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DZIĘKUJEMY! 
23 czerwca uczniowie szkoły podstawowej i gim-

nazjum uroczyście zakończyli naukę. Świadectwa  

z wyróżnieniem i nagrody książkowe wręczono najpil-

niejszym i najpracowitszym.  

W trakcie uroczystości pożegnaliśmy panią Bożenę 

Cetnarowicz-Mańkę przechodzącą na emeryturę. Oto 

jak podsumowała 35 lat pracy w naszej szkole: 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! 
 

Bardzo szybko minęło te 35 lat mojej pracy, cho-

ciaż w historii naszej szkoły to prawie epoka. 

Kiedy zaczynałam tutaj prowadzić swoje pierwsze 

lekcje, klasy ogrzewane były kaflowymi piecami na 

węgiel, w których paliła woźna pani Maria Grądalska. 

Nierzadko w czasie zajęć z dziur w drewnianych pod-

łogach wybiegały myszy, a uczniowie korzystali 

z prymitywnych ubikacji obok budynku szkolnego.  

W miejscu dzisiejszych sanitariatów było pomieszcze-

nie do prac ręcznych z kilkoma warsztatami stolarskimi 

i niezbędnymi narzędziami.  Dzieci wykonywały tu 

budki dla ptaków lub karmniki. Największym proble-

mem szkoły był przykry i wszechobecny zapach pleśni, 

który wnikał w zeszyty, książki i ubrania uczniów  

i nauczycieli.  

Jednak powoli zaczęły się zmiany na lepsze. Kolej-

ne remonty i modernizacje budynku sprawiły, że stop-

niowo poprawiały się warunki nauki i pracy. Najważ-

niejszy z nich, przeprowadzony w 1992 roku, całkowi-

cie odmienił wygląd szkoły. Odwodnienie i odgrzybie-

nie budynku pozwoliło na usunięcie szkodliwych dla 

zdrowia metatoksyn pleśniowych.  

Przez te wszystkie lata czynnie uczestniczyłam we 

wszystkich wydarzeniach związanych ze szkołą, ale 

najwięcej sił i energii poświęciłam komputeryzacji 

szkoły. Pierwsze lekcje z komputerem poprowadziłam 

w 1997 r. na zajęciach techniki. Warto wspomnieć,  

że pierwsza pracownia internetowa powstała w naszej 

szkole już w 1998 roku (jako druga w gminie). Została 

zbudowana za przysłowiowy „grosik” z 2 komputerów 

zakupionych przez szkołę oraz kilku stanowisk przynie-

sionych przeze mnie z domu i otrzymanych z zaprzy-

jaźnionych firm. Również bardzo wcześnie, bo w roku 

1998, uruchomiłam szkolną witrynę WWW. Była to 

pierwsza szkolna strona internetowa w gminie.  

Starą pracownię „za kratami” dobrze pamiętają  

dorośli już absolwenci, ponieważ (jak wspominają) po 

szybkim uporaniu się ze zleconą przez nauczycieli pra-

cą (np. gazetką klasową) możliwe było uruchomienie 

gry w sieci np. legendarnego Quake’a.  

Następna pracownia internetowa powstała również 

ze środków szkolnych. Po wybudowaniu hali sportowej 

i łącznika dydaktycznego rodzice pomogli przystoso-

wać wnękę w holu, a mnie przypadło w udziale urzą-

dzenie pracowni (nauczyłam się wtedy „zarabiać” kable 

sieciowe). 

Przejście na emeryturę to okazja do podsumowań. 

Policzyłam, że pracowałam z blisko pół tysiącem 

uczniów i byłam wychowawcą w pięciu klasach. Zain-

teresowanie informatyką i matematyką udało mi się 

przekazać sporej grupie uczniów. Wybierali oni klasy 

matematyczno-informatyczne w liceach lub technika 

informatyczne. Sześciu z nich zostało programistami  

w firmach komputerowych. Wielu moich byłych 

uczniów zdobyło równie ciekawe i prestiżowe zawody. 

To bardzo cieszy i daje poczucie sensu wykonywania 

tego zawodu, ale również ogromną przyjemność spra-

wia zwykłe „dzień dobry” wypowiedziane z uśmiechem 

przez tych, którzy zdecydowali się zostać w naszej 

małej ojczyźnie - Klęczanach. 

Prowadzenie szkolnej strony WWW spowodowało, 

że zainteresowałam się historią powstania szkoły 

i historią Klęczan. Dwa lata poszukiwań w różnych  

zasobach archiwalnych pozwoliło mi ustalić zarówno 

rok, w którym została założona nasza szkoła, jak 

i dokładną datę lokacji Klęczan. Pergaminowy oryginał 

tego dokumentu podpisanego przez króla Kazimierza 

Wielkiego znajduje się w Zakładzie Narodowym im. 

Ossolińskich we Wrocławiu. Jego elektroniczną kopię 

udało mi się pozyskać do biblioteki szkolnej. 

Bardzo się cieszę i uważam to za swoje osobiste 

osiągnięcie, że wszystkie zebrane informacje o historii 

naszej miejscowości i szkoły zredagowałam w postaci 

książki „Klęczany – nasza wieś, nasza szkoła”.  Okazją 

do jej wydania było obchodzone w 2014 roku 110-lecie 

powstania naszej placówki. 

W ciągu tych wielu lat uczyłam nie tylko informa-

tyki, ale również matematyki i techniki. Starałam się 

wszystkich moich uczniów traktować z jednakową 

życzliwością i sprawiedliwie oceniać ich osiągnięcia  

i postępy w nauce. Jeżeli w mojej pracy zdarzyły się 

jakieś błędy lub potknięcia, pragnę za nie wszystkie 

przeprosić. 

Na zakończenie chciałam najserdeczniej podzięko-

wać wszystkim moim uczniom. Praca z Wami, obser-

wowanie nawet najmniejszych Waszych sukcesów 

dawało mi wiele satysfakcji i radości! 

Pragnę także złożyć podziękowania wszystkim ro-

dzicom, z którymi miałam przyjemność współpracować 

przez wszystkie lata mojej pracy. Szczególne dziękuję 

wszystkim moim koleżankom i kolegom za współpracę, 

przyjaźń i życzliwość oraz wsparcie w trudnych chwi-

lach. Dziękuję pani Dyrektor za miłe pożegnanie oraz 

za kwiaty i życzenia od Samorządu Uczniowskiego  

i Rady Rodziców.   

Nie żegnam się ze szkołą całkowicie. W przyszłym 

roku szkolnym będę jeszcze prowadzić lekcje informa-

tyki.   

Życzę wszystkim wspaniałych wakacji. Do miłego 

zobaczenia we wrześniu! 

 

Bożena Cetnarowicz-Mańka 

 

Dziękujemy za każde dobro, uśmiech i życzliwość! 

A ponieważ szczęście jest wszędzie tam,  

gdzie je człowiek widzi,  

życzymy, by każdy nowy dzień  

przyniósł Pani radość, szczęście i spokój!



Ojczyzna to kraj dzieciństwa

Miejsce urodzenia  

To jest ta mała najbliższa  

Ojczyzna 

Miasto miasteczko wieś  

Ulica dom podwórko 

Pierwsza miłość  

Las na horyzoncie  

Groby (…) 

Na początku ojczyzna  

Jest blisko  

Na wyciągnięcie ręki 

Dopiero później rośnie  

Krwawi  

Boli 

  

Ponieważ maj to miesiąc bogaty w różne uroczystości, już  

28 kwietnia klasa 6 SP wraz z wychowawczynią - panią Katarzyną 

Jagielską-Lianą - przygotowała akademię.  

Sala została pięknie ozdobiona. Najpierw wprowadzono sztan-

dar szkoły i odśpiewaliśmy hymn państwowy, a następnie  rozpo-

częła się część artystyczna. Po krótkim wstępie była mowa o 1 Maja – Święcie Pracy oraz rocznicy przystąpienia Pol-

ski do Unii Europejskiej. Uczennice recytowały wiersze o tej tematyce, po czym została wyświetlona prezentacja mul-

timedialna ukazująca, w jaki sposób dawniej świętowano ten dzień. Usłyszeliśmy też piosenkę w wykonaniu uczenni-

cy klasy I gimnazjum. W drugiej części omówiona została 102 rocznica bitwy pod Gorlicami, która miała miejsce  

2 maja 1915. Najpierw wysłuchaliśmy piosenki, a potem zobaczyliśmy krótki filmik. W końcu przyszła pora na  

3 Maja – święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Matki Bożej Królowej Polski. Ostatnia część opowiadała 

o dniu zwycięstwa - 8 Maja. Została odśpiewana ostatnia pieśń. Na sam koniec usłyszeliśmy wierszyk, po czym głos 

zabrała pani Dyrektor.  

Całość prezentowała się bardzo dobrze i zaciekawiła wszystkich zgromadzonych. 

