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BYLIŚMY, JESTEŚMY,   

BĘDZIEMY! 
 

 „Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała, 

a wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała. 

Wiwat, Maj, piękny Maj, dla Polaków błogi raj.”  

  

W poniedziałek, 30 kwietnia, w Szkole Podstawowej  

w Klęczanach odbyły się gminne obchody Święta Konsty-

tucji 3 Maja. Uroczystość poprzedziła Msza 

Święta za Ojczyznę odprawiona w Kościele 

Parafialnym w Klęczanach, a poprowadzona 

przez ks. proboszcza Henryka Rzeźnika. 

Akademię rozpoczęto wprowadzeniem 

sztandarów przez poczty sztandarowe szkół 

oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. 

Dyrektor szkoły pani Jadwiga Kalisz oraz 

dyrektor OKGG pan Franciszek Rzeszutek 

przywitali licznie przybyłych gości, miesz-

kańców wsi i uczniów. 

Pani Aneta Boryczko – nauczycielka hi-

storii – przypomniała wszystkim obecnym 

wydarzenia historyczne i okoliczności po-

wstania pierwszej polskiej konstytucji. Oto fragmenty jej przemówienia: Słowa powszechnie znanej pieśni 

„Witaj, majowa jutrzenko” w pełni oddają znaczenie dzisiejszego święta dla całego narodu polskiego. Ob-

chodzimy dziś kolejną, 227. rocznicę uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja.  

Konstytucja majowa składała się z jedenastu roz-

działów. Wprowadzała szereg zmian porządkujących 

sprawy państwa oraz społeczeństwa. Ustawa Rządowa 

wprowadzała 

trójpodział wła-

dzy na ustawo-

dawczą, wyko-

nawczą i sądow-

niczą, likwido-

wała największe 

wady dotychczasowego ustroju Polski, czyli konfederacje, liberum 

veto oraz wolną elekcję. Nadawała prawa mieszczanom, którzy zyska-

li swoje przedstawicielstwo w sejmie oraz obejmowała chłopów 

ochroną państwa. Religią panującą w kraju pozostawał katolicyzm, 

jednak konstytucja wprowadziła novum w postaci wolności wyznania. 

Kraj na mocy ustawy rządowej stał się monarchią konstytucyjną,  

w której decyzje podejmowano większością głosów.  

Uchwalona z takim trudem konstytucja przetrwała zaledwie czter-

naście miesięcy. Niestety, próby reformy państwa polskiego podjęte 

przez Sejm Czteroletni udaremniła konfederacja targowicka i zbrojna 



interwencja Rosji. Po przystąpieniu króla 

do Targowicy, walkę uznano za przegra-

ną. Niespełna rok później nastąpił II roz-

biór Polski. Klęska powstania kościusz-

kowskiego, a w konsekwencji III rozbiór 

Polski, stanowiły definitywny koniec dzia-

łań zmierzających do reformy I Rzeczypo-

spolitej. 

Kształtowanie postaw obywatelskich  

i patriotycznych młodzieży to jedno z pod-

stawowych zadań polskiej szkoły, zadanie, 

od którego zależy przyszłość naszego kra-

ju. Szczególnie w „Roku dla Niepodle-

głej” jego realizacja wymaga sięgania do wspaniałego dziedzictwa naszego narodu: szerzenia umiłowania 

ziemi rodzinnej, kształtowania szacunku do tradycji i symboli narodowych, pamięci o jej bohaterach i pracy 

dla niej. Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości winna uświadomić nam 

wszystkim, jak wiele trudu zadali sobie nasi 

przodkowie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju, 

jak wiele ofiar zostało złożonych w hołdzie oj-

czyźnie, której na imię Polska. 

Kończąc, zacytuję ojca polskiej niepodległo-

ści Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie 

ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku 

teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”. Na 

zawsze też aktualne pozostaną słowa: „Byliśmy, 

jesteśmy, będziemy”. 

