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POMNIK TRWALSZY OD SPIŻU 
 

„Zbudowałem pomnik trwalszy od spiżu” – pisał o swojej poezji 

Horacy, wierząc, że sława człowieka trwa w jego dziełach. Z tą my-

ślą żegnaliśmy nie tylko rok szkolny 2017/2018, ale przede wszyst-

kim odchodzącą na emeryturę panią dyrektor Jadwigę Kalisz. Pani 

Dyrektor zakończyła 35-letnią pracę na stanowisku nauczyciela,  

w tym 11-letnie pełnienie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Klęczanach. Słowa uznania i podziękowania skierowali do Pani 

Dyrektor przedstawiciele Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców, 

prezes Stowarzyszenia „Jaskółka” - pani Maria Kukla, przedstawi-

cielka Ośrodka Kultury Gminy Gorlice - pani Monika Skowronek, 

Wójt Gminy Gorlice - pan Ryszard Guzik, dyrektor OZEA - pani 

Agata Cup, prezes oddziału ZNP - pani Janina Fugiel. Pan Ryszard 

Guzik w swoim przemówieniu przypomniał drogę zawodową Pani 

Dyrektor oraz wymienił najważniejsze dokonania:  

„Warto przypomnieć, że swoje pierwsze kroki w zawodzie na-

uczycielskim stawiała Pani w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kobylance, gdzie z pełnym poświeceniem oddała 

się Pani pracy wychowawczej w szkolnej świetlicy. Kolejne lata trudnej, pedagogicznej służby to nauczanie 

matematyki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kwiatonowicach oraz w tamtejszym Gimna-

zjum. Od 1 września 2007 roku na stałe związała się Pani z Klęczanami i powierzono Pani odpowiedzialne 

stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół. Odniosła Pani sporo sukcesów w nauczaniu i wychowaniu dzieci  

i młodzieży, wpajała im Pani chrześcijańskie wartości, uczyła patriotyzmu oraz szacunku dla rodzinnej kul-

tury i tradycji. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za umiejętną organizację procesu dydaktycznego,  

co owocowało wysokimi wynikami, jakie uzyskiwali uczniowie ze sprawdzianów i egzaminów. Otaczała Pani 

każdego ucznia wielką troską i ogromnym szacunkiem. 

Mądrze kierowana przez Panią szkoła, dzięki aktywności nauczycieli i uczniów, zdobyła liczne certyfika-

ty m.in. Certyfikat Jakości Ewaluacji Wewnętrznej „Szkoła Doskonaląca Się”, Ogólnopolski Projekt Eduka-

cyjny „Lepsza Szkoła” oraz wyróżnienie „Anioły Wolontariatu” za działania wdrażające idee wolontariatu 

w środowisku lokalnym. 

Dziękuję Pani za liczne prowadzone prace remontowo-modernizacyjne, za systematyczne dbanie o bazę 

szkoły, zapewnienie środków dydaktycznych umożliwiających realizację przyjętych programów nauczania  

i wychowania, a w szczególności dostęp do komputerów, Internetu i programów multimedialnych oraz suk-

cesywne doposażenie szkoły. Dziękuję za piękne festyny szkolne, uroczystości i spotkania dla rodziców.” 

Owidiusz powiedział: „Czyn mija, pomniki pozostają”. Podczas pożegnalnej uroczystości najokazalej 

zaprezentowali się uczniowie szkoły - 

ten „żywy pomnik” dyrektorskich starań 

i zabiegów. Swoją wdzięczność wyrazili 

poprzez program artystyczny złożony  

z występów wokalnych chóralnych  

i solowych, inscenizacji, scenek kabare-

towych, recytacji wierszy, tańców pol-

skich i hiszpańskich. Przypomnieli tak-

że, jak wiele – w ciągu tych 11 lat – 

działo się w naszej szkole i wokół niej:   

„Po 11 latach pełnienia funkcji dy-

rektora szkoły pani Jadwiga Kalisz zo-

stawiła szereg dzieł – zarówno tych ma-



terialnych, jak i duchowych. Dzięki jej staraniom uczymy się  

w ładnym i ciepłym budynku. Przed szkołą mamy parking oraz zie-

lony plac z kolorowymi krzewami i kwiatami. W salach zainstalo-

wano komputery, rzutniki i tablice interaktywne. Biblioteka gro-

madzi spory księgozbiór, a w stołówce można zjeść smaczne obia-

dy.  

Na przestrzeni ostatnich 11 lat – pod czujnym okiem Pani  

Dyrektor - uczniowie odnosili liczne sukcesy w wielu dziedzinach. 

Możemy pochwalić się osiągnięciami w dziedzinie humanistycznej 

– w konkursach historycznych, literackich, recytatorskich i językowych. Nasi uzdolnieni artystycznie 

uczniowie odnosili sukcesy w konkursach plastycznych i wokalnych. Mogli też prezentować swoje talenty  

w przedstawieniach teatralnych, kabaretowych oraz grupach kolędniczych. 

Pani Jadwiga Kalisz dużą wagę przywiązywała do postaci Świętej Jadwigi Królowej – patronki naszej 

szkoły. W myśl hasła Seneki: „Słowa uczą – przykłady pociągają” – pani Dyrektor ożywiła kontakty z Ro-

dziną Szkół Jadwiżańskich. Co rok braliśmy udział w rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej na Wawe-

lu, organizowaliśmy Dzień Patrona i związane z nim konkursy. Wybieraliśmy też Królową Roku, poznawali-

śmy zabytki na Szlaku Św. Jadwigi 

w Bieczu, a tym samym wzbogacali-

śmy wiedzę o historii i kulturze na-

szej Małej Ojczyzny. Z okazji 110. 

rocznicy powstania szkoły w Klę-

czanach odsłonięto w szkole kącik 

poświęcony jej patronce.  

Pani Dyrektor zabiegała rów-

nież o ochronę środowiska natural-

nego. Każdego roku uczestniczyli-

śmy w Sprzątaniu Świata i święto-

waliśmy Dzień Ziemi. Często wyru-

szaliśmy na wycieczki i rajdy. Wy-

jeżdżaliśmy na Zielone Szkoły nad 

Bałtykiem. Zorganizowaliśmy nawet ptakoliczenie! Nasi uczniowie brali udział w konkursach przyrodni-

czych, ekologicznych i geograficznych. W naszej szkole odbywały się sesje propagujące zdrowy styl życia,  

a nauczyciele wszelkimi sposobami wpajali swoim wychowankom zasady zdrowego żywienia.   

Pani Jadwiga Kalisz – z wykształcenia matematyk – dużą wagę przywiązywała do nauki przedmiotów 

ścisłych. Nasi uczniowie z powodzeniem próbowali sił w konkursach matematycznych. 

Pani Dyrektor dbała też o najmłodszych. Dzięki jej staraniom powstały dwa oddziały przedszkolne,  

a także wprowadzono w szkole stałe zajęcia świetlicowe. Rozpoczęła działalność Placówka Wsparcia 

Dziennego, a w siedzibie władz Gminy Gorlice spoczywa gotowy projekt budowy przedszkola. 