Marzena Wąs 

III GALA EDUKACJI 
7 czerwca w Zespole Szkół w Dominikowicach odbyła się  

III Gala Edukacji. Przybyli na nią laureaci konkursów humani-

stycznych, matematyczno - przyrodniczych i artystycznych oraz 

osoby o różnych pasjach i zainteresowaniach. Na uroczystość za-

proszeni zostali przedstawiciele Rady Gminy Gorlice, kuratorium 

oświaty, duchowni, nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz wyróżnieni 

uczniowie i ich rodzice. Wójt Ryszard Guzik, przewodniczący 

Rady Gminy Aleksander Kalisz oraz pełnomocnik wójta ds. oświa-

ty pani Barbara Wiatr uhonorowali wyróżniających się uczniów,  

w tym także przedstawicieli naszej szkoły:  

 

Jakuba Wacławika (III G)  – kategoria humanistyczna 

Annę Wacławik (II G) – kategoria humanistyczna   

Oliwiera Przybyłowicza (3 SP) – kategoria artystyczna   

Miłosza Durana (OP I) – kategoria artystyczna.  
 

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy! 

 

Obok lista uczniów, którzy otrzymali w roku szkolnym 2016/2017 

świadectwo z wyróżnieniem:  

Lp Imię i nazwisko Klasa Średnia ocen 

1. Zuzanna Czeluśniak 4 SP 5,36 

2. Karolina Kalisz 4 SP 5,36 

3. Oskar Pluskota 4 SP 5,00 

4. Natalia Burkot 5 SP 4,91 

5. Weronika Liana 5 SP 4,82 

6. Bartosz Luksa 5 SP 5,09 

7. Natan Siwulski 5 SP 5,40 

8. Joanna Czeluśniak 6 SP 5,00 

9. Alicja Ryczek  6 SP 5,09 

10. Marzena Wąs 6 SP 5,09 

11. Arkadiusz Kalisz I G 5,07 

12. Martyna Kamińska I G 4,87 

13. Aleksandra Róż I G 4,93 

14. Julia Furmanek II G 5,07 

15. Jan Szura II G 4,77 

16. Anna Wacławik II G 5,21 

17. Szymon Czerwień III G 5,11 

18. Angelika Per III G 4,83 

19. Ewelina Rutana III G 4,78 

20. Jakub Wacławik III G 5,28 

21. Emilia Wójcikiewicz III G 5,06 



Tyle wspólnych chwil! 
 

19 czerwca o godz. 17:00 odbyło się uroczyste poże-

gnanie uczniów klasy III G, którzy po dziesięciu latach 

nauki w Zespole Szkół w Klęczanach zostali jego absol-

wentami. Dla gimnazjalistów nadszedł czas rozstania ze 

szkołą, nauczycielami, klasą oraz młodszymi kolegami. 

Dla wszystkich gości uczniowie przygotowali specjalny 

program, w którym w humorystyczny sposób wspominali 

lata spędzone w przedszkolu i szkole. Były również po-

dziękowania i kwiaty dla dyrektora szkoły, wychowaw-

czyni pani Iwony Felenczak-Pyż, nauczycieli i rodziców. 

Swoich starszych kolegów pożegnali także uczniowie kl. II G, przygotowując dla nich humorystyczne przy śpiewki  

i pamiątkowe fotomontaże. 

Pani dyrektor Jadwiga Kalisz gratulowała wszystkim 

absolwentom ukończenia gimnazjum i życzyła im wytrwa-

łości oraz samych sukcesów w dalszym życiu. 

Uroczystość zakończono dostojnym polonezem, którym 

gimnazjaliści otworzyli bal. Powodzenia oraz wszelkiej 

pomyślności w realizacji marzeń i planów! 

Bożena Cetnarowicz-Mańka 

 
KRÓLOWA SKROMNOŚCI  

 
8 czerwca w Krakowie odbył się XX Zjazd Szkół Jadwi-

żańskich. Po raz trzeci pojechali na ten zjazd przedstawiciele naszej szkoły. W skład delegacji weszli uczniowie klas 

I-III gimnazjum. Wycieczka ta była dla uczniów bezpłatna – stanowiła rodzaj nagrody. Opiekowały się nami nasze 

panie polonistki: Edyta Duran i Małgorzata Ostrowska.  

Wyjechaliśmy kilka minut po 6 rano. Pogoda dopisała, tylko galowe stroje, które musieliśmy na siebie założyć, 

psuły niektórym humor. Na miejsce dojechaliśmy bez przykrych niespodzianek. Uroczystość rozpoczął przemarsz 

uczestników wydarzenia z pocztami sztandarowymi z Rynku Głównego Krakowa Drogą Królewską na Wawel. Do 

Katedry Wawelskiej weszliśmy wraz z całym orszakiem, śpiewając piosenki. Tam uczestniczyliśmy we wspólnej 

mszy. Następnie pod relikwiami Królowej złożyliśmy czerwone róże - 

w hołdzie Pani Wawelskiej. Po mszy czekał na nas poczęstunek na 

świeżym powietrzu. Wszyscy byli już głodni, więc z apetytem zajadali 

ruskie pierogi i naleśniki na słodko. 

Następnie udaliśmy się do Wyższego Seminarium Duchownego 

Archidiecezji Krakowskiej, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia 

nagród uczestnikom konkursów organizowanych przez Rodzinę Szkół 

Jadwiżańskich. Byliśmy też świadkami wyboru Królowej Roku 

2017/2018. Nasza kandydatka na królową - Anna Wacławik (II G) - 

przygotowała prezentację o swoich działaniach charytatywnych w 

naszej szkole. Zdobyła tytuł „Królowej Skromności” i otrzymała na-

grodę za udział.  

Po zakończeniu udaliśmy się do autokaru i wyruszyliśmy w drogę 

powrotną. Po drodze wstąpiliśmy do McDonalda na małe co nieco. 

Wycieczka bardzo nam się podobała i mamy nadzieję, że obecność 

uczniów naszej szkoły na zjazdach szkół jadwiżańskich stanie się 

tradycją szkoły. 

                                                     Aleksandra Stempkowicz, klasa I G



Radość z tego, kim się jest 
 

Zapraszamy na rozmowę z Michałem Lipu-

tem, księdzem katechetą z parafii Kryg,  

nauczycielem religii w naszej szkole 

 

Red: Szczęść Boże. Cieszę się niezmiernie, że 

ksiądz znalazł chwilę czasu na podzielenie się 

swoimi doświadczeniami i swoim powołaniem. 

Jest ksiądz nowym katechetą w naszej szkole  

i nie wszyscy dobrze księdza znają. Stąd pierw-

sze pytanie. Skąd ksiądz pochodzi i dlaczego 

wybrał ksiądz takie powołanie, a nie inne?  

 

Ks. Liput: Bardzo dziękuję za tak miłe powitanie 

i słowa zachęty. Cieszę się, że mogę się podzielić  

w waszej gazetce „Impulsik” tym, kim jestem i co 

robię. Pochodzę z Kielanówki, miejscowości koło 

Rzeszowa. Tam się wychowałem z młodszym 

bratem i tam też chodziłem do szkoły podstawo-

wej. Natomiast do gimnazjum i do liceum chodzi-

łem już do Rzeszowa. Zaraz po ukończeniu szkoły 

średniej podjąłem decyzję o wstąpieniu do Wyż-

szego Seminarium w Rzeszowie, w którym uczy-

łem się przez 7 lat. Miałem też roczną przerwę na 

studia we Włoszech w Rzymie. 

 

Dlaczego kapłaństwo? Może dlatego, że byłem 

blisko Boga. A może dlatego, że w takim środo-

wisku we wspólnocie Kościoła, gdzie zawsze są 

ludzie szaleni, dobrzy i mądrzy, odkrywałem tę 

swoją radość i młodość. Byłem ministrantem od  

3 klasy szkoły podstawowej. Pamiętam, jak nie 

żyjący już ks. proboszcz Stanisław pewnego razu 

złapał mnie za ucho pod filarem w kościele, kazał  

mi ubrać komżę i służyć jako ministrant. Choć 

wydaje się to dziwne, to dziś wiem, że może dzię-

ki niemu jestem tym, kim jestem.  

 

Jako ministrant wyjeżdżałem na różne 

rekolekcje, turnusy wakacyjne z młodzie-

żą. Byłem animatorem młodzieży. Zaw-

sze z chęcią i z dużym zaangażowaniem 

służyłem przy Mszy św. Zarówno Eucha-

rystia, Kościół i wspólnota młodych, jak  

i życie zasadami i wartościami Boga, 

były dla mnie taką wskazówką, że jest mi 

tu dobrze. Że Bóg jest tym, który pozwala 

mi siebie rozwijać. Że mogę w Nim 

wzrastać, dojrzewać. I tu odkrywałem 

moje szczęście. Więc chciałem czegoś 

więcej…  

 

Red: A co jest takiego fajnego, a może szalone-

go w byciu księdzem?  

 

Ks. Liput: Wiesz, przychodzi mi na myśl taka 

rzecz: fajne w byciu księdzem jest to, że codzien-

nie jest ciągła niewiadoma, rodzaj przygody - co 

będę dziś robił… czy w pracy, czy w posługiwa-

niu w parafii, czy w rozmowach, czy będąc kate-

chetą w szkole, czy spotykając się z młodzieżą, 

czy siedząc i nic nie robiąc… Uważam, że życie 

to wielka przygoda, grunt to cieszyć się tym, kim 

się jest i robić to, co się wybrało. Ale z pasją.   

