz. Na co zostanie przeznaczona – zdecyduje młodzież szkolna.   

 

Wszystkim, którzy przyjęli nas serdecznie i ze zrozumieniem oraz dołożyli się finanso-

wo do wsparcia naszej inicjatywy serdecznie dziękujemy! 

                                                                                                 

Edyta Duran



ZAWSZE W BIEGU 
 

Bywają w naszej szkole rzadko i zwykle w po-

śpiechu mijają nas na szkolnym korytarzu. 

Zawsze w biegu. Wszystko dlatego, że nasza 

szkoła jest jedną z dwóch lub trzech, w których 

pracują. To niełatwe, ale radzą sobie z tym do-

brze już od wielu lat. Postanowiliśmy poznać ich 

trochę bliżej. O rozmowę poprosiliśmy: 

panią Małgorzatę Augustyn – nauczyciela  

techniki, 

panią Karoliną Górską – nauczyciela fizyki, 

pana Wojciecha Bogdana – nauczyciela  

geografii 

 

Redaktor: Dzień dobry! Dziękuję, że zgodzili-

ście się odpowiedzieć na kilka pytań. Zaczyna-

my od najważniejszego (dla nas) pytania. Za co 

lubicie naszą szkołę? 

 

Pani Małgorzata Augustyn:  

Za panującą tutaj miłą atmosferę. 

 

Pani Karolina Górska:  

Za miłą atmosferę i ciepłe przyjęcie. 

 

Pan Wojciech Bogdan:  

Ja podobnie, ale najbardziej lubię tę szkołę za kla-

sy, w których jest mało uczniów. To duży plus! 

 

Red.: Którą klasę lubicie najbardziej? 

 

Pani Małgorzata Augustyn:  

Wszystkie klasy, które uczę są moimi ulubionymi. 

 

Pani Karolina Górska:  

Wszystkie, z którymi pracuję. 

 

Pan Wojciech Bogdan:  

Staram się wszystkie klasy traktować jednakowo. 

Dlatego nie mogę powiedzieć, że któraś z klas jest 

moją ulubioną, choć muszę przyznać, że zawsze 

mam słabość do klas, których jestem wychowaw-

cą. I dlatego moja naj... naj…  to klasa IV A  

z Kobylanki. 

 

Red.: Jakie są Wasze największe marzenia? 

 

 

Pani Małgorzata Augustyn:  

Moje największe marzenie to pojechać do  

Australii. 

 

Pani Karolina Górska:  

Moje największe marzenie to mieć więcej czasu 

dla siebie i bliskich. 

 

Pan Wojciech Bogdan:  

Klasopracownia geograficzna w Klęczanach, gdzie 

mógłbym gromadzić wszystkie okazy, pomoce 

dydaktyczne itp. To oczywiście marzenie zawo-

dowe. A prywatne… zachowam dla siebie. 

 

Red.: Dlaczego wybraliście właśnie ten przed-

miot? 

 

Pani Małgorzata Augustyn:  

Wybrałam ten przedmiot, gdyż zawsze interesowa-

ły mnie „nowinki” ze świata techniki. 

 

Pani Karolina Górska:  

Wybrałam ten przedmiot zupełnie przypadkiem. 

 

Pan Wojciech Bogdan:  

Zawsze interesowałem się przyrodą, geografią i… 

historią. Wybrałem geografię i nie żałuję. 

 

Red.: A jaka najzabawniejsza historia wydarzy-

ła się podczas Waszej lekcji? 

 

Pani Małgorzata Augustyn:  

Najzabawniejsza historia na mojej lekcji nie jest 

związana bezpośrednio z informacjami technicz-

nymi. Było to wielkie odkrycie, że Polska graniczy 

z Chinami! 



Pani Karolina Górska:  

Najzabawniejsza historia na mojej lekcji? Mam 

wiele takich, bo uczniowie są niezwykle kreatyw-

ni. A raz to właśnie mnie prawie udało się spalić 

szkołę… Przy okazji omawiania zjawiska rozsze-

rzalności temperaturowej, rozlany denaturat zapalił 

się na ławce. Zdziwieni byli zarówno uczniowie 

jak i ja. Na szczęście sytuację udało się opanować. 