Wolontariat – to dziedzina życia szkolnego bardzo ważna dla Pani Dyrektor. Z jej inicjatywy powstało 

Szkolne Koło Wolontariatu, które dwa razy w roku – przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą – zachęcało 

uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców, do wsparcia finansowego i pracy na rzecz potrzebujących. Wraz 

z Samorządem Uczniowskim wolontariusze brali udział w akcjach: Góra Grosza, Serce – Sercu, Marsz Żon-

kilowy i wielu innych. 

Pani Jadwiga Kalisz dbała nie tylko o nasze umysły, ale i tężyznę fizyczną. Dzięki jej wsparciu w szkole 

odbywały się – oprócz zajęć wychowania fizycznego – lekcje pływania, karate, kung-fu, rytmiki i szachów. 

No i oczywiście zajęcia piłki siatkowej! Nasza szkoła może się poszczycić wieloma sukcesami w sporcie, 

nawet na szczeblu ogólnopolskim. Dużą uwagę także poświęcaliśmy tańcom – zarówno współczesnym, jak  

i narodowym.” 



Na koniec zabrała głos pani Dyrektor: 

„35 lat pracy trzeba podsumować. Co jakiś czas - kiedy kończy się rok kalendarzowy, kiedy idziemy do 

spowiedzi - robimy jakieś podsumowanie. 

Mogę powiedzieć dzisiaj, po tych 35 latach, że dane mi było realizować swoje powołanie życiowe, swoje 

pasje, zajmować się tym, co mnie cieszyło i interesowało. Praca w szkole sprawia, że człowiek czuje się 

młodo, bo cały czas ma do czynienia z dziećmi. Dzięki temu zawsze czułam się młodo i tak się czuję do dzi-

siaj. Dziękuję za życzenia 100 lat… Miałabym co robić przez te 100 lat, ale nie wiadomo, jakie plany są wo-

bec mnie.  

Czas podsumowań  to również czas podziękowań. W pierwszej kolejności dziękuję Panu Bogu za to,  

że tak pokierował moim życiem, że mogłam realizować swoje powołanie, że czułam się w tej pracy jak ryba 

w wodzie, że dał mi siłę, abym mogła pracować na pełnych obrotach. Bo tak się zawsze starałam pracować. 

Chciałabym także podziękować ludziom. Panu Wójtowi dziękuję serdecznie za to, że w bardzo trudnej dla 

mnie chwili uwierzył we mnie, zaufał mi i mam nadzieję, że tego zaufania nie  zawiodłam. Dziękuję za 

wszelką pomoc. Gdy przyszłam z pomysłem rozbudowy przedszkola, to prawdopodobnie pomyślał: „Boże, 

zwariowała kobieta, szalony pomysł jakiś…”.  Ale dzisiaj jestem szczęśliwa, że się udało go zrealizować. 

Bardzo serdecznie Panu Wójtowi dziękuję za 

wsparcie, bo kiedykolwiek udałam się z prośbą  

o pomoc, to zawsze ją uzyskałam.  

Naszego przedszkola nie byłoby, gdyby nie pani 

Agata Cup - to ona poświęciła swój czas, będąc 

jeszcze na stanowisku kierownika OZEA, żeby 

wniosek został napisany tak, by uzyskać wsparcie 

finansowe. Bo przecież wniosków było bardzo du-

żo… Serdecznie dziękuję za bardzo dobrą współ-

pracę i myślę, że ta współpraca jeszcze się nie 

kończy. Czułam ze strony pani Agaty Cup bardzo 

dużą życzliwość i wsparcie, i za to jeszcze raz bar-

dzo dziękuję. Dziękuję związkom zawodowym, bo 

zawsze mogłam liczyć na pomoc. Nawet jeśli się 

zdarzały trudne sytuacje, to potrafiliśmy rozmawiać, a o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi.  Bardzo 

serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom działającym na terenie Klęczan: Stowarzyszeniu Wsi Klęczany 

„Jaskółka”, Kołu Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej - za ich nieocenioną pomoc.”  

 
„Kiedy sięgasz pamięcią wstecz 
i otwierasz album swych wspomnień, 
przywołujesz chwile, które są twoją własnością. 
One wciąż żyją w tobie, a ty w nich. 
Udajesz się w podróż do dzieciństwa twej duszy, 
by powrócił czyjś uśmiech, który pamiętasz do dziś, 
krajobraz niezapomniany, spacer w deszczu, 
ludzie, których kiedyś spotkałeś, 
spojrzenie drogich ci oczu…” 
 

Dziękujemy za wiele lat wspólnej pracy,  
lat trudnych, ale obfitujących w chwile piękne, 
chwile wzruszające, przeżyte ze świadomością,  

że „jeden dzień może być perłą, a wiek cały może 
nic nie znaczyć”. 

 
Małgorzata Ostrowska



 

22 czerwca z naszą szkołą pożegnali się także uczniowie klasy III G. 

Ustępujący poczet sztandarowy przekazał sztandar szkoły nowemu 

pocztowi, złożonemu z uczniów klasy II G.  

Pani dyrektor Jadwiga Kalisz wręczyła nagrody książkowe uczniom 

wyróżniającym się w nauce. Było ich w tym roku sporo – aż dwudziestu 

trzech! Obok prezentujemy ich nazwiska. Listy gratulacyjne otrzymali 

także rodzice tych uczniów. Pani Dyrektor podziękowała również rodzi-

com, którzy aktywnie włączali się w życie szkoły, służyli radą i pomocą. 

Wszystkim złożyła życzenia udanych, pogodnych wakacji  i zasłużonego 

odpoczynku. Do zobaczenia we wrześniu! 

 

GALA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA 
14 czerwca w restauracji  „Stary Dworzec” w Zagórzanach odbyła się Gala Profilaktyczno-Edukacyjna, 

czyli uroczyste podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Gorlice. Wójt Gminy Gorlice, pan Ry-

szard Guzik, podziękował dzieciom, rodzicom i nauczycielom, gratulując osiągnięć i życząc dalszych  

sukcesów. Nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli sukcesy  

w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Wśród nich znaleźli się także  

przedstawiciele naszej szkoły: 

 w kategorii nauk humanistycznych: Marzena Wąs (opiekun: pani Edyta Duran) 

 w kategorii artystycznej: Miłosz Duran (opiekun: pani Anna Wantuch) 

  Aleksandra Róż (opiekun: pan Bogumił Lasak) 

Lp. Imię i nazwisko Klasa 

1. Maja Góra 4 SP 

2. Oliwier Przybyłowicz 4 SP 

3. Kacper Skowron 4 SP 

4. Gabriela Stempkowicz 4 SP 

5. Dawid Luksa 4 SP 

6. Karolina Kalisz 5 SP 

7. Zuzanna Czeluśniak 5 SP 

8. Oskar Pluskota 5 SP 

9. Natan Siwulski 6 SP 

10. Bartosz Luksa 6 SP 

11. Natalia Burkot 6 SP 

12. Weronika Liana 6 SP 

13. Marzena Wąs 7 SP 

14. Alicja Ryczek  7 SP 

15. Joanna Czeluśniak 7 SP 

16. Arkadiusz Kalisz II G 

17. Aleksandra Róż II G 

18. Martyna Kamińska II G 

19. Karolina Pyznar II G 

20. Julia Furmanek III G 

21. Anna Wacławik III G 

22. Jan Szura III G 

23. Natalia Bogdan III G 



W DROGĘ… 
 

Wzruszenie, łzy, ale i uśmiech towarzyszy-

ły uczniom klasy III G, którzy 20 czerwca 

pożegnali się ze swoją szkołą w Klęczanach. 