W dalszej części uroczystości obejrzeliśmy 

program artystyczny „Byliśmy, jesteśmy, bę-

dziemy” przygotowany przez uczniów naszej 

szkoły pod kierunkiem pani Edyty Duran i pani Małgorzaty Ostrowskiej. Uroczystość zakończył koncert 

Orkiestry Dętej OSP z Dominikowic i występ mażoretek DOMINO. 

Była to piękna i wzruszająca uroczystość oraz ważne i wyjątkowe wydarzenie dla naszej społeczności. 

 

Bożena Cetnarowicz-Mańka



BÓG, HONOR, OJCZYZNA  
1 marca po raz ósmy obchodziliśmy Narodowy 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w na-
szej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona 
żołnierzom antykomunistycznego podziemia, którzy 
po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni  
i kontynuowali zbrojny opór.  

Ich walka była sprzeciwem wobec pojałtańskiego 
porządku i wprowadzonego w Polsce reżimu komuni-
stycznego. Za swoją postawę zapłacili najwyższą cenę. 
Byli aresztowani, spotkały ich tortury, niesprawiedli-
we wyroki i śmierć. Na dziesiątki lat skazano ich na „wyklęcie” z pamięci Polaków. Do dnia dzisiejsze-
go nie znamy miejsca pochówku tysięcy imiennych i bezimiennych bohaterów, których jedyną winą 
było to, że pozostali wierni hasłu: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.  

Uroczysty apel został przygotowany przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem pani Anety Bo-
ryczko. Multimedialna prezentacja przypomniała nam historię Polskiego Podziemia Niepodległościo-
wego i jego największych bohaterów oraz przybliżyła sylwetki niektórych z nich: gen. Augusta Emila 
Fieldorfa ps. „Nil”, Danuty Siedzikówny ps. ,,Inka”, rotmistrza Witolda Pileckiego i innych. Wspomnie-
niom o bohaterach tych czasów towarzyszyły poruszające utwory liryczne i muzyczne w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły. 

Bożena Cetnarowicz-Mańka 
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     Sprawdzimy to jeszcze raz?                                                      Poloneza czas zacząć!



KOCHAM PRACĘ  
W SZKOLE! 

 

 
 

Redaktor: 27 stycznia reprezentacja nauczycieli 

naszej szkoły zajęła II miejsce w XIV Turnieju 

Piłki Siatkowej Trójek Mieszanych Pracowni-

ków Samorządowych Gminy Gorlice. Gratulu-

jemy świetnego wyniku! Co to za turniej? 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: Odpowiedź zawiera 

się już trochę w pytaniu  Startują w nim drużyny 

złożone z dwóch mężczyzn i jednej kobiety. Każ-

dego roku bierzemy w nim udział i zawsze uzysku-

jemy jedno z najwyższych miejsc, dzięki naszym 

panom, oczywiście! Pan Rafał Liana i pan Krzysz-

tof Tymbarski to mocny team, przed którym drżą 

rywale, a ja trochę im pomagam ;) Poza rywaliza-

cją jest to oczywiście doskonała zabawa. Spoty-

kamy się każdego roku w świetnym towarzystwie  

i uważam, że powinno być więcej takich imprez, 

które doskonale integrują nasze środowisko. 

 

Redaktor: Czy było trudno? 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: Oczywiście, że było 

trudno. W tamtym roku odebraliśmy mistrzowski 

tytuł drużynie z Kobylanki. W tym roku to oni 

postawili sobie za cel odebrać nam to zaszczytne  

I miejsce i im się udało! Ale spokojnie! Nie było 

krwi, jedynie świetna gra! 

 

Redaktor: Co Pani czuła odbierając nagrodę  

z rąk pana Wójta? 

Katarzyna Jagielska-Liana: Oczywiście byłam 

dumna z mojej drużyny. Chyba każdy odczuwa 

radość, gdy jest nagradzany. To bardzo przyjemne. 