 

Ostatnio z młodymi zadecydowaliśmy, że jedzie-

my na rowery. No to jedziemy! Innym razem 

skrzyknęliśmy się, oglądamy film i zajadamy piz-

zę. I tak się stało. Idziemy biegać. Jedziemy na 

czuwanie modlitewne. Robimy w parafii wieczór 

uwielbienia. Szaleństwa nie brakuje. Wierz mi…  

    

Red: Księże Michale, a czy miło jest księdzu  

u nas w szkole? 

  

Ks. Liput: Cóż za pytanie! A czy widziałaś mnie 

kiedyś niezadowolonego? No chyba nie. Dobrze  

u was mi się pracuje. Młodzi mają różne swoje 

widzimisię, to fakt. Ale da się żyć. Cieszę się, że 

mogę uczyć w waszej szkole, choć jestem tylko 



dwa razy w tygodniu. W pozostałe dni uczę  

w szkole w Krygu. Ale mam nadzieję, że spo-

tkamy się też i w następnym roku, i następnym…  

Mam nadzieję, że wy też się cieszycie z tego,  

że możemy razem spędzać czas… 

 

Red: Pewnie, że tak! Chyba lubimy księdza. 

Mam takie przeczucie. A co ksiądz lubi naj-

bardziej w naszej szkole? I dlaczego ksiądz 

zdecydował się uczyć tutaj?  

 

Ks. Liput: Trudne pytanie. Nigdy tak się głębo-

ko nie zastanawiałem nad tym. Ale myślę, że lubię  

u was to, że wam się chce coś więcej od siebie… 

że jesteście autentyczni. Że jeżeli coś wam się nie 

podoba, to otwarcie o tym mówicie.   

 

A dlaczego się zdecydowałem? Ha, ha, to nie ta-

kie proste. Gdy jako ksiądz katecheta otrzymałem 

placówkę parafialną w Krygu, ksiądz biskup po-

słał mnie jako nauczyciela do dwóch szkół: do 

Zespołu Szkół w Krygu i Zespołu Szkół w Klę-

czanach. I tak szczerze, to nawet nie wiedziałem, 

gdzie jedna i druga jest, ale wiedziałem, że będę 

tam katechetą przez najbliższe lata. Pamiętam, że 

ks. Krzysztof Książek pokazał mi, co i jak się ma  

- kto jest dyrektorem, gdzie jest parking, itp. Więc 

z radością zacząłem poznawać i Kryg, i Klęczany. 

Bo na dzień dzisiejszy te dwie miejscowości to tak 

jakby mój drugi dom…  

   

Red: A tak na zakończenie, ma ksiądz jakieś 

marzenie do spełnienia?  

 

Ks. Liput: Każdy z nas ma swoje jakieś marzenia. 

Muszę powiedzieć, że jedno jest spełnione. Bo 

odkryłem to, czego szukałem w swoim życiu. 

Czyli swoje miejsce w życiu. Swoje powołanie.  

A inne marzenia? Nie bać się czegoś więcej od 

siebie wymagać… Nie siedzieć na miejscu…  

Może gdzieś pojechać… Może coś zobaczyć… 

Ale na dzień dzisiejszy żyję tu i teraz…  

 

Red: Bardzo dziękuję za parę słów o sobie.  

O tym, kim się jest, o swoim powołaniu i dzię-

kuję za tę radość księdza… 

 

Rozmawiała: Joanna Czeluśniak 

 

MAMA KRÓLOWA 
 

26 maja o godzinie 7:45 w klasie drugiej rozpoczął 

się Dzień Mamy pt. „Mama Królowa”. Przed wejściem 

każdy gość otrzymał koronę ozdobioną kwiatami  

i miłymi słowami. 

Na początku mamy przyglądały się, jak pracujemy 

na lekcji. W tę podróż wyruszyliśmy zabawą „Samo-

lot”. Następnie czytaliśmy wiersz Danuty Gellnerowej 

„Mamo!”, pisaliśmy życzenia, robiliśmy magiczne 

ciastka, liczyliśmy i pokazywaliśmy ruchem, co robi 

mama w domu. Potem zaprosiliśmy naszych gości na 

część artystyczną. Śpiewaliśmy piosenki, recytowali-

śmy wiersze i przedstawiliśmy bajkę pt. „Szewczyk 

Dratewka”. Na koniec wspólnie z mamami braliśmy 

udział w zabawie muzycznej „Sip simeon”. Jeszcze 

prezenty, kwiaty i słodki poczęstunek, uściski, całusy  

i spotkanie skończyło się.  

Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Jeszcze raz wszystkim mamom składamy serdeczne 

życzenia! 

Uczniowie klasy drugiej z wychowawcą 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, 

MAMO! 
 

W piątek, 26 maja, uczniowie klas młodszych  

z wychowawcami zorganizowali spotkania z mamami. 

W klasie pierwszej miało ono formę zajęć otwartych. 

Na początku mamy wraz ze swoimi dziećmi brały 

udział w potyczkach rodzinnych: rozwiązywały za-

gadki matematyczne, przyrodnicze i kalambury. Ucz-

niowie układali zdania o mamach i głośno je czytali. 

Następnie rysowano portrety: mamy - swoich dzieci, a 

dzieci - swoich mam. Potem wyeksponowano je na 

gazetce klasowej. 

W drugiej części spotkania uczniowie zaprezento-

wali część artystyczną pt. „Wszystkiego najlepszego, 



Mamo!”, wręczali samodzielnie wykonane laurki  

i składali życzenia. 

Ten dzień był inny od pozostałych dni szkolnych, 

w ocenie uczniów oraz rodziców był wyjątkowy, cie-

kawy, wesoły i miły. Podsumowaniem spotkania niech 

będą słowa wiersza: 

 

Najlepsze u Mamy 

jest to, że ją mamy. 

Mamy ją swoją, nie cudzą, 

nie inną, zawsze tę samą. 

I żeby nie wiem co się stało 

Mama zawsze zostanie Mamą. 

Więc najlepsze u Mamy 

jest to, że ją mamy 

i że Mama ma właśnie nas. 

                                                          Teresa Gizara 

 

100 LAT! 
 

26 maja uczniowie klasy 3 SP zaprosili mamy do 

swojej klasy.  

Na początku wystawili przedstawienie pt. „Kró-

lewna Śnieżka i 7 krasnoludków”. Następnie wręczyli 

własnoręcznie przygotowane prezenty i odśpiewali 

„100 lat”. Teraz przyszedł czas na zmagania sportowe 

na sali gimnastycznej. W konkurencjach sportowych 

startowały pary: mama i dziecko. Bawili się w farmera, 

skakali w dal, rzucali beretem, biegali slalomem oraz 

przeciągali linę. Rywalizację w siłowaniu - dzieci kon-

tra rodzice - wygrały dzieci. Po podsumowaniu wyni-

ków konkurencji okazało się, że pierwsze miejsce ex 

aequo zajęli: Bartosz Stygar z mamą oraz Kacper 

Skowron z mamą. Na trzecim miejscu uplasował się 

Dawid Luksa z mamą. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 

gromkimi brawami i otrzymali słodkie upominki. 

Po sportowych zmaganiach dzieci poczęstowały 

mamy ciasteczkami, które dzień wcześniej upiekły. 

Impreza była udana, wszyscy świetnie bawili się. 

Maria Pater 

 

DZIEŃ RODZINY 
 

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego I, pamiętając  

o świętach swoich rodziców, zaprosiły ich na Dzień 

Rodziny, który odbył się 14 czerwca po południu na 

polu biwakowym. Propozycja ta spotkała się z bardzo 

serdecznym przyjęciem i goście przybyli licznie.  

Po powitaniu przedszkolaki zaprezentowały krótki, 

wesoły program artystyczny, złożyły rodzicom życze-

nia z okazji Dnia Mamy oraz Dnia Taty i wręczyły im 

upominki. Następnie wychowawczyni zaprosiła dzieci 

i ich opiekunów do rywalizacji w trakcie wykonywa-

nia różnych zadań i zabaw. Drużyny musiały m.in. 

skakać na skakance, biec z balonem na gazecie, trafiać 

woreczkami do celu, napełnić jak najszybciej butelkę  

z wodą. Na koniec odbył się turniej najdłuższych rzu-

tów papierowymi samolocikami. Zadaniom towarzy-

szył dobry humor i mnóstwo śmiechu. Wszyscy 

uczestnicy zostali obdarowani medalami i orderami. 

Rodzice ugościli nas słodkim poczęstunkiem oraz pie-

czonymi kiełbaskami.  

Impreza przebiegła w wesołej i miłej atmosferze. 

Oby więcej takich spotkań :) 

Urszula Wilczkiewicz



Angelika Per 
 

RYSUNEK Z MOTYLEM 
 

SCENA I 
Pokój w domku na wsi: z prawej strony drzwi, obok 

piec, z lewej okno. Na środku stół, na nim książki. Przy 

stole siedzą: Zosia i Helena – uczestniczki tajnego 

nauczania. Przy piecu stoi pan Stefan – gospodarz. 