Absolwentów, w tej uroczystej chwili, wspo-

magali rodzice, pani dyrektor Jadwiga Kalisz, 

wychowawczyni pani Edyta Duran, nauczycie-

le, uczniowie klasy drugiej i absolwenci.  

Nasza przyszłość jest dla nas zagadką  

i wielką niewiadomą. Również pierwsze 

wspomnienia z lat szkolnych zacierają się w pamięci, dlatego na 

akademii pojawił się gość specjalny, dla którego przeszłość i przy-

szłość nie ma żadnych tajemnic… Na scenie zobaczyliśmy wróżkę 

Klementynę i Julkę zaniepokojoną o swoje oceny. Wróżka, zanim 

udzieliła odpowiedzi na pytanie uczennicy, za pomocą szklanej kuli, 

przeniosła się w przeszłość, przypominając wszystkie blaski i cienie 

kolejnych lat szkolnej edukacji Julki i jej klasy. Była to okazja do 

wspomnień i refleksji, jak rów-

nież podziękowań i życzeń dla 

wszystkich nauczycieli, wycho-

wawczyni, pracowników szkoły  

i zawsze pomocnych  rodziców.  

Uczniowie klasy III G prezen-

tując zabawne scenki, wiersze, 

piosenki i tańce udowodnili,  

że okres dziesięciu lat nauki nie 

poszedł na marne. Wzbudzili uznanie widzów, wykazując się dużą swo-

bodą sceniczną, poczuciem humoru i talentem aktorskim. Oprócz zdobytej 

wiedzy (czego dowodem są dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego) są to   

umiejętności, które na pewno zaprocentują w ich dorosłym życiu. Swoich 

wychowanków pożegnała wychowawczyni pani Edyta Duran oraz -   

w imieniu Rady Pedagogicznej - pani dyrektor Jadwiga Kalisz. Młodsi 

koledzy i koleżanki - uczniowie klasy II G - tradycyjnie obdarowali ich pamiątkowymi upominkami. Nie 

mogło przy tej okazji zabraknąć wzruszających życzeń, łez i uścisków. 

Bożena Cetnarowicz-Mańka 

 

 

Życzymy Wam  

wszystkiego dobrego, 

powodzenia w realizacji 

wszystkich waszych  

planów i marzeń! 



 

SZLAKIEM KRÓLOWEJ 

JADWIGI 
Dzień Patrona w tym roku szkolnym spędziliśmy 

na Szlaku Św. Królowej Jadwigi w Bieczu. 4 czerwca 
dwie grupy wyruszyły na trasę. Uczniowie młodszych 
klas zaczęli zwiedzanie miasta przed Górą Zamkową, 
starsi wyruszyli na pieszy rajd z Klęczan. W czasie wę-
drówki można było zobaczyć wiele zabytków Biecza, 
takich jak: 

 Las Grodzki (źródełka: Kazimierz, Władysław, Elżbie-
ta, Bonifacja), 

 cmentarze z I wojny światowej: nr 105, nr 106,  
nr 108, nr 109,  

 Kościół Farny pw. Bożego Ciała, 

 pomnik Marcina Kromera, 

 Muzeum Ziemi Bieckiej, tzw. Dom Kromera, 

 Dom z Basztą, 

 Rynek, 

 Ratusz (wejście na wieżę), 

 kapliczka Św. Floriana, 

 Szpital Św. Ducha, 

 budynek grodu starościańskiego, 

 kapliczka Św. Michała Archanioła, 

 Klasztor OO. Reformatów. 
Główną atrakcją na szlaku było wejście na wieżę 

ratuszową, skąd można było podziwiać panoramę 
miasta z lotu ptaka. Obie grupy spotkały się nad rzeką 
Ropą, gdzie został przeprowadzony konkurs na temat 
patronki szkoły i zabytków Biecza. 

 
Wyniki konkursu w młodszej grupie wiekowej: 

I miejsce – Jakub Luksa 
II miejsce – Miłosz Wałęga 
III miejsce – Kacper Skowron 
IV miejsce – Szymon Lisowicz 
Wyróżnienie – Adam Szydłowski 

 

Wyniki konkursu w starszej grupie wiekowej: 
I miejsce – Weronika Wielopolska 
II miejsce – Dominik Nigbor 
III miejsce – Oliwia Wielopolska 
IV miejsce – Patryk Rafalski 
 

Edyta Duran 

 
RÓŻE DLA KRÓLOWEJ 

 

Rodzina Szkół Świętej Jadwigi Królowej - 
powstała w 2006 roku - skupia około 200 szkół  
z całej Polski. Od kilku lat należy do niej także 
Szkoła Podstawowa w Klęczanach. Tegoroczne 
spotkanie Rodziny Szkół Jadwiżańskich odbyło 
się 7 czerwca - w przeddzień wspomnienia  

św. Jadwigi Królowej. Naszą szkołę reprezentowała 
delegacja złożona z uczniów klasy 5 SP, 7 SP oraz III G, 
którymi opiekowała się pani Edyta Duran.  

Wszyscy uczestnicy spotkali się na Rynku Głów-
nym, po czym wyruszyli Drogą Królewską na Wawel. 
Przemarszowi barwnego - liczącego ponad dwa tysiące 
osób - korowodu towarzyszyła muzyka oraz zaintere-
sowanie turystów i przechodniów. Wielu uczestni-
ków przebranych było w kostiumy z czasów królo-
wej Jadwigi oraz regionalne stroje ludowe. Mszę  
w katedrze wawelskiej poprowadził biskup Damian 
Muskus. W swojej homilii zaznaczył, że św. Jadwiga 
powinna być wzorem mądrego umiłowania ojczyzny  
i umiejętności wyrzeczenia się własnych planów i am-
bicji na rzecz dobra ogółu. Podkreślił, że pomyślności 
społeczeństwa nie można budować, zamykając oczy 
na ludzi pokrzywdzonych przez los. Przypomniał także 
młodzieży, że Jadwiga nigdy nie zapominała o ubogich, 
chorych i potrzebujących. Następnie delegacje szkół 
oddały hołd Patronce, składając róże przy jej reli-
kwiach. 

 
Po posiłku na świeżym powietrzu (tradycyjnie ru-

skie pierogi i naleśniki!) nasi uczniowie udali się  
w drogę powrotną do Klęczan.  

Małgorzata Ostrowska



KWIATY DLA MAMY I TATY 
 

18 czerwca przedszkolaki z Oddziału Przed-

szkolnego II (3-4-latki) zaprosiły do przedszkola 

swoich rodziców na występ artystyczny oraz 

wspólne zabawy sportowe z okazji Święta Ro-

dziny. Dzieci pięknie recytowały wiersze oraz 

zaśpiewały piosenki, po czym wręczyły swoim 

gościom puchary dla „Najlepszych rodziców”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po części artystycznej maluchy  wspólnie z rodzi-

cami udały się na salę gimnastyczną, gdzie czekały 

na nich sportowe zadania. Zabawy było co nie miara, 

na każdej twarzy malował się uśmiech. Zarówno 

rodzice jak i dzieci byli bardzo zaangażowani  

w każde postawione przed nimi zadanie. Po ciężkim 

wysiłku fizycznym wszyscy uczestnicy udali się na 

grillowaną kiełbaskę i ciepłą herbatkę  z cytrynką. 