 

 
 

Pan Wojciech Bogdan:  

W ciągu ponad 30 lat mojej pracy takich zabaw-

nych sytuacji było bardzo dużo. Trudno wybrać 

jedną. Najbardziej utkwiła mi w pamięci odpo-

wiedź uczennicy: „Wielbłąd jest dobrze przysto-

sowany do życia na pustyni - chodzi od oazy nu-

mer 1 do oazy numer 2”. I drugie (ta sama autor-

ka): „Amazonię nazywamy Zielonymi Płucami 

Świata, bo są zielone, rosną na wzgórzach i mają 

kształt płuc.” 

 

Red.: Zapewne każdy wie, że uczycie w więcej 

niż jednej szkole. Gdzie jeszcze? 

 

Pani Małgorzata Augustyn:  

Uczę też w szkole w Zagórzanach i Kwiatonowi-

cach. 

 

Pani Karolina Górska:  

Ja uczę też w szkole w Kobylance i Dominikowi-

cach. 

 

Pan Wojciech Bogdan:  

A ja uczę też w szkole w Kobylance. 

 

Red.: A teraz może opowiecie coś krótko o so-

bie? Czytelnicy na pewno chcieliby Was lepiej 

poznać. 

 

Pani Małgorzata Augustyn:  

Z wykształcenia jestem geografem. Lubię podróże 

„małe” i „duże”, a moją pasją są wysokogórskie 

wędrówki. 

 

Pani Karolina Górska:  

Krótko się nie da. Jestem nauczycielem od prawie 

10 lat. Praca w szkole dostarcza mi dużo satysfak-

cji, ale nie wyobrażam sobie życia bez sportu. 

Największą energię zyskuję na zajęciach fitness 

oraz podczas sportowych wypraw z rodziną  

(basen, narty, rowery). 

 

Pan Wojciech Bogdan:  

Mój rodzinny dom jest w Kobylance na Skale, 

dlatego bardzo dużo czasu spędzałem w Klubie 

Rolnika w Klęczanach (był w pomieszczeniu dzi-

siejszej stołówki szkolnej). Tutaj miałem wielu 

przyjaciół i znajomych. Jeżeli chodzi o moje  

wykształcenie, to skończyłem: LO „Kromer”,  

Studium w Krośnie i WSP w Krakowie na kierun-

ku geografia oraz studia podyplomowe na kierunku 

przyroda. Od samego początku pracowałem  

w Kobylance, a w Klęczanach uczę od 2010 roku. 

Prywatnie: mąż, ojciec dwóch córek i syna oraz 

dziadek Leona. 

 

Red.: Dziękuję serdecznie! 

 

Pani Małgorzata Augustyn, pani Karolina Gór-

ska i pan Wojciech Bogdan: My również dzięku-

jemy!  

Rozmawiała: Joanna Czeluśniak



OD MAK-a DO… MŁODZIEŻOWEJ 
RADY GMINY 

Podsumowanie 
12 grudnia w Szkole Podstawowej w Klęczanach odbyło się uroczyste podsumowanie 
projektu Młodzi-Aktywni-Kreatywni. W uroczystości wzięły udział grupy projektowe  
z Gminy Gorlice i ich opiekunowie oraz zaproszeni goście. W części oficjalnej omó-
wiono wszystkie inicjatywy zrealizowane w ramach projektu, wręczono certyfikaty 
oraz podziękowania. Imprezę zakończył spektakl „Imieniny Babci Anieli”. Potem od-
było się spotkanie przy herbacie i słodkim poczęstunku. 
 

Młodzieżowa Rada 
Gminy 

22 listopada odbyło się spotkanie z panem Jerzym Mikosem - 
opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu. Na spotka-
nie przybyli przedstawiciele młodzieży wszystkich grup projek-
towych MAK oraz ich opiekunowie. Dzięki temu spotkaniu 
wiemy już, na czym polega działalność młodzieżowych rad. Pan 
Jerzy Mikos przedstawił działania Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Bieczu oraz odpowiedział na pytania nurtujące młodych 
MAK-ów. Wkrótce i oni utworzą Młodzieżową Radę Gminy. 
 

Co i jak zmienić w Klęczanach? 
17 listopada w holu Szkoły Podstawowej w Klęczanach odbyła się publiczna debata, której celem było znalezienie 

odpowiedzi na pytanie „Co i jak zmienić w Klęczanach?”. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu MAK,  
a uczestniczyli w niej (w trzech zespołach): samorządowcy i przedstawiciele organizacji lokalnych, nauczyciele oraz 
rodzice i młodzież. W charakterze moderatora wystąpił przewodniczący Rady Gminy Aleksander Kalisz.  