Moi koledzy są bardzo mili i zawsze wysyłają 

mnie po odbiór pucharu i dyplomu, choć to oni 

najbardziej przyczyniają się do zwycięstwa! 

 

Redaktor: Mija 10 lat odkąd zaczęła uczyć Pani 

w naszej szkole. To dużo czy mało? 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: Tak, czas niestety 

bardzo szybko przemija. Czasem się zastanawiam  

i przeliczam dokładnie, czy to już 10 lat minęło, 

odkąd zawitałam w progi tej szkoły? W sumie pra-

cuję już (albo tylko) 16 lat. Wcześniej pracowałam 

w szkole w Staszkówce oraz krótko w  Mszance  

i Turzy, i wszystkie szkoły bardzo miło wspomi-

nam.  

 

Redaktor: Dlaczego wybrała Pani właśnie naszą 

szkołę? 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: To nie ja ją wybra-

łam, to ona po raz drugi wybrała mnie ;) Pewnego 

dnia, po raz drugi w ciągu kilku lat, dostałam tele-

fon z zapytaniem, czy nie chciałabym się przenieść 

do szkoły w Klęczanach, bo zwalnia się miejsce  

i jest praca dla nauczyciela anglisty. Pierwszym 

razem zrezygnowałam, bo jakoś trudno było mi się 

rozstać z wcześniejsza szkołą w Staszkówce. Za 

drugim razem się zgodziłam, chociaż również 

trudno było mi podjąć tę decyzję. Ale nie żałuję  

 

Redaktor: Co się zmieniło w ciągu tych lat? 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: Bardzo dużo.  

Z pewnością dużo zmieniło się na lepsze. Ucznio-

wie mają teraz tyle możliwości pogłębiania swojej 

wiedzy i zainteresowań! Dostęp do internetu spra-

wia, że można niemal za darmo uczyć się języka  

i nie tylko - potrzeba tylko trochę samozaparcia.  

W szkołach realizuje się mnóstwo projektów,  

z których można bezpłatnie korzystać, jeździć na 

wycieczki, korzystać z darmowych zajęć pozalek-

cyjnych! Gdyby za moich czasów były takie moż-

liwości, chyba wracałabym do domu dopiero wie-

czorami! Ale zmieniło się również dużo na minus. 

Przede wszystkim szkoła stała się tym, czym nie 



była dawniej i miałam nadzieję, że nigdy się nie 

stanie. Tworzymy mnóstwo dokumentacji, uwa-

żam, że czasami zbędnej – to zajmuje dużo czasu, 

który można byłoby poświęcić na przygotowanie 

ciekawych lekcji. Jestem przeciwna rankingom 

szkół na podstawie wyników różnych egzaminów 

– bo szkoła szkole nie równa, podobnie jak każdy 

uczeń jest inny. Wszędzie zapanował trochę taki 

wyścig szczurów, czasem nie wiadomo dokąd  

i w jakim celu. Smutne to. 

 

Redaktor: To była dobra decyzja – podjęcie 

pracy w szkole? 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: Jak to się mówi, 

wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma  W każdej 

pracy są plusy i minusy, w tej też. 

Nie mogę jednak narzekać. Najfaj-

niejsze w tej pracy jest to, kiedy 

wchodzę na lekcję i zamykam za 

sobą drzwi – wtedy zaczyna się to, 

co lubię najbardziej i staram się to robić najlepiej. 

Nie zawsze jest tak, jakbym chciała i nie za każ-

dym razem ja czy uczniowie jesteśmy zadowoleni 

– to zrozumiałe. 