Pani Antonina – jego żona – przechadza się po pokoju 

z książką w ręce               

 

ZOSIA 

Skoro ostatni rozbiór Polski był w 1795 roku, to naszej 

Polski na mapie nie ma już 118 lat… 
 

PANI  ANTONINA 

Masz rację, Zosiu… Wprawdzie powstało Księstwo 

Warszawskie, a później Królestwo Polskie czy Wielkie 

Księstwo Poznańskie, ale rządy w nich sprawowali 

zaborcy… 
 

ZOSIA 

(zasmucona) 

Czy my w ogóle odzyskamy niepodległość? Przecież 

wszystkie powstania kończyły się klęską... 
 

PANI  ANTONINA 

(oburzona) 

Ależ Zosiu… 
 

HELENA 

(przerywa pani Antoninie) 

Nie lepiej wyjechać w poszukiwaniu lepszego życia? 
 

PANI  ANTONINA 

(z przejęciem) 

Moje drogie, nigdy nie wolno się poddawać,  

a zwłaszcza - w dążeniu do wolności! Skąd                            

u was dzisiaj tyle czarnych myśli? Przeczytajmy 

„Redutę Ordona” Mickiewicza! Ten utwór na pewno 

zmieni wasz ponury nastrój! Czytaj, Stefanku… 

(podsuwa mu książkę) 
 

STEFAN 

(czyta) 

 

„Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo 

I spojrzałem na pole; dwieście armat grzmiało. 

Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi, 

Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi; 

I widziałem ich wodza: przybiegł, mieczem skinął 

I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął; 

Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota 

Długą czarną kolumną, jako lawa błota, 

Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy 

Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. 

Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, 

Jak głaz bodzący morze, reduta Ordona.”* 

 

 

SCENA II 
Wchodzą: Jan, Marysia i mała Franciszka 

 

JAN 

Dzień dobry!  
 

MARYSIA  

Dzień dobry! 

Przepraszamy za 

spóźnienie! 
 

PANI  ANTONINA 

Witajcie! 

Przychodzicie w dobrym momencie…  

Czy nikt nie kręcił się koło domu? 
 

MARYSIA 

(zza jej sukienki wygląda mała Franciszka) 

Nie, nikogo nie było. Pani Antonino, czy nasza 

siostrzyczka może się pobawić w ogrodzie? Nie będzie 

nam przeszkadzać! Rodzice musieli pilnie wyjechać,  

a my nie mieliśmy jej z kim zostawić… 
 

PANI  ANTONINA 

Nie jestem pewna...  

(chwilę się zastanawia, spogląda niepewnie na 

Stefana) 

Niech wam będzie! Takiej trójce z blond włosami  

nie można odmówić!  
 

JAN 

(zwraca się do młodszej siostry) 

Franiu, pobaw się w ogrodzie.  
 

MARYSIA 

Tylko bądź grzeczna i nie przeszkadzaj nam! 
 

FRANCISZKA 

A wy? Co będziecie robić? 

Jan i Marysia niespokojnie spoglądają na siebie. Nie 

wiedzą, co odpowiedzieć.  
 

PANI  ANTONINA 

(do Frani) 

Musimy omówić ważną sprawę. Próbujemy rozwiązać 

pewien problem… 
 

PAN STEFAN 

(dodaje) 

… długotrwały i poważny problem! 
 

 

FRANCISZKA 

Dobrze, pójdę do ogrodu. (wychodzi) 
 

PANI  ANTONINA 

(do Stefana) 

Dokończ czytać! Najciekawsze jest zakończenie! 
 

PAN STEFAN 

(czyta) 

„Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze. 

Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, 



Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona 

Obleją, jak Moskale redutę Ordona - 

Karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, 

Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.”* 
 

HELENA 

(w zamyśleniu) 

 „Karząc plemię zwycięzców”… Wreszcie coś 

optymistycznego! 
 

PANI  ANTONINA 

(radośnie) 

Wiedziałam, że wam się spodoba! Zobaczycie – już 

niedługo nadejdzie kres rozbiorów! Odzyskamy 

niepodległość! W końcu się uda! 

 

SCENA III 
Franciszka cichutko wchodzi do pokoju. Przysłuchuje 

się rozmowie 

 

JAN 

Ale Polacy już ponad 100 lat rożnymi działaniami 

próbują odzyskać niepodległość… 
 

PANI  ANTONINA 

(z ożywieniem) 

Gdyby nie wiara w wolną Ojczyznę, nie 

organizowaliby działań  zbrojnych, nie przekazywaliby 

sobie wiedzy historycznej i nie mówiliby po polsku! 

Nasze spotkania nie miałyby najmniejszego sensu. 

Polacy - mimo klęsk w powstaniach - nie zwątpili  

i dalej walczą. Walczę i ja, na przykład - o wasze 

wykształcenie. Gdybym zaprzestała, to zachowałabym 

się po myśli zaborców. Ale ja jestem Polką i będę 

stawiać czoła wszystkiemu, co wymierzone przeciwko 

naszemu narodowi! Wy też – przychodząc tu –  

w pewien sposób walczycie…  
 

FRANCISZKA 

(wychodząc z ukrycia) 

Jasiu, co to znaczy? Z kim ty będziesz walczył?  

A Marysia? Ona też? I kim są ci zaborcy, o których 

nikt mi nic nie mówi? 

(zaczyna płakać) 
 

MARYSIA 

(tuląc siostrę) 

Franiu, nie płacz! Zaraz ci wszystko wytłumaczymy! 
 

FRANCISZKA 

(łkając) 

Rozmawialiście o naszej Ojczyźnie? O Polsce? 
 

JAN 

Tak. O Polsce, która znajduje się teraz pod zaborami. 
 

FRANCISZKA 

Pod zaborami? Czy to znaczy, że jej nie ma? 
 

WSZYSCY 

Jest! 

 

 

MARYSIA 

(po chwili namysłu) 

Franiu, pamiętasz jak kiedyś namalowałaś obrazek  

z motylem? 
 

FRANCISZKA 

(wycierając łzy) 

Pamiętam. Zostawiłam go na werandzie. Przyszło 

trzech takich… łobuzów… i podarli mój rysunek... 

Płakałam wtedy bardzo długo… To był rysunek  

z motylem. Moim cudownym motylem! 
 

MARYSIA 

A czy pamiętasz, jak długo składałaś go w całość, 

lepiąc kawałek po kawałku? Ile trudu cię to 

kosztowało? Ile osób ci pomagało? 
 

FRANCISZKA 

Pamiętam. To była żmudna praca, ale udało się! Potem 

tatuś oprawił rysunek i zawiesił nad moim łóżkiem  

w pokoju – żeby już nikt mi go nie zniszczył! 
 

MARYSIA 

Właśnie! Podobnie jest z naszą Ojczyzną! 

 

JAN 

Jest jak ten rozerwany rysunek… 
 

ZOSIA 

Ale ją „posklejamy”… 
 

MARYSIA 

Odzyskamy… 
 

PANI  ANTONINA 

Tylko musimy być ostrożni, żeby nikt się o tym nie 

dowiedział, zwłaszcza…  
 

FRANCISZKA 

… zwłaszcza łobuzy! 
 

PAN STEFAN 
A kiedy odzyskamy nasz skarb, naszą Ojczyznę – 

będziemy jej strzec tak, jak ty swego rysunku  

z motylem. 

 

FRANCISZKA 

Teraz rozumiem, dlaczego mamusia wieczorami nuci: 

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”…  

 

KONIEC 
 

*fragmenty utworu Adama Mickiewicza  

  „Reduta Ordona”  

 

 

(Praca Angeliki Per z klasy III G zajęła I miejsce  

w Konkursie Literackim „Nie rzucim ziemi, skąd nasz 

ród” w ramach IV edycji przedsięwzięcia „Rozwinąć 

skrzydła – pamiętając o przeszłości”,  

zorganizowanego przez Zespół Szkół w Łużnej) 



Krótko i na temat 
 

Bieg po zdrowie 

W ramach profilaktyki prozdrowotnej, uczniowie klasy 4 SP wzięli udział w programie 
edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie” (koordynator: pani Aneta Boryczko). Głównym 
celem programu było zapobieganie paleniu papierosów - zarówno obecnie, jak i w przy-
szłości. Zajęcia realizowane były w oparciu o materiały dydaktyczne (zeszyty ćwiczeń, 
plakaty, materiały filmowe) opracowane przez organizatora programu - Główny Inspekto-
rat Sanitarny. Uczniowie chętnie dyskutowali, dzielili się własnymi uwagami, spostrzeże-
niami, uczyli się asertywności. Dzięki zaangażowaniu rodziców, którzy pomagali dzieciom 
w wykonywaniu prac domowych związanych z programem, uczniowie uczyli się wyrażać 
własne zdanie, argumentować i wyciągać wnioski.     (AB)  

 

Owocowo-warzywne stworki 
Kilkoro dzieci z OP I (Ola Trybus, Angelika Mazur, Miłosz Duran, Dawid Skórski) 
wzięło udziału w konkursie „Owocowo-Warzywne Stworki”, organizowanym 
przez Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie. Zadanie konkurso-
we polegało na przygotowaniu stworków ze świeżych owoców i warzyw. Zdjęcia 
prac wykonanych stworków zostały przesłane do organizatora konkursu. Gratulu-
jemy pomysłów i czekamy na wyniki.     (UW) 
 