Wszystkie grupy wzięły aktywny udział w pracy, a następnie przedstawiły wypracowane rekomendacje. Wiele 
propozycji powtarzało się we wszystkich zespołach:   
 budowa obiektów sportowych: boiska sportowego, 

placu zabaw, siłowni, ścieżki rowerowej, 
 budowa ośrodka zdrowia (z apteką), 
 budowa przedszkola z zapleczem kuchennym, 
 budowa domu ludowego, 
 aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utworze-

nie szerokiego wachlarza zajęć (prowadzonych przez 
instruktorów, z udziałem różnych pokoleń miesz-
kańców, w odpowiednich warunkach lokalowych). 
Wnioski te będzie można przedstawić podczas po-

siedzenia Rady Gminy za pośrednictwem mającej po-
wstać Młodzieżowej Rady Gminy. 

Wspólna debata okazała się bardzo owocna i była okazją do poznania oczekiwań zarówno młodzieży, jak i doro-
słych mieszkańców wsi. Należy mieć nadzieję, że w przyszłości większość postulatów uda się zrealizować. 

 

Wycieczka do Krakowa 
30 listopada uczestnicy projektu MAK wybrali się na wycieczkę do Krakowa. Zwiedzili 
Urząd Marszałkowski, gdzie spotkali się z przedstawicielami tej instytucji. 
 

Prawybory do MRG 
22 grudnia odbyło się próbne głosowanie na kandydatów do Młodzieżowej Rady Gmi-
ny! Poprzedziła go kampania wyborcza, w której swoich sił postanowili spróbować 
uczniowie klasy 7 SP oraz II G: Joanna Czeluśniak, Włodzimierz Wal, Karolina Pyznar, 
Aleksandra Stempkowicz oraz Martyna Wójcicka.  

Edyta Duran



XV TYDZIEŃ WOLONTARIATU 
 

 
 

Szkolne Koło Wolontariatu również w tym roku ak-
tywnie włączyło się w akcję charytatywną „Serce - Ser-
cu” Fundacji Sądeckiej, mającą na celu zbiórkę żywno-
ści dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji mate-
rialnej. Wolontariusze naszej szkoły z klasy 7 szkoły 
podstawowej oraz klas II i III gimnazjum, stojący przy 
wejściu do sklepu MPM w Klęczanach, rozdawali ulotki 
zachęcające do kupienia i przekazania na cele charyta-
tywne dowolnego produktu spożywczego. Akcja pro-
wadzona była w dniach 8 – 9 oraz 15 – 16 grudnia 2017 
roku.  

 
 
Z zebranych darów przygotowaliśmy 26 paczek 

żywnościowych. Współpracując z Parafialnym „Caritas”  
w Klęczanach, dary przekazaliśmy do rodzin uczniów 
naszej szkoły oraz osób starszych i samotnych. 

Renata Wojnarska 

 

RETUSZ 
W poniedziałek 6 listopada uczniowie klas 4 - 7 SP 

oraz II-III gimnazjum wzięli udział w przedstawieniu 

profilaktycznym „Retusz” poruszającym problematykę 

papierosów, alkoholu, dopalaczy i używek. Spektakl 

przedstawiła grupa teatralna INSPIRACJA. 

Fabuła spektaklu osnuta jest wokół rozterek typo-

wych dla młodych ludzi. Często wynikają one z trudno-

ści dokonania wyboru między stylem życia lansowanym 

przez komercyjne media, a wartościami propagowa-

nymi przez rodzinę i szkołę. Szczególnie w wieku,  

w którym wielu chciałoby dołożyć sobie do metryki 

kilka lat, aby przedwcześnie zapoznać się z niektórymi 

„atrybutami dorosłości”. Życie dwójki młodych bohate-

rów kręci się wokół świata fotografii. Ich azyl to ciem-

nia, do działania napędzają ich marzenia o przyszłych 

wystawach, wernisażach, publikacjach w prestiżowych 

tygodnikach. Obraz przyszłości jest u nich klarowny - 

jak „ostra” fotografia. Jednak z drogi do celu zawraca 

ich wpływ środowiska. Bycie cool, trendy, wyrażane 

poprzez bezrefleksyjny pęd ku rozrywce za wszelką 

cenę, często wydaje się atrakcyjniejszy od próby bycia 

sobą. Z czasem ich fotografie - funkcjonujące w spekta-

klu jako czytelna metafora stanu ducha bohaterów - 

stają się coraz bardziej rozmyte i niewyraźne. Obraz 

przyszłości blaknie jak stare zdjęcia i wymaga retuszu.  