Święto Rodziny to wspaniały czas zarówno dla ro-

dziców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości i uśmie-

chu, a przede wszystkim jest to czas, który mogą 

spędzić tylko ze sobą, bez pośpiechu i z dala od co-

dziennych zmartwień. 

Anna Wantuch 
 

 

MAGIA TEATRU 
 

„Magia Teatru” to nazwa projektu gimna-

zjalnego uczniów naszej szkoły. W ten ma-

giczny świat przenieśli nas uczniowie klasy  

II G za sprawą „Współczesnej wersji Kop-

ciuszka”. Spektakl odbył się 30 maja - z okazji 

zbliżającego się Dnia Dziecka. Opiekę nad 

projektem sprawowała pani Edyta Duran.  

We współczesnej wersji znanej historii – 

opowiedzianej przez Pisarkę (Ewelinę Basi-

stę) - Kopciuszek (Ola Stempkowicz) pojechał 

na bal rowerem, gdzie czekał bogaty Syn Po-

sła (Konrad Wójcikiewicz) wraz z rodzicami 

(Karoliną Pyznar i Arkiem Kaliszem). Oczy-

wiście na scenie pojawiła się Dobra Sąsiadka 

(Martyna Wójcicka). Była też Macocha (Mar-

tyna Kamińska, którą w zastępstwie zagrała 

Julia Furmanek z klasy III G) i jej trzy Córki 

(Ola Róż, Martyna Kaszowicz, Patrycja Smoł-

kowicz). Ochrona domu posła znalazła się  

w rękach Miłosza Rybowicza i Dawida Pa-

sterskiego, a przebieg imprezy rela-

cjonowała dziennikarka (Oliwia 

Zawiła).  

Muzyczną stroną przedstawie-

nia zajął się Bartek Ryczek, a ele-

menty dekoracji przygotowała Ni-

kolina Pietrzycka. 

Sądząc po gromkich brawach, 

spektakl bardzo się wszystkim po-

dobał. 

Edyta Duran



ZAKOPANE,  

ZAKOPANE!   
Uczniowie klasy III G postanowili 

odpocząć po całorocznej pracy i egza-

minach na trzydniowej wycieczce: 

Szczawnica - Zakopane – Bachledowa 

Dolina (Słowacja). 

Pierwszego dnia podziwialiśmy ma-

lowniczy zamek w Niedzicy. Następ-

nymi atrakcjami były: Wąwóz Homole i 

przejazd kolejką krzesełkową. Na koniec zostało najlepsze – przejście Kładką Koronami Drzew na Słowacji. 

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Zakopane. Najpierw wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę, skąd mogliśmy zo-

baczyć niepowtarzalny widok: Giewont w deszczu… Następnie przeszliśmy Krupówki, a potem pojechali-

śmy na Krzeptówki. Na koniec dnia wyciągiem wznieśliśmy się na skocznię narciarską. Trzeci dzień spędzi-

liśmy na spływie Dunajcem w Szczawnicy. Zdecydowaliśmy, że przepłyniemy trasę pontonem, licząc na 

własne siły przy wiosłowaniu. Deszcz nas omijał, więc mogliśmy podziwiać piękne krajobrazy. 

Krótko mówiąc, wyjazd można zaliczyć do udanych i niezapomnianych. 

Edyta Duran 

 

Z dziennika podróżnika … 
 

 
Dzień 1 – niedziela 

Około godz. 8:00 dojechaliśmy do celu. Zakwate-

rowaliśmy się i zeszliśmy na śniadanie. Potem mieli-

śmy godzinę czasu dla siebie. Po przerwie poszliśmy 

do kościoła, a potem na plażę. Po obiedzie – znów 

plaża. Słońce świeci, ale wieje zimny wiatr. Woda lo-

dowata… Po kolacji poszliśmy do miasta na gofry, 

lody, no i do sklepu. Przed nami pierwsza noc… 

 

Dzień 2 – poniedziałek 

O 7:20 pobudka i wróciły do nas nasze telefony. 

Potem śniadanko, do autobusu i do Łeby, gdzie prze-

siadamy się na stateczek, którym przepłynęliśmy jezio-

ro Łebsko. To największe polskie jezioro przybrzeżne! 

Z przystani ruszyliśmy na ruchome wydmy. Strasznie 

wiało! Ogłoszono konkursy: kto pierwszy na górze  

i kto pierwszy na dole. Dla zwycięzców przewidziane 

są nagrody! Przeprawa przez wydmy zakończona. 

Piasek mamy wszędzie! W drodze powrotnej wstępu-

jemy do dawnej wyrzutni rakiet – największa rakieta 

ważyła 13 tysięcy kilogramów. Dalej jedziemy melek-

sem, a potem autobusem do Jastrzębiej Góry.  

 
 

Dzień 3 – wtorek 

Wyjazd na Hel. Zimny wiatr od morza, ale słońce 

przypieka. Doszliśmy do Fokarium i… wtedy się zaczę-

ło. Pani Ania chciała dać Julce pieniądze na lody i oka-

zało się, że nie ma portfela. Zadzwoniła do ośrodka, 

potem do kierowcy – wszystko na nic. Już chciała blo-

kować kartę kredytową, bo myślała, że to kradzież. 



Wtedy zadzwoniła Pani z ośrodka, że portfel się zna-

lazł. Od tej pory wszyscy nosili plecaki na brzuchu.  

W końcu weszliśmy do fokarium i oglądaliśmy foki. 

Dowiedzieliśmy się, że foka Krysia zmarła w helskim 

fokarium po 3 latach i 39 dniach, a w jej ciele znale-

ziono 697 monet, które wrzucili do basenu turyści 

(zazwyczaj foki żyją około 30-40 lat). W drodze po-

wrotnej wstąpiliśmy do „Biedronki” na zakupy. A po 

obiedzie – plaża. Myślałam, że morze będzie zimne  

i nie będzie można się kąpać. Okazało się, że woda 

była całkiem znośna, a słonko grzało przyjemnie. Więc 

nurkowaliśmy i walczyliśmy z falami. Po kolacji zrobili-

śmy wieczór gier naszym „sześciopakiem” (ja, Aśka, 

Nati, Maja, Szymon i Julka) – graliśmy w Taboo, 5 se-

kund, Monopoly, Czółko i kalambury. Było super! 

 
Dzień 4 – środa 

Tym razem wyjazd już o 8:00. Mamy napięty gra-

fik: Gdynia i Gdańsk. Zaczynamy od Oceanarium  

w Gdyni. Oglądamy ryby i inne morskie zwierzęta.  

W porcie pamiątkowe zdjęcie na tle „Daru Pomorza” 

i… do Gdańska. Na Długi Targ. Odwiedziliśmy Muzeum 

Bursztynów – tam było pięknie. Kupiłam sobie medal 

pamiątkowy. Jak wyszliśmy, skrzypek cudnie zagrał 

„Perfekt” Eda Sheerana – dostał ode mnie pieniążka. 