Potyczki matematyczne   
Już po raz siódmy delegacja naszych starszaków w składzie: Gabrysia, Nikola i Dawid 
wzięła udział w zmaganiach matematycznych zorganizowanych 6 czerwca przez Samo-
rządowe Przedszkole w Ropicy Polskiej. W tym roku spotkanie odbywało się pod ha-
słem „Puzzle matematyczne”. Na powitanie obejrzeliśmy przedstawienie zaprezento-
wane przez przedszkolaki z Ropicy Polskiej. Zadania pobudzały do myślenia, a nasi 
matematycy poradzili sobie z nimi bez problemu i na ocenę celującą :) Jedno z zadań 
polegało na odszukaniu ukrytych na sali puzzli. Zawodnicy świetnie poradzili sobie z 
zadaniami, za co zostali nagrodzeni słodkościami i dyplomami, a na koniec wszyscy 
zjedliśmy pyszny poczęstunek.     (UW) 

Zielona Szkoła 
To, że dobrze jest pojechać w sprawdzone miejsce, potwierdzili uczestni-
cy tegorocznej Zielonej Szkoły. Wielu z nich już po raz drugi, w dniach  
10 – 18 czerwca, odwiedziło Ustronie Morskie. Tym razem towarzyszyła 
im grupa uczniów i wychowawczynie z Zespołu Szkół w Siarach. Pogoda 
dopisała, nie zabrakło turystycznych atrakcji: zwiedzanie ogrodów  
w Dobrzycy, oceanarium oraz Miasta Myszy w Kołobrzegu, Muzeum 6D – 
Maszoperia, wizyta w wiosce indiańskiej w Zieleniewie, latarnia morska 
w Gąskach. Wychowawcy nie zapomnieli o konkursach i nagrodach, była 
dyskoteka, karaoke i ognisko. Podziękowania dla organizatorów i spon-
sorów!    (MO) 

SPInKa  
Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klasy III G 
było zarazem zakończeniem ich udziału w projek-
cie Modernizacja Kształcenia Zawodowego 
w Małopolsce II. Uczniowie, którzy uczęszczali na 
konsultacje i spotkania indywidualne z doradcą 
zawodowym w Szkolnym Punkcie Informacji i Ka-
riery, uzyskali zaświadczenia o udziale w projekcie, 
które wręczyła im pani dyrektor Jadwiga Kalisz 
podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. 
Uczniowie wyróżnieni: Gabriela Augustyn, Izabela 
Bieleń, Angelika Per, Ewelina Rutana, Patrycja Rolak, Emilia Wójcikiewicz, Jakub Wacławik. Wszystkim uczniom klasy 
III G życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej drodze edukacyjno – zawodowej!    (AB) 



Egzamin na czytelnika 
Pomyślnie przeszli go wszyscy uczniowie klasy 1 SP. Udowodnili, że 
potrafią sprawnie czytać, pisać, układać puzzle, rozwiązywać zagadki  
i odpowiadać na pytania z dziedziny literatury. Znają też wiele bajek  
i baśni. A ile jeszcze zostało im do przeczytania! Życzymy, by nie zabra-
kło im chęci i wytrwałości.     (MO) 
 

„Już pływam!” 
Zajęcia w ramach projektu 
rozpoczęły się od zapozna-

nia uczestników z zasadami bezpieczeństwa w szatni, na terenie krytej 
pływalni i podczas przebywania w wodzie. Następnie oswajano dzieci  
ze środowiskiem wodnym: otwieraniem oczu pod wodą, wydechem do 
wody, ćwiczeniami wypornościowymi. Ostatnim etapem była nauka po-
ślizgów na plecach i na piersiach, ćwiczenie prawidłowej pracy nóg i rąk  
w kraulu, na grzbiecie oraz proste skoki do wody. Czas spędzony na base-
nie był czasem radosnej zabawy i miłego wypoczynku. Wszystkim uczest-
nikom projektu gratulujemy zdobytych umiejętności!   (TG i EL) 

 

Nie dajmy Kubie zasnąć 
Każdy z nas marzy o wakacjach i z niecierpliwością na nie czeka. Ale jest pewien 
chłopiec o imieniu KUBA, który nie ma wakacji, a jedyne, o czym marzy, to wy-
zdrowieć. Potrzebuje naszego i waszego wsparcia. Leczenie i rehabilitacja są bardzo 
kosztowne i w walce o zdrowie Kuby liczy się każda złotówka. W dniach 19-23 
czerwca przedstawiciele SU zbierali dobrowolne datki na leczenie i rehabilitację 
chłopca. DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy wsparli finansowo zbiórkę!!! W cztery dni 
udało się zebrać 487,22 zł. Jesteście wspaniali! :) Pieniądze przekazaliśmy rodzinie 
Kuby. Akcję pomocy powtórzymy na pewno we wrześniu. KUBIE życzymy wytrwa-
łości w leczeniu i powrotu do zdrowia.    (KJL) 

 
Sprintem do maratonu 

Wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w Maratonie Przed-
szkolaków, który odbył się 17 maja na naszym boisku szkolnym. Projekt zreali-
zowano w ramach III Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków „Sprintem do 
maratonu”. Celem było popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszech-
nianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Przedszkolaki 
pokonały łącznie trasę 3570 m. Najlepsi okazali się: Krzysiu Pasterski (6-latki), 
Miłosz Duran (5-latki), Wiktor Gbur (4-latki) oraz Hania Czeluśniak (3-latki). Gra-
tulujemy!    (UW) 

Spartakiada Wolontariatu 
25 maja w hali OSiR rozpoczęła się  
I Drużynowa Spartakiada Wolontariatu, 
zorganizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach i Stowarzysze-
nie Homini z Kwiatonowic. W Spartakiadzie udział wzięli przedstawiciele  
14 Szkolnych Klubów Wolontariatu z całego powiatu gorlickiego. Zawodni-
ków czekało kilka konkurencji: sztafeta wahadłowa, przeciąganie liny, rzutki 
czy strzelanie z broni pneuma-
tycznej. Klęczany zdobyły  
III miejsce!     (MO) 
 

 
Niedzica i Krościenko 
Klasy 4 – 6 SP wybrały się na wycieczkę do Niedzicy i Krościenka. Odwie-
dzili zamek, powozownię, park linowy i udali się w rejs statkiem po wo-

dach jeziora. Było suuuupeeeerrrr !!!      (KJL)



WARSZAWA 
15 maja wyruszyliśmy na naszą ostatnią klasową 

wycieczkę – NA TRZY DNI! Tym razem zdecydowaliśmy 

się na Warszawę. Razem z nami jechała klasa III G  

z Bystrej. Wyjechaliśmy wcześnie rano o 4:50. Razem z 

nami  jechała nasza wychowawczyni pani Iwona Felen-

czak-Pyż i pani Aneta Boryczko. Po zapakowaniu baga-

ży (a niektórzy - zwłaszcza dziewczyny - miały ogrom-

ne!) wyruszyliśmy w drogę. Humory nam dopisywały.  

Zaczęliśmy od Pałacu Króla Jana III Sobieskiego  

w Wilanowie. To piękny zabytkowy pałac łączący sztukę 

barokową z polskimi tradycjami budowniczymi. Pałac 

otaczają ogrody, w których jest mnóstwo rzeźb i fon-

tanny. Pałac w Wilanowie miał szczęście przetrwać 

wojnę w stanie prawie nienaruszonym. Potem czekało 

nas zwiedzanie Sejmu RP. Widzieliśmy galerię Sali Po-

siedzeń, hol główny z makietą, Salę Kolumnową i Ple-

narną. Kiedy wyszliśmy z Sejmu, byliśmy już zmęczeni. 

Na szczęście pojechaliśmy zjeść ciepły posiłek do re-

stauracji, a później do hotelu.  

Następnego dnia, po śniadaniu podjechaliśmy do 

Grobu Nieznanego Żołnierza przy Ogrodzie Saskim. 

Stąd ruszyliśmy przez plac Piłsudskiego, podziwiając po 

drodze inne znane budowle czy pomniki: pomnik Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego, pomnik księcia Józefa Po-

niatowskiego, Pałac Prezydencki, pomnik Adama Mic-

kiewicza. Krakowskim Przedmieściem dotarliśmy do 

Kolumny Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym, aż 

wreszcie do Zamku Królewskiego. Podeszliśmy też do 

Bazyliki Archikatedralnej  św. Jana Chrzciciela. Prze-

chadzka była męcząca, dlatego autobusem udaliśmy 

się na cmentarz na Powązkach. To zabytkowa nekropo-

lia Warszawy, dziś zajmująca prawie 43 h powierzchni. 

Wśród około miliona pochowanych znajduje się wiele 

znanych i zasłużonych osób, w tym żołnierze powstań 

narodowych, działacze niepodległościowi, wybitni pisa-

rze, poeci, uczeni, artyści, myśliciele, lekarze, prawnicy, 

duchowni. Kolejną atrakcją naszej wycieczki był Hangar 

646 i cała godzina na trampolinach. Zmęczenie minęło 

i nie wiadomo skąd mieliśmy siły na wygłupy i zabawy. 