Program „Retusz” nie ogranicza się do standardo-

wego pogłębienia encyklopedycznej wiedzy na temat 

szkodliwości używek: papierosów, alkoholu, narkoty-

ków. Analizuje pewne mechanizmy ich wpływu na 

człowieka - takie jak system iluzji i zaprzeczeń oraz fazy 

uzależnień. Rozprawia się z mitami dotyczącymi sub-

stancji psychoaktywnych i rzekomej nieszkodliwości 

niektórych z nich. Pokazuje, jak dzięki kształtowaniu 

umiejętności asertywnych, nie ulegać presji rówieśni-

czej. Dzięki dynamicznej formule inscenizacji, autenty-

zmowi problemów, języka postaci i przystępności fabu-

ły pozwala młodym ludziom na utożsamianie się z bo-

haterami opowieści. Dostarcza im argumentów promu-

jących zdrowy styl życia i utwierdza w przekonaniu,  

że warto bronić własnych przekonań i wartości - często 

wbrew naciskom otoczenia. 

Opracowano na podstawie:  

www.inspiracja.krakow.pl



ODBLASKOWE SPOTKANIE  
 

29 listopada przedszkolaki oraz uczniowie klasy  

1 SP wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Mało-

polski Ośrodek Ruchu Drogowego i Radio Dobrze Na-

stawione w Nowym Sączu, a dotyczącej bezpiecznego 

poruszania się po drodze.  

 

Oprócz pogadanki na temat bezpieczeństwa, pytań 

najmłodszych i odpowiedzi fachowca – pana Wiesława 

Kądziołka - na dzieci czekały również inne atrakcje.  

W naszej szkole pojawiła się owieczka Agusia, którą 

przedszkolaki uczyły bezpiecznie przechodzić na drugą 

stronę ulicy w następujący sposób: „Najpierw zobacz  

w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo”. Następ-

nie przeprowadzały ją za łapkę szybkim, ale pewnym 

krokiem. W ramach podziękowania Agusia rozdała 

wszystkim dzieciom odblaski ze swoim wizerunkiem, 

żeby zawsze na drodze były bezpieczne. Akcja ta 

uświadomiła dzieciom, jak niebezpieczne dla pieszego 

jest poruszanie się po zmroku i jak ważne jest to, aby 

mieć ze sobą odblask, aby nadjeżdżający samochodem 

kierowca mógł w porę zareagować.  

Dziękujemy panu Józefowi Kurczabowi za propozy-

cję spotkania i pomoc w jego zorganizowaniu, a pa-

niom – Edycie Majocha z radia RDN oraz Agnieszce 

Rossmanith, przedstawicielce MORD-u  - za stworzenie 

postaci Odblaskowej Owieczki Agusi. 

Anna Wantuch 
 

AKTYWNA TABLICA 
 

Wszystkie szkoły Gminy Gorlice - w tym również 

Szkoła Podstawowa w Klęczanach - biorą udział w rzą-

dowym programie „Aktywna Tablica”, której celem jest 

rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informa-

cyjno - komunikacyjnych.  

Oświatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny 

Gminy Gorlice przygotował wniosek do Wojewody 

Małopolskiego o udzielenie wsparcia finansowego na 

ten cel. Przeszedł on pozytywną weryfikację i wszystkie 

szkoły zostały zakwalifikowane do programu. Wojewo-

da przyznał Gminie Gorlice dotację w wysokości 

126.000 zł, a Gmina zadeklarowała wkład własny  

w wysokości 31.500 zł. Dzięki pozyskanym środkom 

nasza szkoła otrzymała dwa interaktywne monitory 

dotykowe Promethean 65’,  jeden projektor multime-

dialny oraz sześć głośników o łącznej wartości 

17698,76 zł. Z budżetu szkoły zakupiono dodatkowo: 

ekran do rzutnika multimedialnego, kartę grafiki oraz 

(do jednego z monitorów) stojak mobilny, komputer  

w standardzie Open Pluggable Specification (OPS)  

z systemem operacyjnym WINDOWS 10, klawiaturę  

i mysz bezprzewodową - za kwotę 5 594 zł. Dzięki pro-

gramowi „Aktywna Tablica” nasza szkoła pozyskała 

sprzęt multimedialny o wartości 23 293,81 zł. 

Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie funkcji  

i obsługi urządzeń oraz oprogramowania. Zgodnie  

z wymogami programu będą również dzielić się swoimi 

doświadczeniami w wykorzystaniu monitorów dotyko-

wych, udostępniać scenariusze lekcji, opracowania  

i inne pomocne materiały. 

Otrzymany sprzęt jest na bieżąco wykorzystywany 

na wszystkich zajęciach i w interesujący dla uczniów 

sposób pozwala zdobywać i utrwalać wiedzę i umiejęt-

ności. 

Bożena Cetnarowicz-Mańka 

 



Krótko i na temat 
 

Opowieści chopinowskie  
8 listopada odbyły się spotkania z muzyką poważną. Każda grupa wiekowa 1-3 SP, 4-6 SP 
oraz 7SP – IIIG miała godzinę lekcyjną muzycznej prelekcji. Bohaterem spotkania mu-
zycznego był Fryderyk Chopin. Poprowadził go pan Marek Potempa.     (MO) 
 

Wizyta absolwenta 
24 listopada w trakcie warsztatów  
w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery, 
odwiedził nas absolwent naszej szkoły 
Patryk Wielopolski. Patryk jest obecnie uczniem klasy drugiej Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach i kształci 
się w zawodzie monter robót wykończeniowych. W trakcie rozmowy 
uzyskaliśmy wiele cennych informacji na temat nauki i codziennego 
funkcjonowania w słynnej „budowlance”. Wspólnie przejrzeliśmy 
stronę internetową szkoły, zapoznaliśmy się z aktualnymi kierunkami 
kształcenia i ubiegłorocznym regulaminem 
rekrutacji. Patryk uświadomił nam, jak waż-

ne są - z punktu widzenia wyboru szkoły ponadgimnazjalnej - wyniki egzaminu gimnazjalne-
go i oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum. Dzięki temu wiemy, że nasza przyszłość 
jest w naszych rękach. Cieszymy się, że nasz kolega chętnie powraca w mury naszej szkoły  
i dziękujemy za spotkanie.   (AB) 
 

Dzień Pluszowego Misia  
24 listopada w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Przedszkolaki na zajęcia 
przyniosły swoje misie, które przedstawiały innym dzieciom. Były zabawy, malowanie mi-
siów, pamiątkowe zdjęcia oraz niespodzianka - spotkanie z „dużym misiem” (w tej roli pani 
Paulina), którego dzieci szybko rozpoznały.     (AW) 

 

Mikołajki w kinie 
Mikołajki w kinie „Helios” w Nowym Sączu stały się 
już szkolną tradycją. Tym razem obejrzeliśmy  „Tara-
paty”. Młodsi byli na filmie „Coco” w Gorlicach.   
(MO)  
 

Spotkanie ze strażakiem 
14 grudnia odwiedził nas strażak – pan Piotr Orlof. 
Opowiadał, jak groźny jest czad i skąd się bierze,  
jak postępować w razie pożaru oraz jak być bez-
piecznym na drodze. Dowiedzieliśmy się, że ciekawa, 
ale i trudna jest praca strażaka.    (MO) 

 

 
Świątecznie 
22 grudnia - ostatni przedświąteczny dzień nauki 

szkolnej - spędziliśmy w szczególny sposób. Trzeba 

było „zaliczyć” kilka lekcji, ale przecież nikt nie myślał 

o nauce! W powietrzu unosiły się zapachy barszczu  

z uszkami, pierogów oraz pysznych ciast i ciasteczek. 

Kiedy już usiedliśmy w swoich klasach, razem z wy-

chowawcami, przy nakrytych białymi obrusami sto-

łach, magia świąt zaczęła działać. Potem wszyscy ra-

zem spotkaliśmy się w holu szkoły, aby życzyć sobie 

Wesołych Świąt!           (MO)   



OPŁATKOWE WARSZTATY 
 

Boże Narodzenie to najpiękniejsze i najbardziej rodzin-

ne święta w całym roku. Z tej okazji niemal każda polska 

rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu pięknie udekoro-

waną choinkę. Zwyczaj ten pochodzi z Niemiec, a w Polsce 

przyjął się dopiero w XVIII wieku. Pamiętać należy, że tra-

dycyjną ozdobą polskich domów była wcześniej podłaź-

niczka. Co to jest podłaźniczka? Jaką rolę pełniła, jak była 

wykonywana i jakie ozdoby ją stroiły?  