 

Redaktor: A dlaczego wybrała Pani akurat 

język angielski? 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: Zawsze lubiłam 

uczyć się tego języka, poza tym lubię podróżować 

i nie lubię być zdana na kogoś, a znając język ła-

twiej i szybciej można coś załatwić. Nie wybrałam 

jednak w pierwszej kolejności studiów języko-

wych. Po skończeniu liceum nie wiedziałam tak do 

końca, co chcę robić. Zdawałam na różne kierunki, 

tam gdzie moi przyjaciele, ale wiedziałam, że to 

nie moja droga. W końcu zaczęłam studia na Poli-

technice Rzeszowskiej na wydziale budowy ma-

szyn i lotnictwa! I choć poznałam tam wspaniałych 

ludzi i skończyłam te studia, to czułam, że to nie 

moja droga! Nadal uczyłam się języka angielskie-

go, zdałam międzynarodowy egzamin, zrobiłam 

studium pedagogiczne z metodyką języka angiel-

skiego i tam natknęłam się na wspaniałą panią me-

todyk, która na każdych zajęciach z wielką pasją i 

fascynacją pokazywała nam, jak można uczyć ję-

zyka angielskiego. To ona na nowo zaszczepiła we 

mnie chęć rozwijania się w tym kierunku. Po 

ukończeniu politechniki miałam jeszcze zamiar  

zostać w Rzeszowie i tam pracować. Ale wróciłam 

do Klęczan, zaczęłam pracę w szkole, ucząc tech-

niki i angielskiego, a potem rozpoczęłam studio-

wanie filologii angielskiej. Praca w szkole była 

tym, co maksymalnie mnie wciągnęło. 

 

Redaktor: Czy jest Pani dumna z naszej klasy? 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: Z pewnością jest 

dużo powodów do dumy, ale także dużo powodów 

do refleksji. Wy wiecie o tym najlepiej, bo wiele 

na temat naszej klasy 7 SP już dyskutowaliśmy. 

Jest w was potencjał i macie spore możliwości na 

różnych polach działania, tylko nie za bardzo po-

traficie to pokazać, ale też nie za bardzo wam zale-

ży. Mamy jeszcze rok. Będzie dobrze  

 

Redaktor: Jakieś historie z życia szkolnego, 

które utkwiły Pani najbardziej w pamięci... 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: Najwięcej śmiesz-

nych sytuacji przydarza się w młodszych grupach 

wiekowych. Dzieci są bezpośrednie, mówią, co 

myślą i to jest czasem bardzo śmieszne. Młodsze 

dzieci myślą często, że ja nie mieszkam w Polsce, 

bo mówię po angielsku. Kiedyś podeszła do mnie 

dziewczynka z przedszkola i powiedziała mi: 

„Wies, ty to dobze znas ten angielski”. Innym ra-

zem, tuż po wakacjach przyszłam na zajęcia  

w przedszkolu z dość mocną opalenizną i na wy-

sokich obcasach, a jeden z chłopców stwierdził 

przy całej grupie, że „jestem długa i ciemna”. Ale 

najzabawniejsza była ostatnia historia. Jeden ze 

starszych uczniów stwierdził, że zapomniał zeszytu 

i dlatego nie ma zadania. Zapytałam go, czy jest 

pewny, że robił to zadanie w swoim zeszycie do 

języka angielskiego w domu. Po dłuższych wyja-

śnieniach ustaliliśmy, że jednak robił, że to było 

wczoraj i tak około godziny 15.00 – na pewno! Po 

czym mu powiedziałam z uśmiechem i łagodno-

ścią, że nie wiem, jak tego dokonał, bo jego zeszyt 

Marzy mi się szkoła bez ocen, sprawdzianów,  
testów i rankingów 



od trzech dni leży w pokoju nauczycielskim. Mina 

ucznia i klasy – bezcenna!!! Za to między innymi 

kocham pracę w szkole  

 

Redaktor: Jest Pani autorką wielu cytatów, 

które na stałe weszły do naszego szkolnego 

słownika. Prosimy o przypomnienie 

najciekawszych! 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: Zawsze lekko prze-

rażonym w różnych sytuacjach uczniom mówię, 

żeby się nie mnie obawiali! Ja tylko tak strasznie 

wyglądam, ale generalnie jestem łagodna jak bara-

nek, miód na serce, do rany przyłóż. Jak ktoś  

w klasie kichnie, to życzę mu oczywiście sto lat  

i  też dodaję: „ale kto by tyle z tobą wytrzymał”. 