Bardzo nam się podobało! Po powrocie czekała na nas 

obiadokolacja, a potem poszliśmy do galerii „Złote 

Tarasy” na zakup pamiątek. 

Ostatniego dnia wstaliśmy wcześniej, żeby się spa-

kować. Po śniadaniu ruszyliśmy do Centrum Nauki 

Kopernik. Tu nam się bardzo podobało i z chęcią zosta-

libyśmy dłużej. Zrobiła na nas wrażenie różnorodność 

eksponatów, a przede wszystkim to, że sami mogliśmy 

stać się przedmiotem obserwacji lub sami dokonać  

odkrycia. Potem pojechaliśmy na Stadion Narodowy. 

Zobaczyliśmy, jak wygląda Strefa Zawodnicza, poznali-

śmy zakamarki piłkarskiej szatni, przekonaliśmy się, 

którędy piłkarze przybywają na stadion, mogliśmy 

wejść na trybuny. Następnie pojechaliśmy do Muzeum 

Powstania Warszawskiego, które jest hołdem miesz-

kańców Warszawy dla tych, którzy walczyli i ginęli za 

wolną Polskę i jej stolicę w 1944 roku.  Placówka ta 

prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz eduka-

cyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii  

i działalności Polskiego Państwa Podziemnego.  

Na tym zakończyliśmy nasze zwiedzanie stolicy  

i wyruszyliśmy do domu. Po drodze jeszcze zatrzymali-

śmy się w McDonalds, żeby zjeść coś smacznego,  

a niekoniecznie zdrowego. Około 20:30 dotarliśmy do 

Klęczan. Wycieczka była bardzo udana, szkoda tylko,  

że ostatnia w takim gronie. 

Jakub Wacławik 

 

WROCŁAW 
5 czerwca wyjechaliśmy (uczniowie klasy IG i IIG) 

na trzydniową wycieczkę do Wrocławia. Razem  

z nami pojechały panie: Edyta Duran, Anna Słota  

i Małgorzata Ostrowska. Wyjazd zaplanowano na 4:30! 

Wczesna pora jak dla nas, na polu rześko, ale w auto-

busie nikt nie spał. Czekała na nas nowa przygoda, 

więc byliśmy rozbudzeni: rozmawialiśmy, a nawet 

śpiewaliśmy! Może dzięki temu podróż szybko nam 

minęła. Mimo korków i małego opóźnienia dotarliśmy 

do celu podróży. I od razu wzięliśmy się za zwiedza-

nie.  

Zaczęliśmy od Hali Stulecia, która jest wpisana na 

listę dziedzictwa Unesco. To modernistyczny obiekt  

w całości zbudowany z żelbetonu. Odbywają się tu 

koncerty i różne wydarzenia sportowe. Potem prze-

szliśmy do Ogrodu Japońskiego, który nie był duży, 

ale uroczy. Obok niego znajduje się multimedialna 



fontanna, która zrobiła na nas duże wrażenie. Następ-

nie zwiedzaliśmy Rynek Główny i Stare Miasto, gdzie 

pełno malowniczych  kamienic. To pełne uroku miej-

sce, w którym chce się zostać. Odwiedziliśmy też 

Ostrów Tumski, najstarszą, zabytkową część Wrocła-

wia, która powstała na dawnej wyspie. Znajduje się tu 

Arcykatedra św. Jana Chrzciciela pochodząca z prze-

łomu XIII i XIV wieku. Strzelistość budowli wskazuje 

na gotyk, ale pełno w niej elementów barokowych  

i współczesnych uzupełnień powojennych. Czekały na 

nas także inne atrakcje, np. Most Zakochanych, na 

którym powiesiliśmy swoje kłódki. Zwiedzając Rynek 

Główny, mogliśmy podziwiać Wrocławskie Krasnale  

i odnajdywać kolejne figurki. Krasnale to symbol 

szczęścia i Wrocławia. Na koniec wjechaliśmy na 49. 

piętro wieżowca Sky Tower. Widok na panoramę mia-

sta zrobił ogromne wrażenie na wszystkich. Po prostu 

zapiera dech! Wieczorem dotarliśmy do naszego hote-

lu. Tu, po zjedzeniu obiadokolacji, mieliśmy czas na 

rozpakowanie i  odpoczynek.  

Drugiego dnia zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy 

na dalsze zwiedzanie. W planach było wyjście na 

Śnieżkę, ale z powodu złych warunków pogodowych 

okazało się to niemożliwe. Wybraliśmy się za to  

w Góry Stołowe. To pasmo górskie w Sudetach Środ-

kowych zaliczane do gór płytowych. Wyglądają jak 

ułożone na sobie poziomo płaskie płyty – stąd nazwa, 

bo płaskie jak stół. My byliśmy na Szczelińcu Wielkim, 

który ma 919m n.p.m. Trasa nie była zbyt wyczerpują-

ca, ale i tak zajęła nam kilka godzin. Za to widoki zre-

kompensowały nam wysiłek. Wstąpiliśmy też do Ka-

plicy Czaszek w Kudowie Zdroju. Ściany i sklepienie 

kaplicy pokrywa około 3 tysiące ciasno ułożonych 

czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen i epidemii chorób 

zakaźnych. Dalsze 20-30 tysięcy szczątków leży  

w krypcie pod kaplicą. Wieczorem  wybraliśmy się 

zobaczyć pokaz fontanny multimedialnej o zmroku. 

Było jak w bajce - kolorowo i wesoło. I trochę mokro... 

Wrocław nocą jest zachwycający! 

Trzeciego, ostatniego dnia wyruszyliśmy obejrzeć 

Panoramę Racławicką. Jest to muzeum sztuki ekspo-

nujące obraz „Bitwa pod Racławicami” namalowany 

przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki  

i Wojciecha Kossaka. Potem czekało nas zoo i afryka-

rium. Niestety, żeby na spokojnie wszystko obejrzeć, 

potrzeba chyba całego dnia, a my mieliśmy tylko  

3 godziny.   

Po zwiedzeniu zoo wyruszyliśmy w drogę po-

wrotną do Klęczan. A tu czekali na nas stęsknieni ro-

dzice. Mamy nadzieję, że nasza kolejna wycieczka 

będzie równie udana. 

Anna Wacławik 

 

 
 

WIELKA PRZYGODA  
Z MAŁĄ PSZCZOŁĄ 

 

W dniu 30 maja uczniowie klas 1-3 SP wyruszyli 

na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka.   

Na początku pojechali do kina „Kolory” w Gorli-

cach na bajkę „Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wio-

ski”. Główną bohaterką filmu była Smerfetka. Jedyna 

kobieta wśród smerfów borykała się z kryzysem toż-

samości. Podczas gdy każdy inny smerf miał swoją 

specjalność (Marudzie nikt nie dorówna w marudze-

niu, Łasuch to wybitny kucharz, a Osiłek wszystkich 

przewyższa krzepą), to Smerfetka wyróżniała się  

w zasadzie jedynie płcią. W krainie smerfów niebem 

rządziły ziejące ogniem ważki, ziemię porastały kolo-

rowe, smerfożerne kwiaty, a pod powierzchnią tunele 

ryły fluorescencyjne króliki. Największe wrażenie 

zrobiły na dzieciach jednak rzeki, które nie płynęły  

w korytach - wodne serpentyny unosiły się kilkadzie-

siąt centymetrów nad ziemią. Smerfetce udało się ura-

tować zaginioną wioskę i wszystkie smerfy.      

Dzieci bawiły się świetnie i zadowolone ruszyły  

w dalszą drogę do Gospodarstwa Pasiecznego „Bart-

nik” w Stróżach. Celem wycieczki było poznanie pra-

cy bartnika i pszczelarzy oraz obejrzenie różnych ro-

dzajów uli. Dzieci zrozumiały, dlaczego ule stoją  

w okolicach upraw oraz kwitnących łąk. Poznały etapy 

powstawania miodu oraz wykorzystania wosku. Każde 

dziecko wykonało świeczkę, a dzięki filmowi eduka-

cyjnemu poznały życie pszczół. Czekała na nich rów-

nież niespodzianka - przejażdżka na kucyku.  

Na koniec spotkania wszyscy ochłodzili się pysz-

nymi lodami.  

Edyta Liana 



Nasze sukcesy 
 

Świat marzeń i wyobraźni 
 

9 maja cztery uczennice naszej szkoły wzięły udział  
w XIII Biesiadzie Poetyckiej „Świat marzeń i wyobraźni 
w poezji polskiej”, zorganizowanej przez Zespół Szkół 
w Ropicy Polskiej. Oto wyniki: 
Marzena Wąs (6 SP) – I miejsce 
Ewelina Rutana (III G) – III miejsce  
Wystąpiły także: Anna Materlińska (6 SP) oraz Karolina 
Pyznar (I G) 

 
 

Sprawa polska i Polacy 
 

27 kwietnia w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach odbył się 
etap wojewódzki kuratoryjnego konkursu historyczne-
go „Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny światowej,  
ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bitwy pod 
Gorlicami dla przebiegu wojny i odzyskania przez Pol-
skę niepodległości” dla uczniów gimnazjów i szkół 
średnich, zorganizowany przy udziale Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty. Arkadiusz Kalisz (I G) oraz Anna 
Wacławik (II G) zostali finalistami tego konkursu. 
 