Tego nasi uczniowie dowiedzieli się w Skansenie Wsi 

Pogórzańskiej im. prof. Reinfussa w Szymbarku podczas 

warsztatów ozdób bożonarodzeniowych. W dniu 20 grudnia klasy czwarta, piąta i szósta, pod opieką pani Anety 

Boryczko, pani Małgorzaty Ostrowskiej oraz pani Justyny Maciejowskiej, udały się do Szymbarku, by podczas 

zajęć w skansenie zapoznać się z dawnymi tradycjami świątecznymi, jak też samodzielnie wykonać ozdoby cho-

inkowe z papieru i opłatka. Wszyscy uczniowie ochoczo pracowali, w twórczy sposób dekorowali swoje ozdoby, 

które po zajęciach mogli zabrać do domu.  

Wprowadzeni w świąteczny klimat, w radosnych nastrojach wróciliśmy do szkoły.  

Aneta Boryczko 
 

Warto zobaczyć?  
 

Dnia 4 grudnia klasy 4-7 SP pojechały na wycieczkę do Kra-

kowa. Głównym jej celem była wizyta w Tetrze Ludowym na 

spektaklu „Mały Książę” wyreżyserowanym na podstawie 

książki Antoine de Saint-Exuperyego o tym samym tytule.  

Kierownik wycieczki – pani Małgorzata Ostrowska – poinfor-

mowała nas, jak mamy się zachowywać i przedstawiła w skró-

cie plan wycieczki. Na miejsce dotarliśmy szybko i przed sztu-

ką mieliśmy sporo czasu, który wykorzystaliśmy na rozmowy, 

pamiątkowe zdjęcia i zamawianie produktów dostępnych  

w barze. Przed wejściem sprawdzono nam bilety i usiedliśmy 

na swoich miejscach. 

Sztukę rozpoczęła muzyka i piosenka wykonana przez niektórych aktorów. Następnie występ rozpo-

czął pierwszy aktor – Pilot. Za nim pojawił się główny bohater, czyli Mały Książę. Później spektakl się 

rozwijał – opowiadał o podróżach chłopca na inne planety. Na każdej z nich mieszkał jej właściciel: Róża, 

Bankierka, Próżny, Pijak, Król, Geograf i Latarnik. Prawie wszyscy przedstawiali negatywne cechy doro-

słych ludzi, np. pragnienie nieograniczonej władzy, pychę, egoizm, pijaństwo, chciwość czy zachłanność. 

Tylko u Latarnika pokazane zostały pozytywne cechy. Latarnik jako jedyny wykonywał pożyteczną pracę 

– zapalał i gasił latarnię. On jeden nie wydał się chłopcu śmieszny. Mały Książę podziwiał jego zaangażo-

wanie i oddanie się pracy.  

Spodobał mi się fragment, podczas którego Lis opowiada młodemu podróżnikowi, co to znaczy „oswo-

ić kogoś”. Dzięki niemu udało się wytłumaczyć widzom, co to znaczy bliskość. Na pożegnanie Mały Książę 

otrzymał sekret: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.” 

Duże wrażenie zrobiło na mnie zmieniające się na ścianie tło oraz niezwykle ciekawe kostiumy arty-

stów. Urozmaiceniem spektaklu były piosenki i akrobaci. Przedstawienie mówiło o przyjaźni, miłości  

i o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy. 

Spektakl dostarczył nam sporo wrażeń i zwrócił uwagę na to, co w życiu ważne. Mam nadzieję, że bę-

dzie okazja, by jeszcze raz odwiedzić Teatr Ludowy.   

Oliwier Przybyłowicz, klasa 4 SP



Pisać każdy może…  

 

PUCHAR ŻYCIA 
Witam, to znów ja! Sporo czasu minęło, odkąd przeczytaliście o mojej pierwszej 

przygodzie. Tym razem z Lukiem wybraliśmy się na pustynię Kozhar, aby znaleźć 

kryształowy Puchar Życia. Po odkryciu Złotego Jaguara byliśmy bardziej niż pewni, 

że taki puchar istnieje.  