Potem pojechaliśmy do zoo w Oliwie – były tam lwy, 

słonie, pandy czerwone, daniele i inne… Wróciliśmy na 

kolację, a po kolacji jeszcze na plażę. A potem do mia-

sta na lody, zapiekanki i całkiem zwykłe zakupy. 

 

Dzień 5 – czwartek 

Cudowna pogoda, bezchmurne niebo. Dziś wybie-

ramy się do Władysławowa, do Muzeum Iluzji. Atrakcji 

tu nie brakuje! Po obiedzie – na plażę. Tam mieliśmy 

długo oczekiwany konkurs na rzeźby i budowle z pia-

sku. Nurkowałam też w morzu…  A na kolację była… 

pizza! 

 
 

Dzień 6 – piątek 

Słonecznie. Morze gładkie jak stół. Dziś rano po-

szliśmy Lisim Jarem, a potem plażą do latarni w Roze-

wiu. Część drogi wiodła tak kamienistą plażą, że  

w końcu wdrapaliśmy się po stromej drabince na falo-

chron. Po obiedzie – plażowanie. Po kolacji - dyskote-

ka, ale nieudana, bo bawiły się tylko cztery osoby. 

Reszta (zwłaszcza chłopaki) oglądała mecz albo grała 

w siatkówkę. Po 30 minutach wróciłyśmy do pokoju…  

Prawie zapomniałabym! Spotkanie podsumowujące 

Zieloną Szkołę – wręczanie nagród w konkursach,  

podziękowania, pamiątkowe zdjęcia. Każdy wyszedł   

z jakimś upominkiem (niektórzy nawet z kilkoma!).   

 
 

Dzień 7 – sobota 

Dziś pakujemy się. Po śniadaniu idziemy na ostat-

nie zakupy – kupiłam jednorożca! Po obiadku na plażę 

– pożegnać się z morzem. Potem kolacja. A po kolacji 

bierzemy walizki i jedziemy. Do domu! 

Zuzanna Czeluśniak 



Serdeczne podziękowania  

kierujemy do organizatora  

i kierownika  Zielonej Szkoły – 

pani Marii Pater. Dzięki jej 

staraniom wyjazd do Jastrzę-

biej Góry doszedł do skutku, 

ona czuwała nad tym, żeby 

każdy czuł się bezpiecznie  

i żeby niczego nam nie bra-

kowało. Dziękujemy opieku-

nom – pani Małgorzacie 

Ostrowskiej oraz pani Annie 

Samsonowicz-Słocie –  

że dniem i nocą troszczyły się  

o nas, zastępując naszych 

rodziców. Dziękujemy  

sponsorom – Firmie „Stemik” z Klęczan, panu Janowi Czoparowi (PUPH „Otech” Gorlice) oraz panu Zbignie-

wowi Bąkowi („Termotech” Gorlice) - bo dzięki nim wyjechaliśmy znad morza z pięknymi  pamiątkami.  

Dziękujemy Wychowawczyniom oraz Uczniom Szkoły Podstawowej z Bystrej, że mogliśmy w miłym  

towarzystwie spędzić razem z nimi ten czas. Dziękujemy także naszym rodzicom, którzy uznali nas za  

wystarczająco dojrzałych i zaufali nam, że damy sobie radę 

 

Uczestnicy Zielonej Szkoły w Jastrzębiej Górze 

 

 

 

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
 

W dniu 22 czerwca wraz z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018, zakończyła się kolejna edycja projektu 

Modernizacja Kształcenia Zawodowego II w Małopolsce. W trakcie uroczystości uczniom klasy trzeciej 

gimnazjum zostały wręczone zaświadczenia o udziale w procesie doradztwa edukacyjno – zawodowego, 

zakończonego opracowaniem Indywidualnego Planu Działania.  

Aneta Boryczko 



Krótko i na temat 
 

W tartaku 
14 maja w ramach projektu MKZ II z kolejną wizytą zawodo-
znawczą udaliśmy się do lokalnego tartaku usługowo - produk-
cyjnego prowadzonego przez mieszkańca Klęczan. Uczniowie 
byli pod ogromnym wrażeniem wysiłku i ogromu fizycznej pra-
cy wkładanej w ten rodzaj działalności gospodarczej. Dzięki 
właścicielowi, który osobiście przyjął nas u siebie, uczniowie 
poznali podstawowe zadania pracowników tartaku oraz maszy-
ny wykorzystywane do pracy. Dowiedzieli się także, jakie są 
poszczególne etapy działania: od momentu ścięcia drzewa do 
gotowego wyrobu, który opuszcza zakład. Uczniowie zostali 
zapoznani z zasadami prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, plusami i minusami prowadzenia tego 
rodzaju biznesu.  (AB) 

„Każdemu, kto tonie, należy podać rękę”  
16 maja grupa wolontariuszy reprezentująca Szkolne Koło Wolontariatu 
uczestniczyła w uroczystej akademii poświęconej Irenie Sendlerowej w 10. 
rocznicę jej śmierci. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej w Zagó-
rzanach. Podczas przejmującego spektaklu uczniowie poznali historię jej 
życia, jej poświęcenie i odwagę w ratowaniu Żydów podczas okupacji nie-
mieckiej w czasie II wojny światowej.  (RW) 

 
Bajkowe melodie 
18 maja klasy 1-3 SP pojechały do Małopol-
skiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 

Sączu na spektakl muzyczno-edukacyjny „Bajkowe melodie na dnie morza”. Najpopu-
larniejsze melodie z bajek: Pocahontas, Mała Syrenka, Smerfy, Gumisie, Pszczółka Maja, 
zaśpiewali młodzi soliści. Wokalistom towarzyszyła Orkiestra Akademii Beethovenow-
skiej z Krakowa oraz zespół jazzowy Sebastiana Perłowskiego.   (MO) 

 
Bocianie gniazdo 

22 maja w Domu Nauczyciela w Gorlicach 
odbyła się promocja książki „Opowieści z Bocianiego gniazda”. Książka jest 
efektem współpracy uczniów, nauczycieli i pracowników szkół Powiatu 
Gorlickiego oraz pani Małgorzaty Janusz-Nowickiej z Biblioteki Pedagogicz-
nej w Gorlicach, która zainicjowała powstanie książki, koordynowała prace 
redakcji i napisała jeden z rozdziałów. W tworzeniu książki udział wzięły 

przedstawicielki naszej szkoły: pani Małgorzata Ostrowska i pani Małgorzata Wójtowicz (autorki opowiadania „Nie 
pędź tak, proszę!”) oraz Alicja Ryczek z klasy 7 SP, która wykonała ilustrację do tego tekstu.   (AW)    