Vivat 3 Maja! 
 

8 maja w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach 
odbył się Konkurs Historyczny „Konstytucja 3 Maja – 
Czasy Stanisławowskie” pod honorowym patronatem 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka 
Kuchcińskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Emilia 
Wójcikiewicz, Marcin Bedus i Jakub Wacławik - wszy-
scy z klasy III G. 
 

Znam moje Miasto 
 

30 maja podsumowano konkurs „Znam moje Miasto, 
znam Ziemię Gorlicką”, zorganizowany po raz XXIII 
przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej  
w Gorlicach. W konkursie literackim polegającym na 
napisaniu pracy literackiej osadzonej w realiach Ziemi 
Gorlickiej wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły: 
Anna Materlińska (6 SP) oraz Marzena Wąs (6 SP). 

Na skrzydłach muzyki 
 

10 maja w Bieczu odbył się IV Międzygminny Konkurs 
Muzyczny „Na skrzydłach muzyki”, pod honorowym 
patronatem Burmistrza Biecza Mirosława Wędrycho-
wicza. Nasza uczennica Julia Hołowata (6 SP) zdobyła  
I miejsce „za wyjątkową barwę głosu”. 

 

Ubierz się w książkę 
 

Jakub Wacławik z klasy III G został wyróżniony  
w II edycji konkursu „Ubierz się w książkę, czyli kon-
kurs na sleeveface w bibliotece”, zorganizowanym 
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gorlicach. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się 24 maja w Domu Nau-
czyciela w Gorlicach. 
 

Symbols of English 
 

16 maja w Zespole Szkół w Zagórzanach miało miejsce 
podsumowanie gminnego konkursu plastycznego 
„Symbols of English - speaking countries”. Naszą szko-
łę reprezentowali: Zuzanna Smołkowicz (1 SP) oraz 
Gabriela Stempkowicz i Oliwier Przybyłowicz (3 SP). 
 

 
 

Dzień pracy misjonarza 
 

18 czerwca ogłoszono wyniki  konkursu plastycznego 
„Dzień pracy misjonarza”, zorganizowanego przez 
Świetlicę Parafialną „Przystań” przy Parafii św. Jadwigi 
Królowej w Gorlicach. Oliwier Przybyłowicz (3 SP) 
zdobył I miejsce w kat. klas 1-3 szkoły podstawowej. 
 

Piosenka obcojęzyczna 
 

Zuzanna Czeluśniak i Karolina Kalisz z klasy 4 SP oraz 
Natalia Bogdan z klasy II G wzięły udział w XIV Mię-
dzyszkolnym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, który 
odbył się 24 maja w Kobylance. 



Ekspert logicznego myślenia 
 

W marcu Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie 
zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Logicznego My-
ślenia. Jakub Wacławik (III G) otrzymał tytuł „Ekspert 
Logicznego Myślenia” za zajęcie 14 miejsca. 
 

Mały Mistrz 
 

19 czerwca w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej rozegra-
no II Mistrzostwa Małego Mistrza Gminy Gorlice. Ze-
spół uczniów naszej szkoły w składzie: Natalia Kuraś  
i Jakub Luksa (1 SP), Barbara Bochenek i Wiktor Jo-
dłowski (2 SP) oraz Maja Góra i Dawid Luksa (3 SP) 
zdobył II miejsce.  
 

 
 

Wszystkim serdecznie  

gratulujemy! 

 

Uśmiechnij się! 

W sprzedaży pojawiły się nowoczesne patelnie  
z systemem antyprzypaleniowym – gdy twoje jedze-

nie zaczyna się przypalać, patelnia automatycznie 
wyłącza ci Internet. 

 

Lapończycy 
 
 +30°C  Polacy śpią bez żadnego 

nakrycia. Amerykanie zakładają 

swetry. Mieszkańcy Miami włączają 

ogrzewanie. 

 +10°C  Mieszkańcy domów ko-

munalnych w Helsinkach zamykają 

okna. Lapończycy (nie mylić z Japończykami!) sadzą 

kwiatki w oknach. 

   +5°C  Lapończycy opalają się na balkonie, jeżeli 

słońce jest jeszcze nad horyzontem... 

   +2°C  Włoskie samochody nie zapalają. 

     0°C  Woda zamarza. 

    -1°C  Oddech staje się widoczny. Czas zaplanować 

urlop nad Morzem Śródziemnym. Lapończycy jedzą 

lody, popijając zimnym piwem. 

    -4°C  Kot wchodzi pod kołdrę. 

  -10°C  Czas zaplanować urlop w Afryce... Lapoń-

czycy idą popływać. 

  -12°C  Zbyt zimno na śnieg. 

  -15°C  Amerykańskie auta nie zapalają. 

  -18°C  Właściciele domów w Helsinkach włączają 

ogrzewanie. 

  -20°C  Oddech staje się słyszalny. 

  -22°C  Francuskie auta nie zapalają. Za zimno na 

jazdę na łyżwach. 

  -23°C  Politycy zaczynają współczuć bezdomnym. 

  -24°C  Niemieckie auta nie zapalają. 

  -26°C  Z oddechu uzyskuje się materiał na budowę 

igloo... 

  -29°C  Kot wchodzi pod pidżamę. 

  -30°C  Japońskie auta nie zapalają. Lapończyk 

kopie w koło swojej Toyoty i zapala Ładę. 

  -31°C  Za zimno na pocałunki - usta przymarzają 

do siebie. Lapońska drużyna narodowa zaczyna przy-

gotowania do sezonu wiosennego. 

  -35°C  Czas zaplanować dwutygodniową kąpiel  

w gorących źródłach. Lapończycy odśnieżają dachy. 

  -39°C  Rtęć zamarza. Za zimno by myśleć. Lapoń-

czycy zapinają ostatni guzik w koszuli. 

  -40°C  Niemiec bierze samochód pod kołdrę. La-

pończycy ubierają swetry. 

  -45°C  Lapończycy zamykają okienko w wychodku. 

  -50°C  Lwy morskie opuszczają Grenlandię. Lapoń-

czycy zamieniają rękawiczki z pięcioma palcami na 

jednopalcowe. 

  -70°C  Niedźwiedzie polarne opuszczają biegun.  

Na uniwersytecie w Rovaniemi organizuje się bieg 

długodystansowy. 

  -75°C  Św. Mikołaj opuszcza krąg polarny. Lapoń-

czycy opuszczają nauszniki z czapek na uszy. 

-250°C  Alkohol zamarza. Lapończycy są wkurzeni. 

-268°C  Hel staje się płynny. 

-270°C  Piekło zamarza. 

-273,15°C  Zero absolutne. Brak ruchu cząstek ele-

mentarnych... Lapończycy przyznają: „Tak, jest nieco 

chłodno, otwórzmy sobie coś na rozgrzanie...” 



JAK MINĄŁ ROK 2016/2017 ? 

 
Konkursy tematyczne 
 

 
„Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny światowej,  
ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bitwy pod Gor-
licami dla przebiegu wojny i odzyskania przez Polskę nie-
podległości”, zorg. przez Miejski Zespół Szkół nr 3  
w Gorlicach, Zespół Szkół Nr 1w Gorlicach, przy udziale 
Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie: 
Arkadiusz Kalisz (I G) – finalista 
Anna Wacławik (II G) - finalista 
 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom”, zorg. przez Zarząd Oddziału Gminnego 
OSP RP w Gorlicach (etap gminny): 
Szymon Czerwień (III G) – II miejsce 
Krystian Dobek (5 SP) - udział 
 

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia, zorg. przez 
Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie: 
Jakub Wacławik (III G) - tytuł „Ekspert Logicznego Myśle-
nia” (14 miejsce) 
 

Konkurs „Ubierz się w książkę, czyli sleeveface”, zorgani-
zowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gorlicach: 
Jakub Wacławik (III G) – wyróżnienie 
Udział: Julia Furmanek, Anna Wacławik, Wiktoria Wielopol-
ska, Aleksandra Stempkowicz   
 

III Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy „Żródła Ma-
rzeń – Sources of Dreams”, zorg. przez QUBUS Instytut 
Doskonalenia Nauczycieli: 
Natan Siwulski (5 SP) – szósty wynik 
Joanna Czeluśniak (6 SP) - udział 
 

Projekt „Rozwinąć skrzydła, pamiętając o przeszłości”, 
zorg. przez Zespół Szkół w Łużnej: 
Udział w konkursie historycznym: Natan Siwulski (5 SP), 
Emilia Wójcikiewicz, Marcin Bedus i Jakub Wacławik (III G) 
 

Gminny Konkurs Ekologiczny „Bliżej ekologii”, zorg. przez 
Zespół Szkół w Dominikowicach: 
Julia Hołowata (6 SP) – I miejsce 
Marzena Wąs (6 SP) – II miejsce 
Anna Materlińska (6 SP) – III miejsce  
 

Konkurs Historyczny „Konstytucja 3 Maja – Czasy Stani-
sławowskie” pod honorowym patronatem Marszałka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego: 
Udział: Emilia Wójcikiewicz, Marcin Bedus i Jakub Wacławik 
(III G) 
 