Wcześnie rano wstaliśmy i wróciliśmy na pustynię. Było na niej bardzo gorąco,  

a nasze zapasy wody  wypiliśmy zaraz na początku. Już po chwili czuliśmy, że to nie był dobry pomysł. Bardzo 

chciało nam się pić… Szliśmy, a piramidy, o której była mowa w legendzie, ani śladu. Po drodze spotkaliśmy 

wiele niebezpieczeństw - węże i skorpiony, lecz one nic nam nie zrobiły. Mieliśmy też okazję spróbować soku  

z kaktusa. Och, co to była za pychota! Po wielu godzinach wędrówki już rozglądaliśmy się za miejscem na noc-

leg, gdy nagle zobaczyliśmy ją! To była piramida, której szukaliśmy. Myśleliśmy, że to fata morgana, lecz tak nie 

było. Weszliśmy do środka, gdzie - o dziwo! - nie było żadnych pułapek, więc wzięliśmy puchar i szczęśliwi ru-

szyliśmy w drogę powrotną. I wtedy stało się nieszczęście… Luka ukąsił wąż, a my nie mieliśmy antidotum.  

Po krótkich mękach Luk przestał oddychać, a ja pogrążyłem się w smutku i łzach.  

Nagle puchar zaczął świecić. Poczułem, że jest bardzo zimno, a przecież byliśmy na pustyni. Gdy chciałem 

go – ogarnięty żalem i rozpaczą - rozbić o najbliższy  kamień, puchar pękł…  A wtedy stało się coś niezwykłego - 

Luk ożył! Pytał mnie, co się dzieje, ale nie potrafiłem mu odpowiedzieć. Zabrałem go do hotelu, gdzie mu  

o wszystkim opowiedziałem.  

Luk powoli dochodzi do siebie. Po takim szoku trudno wrócić do rzeczywistości. A ja czuję, że jaguar i pu-

char to nie wszystkie tajemnice tego świata. 

Oskar Pluskota 

Czytać czy nie czytać?  
 

Pamiętnik grzecznego psa  
„Ciągle słyszę od moich Państwa, że mam być grzeczny. Ale czy można mieć pretensje 

do psa, że wytrzepał się w jadalni i zachlapał ściany? Przecież byłem cały mokry! Jestem 

bardzo grzecznym psem i w dodatku – uważnym obserwatorem rzeczywistości. I widzę, 

że to ludzi można by nauczyć tego i owego. Na przykład taplania się w kałuży! Albo 

szaleńczego biegu! Przecież życie jest za krótkie na ciągłe podawanie łapy i chodzenie 

przy nodze, prawda?”   Książka nagrodzona w II Konkursie Literackim im. Astrid Lind-

gren, zorganizowanym przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. 

[Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz, Pamiętnik grzecznego psa”,   

Wydawnictwo „Literatura”] 

Klątwa złotego smoka 
W domu aukcyjnym Christies zamaskowani ninja dokonują śmiałego rabunku kolekcji japońskich malowideł. I to  

w środku toczącej się aukcji! Cały Londyn huczy od podejrzeń! Kto za tym stoi? Czyżby 

japońska mafia? Mary Jane, Jim i Martin Gardnerowie mają na ten temat własną teorię. 

Gdyby tylko Charlie nie plątał im się pod nogami, na pewno szybko rozwikłaliby zagad-

kę. Ale kiedy do akcji wkracza Jack Fox, zaczyna robić się niebezpiecznie. A potem rodzi-

na Gardnerów znika! Czyżby zostali porwani?! Bartek i Ania nie mogą zwlekać ani chwili! 

Ruszają na ratunek przyjaciołom do… Japonii! Tempo zawrotne! Nie ma chwili wy-

tchnienia! Bo też stawka jest wysoka! Tym razem gra toczy się o… nieśmiertelność! 
 

[Agnieszka Stelmaszyk, „Klątwa złotego smoka”,  Wydawnictwo „Zielona Sowa”] 

 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej! 



Andrzejki 
28 listopada u najmłodszych 3-4-latków było „superowo”! Pięknie 
ubrane przedszkolaki, pyszny poczęstunek przygotowany przez 
rodziców, zaangażowana w zabawę pani Paulina (jako wróżka) 
oraz wystrój 
sali sprawiły,  
że ten dzień był 
wyjątkowy - 
zarówno dla 
dzieci,  
jak i Pań  
w przedszkolu.     
 