Myślę, że podstawa to poczucie humoru, ale kiedy 

granice mojej cierpliwości zostają brutalnie nad-

szarpnięte, to pytam uczniów, czy już widzą, jak 

mi para z uszu idzie! Jeśli odpowiadają „nie”, to 

dodaję, że mają szczęście i oby tego nigdy nie do-

świadczyli  

 

Redaktor: Zmieniło się też wiele w Pani 

rodzinie… 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: Masz na myśli tę 

małą trzyletnią istotę, która jest w stu miejscach  

w czasie 10 minut? To prawda! W końcu mam 

trenera osobistego, który zmusza mnie, chcąc nie 

chcąc, do sporej aktywności ruchowej. Poza tym 

nic się nie zmieniło od lat, ten sam adres zamiesz-

kania, ten sam mąż, ta sama praca. 

 

Redaktor: Zdradzi nam Pani chociaż jedno 

swoje marzenie? 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: Główne marzenie  

to zdrowie dla mojej rodziny. Reszta jest w miarę 

osiągalna, jeśli tylko czegoś się chce. A poza tym 

fajnie byłoby wrócić do podróży (mam nadzieję,  

że moja córka złapie bakcyla podróżniczego) i do 

aktywnego czytania książek. Na chwilę obecną 

czytam bardzo dużo literatury dla trzylatków,  

a bywało, że pochłaniałam nawet 60 książek rocz-

nie (dla dorosłych oczywiście!). Poza tym wszyst-

ko już mam. Zawodowo - marzy mi się szkoła bez 

ocen, sprawdzianów, testów, rankingów (przy-

najmniej na początku edukacji), tak jak to już 

funkcjonuje w niektórych krajach – ale chyba tego 

nie doczekam. 

 

Redaktor: Krótko o sobie… 

 

Katarzyna Jagielska-Liana: I love teaching En-

glish  

Rozmawiała: Joanna Czeluśniak 

 

 

XVI TYDZIEŃ  
WOLONTARIATU 

 

Zbiórka żywności 

W dniach 23-24 marca zorganizowaliśmy przedświą-
teczną akcję charytatywną mającą na celu zbiórkę 
żywności dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej. Wolontariusze z klasy 7 SP oraz II i III G 
kwestowali w sklepie MPM w Klęczanach, zachęcając 
klientów do kupienia i przekazania  na cele charyta-
tywne produktów spożywczych. Z zebranych darów  
w następnym tygodniu przygotowaliśmy 16 paczek 
żywnościowych. Dary trafiły do najbardziej potrzebują-
cych rodzin uczniów naszej szkoły. 
 

 
 

Kartki dobroczynne 
Na terenie szkoły przeprowadziliśmy akcję charytatyw-
ną „Świąteczne Kartki Dobroczynne”. Kartki otrzymali-
śmy od Fundacji Sursum Corda. Kwota uzyskana ze 
sprzedaży została przelana na konto fundacji. 
 

Sprzedaż cegiełek 
Włączyliśmy się również w akcję sprzedaży cegiełek 
otrzymanych od Fundacji Osób Niewidomych i Niepeł-
nosprawnych. Sprzedaż cegiełek odbywała się na tere-
nie szkoły, a uzyskana kwota przelana została na konto 
fundacji. 