Muzeum Lizaka  
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka nasze przedszkolaki odwiedziły Muzeum Liza-
ka w Jaśle. Zwiedzanie muzeum rozpoczęliśmy  od sklepiku ze słodkościami,  
gdzie dzieci mogły zobaczyć różne rodzaje lizaków i cukierków, różniących się 
kształtem, wielkością i kolorem. W sklepiku pani przewodnik na każdej chęt-
nej rączce postawiła pamiątkową pieczątkę jako bilet wstępu do dalszej części 
muzeum. Kolejno na piętrze smakowaliśmy różnych rodzajów cukrów, a także 
wąchaliśmy aromaty, jakie wykorzystywane są do produkcji lizaków. Pani 
przewodnik w ciekawy sposób opowiadała o początkach powstawania liza-
ków oraz jak wyglądała ich produkcja na przestrzeni lat. Dzieci zobaczyły rów-
nież maszyny stosowane w karmelarstwie, jednak największą atrakcją dla 
nich była możliwość własnoręcznego uformowania lizaka. To była ciekawa i 
słodka wycieczka, dzięki której  zdobyliśmy nowe wiadomości i doświadcze-
nia. Z własnoręcznie zrobionym lizakiem i uśmiechem na twarzy wróciliśmy 
do klęczańskiego przedszkola.   (AW) 



Kaczki z gęsiej paczki  
Dzień Dziecka klasa 1 SP świętowała już 28 maja. Razem ze swoją Wychowawczynią 
wybrali się do kina „Trzy Kolory” w Gorlicach na film „Kaczki z gęsiej paczki”.   (MP) 
 

Nowe szaty króla   
11 czerwca uczniowie klas 1-3 SP odwiedzili Gorlickie Centrum Kultury, gdzie Teatr Mu-
zyczny Forte z Wrocławia wystawił dla nich spektakl profilaktyczny „Nowe szaty króla”. 
Baśń H. Ch. Andersena opowiada o tym, jak oszuści wykorzystują próżność władcy, by 
okraść go z bogactwa i udowodnić mu, że nie nadaje się do sprawowania władzy. Spek-
takl połączył taniec, poruszającą muzykę, śpiew na żywo, grę aktorską z animacjami 
multimedialnymi. Przesłanie dla małych i dużych widzów: „O wartości człowieka nie 
decyduje ani zasobność portfela, ani metka przy jego ubraniu, a to, w jaki sposób traktuje innego człowieka”.   (MO) 

 
Pudło 
12 czerwca Szkolne Koło Teatralne „Scena 154” z Bystrej zaprosiło nas na 
sztukę teatralną „Pudło”, przygotowaną przez uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Bystrej, pod kierunkiem nauczycielek: pani Małgorzaty Sam-
sonowicz i pani Katarzyny Mikruty-Cetnarowskiej. Spektakl uczy toleran-
cji, wrażliwości, akceptacji innych, okazywania szacunku - niezależnie od 
pochodzenia, statusu społecznego czy stanu zdrowia.   (MO) 

 

Spotkanie  
z policjantem 

15 czerwca wszystkie dzieci i uczniowie naszej szkoły spotkali się  
z policjantami z Komendy Powiatowej w Gorlicach. Temat spo-
tkania: „Bezpieczne wakacje”.    (MO)  

Potyczki  
matematyczne 
14 czerwca przed-
szkolaki  z OP I -  
Dawid Skórski, Miłosz Duran oraz Amelia Michalec - wybrały się do 
Samorządowego Przedszkola w Ropicy Polskiej na „Potyczki Matema-
tyczne”. W tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Szyfry matema-
tyczne”. Uczestnicy obejrzeli program artystyczny, a później rozwiązy-
wali związane z nim łamigłówki matematyczne, rebusy, sudoku, układa-
li puzzle, szyfrowali daty. Ponieważ wszyscy sprawnie rozwiązali zada-

nia, otrzymali upominki i dyplomy. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek.   (AF) 
 

Coś z niczego? 
Co można zrobić z kartonowego pudła i niepotrzebnych plastików? Całkiem niemało – jak 
udowodnili uczniowie klasy 5 SP. Ten sympatyczny „ekoludek” to ich dzieło.   (MO) 
 

 
 
 
Klasowe 
ogniska 
13 czerwca 
klasa 5 SP i 6 SP wybrały się pod opieką 
wychowawców na wspólne ognisko. In-
tegracja klas przebiegała w bardzo weso-
łej atmosferze, którą przy dźwiękach 
gitary umilał także ksiądz Michał Liput.  
18 czerwca grillowały klasy: 1 SP, 4 SP 
oraz 3 SP, a dzień później - 7 SP.   (AB) 



Nasze sukcesy 
 

Kangur Matematyczny 
 

9 maja Towarzystwo Upo-
wszechniania Wiedzy  
i Nauk Matematycznych 
ogłosiło wyniki Międzyna-
rodowego Konkursu „Kan-
gur Matematyczny”.  
Zuzanna Czeluśniak (5 SP) 
oraz Joanna Czeluśniak  
(7 SP) zdobyły w tym kon-
kursie wyróżnienia. 

 

Strofy dla Ojczyzny 
 

16 maja dwie uczennice naszej szkoły wzięły udział  
w XIV Biesiadzie Poetyckiej „Strofy dla Ojczyzny”, zor-
ganizowanej przez Szkołę Podstawową w Ropicy Pol-
skiej. Oto wyniki: 
Marzena Wąs (7 SP) – I miejsce 
Anna Materlińska (7 SP) – II miejsce 
 

 

 

Na skrzydłach muzyki 
 

9 maja w Bieczu odbył się V Międzygminny Kon-
kurs Muzyczny „Na skrzydłach muzyki”, pod hono-
rowym patronatem Burmistrza Biecza Mirosława 
Wędrychowicza. Nasza uczennica Julia Hołowata  
(7 SP) zdobyła I miejsce „za słowiczy głos”. 

 

Paschinale 
 

24 maja podsumowano Gminny Konkurs Plastycz-
ny „Schneewittchen in meinen Augen”/„Śnieżka  
w moich oczach” zorganizowany przez Szkołę Pod-
stawową w Ropicy Polskiej - Klaudia Pyż (1 SP) 
zdobyła I miejsce. W Gminnym Konkursie Filmo-
wym „Werbung für meinen Wohnort”/ „Reklama  
z mojej miejscowości” Marzena Wąs (7 SP) zdobyła 
III miejsce. 

 

KRONIKA   

SPORTOWA                                                                                              
 

 
7 maja w Kobylance odbyły się zawody lekkoatletycz-
ne w ramach XXIII  Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimna-
zjalnej Gminy Gorlice. Dominik Nigbor (III G) zajął  
II miejsce w rzucie oszczepem w kategorii chłopców 
(roczniki 2002-2004).  
 

30 maja reprezentacja Szkolnego Koła Wolontariatu - 
Dominik Nigbor, Michał Per, Mateusz Chmaj, Michał 
Szydłowski, Patryk Rafalski (wszyscy z klasy III G) - 
wzięła udział w II Drużynowej Spartakiadzie Wolonta-
riatu rozegranej w hali OSiR w Gorlicach. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, drużyna wywalczyła II miejsce i pu-
char.  