 

Wróżka  
prawdę ci  

powie 
 

 

Mikołajki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Dla każdego coś miłego 

 

                        

                       Mikołajów trzech 

 

                                        I chciałbym,  i boję się… 

 

                    Jak dobrze być poziomką…



Nasze sukcesy 
 

Jesienne zwierzątka 
 

Miłosz Duran z OP I zajął II miejsce w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym „Jesienne zwierzątka z darów 
lasu”. Zorganizowało go w Przedszkole Niepubliczne 
Bajka z Warszawy. 
 

Bezpieczna sieć 
 

W grudniu Oliwier Przybyłowicz (4SP), Karolina Kalisz 
(5SP) oraz Oliwia Wielopolska (5SP) wzięli udział  
w literackim konkursie profilaktycznym „Bezpieczna 
Sieć”, zorganizowanym przez Krakowskie Stowarzy-
szenie Terapeutów Uzależnień. Zadanie uczestników 
polegało na napisaniu listu do młodszego przyjaciela, 
który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/ 
komputer, z informacjami o tym, jak bezpiecznie  
z niego korzystać. 
 

Szopki bożonarodzeniowe 
 

Aleksandra Róż (IIG) oraz Patrycja Smołkowicz (IIG) 
wzięły udział w konkursie szopek boźonarodzenio-
wych, przeprowadzonym przez Gorlickie Centrum 
Kultury. Podsumowanie miało miejsce 14 grudnia.   
 

AIDS i uzależnienia 
 

 W Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa 
Małopolskiego w Gorlicach  odbył się konkurs „Olim-
piada Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach” dla uczniów 
klas 7 SP, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpod-
stawowych z terenu powiatu gorlickiego. Do etapu 
powiatowego zakwalifikowało się 33 uczniów. Anna 
Wacławik z klasy III G otrzymała wyróżnienie. 
 

 

KRONIKA   

SPORTOWA                                                                                              
 

26 stycznia zespół w składzie: Martyna 

Kamińska, Martyna Wójcicka, Paulina Druciak, Alicja 

Ryczek, Martyna Kaszowicz, Karolina Pyznar, Natalia 

Bogdan i Julia Wal zajął III miejsce w piłce siatkowej 

dziewcząt (rocznik 2002-2004). Turniej został rozegra-

ny w Stróżówce w ramach XXIII  Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej i Gimnazjalnej Gminy Gorlice.          

 

Wszystkim serdecznie  

gratulujemy! 

Uśmiechnij się! 

Zima. Dwa jelenie stoją przy paśniku i żują ospale siano.  
W pewnej chwili jeden z nich mówi: 
- Wiesz, tak bardzo chciałbym, żeby już była wiosna. 
- Tak ci mróz doskwiera? 
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie! 
 
Policjant zatrzymuje samochód i mówi do kierowcy: 
- Siódmy raz pana zatrzymuję i siódmy raz gubi pan ładu-
nek! 
- A ja siódmy raz panu powtarzam, że jest zima, a ten samo-
chód to piaskarka. 
 
Mężczyzna - istota tak krucha, że przeziębia się żując gumę 
Winterfresh… 
 

- W czym skoczkowie narciarscy są lepsi od alpinistów?  
- Skoczkowie skaczą na K185, a alpiniści zaledwie na K2. 
 

 
 
Baca żali się juhasowi: 
- Telewizja kłamie i manipuluje nawet w prognozie pogody! 
Jak w Warszawie spadło 15 centymetrów śniegu, to alar-
mowali, że katastrofa pogodowa. A jak mi całą chałupę 
zasypało, to mówili, że są świetne warunki narciarskie. 
 
- Kto to jest prawdziwy narciarz?  
- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo 
znanej miejscowości górskiej, przy pomocy bajecznie dro-
giego sprzętu. 
 

Środek mroźnej zimy, las, śniegu po pas. Przez zaspy prze-
dziera się wkurzony niedźwiedź. To złamie choinkę, to 
przewróci paśnik, to sponiewiera wilka - krótko mówiąc - 
wściekły! Chodzi i gada: 
- I po jakiego czorta ja piłem tę kawę we wrześniu... 
 
- Skąd Eskimos wie, że zima jest naprawdę ostra? 
- Kiedy mu się psy łamią na zakręcie. 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne lekcje… 
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