VII Międzyprzedszkolne Potyczki Matematyczne „Puzzle 
matematyczne”, zorg. przez Samorządowe Przedszkole  
w Ropicy Polskiej: 
Oddział Przedszkolny - udział 
 

XVIII Międzyszkolny Przegląd Ekologiczny „Zdrowo się 
odżywiamy i o formę dbamy”, zorg. przez Samorządowe 
Przedszkole w Kobylance: 
Oddział Przedszkolny – udział 

Gminny Konkurs „Symbols of English Speaking Countries”, 
zorg. przez Zespół Szkół w Zagórzanach: 
Udział: Gabriela Stempkowicz i Oliwier Przybyłowicz (3 SP), 
Zuzanna Smołkowicz (1 SP) 
 

XXIII Konkurs „Znam moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką”, 
zorg. przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej  
w Gorlicach: 
Udział: Anna Materlińska i Marzena Wąs (6 SP) 
 

II Mistrzostwa Małego Mistrza Gminy Gorlice, zorg. przez 
Zespół Szkół w Ropicy Polskiej: 
Udział: Natalia Kuraś i Jakub Luksa (1 SP), Barbara Bochenek 
i Wiktor Jodłowski (2 SP), Maja Góra i Dawid Luksa (3 SP) 
 

 
Konkursy literackie i recytatorskie 
 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Święta Jadwiga – Królowa 
Polski”, zorg. przez Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi  
w Pile: 
Anna Wacławik (II G) – laureat 
Jakub Wacławik (III G) – laureat 
 

Projekt „Rozwinąć skrzydła, pamiętając o przeszłości”, 
zorg. przez Zespół Szkół w Łużnej: 
Angelika Per (III G) – I miejsce w konkursie literackim 
 

XIII Biesiada Poetycka „Świat marzeń i wyobraźni w poezji 
polskiej”, zorg. przez Zespół Szkół w Ropicy Polskiej: 
Marzena Wąs (6 SP) - I miejsce, 
Ewelina Rutana (III G) - III miejsce 
Udział: Anna Materlińska (6 SP), Karolina Pyznar (I G) 
 

XXXV Jesienny Gorlicki Konkurs Recytatorski Poezji Jedne-
go Wiersza, zorg. przez GCK w Gorlicach: 
Nikola Chmiel (OP I) – II miejsce 
Udział: Klaudia Pyż (OP I), Roksana Podsadowska (2 SP), 
Maja Góra (3 SP), Karolina Kalisz (4 SP), Anna Materlińska 
i Marzena Wąs (6 SP), Karolina Pyznar, Aleksandra Róż 
i Oliwia Zawiła (I G) 

 
 
Konkursy plastyczne 
 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 
„Ilustracja do wybranego wiersza Jana Brzechwy”, zorg. 
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze: 
Oliwier Przybyłowicz (3 SP) – wyróżnienie 
Udział: Karolina Kalisz, Kamil Wielopolski, Oliwia Wielopol-
ska i Zuzanna Czeluśniak (4 SP), Weronika Liana i Natalia 
Burkot (5 SP) 
 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Maski i stroje karnawa-
łowe z recyklingu”, zorg. przez Przedszkole Miejskie nr 5  
w Pabianicach: 
Miłosz Duran (OP I) – wyróżnienie 
 

Powiatowy konkurs plastyczny „Dzień pracy misjonarza”, 
zorg. przez Świetlicę Parafialną „Przystań” przy Parafii  
św. Jadwigi Królowej w Gorlicach: 
Oliwier Przybylowicz (3 SP) – I miejsce 



Ogólnopolski konkurs plastyczny „Najpiękniejsza pocz-
tówka z wakacji”, zorg. przez Fundację Uniwersytet Dzieci 
w Krakowie: 
Oliwier Przybyłowicz (3 SP) – udział 
 

Gorlicki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, zorg. przez 
Gorlickie Centrum Kultury: 
Aleksandra Róż (I G) – wyróżnienie 
Aleksandra Stempkowicz (I G) - udział 
 

Konkurs „Małopolska marzanna”, zorg. przez Skansen Wsi 
Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku: 
Włodzimierz Wal (6 SP) – wyróżnienie 
Oliwier Przybyłowicz (3 SP) - udział 
 

XIII Plener Plastyczny „Jesień nie musi być smutna”  
w Kwiatonowicach: 
Oddział Przedszkolny – udział 
 

Konkurs plastyczny „Kolorowa Wielkanoc”, zorg. przez 
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice w Ropicy Polskiej: 
Oddział Przedszkolny – III miejsce 
 

Projekt „Rozwinąć skrzydła, pamiętając o przeszłości”, 
zorg. przez Zespół Szkół w Łużnej: 
Udział w konkursie plastycznym: Karolina Pyznar i Aleksan-
dra Róż (I G) 
 

XXIII Gminne Prezentacje Palm, Pisanek i Stołów Wielka-
nocnych w Kobylance: 
Udział: Oddział Przedszkolny, kółko plastyczne 
 
Konkurs „Owocowo-Warzywne Stworki”, zorg. przez 
Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie: 
Udział: Aleksandra Trybus, Angelika Mazur, Miłosz Duran 
i Dawid Skórski (OP I) 

 

Konkursy wokalne i muzyczne 
 

 
XXII Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek”,  
zorg. przez Jasielski Dom Kultury: 
Bartosz Gbur (3 SP) – udział w finale 
 

IV Międzygminny Konkurs Muzyczny „Na skrzydłach 
muzyki”, zorg. przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Strzeszynie i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieczu: 
Julia Hołowata (6 SP) – I miejsce 
 

Konkurs powiatowy „Ja też mam talent”, zorg. przez 
Gorlickie Centrum Kultury: 
Bartosz Gbur (3 SP) – udział w finale 
Julia Hołowata (6 SP) – udział w finale 
 

Gminny Konkurs Piosenki „Festiwalowa Jesień”, zorg. 
przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice: 
Natalia Bogdan (II G) – wyróżnienie 
Udział: Karolina Kalisz (4 SP), Oliwia Zawiła (I G) 
 

XXII Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów, zorg. 
przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym 
Sączu: 
Natalia Bogdan (II G) – udział w finale 
Oliwia Zawiła (I G) – udział w finale 
Udział: Karolina Kalisz (4 SP) 

X Gminny Festiwal Piosenki „Małolat 2017”, zorganizowa-
ny przez Zespół Szkół w Dominikowicach: 
Bartosz Gbur (2 SP) – I miejsce 
 

XIV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, zor-
ganizowany przez Zespół Szkół  w Kobylance: 
Udział: Zuzanna Czeluśniak i Karolina Kalisz (4 SP), Natalia 
Bogdan (II G)   
 

X Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej, zorganizowany 
przez MDK w Gorlicach: 
Udział: Karolina Kalisz (4 SP), Natalia Burkot (5 SP), Julia 
Hołowata (6 SP), Oliwia Zawiła (I G), Natalia Bogdan (II G) 
 
 

Sport 
 
W ramach XXII Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
i Gimnazjalnej Gminy Gorlice, organizowanych 

przez Szkolny Związek Sportowy Gminy Gorlice rozegrano 
wiele zawodów. W trwających od września do maja igrzy-
skach nasza szkoła zdobyła VII miejsce.  
Oto najlepsze wyniki: 
 
Piłka siatkowa  
III miejsce chłopców z gimnazjum: Szymon Czerwień, 
Bartosz Dziki, Jakub Wacławik, Bartosz Basista, Mateusz 
Chmaj, Michał Szydłowski, Dominik Nigbor 
 
III miejsce dziewcząt z gimnazjum: Emilia Wójcikiewicz , 
Izabela Bieleń, Zuzanna Bajorek, Martyna Wójcicka, Marty-
na Kamińska, Sylwia Stępkowicz, Patrycja Rolak, Martyna 
Kaszowicz 
 
Piłka koszykowa 
II miejsce dziewcząt z gimnazjum: Emilia Wójcikiewicz, 
Izabela Bieleń, Angelika Per, Zuzanna Bajorek, Natalia Bog-
dan, Sylwia Stępkowicz, Martyna Kaszowicz, Martyna Ka-
mińska 
 
Mini piłka siatkowa  
II miejsce dziewcząt ze szkoły podstawowej: Paulina Dru-
ciak , Alicja Ryczek, Oliwia Zawiła, Maja Góra, Joanna Czelu-
śniak , Natalia Burkot, Wiktoria Chmiel, Weronika Liana 
 

Zawody powiatowe 
 

Powiatowa Indywidualna Gimnazjada w lekkiej atletyce 
(Bobowa): 
Martyna Kamińska (I G) – II miejsce w biegu na 100 m 
Jakub Wacławik (III G) – II miejsce w pchnięciu  kulą 
 
Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w tenisie stołowym 
chłopców „Gimnazjada 2016/2017” (Ropa): 
Marcin Bedus (III G) – II miejsce 
 

Zawody wojewódzkie 
 

Mistrzostwa Małopolski młodzików, dzieci starszych  
i młodszych w lekkiej atletyce (Kraków): 
Martyna Kamińska (I G) – III miejsce w biegu na 100 m 
                                               III miejsce w biegu na 300 m 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne lekcje … 
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