Renata Wojnarska  



Krótko i na temat  
 

Wizyta w Bystrej 
Początkiem marca uczniowie klasy III G wybrali się na wizytę 
zawodoznawczą w ramach projektu MKZ II do Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. W trakcie warszta-
tów mieli okazję zapoznać się z zawodami technika żywienia  
i usług gastronomicznych oraz technika architektury krajobrazu. 
Gimnazjaliści zwiedzili szkołę, poznali jej bazę i zaplecze oraz 
bibliotekę szkolną. Najciekawsze były zajęcia warsztatowe 
kształtujące umiejętność przygotowania zdrowych posiłków  
i napojów wraz z ich degustacją. Nasza młodzież wybrała się też na krótką wycieczkę krajoznawczą - zwiedzili-
śmy miejscowy kościół, kapliczkę oraz szkołę podstawową.  (AB) 

 

W garbarni 
Uczniowie klasy III G odwiedzili garbarnię pana Jana Wala w Klęcza-
nach. Do spotkania przygotowaliśmy się, wykorzystując film eduka-
cyjny polecony nam przez właściciela i nakręcony w jego zakładzie, 
ukazujący obróbkę materiałów, sposób ich przechowywania oraz 
maszyny wykorzystywane do pracy garbarskiej. Podczas spotkania 
państwo Walowie opowiedzieli o funkcjonowaniu rodzinnej firmy, 
plusach i minusach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 
specyfice zawodu, trudnościach i satysfakcji z wykonywanej pracy. 
W salonie odzieży skórzanej przymierzyliśmy efekty pracy garbarza 
oraz krawca.  (AB) 

Targi Edukacyjne 
22 marca uczniowie klasy III G pojechali do Krakowa na Targi 
Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce. Do EXPO Kra-
ków przybyło kilkanaście tysięcy zwiedzających oraz blisko 
250 wystawców i przedsiębiorców współpracujących ze szko-
łami. Ogromną popularnością cieszyły się występy na scenie 
przygotowane przez uczniów, strefa pokazów szkół zawo-
dowych, a w wyborze najlepszej ścieżki edukacyjnej   
i zawodowej pomagali doradcy zawodowi, badający predys-
pozycje i kompetencje zwiedzających targi uczniów.   (MO) 
 

W składzie mebli  
9 kwietnia klasa III G w ramach projektu MKZ II udała się  
z wizytą do pobliskiego składu mebli w Klęczanach. Korzystając z uprzejmości właściciela, zostaliśmy oprowa-
dzeni po sklepie przez kierownika, który szczegółowo opowiedział uczniom o funkcjonowaniu firmy. Młodzież 
chętnie zadawała pytania, jak również „testowała” dostępne w sklepie ekspozycje meblowe. Kierownik zapo-
znał uczniów z technologią tworzenia mebli, metodami pozyskiwania surowców, a także dystrybucją gotowych 

towarów. Uczniowie dowiedzieli się, jakie kwalifikacje muszą 
mieć osoby pracujące w tego rodzaju firmie, jakie są plusy  
i minusy codziennej pracy z klientem.   (AB) 

 
 
Wielkanocne palmy i pisanki 
25 marca - w Wielką Niedzielę - reprezentacja dzieci z Oddzia-
łu Przedszkolnego I wraz z rodzicami oraz wychowawczynią 
ruszyła do Kobylanki na XXIV Przegląd Palm, Pisanek i Stołów 
Wielkanocnych. Rozpoczęli od uroczystej mszy świętej, po 
czym przeszli do Domu Ludowego, gdzie podziwiali ręcznie 
robione palmy, pisanki, babki, mazurki i inne świąteczne sma-
kołyki.   (AF)  



Kto ma olej w głowie ? 
27 marca uczniowie klasy 1 SP  przy-
gotowali i przedstawili  teatrzyk: 
 „Kto ma olej w głowie”,  promujący 
ekologiczne zachowania wśród naj-
młodszych. Do obejrzenia zostali 
zaproszeni wszyscy uczniowie klas  
1-3 SP wraz z wychowawczyniami 
oraz przedszkolaki z OP I i OP II.  
 Mimo iż przedstawienie było krótkie, 
 uczniowie zostali nagrodzeni dużymi 
brawami.    (MP) 