 

7 czerwca w Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej 
odbyły się III Mistrzostwa Małego Mistrza Gminy Gor-
lice. Do rywalizacji stanęły wszystkie szkoły z terenu 
gminy Gorlice, w tym nasza ekipa w składzie: Urszula 
Lisowicz i Błażej Pietrzycki (1 SP), Natalia Kuraś i Ja-
kub Luksa (2 SP) oraz Barbara Bochenek i Justyn Pie-
trzycki (3 SP). W gronie jury zasiadł między innymi 
Grzegorz Sudoł, trzykrotny olimpijczyk, brązowy me-
dalista mistrzostw świata oraz srebrny medalista mi-
strzostw Europy w chodzie. Zawodnicy zmierzyli się  
w biegach, konkurencjach siłowych, przenoszeniu piłki 
czy rzucie piłką do celu. Zespół z Klęczan zdobył  
II miejsce.  
 

Wszystkim serdecznie  

gratulujemy!



 
Uśmiechnij się! 

- Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną?  

- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście kobiet, które chciałyby 

wystąpić w takich samych kostiumach. 

 

Czym różni się gangster od piłkarza? 

Gangster mówi do kasjerki w banku: „Forsa albo będę strze-

lał!”. Piłkarz mówi do trenera przed meczem: „Forsa albo 

nie będę strzelał!” 

Sędzia do oskarżonej: 

- A więc nie zaprzecza pani, że zastrzeliła męża podczas 

transmisji meczu piłkarskiego? 

- Nie, nie zaprzeczam. 

- A jakie były jego ostatnie słowa? 

- Oj, strzelaj, prędzej, strzelaj... 
 

- Jak facet wyobraża sobie romantyczny wieczór?  

- Mecz piłki nożnej przy blasku świec. 
 

Podczas meczu piłkarskiego, siedzącego na trybunach malu-

cha zagaduje mężczyzna siedzący obok: 

- Przyszedłeś sam? 

- Tak, proszę pana. 

- Stać cię było na tak drogi bilet? 

- Nie, tata kupił. 

- A gdzie jest twój tata? 

- W domu, szuka biletu. 
 

Żona przy kolacji robi wymówki mężowi: 

- Wcale o mnie nie myślisz. Ciągle tylko piłka i piłka. Założę 

się, że nawet nie pamiętasz daty naszego ślubu! 

- Jak to nie! Przecież to było wtedy, gdy Wisła Kraków wy-

grała z Legią Warszawa 4:1. 
 

- Kto wygrał: Manchester czy Liverpool? - pyta kibic kolegę. 

- Było 0:0. 

- A do przerwy? 
 

Dziennikarz pyta Grzegorza Lato: 

- Czy polska reprezentacja z 1974 roku pokonałaby obecną? 

- Tak, wygralibyśmy 1:0. 

- Tylko tyle? 

- Cóż, większość z nas jest już po siedemdziesiątce. 
 

Podczas transmisji z meczu piłkarskiego popsuł się telewizor 

blondynki. Szybko wezwała fachowca, niestety przybył 

dopiero nazajutrz. Gdy telewizor był zreperowany, trwała 

akurat transmisja z meczu rugby. Fachowiec mówi: 

- Gotowe. Wszystko dobrze? 

- W porządku. Proszę tylko podkręcić obraz, bo piłka jakaś 

podłużna. 
 

 
W tegorocznej edycji „Zbieraj baterie!” 

wzięło udział aż 1314 placówek oświato-
wych z całego kraju. 

Zebrane odpady zostaną przekazane  
do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzę-

tu Elektrycznego i Elektronicznego  
w Bolęcinie,  

w którym będą poddane bezpiecznym dla 
środowiska naturalnego procesom prze-

twarzania. 
 

LAUREACI MIESIĄCA FINAŁOWEGO 
II KATEGORIA (małe placówki): 

Lp Nazwa Placówki 
Waga 
baterii 

Miejsce 

1. 
Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Brynicy 

1090 I 

2. 
Szkoła Podstawowa  
w Manasterzu 

765 II 

3. 
Szkoła Podstawowa  
w Wonieściu 

431 III 

4. 
Szkoła Podstawowa  
w Klęczanach 

331 IV 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do tak dużego sukce-

su naszej szkoły! 
 



JAK MINĄŁ ROK 2017/2018 ? 

 

 

Konkursy tematyczne 
 

 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, 

zorg. przez  Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy  

i Nauk Matematycznych: 

Zuzanna Czeluśniak (5 SP) – wyróżnienie 

Joanna Czeluśniak (7 SP) – wyróżnienie 

 

Małopolski Konkurs Matematyczny, zorg. przez Ku-

ratorium Oświaty w Krakowie: 

Joanna Czeluśniak (7 SP) – udział w etap. rejonowym 

 

IV Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy „Żródła 

Marzeń – Sources of Dreams”, zorg. przez QUBUS 

Instytut Doskonalenia Nauczycieli: 

Natan Siwulski (6 SP) – siódmy wynik 

Hubert Pabisiński (6 SP) - udział 

 

Konkurs Ekologiczny dla uczniów gimnazjum „Hi-

storia i działalność LOP w aspekcie ochrony środo-

wiska”, zorg. przez Oddział LOP w Gorlicach: 

Aleksandra Róż (II G) – III miejsce 

Udział: Ewelina Basista, Aleksandra Stempkowicz  

(II G) 

 

Olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach, zorg. 

przez Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa 

Małopolskiego w Gorlicach: 

Anna Wacławik (III G) – wyróżnienie w etapie po-

wiatowym  

  

Gminny Konkurs Filmowy „Werbung für meinen 

Wohnort”/ „Reklama z mojej miejscowości”, zorg. 

przez Szkołę Podstawową w Ropicy Polskiej: 

Marzena Wąs (7 SP) – III miejsce 

Udział: Aleksandra Stempkowicz, Ewelina Basista  

(II G) 

 

Projekt „Rozwinąć skrzydła, pamiętając o przeszło-

ści”, zorg. przez Zespół Szkół w Łużnej: 

 udział w konkursie historycznym: Szymon 

Lisowicz (5 SP) i Natan Siwulski (6 SP), 

 udział w konkursie fotograficznym „Oblicza 

Ojczyzny”: Karolina Pyznar i Aleksandra Róż 

(II G) oraz Julia Wal (III G) 

 
VIII Międzyprzedszkolne Potyczki Matematyczne 

„Szyfry matematyczne”, zorg. przez Samorządowe 

Przedszkole w Ropicy Polskiej: 

Udział: Oddział Przedszkolny I  

 

Konkursy literackie i recytatorskie 
 

XIV Biesiada Poetycka „Strofy dla ojczyzny”, zorg. 

przez Zespół Szkół w Ropicy Polskiej: 

Marzena Wąs (7 SP) - I miejsce 

Anna Materlińska (7 SP) - II miejsce 
 

XXXVI Jesienny Gorlicki Konkurs Recytatorski Po-

ezji Jednego Wiersza, zorg. przez GCK w Gorlicach: 

Marzena Wąs (7 SP) – III miejsce 

Anna Materlińska (7 SP) – wyróżnienie 

Udział: Klaudia Pyż, Nikola Chmiel, Joanna Mikosz  

(1 SP), Karolina Pyznar (II G) 

 
IV Wiosenny Konkurs Recytatorski, zorg. przez Gor-

lickie Centrum Kultury: 

Marzena Wąs (7 SP) – wyróżnienie 

Anna Materlińska (7 SP) – udział 

 