 

Trzymaj formę 
16 marca w ramach projektu „Trzymaj formę”, klasa 5 SP  
w trakcie zajęć z wychowawcą przygotowała sałatkę owoco-
wą. Uczniowie przynieśli do szkoły owoce, niezbędne akceso-
ria oraz przygotowali krótką charakterystykę poszczególnych 
owoców.   (AB) 

 

Nie bądź jeleń,  
dbaj o zieleń!  
Ponieważ wiosna zrobiła się 
zielona i bujna, grupa eks-
pertów z klasy 4 SP ruszyła na przeszukiwanie nadbrzeżnych chaszczy i przy-
drożnych rowów w poszukiwaniu śladów proekologicznych zachowań miesz-
kańców Klęczan. Brudy i śmieci przykryła (na szczęście!) wiosenna zieleń. 
Czwartakom udało się znaleźć przykłady pozytywne: pojemniki na segregację 
śmieci, worki do pakowania plastików, szkła i papieru. Fotografie dokumentu-
jące stan ekologii w Klęczanach zaprezentowali na wystawce w szkole. Z okazji 
Dnia Ziemi uczniowie poszczególnych klas przygotowali także ciekawe plakaty 
zachęcające do dbania o czystość naszej wsi i całej naszej planety.   (MO) 

 

Muzyczne żarty, dowcipy  
i uśmiechy 

25 kwietnia przedstawiciele Małopolskiego Centrum Kultury 
„Sokół” w Nowym Sączu zaprosili przedszkolaki oraz uczniów 
klas 1-3 SP do udziału w audycji muzycznej, na której poczuli się 
jak na prawdziwym koncercie. Poznali wiele tajemnic muzycz-
nych, słuchali dźwięków wydawanych przez różne instrumenty, 
a także wspólnie mogli tworzyć muzykę. W zabawie i śpiewaniu  

poprowa-
dziła ich 
Pani Nut-
ka – pani 
Katarzyna Pater - wraz z trzema profesjonalnymi muzyka-
mi.  (KP) 

 
Świątecznie 
Najmłodsi także postanowili przygotować się godnie do 
Wielkanocy. 26 marca przygotowali – wspólnie z wycho-
wawczyniami – wielkanocny stół. Przykryli go świątecznym 
obrusem, ozdobili bukietami wiosennych kwiatów, kolo-
rowymi pisankami, zajączkami, barankami. Nie zabrakło 
oczywiście wielkanocnej baby! Co najważniejsze, wszyst-
kim udzielił się prawdziwie świąteczny nastrój.  (AW)  



DUŻY CZYTA MAŁEMU 

 
Tegoroczny Tydzień Głośnego Czytania pod ha-

słem „Duży czyta małemu” odbył się w dniach  9 – 13 

kwietnia. Zarówno w oddziałach przedszkolnych, jak  

i w klasach 1-3 SP w akcję aktywnie włączyli się rodzi-

ce. Przynosili swoje książki albo korzystali ze szkolnego 

księgozbioru. Najmłodsi poznali bajki: „Awantura na 

podwórku”, „Dzielny ołowiany żołnierzyk”, „Rzepka”, 

„Farma”, „O wilku i siedmiu koźlątkach” i wiele innych. 

Starszaki wysłuchały opowiadań: „W gospodarstwie”, 

„Złotowłosa”, „Słoniątko”, „Trzy świnki”, „Kura zno-

sząca złote jajka”.  