Literacki konkurs profilaktyczny „Bezpieczna sieć”, 

zorg. przez Krakowskie Stow. Terapeutów Uzależnień: 

Udział: Oliwier Przybyłowicz (4 SP), Karolina Kalisz  

(5 SP), Oliwia Wielopolska (5 SP) 

 

Konkursy plastyczne 
 

Projekt „Rozwinąć skrzydła, pamiętając o przeszło-

ści”, zorg. przez Zespół Szkół w Łużnej: 

Konkurs Plastyczny „Biało-Czerwono-Dumnie i Na-

rodowo”: Aleksandra Róż (II G) – III miejsce 

Udział: Joanna Mikosz (1 SP), Zuzanna Luksa, Natalia 

Kuraś i Zuzanna Smołkowicz (2 SP), Karolina Kamiń-

ska (3 SP) 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesienne zwie-

rzątka z darów lasu”, zorg. przez Przedszkole Niepu-

bliczne Bajka z Warszawy: 

Miłosz Duran (OP I) – II miejsce 

Dawid Skórski (OP I) - udział 

 

Gminny Konkurs Plastyczny „Schneewittchen in 

meinen Augen”/„Śnieżka w moich oczach”, zorg. 

przez Szkołę Podstawową w Ropicy Polskiej: 

Klaudia Pyż (1 SP) – I miejsce 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ubierzmy  cho-

inkę dla św. Jana Pawła II”, zorg. przez Instytut Dia-

logu Międzykult. im. Jana Pawła II w Krakowie: 

Udział: Amelia Michalec (OP I), Martyna Augustyn  

(3 SP) 

 

Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”, zorg. 

przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe: 

Udział: Natalia Kuraś, Jakub Luksa (2 SP), Martyna 

Augustyn, Karolina Kamińska, Kamil Luksa, Adam 

Szydłowski (3 SP) 



Konkurs Lego „Świat oczami dziecka”, zorg. przez 

Forum Media Polska Sp. z o.o.: 

Udział: Oddział Przedszkolny II 

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Okrągłe koloro-

we bombki choinkowe”, zorg. przez Niepubliczne 

Domowe Przedszkole Integracyjne w Nowym Sączu: 

Magdalena Opalińska (OP II) – udział 

 

Konkurs plastyczny „Mój wymarzony lizak”, zorg. 

przez Muzeum Lizaka oraz ZSM Nr 1 w Jaśle: 

Udział: Zuzanna Smołkowicz (2 SP), Dawid Skórski 

(OP I) 

 

Konkurs plastyczny „Rebus z Nową Szkołą”, zorg. 

przez Nową Szkołę Sp. z o.o.: 

Udział: Oliwier Rutana, Adam Kuraś, Adrian Micha-

lec, Karolina Kamińska (3 SP) 

 

XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dzieci  

i Młodzieży „Piękno Beskidów i Bieszczadów”, zorg. 

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach: 

Udział: Alicja Ryczek (7 SP), Aleksandra Róż (II G) 

 

Gorlicki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, 

zorg. przez Gorlickie Centrum Kultury: 

Udział: Aleksandra Róż, Patrycja Smołkowicz (II G) 

 

XXIV Gminne Prezentacje Palm, Pisanek i Stołów 

Wielkanocnych w Kobylance: 

Udział: Oddział Przedszkolny I 

 

Konkursy wokalne i muzyczne 
 

V Międzygminny Konkurs Muzyczny „Na 

skrzydłach muzyki”, zorg. przez Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Strzeszynie i Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Bieczu: 

Julia Hołowata (7 SP) – I miejsce 

 

XXIII Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów, 

zorg. przez PMDK w Starym Sączu: 

Karolina Kalisz (5 SP) – udział w finale 

Zuzanna Czeluśniak (5 SP) – udział w finale 

Oliwia Zawiła (II G) – udział w finale 
 

XI Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej, zorganizo-

wany przez MDK w Gorlicach: 

Urszula Lisowicz (1 SP) – wyróżnienie 

Natalia Bogdan (III G) - wyróżnienie 

Udział: Karolina Kalisz, Zuzanna Czeluśniak (5 SP), 

Oliwia Zawiła (II G) 

 

XI Gminny Festiwal Piosenki „Małolat”, zorg. przez 

Szkołę Podstawową w Dominikowicach: 

Udział: Roksana Podsadowska, Natalia Hołowata, 

Adrian Jędrusiak (3 SP) 

Projekt „Rozwinąć skrzydła, pamiętając o przeszło-

ści”, zorg. przez Zespół Szkół w Łużnej: 

Udział w konkursie piosenki patriotycznej „Opowiedz 

mi, moja Ojczyzno”: Zuzanna Czeluśniak (5 SP), Karo-

lina Kalisz (5 SP), Oliwia Zawiła (II G), Natalia Bogdan 

(III G) 

 

IV Gorlicki Konkurs Pieśni Patriotycznej, zorg. przez 

Gorlickie Centrum Kultury: 

Udział: Zuzanna Czeluśniak, Karolina Kalisz (5 SP), 

Oliwia Zawiła (II G), Natalia Bogdan (III G)  

 

 

 Sport 
 

W ramach XXIII Igrzysk Młodzieży Szkolnej  

i Gimnazjalnej Gminy Gorlice, organizowanych 

przez Szkolny Związek Sportowy Gminy Gorli-

ce rozegrano wiele zawodów. W trwających od 

września do maja igrzyskach nasza szkoła zdo-

była ósme miejsce. Oto najlepsze wyniki: 
 

Piłka siatkowa  

II miejsce chłopców: Bartosz Luksa, Krystian Dobek, 

Natan Siwulski, Marcel Prajznar, Hubert Pabisiński, 

Adrian Kaleta, Patryk Rutana, Szymon Lisowicz, Ty-

moteusz Pietrzycki, Dawid Luksa (rocznik 2002-2007) 

 

III miejsce dziewcząt: Martyna Kamińska, Martyna 

Wójcicka, Paulina Druciak, Alicja Ryczek, Martyna 

Kaszowicz, Karolina Pyznar, Natalia Bogdan i Julia 

Wal (rocznik 2002-2004) 

 

Zawody lekkoatletyczne Kobylanka) 

Dominik Nigbor (III G) - II miejsce w rzucie oszcze-

pem w kategorii chłopców (rocznik 2002-2004) 

 

 

Inne zawody 
 

III Mistrzostwa Małego Mistrza Gminy Gorlice, zorg. 

przez Zespół Szkół w Ropicy Polskiej: 

Drużyna: Urszula Lisowicz i Błażej Pietrzycki (1 SP), 

Natalia Kuraś i Jakub Luksa (2 SP) oraz Barbara Bo-

chenek i Justyn Pietrzycki (3 SP) – II miejsce 

 

II Drużynowa Spartakiada Wolontariatu (Gorlice): 

Drużyna: Dominik Nigbor, Michał Per, Mateusz 

Chmaj, Michał Szydłowski, Patryk Rafalski (III G) -  

II miejsce   

 

XIII Mistrzostwa Nauczycieli i Pracowników Oświa-

ty w piłce siatkowej trójek mieszanych: 

Drużyna: Katarzyna Jagielska-Liana, Krzysztof Tym-

barski i Rafał Liana - II miejsce 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne lekcje…
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