W klasie 1 SP zaproszenie do głośnego czytania 

przyjęły mamy: pani Luksa, pani Słota, pani Mikosz, 

pani Hałgas i pani Pietrzycka. „Bajki pomagajki... na 

dobry dzień i jeszcze lepsze jutro” to kolejna część 

przygód zwierzęcych bohaterów. Tym razem zmierzają 

się z takimi problemami jak: (nie)szczęśliwa miłość, 

skłonność do kłamstw, przemęczenie spowodowane 

nadmiarem zajęć, silna potrzeba ruchu, radzenie 

sobie z niełatwą sztuką przegrywania, stosowanie się 

do zasad dobrego zachowania. Dzięki swojej inteli-

gencji, wsparciu bliskich osób oraz chęci do działania, 

wszystkie zwierzątka i jeden przedstawiciel gatunku 

ludzkiego radzą sobie z tymi trudnościami, stając się 

mądrzejszymi, silniejszymi i bogatszymi o nowe do-

świadczenia istotami. Mamy pierwszaków pięknie 

czytały bajki, następnie sprawdzały rozumienie tre-

ści. Na zakończenie dzieci wykonywały ilustracje, 

które ozdobiły klasową galerię. 

W klasie 2 SP uczniowie zapoznali się z kilkoma 

polskimi legendami: „Wiano Księżnej  Kingi”, „Prze-

rwany hejnał”, „Dlaczego woda morska jest słona?”, 

„O królu Kazimierzu” oraz „Żywa woda”. Prezentowały 

je nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkol-

nej: pani Anna Wantuch, pani 

Małgorzata Horowicz - Dusza, 

pani Teresa Gizara. Legendy 

wpisywały się w tematykę 

zajęć polonistyczno – przy-

rodniczych: „Woda i inne 

skarby ziemi”. Po przeczyta-

niu każdej legendy prowa-

dzone były rozmowy. 

Uczniowie szukali miejsca 

akcji na mapie Polski, wyod-

rębniali bohaterów i zdarze-

nia, wzbogacali słownictwo, 

poznawali postacie historycz-

ne.  

Uczniowie klasy 3 SP uważnie wsłuchiwali się  

w głosy czytających im gości. Tydzień głośnego czyta-

nia rozpoczęła wychowawczyni pani Małgorzata Ho-

rowicz - Dusza, a następnie odwiedziły nas mamy: 

pani Pietrzycka, pan Mikosz, pani Bochenek i pani 

Podsadowska. Uczniowie słuchali uważnie treści bajek 

terapeutycznych, a potem omawiali je w obecności 

zaproszonych gości. Tydzień ten był okazją do bliższe-

go poznania rodziców i dzieci na gruncie szkolnym 

oraz pokazał uczniom, że czytanie to fajny sposób 

spędzania czasu, a jednocześnie umiejętność potrzeb-

na w codziennym życiu. Z tygodniem głośnego czyta-

nia związany był też konkurs plastyczny: „Moja ulu-

biona książka”. Prace uczniów biorących udział w kon-

kursie wystawiono w świetlicy szkolnej.  

 

Zebrała: Małgorzata Ostrowska 



KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI 
20 marca do naszej szkoły przyjechał podróżnik z firmy „Trzask”, który 

chciał nam opowiedzieć o Japonii. Byliśmy bardzo ciekawi, czy i tym razem 

będzie to równie wspaniałe przeżycie, jak wtedy, kiedy opowiadał nam  

o Indiach.   

Pan Ryszard Stabach i jego czteroosobowa ekipa udali się na lotnisko 

warszawskie, z którego wylecieli do Szwajcarii, gdzie przesiedli się na samo-

lot do Japonii. Lecieli tam około 11 godzin. Na miejscu  wynajęli sobie hotel – 

w Japonii nawet ubogie hotele są dość drogie, więc i ten kosztował niemało. 

Po przespanej nocy z samego rana napotkali pierwszą gejszę – to „specjalna” 

japońska kobieta, która żyje w luksusie. Pełni funkcję damy do towarzystwa 

dla bogatych mężczyzn (tylko ich na to stać). Prawdziwych gejszy w Japonii 

jest bardzo mało, bo tylko 86. Oczywiście jest cała masa „udawanych” gej-

szy, czyli kobiet, które wyglądają jak gejsze i chętnie dają się fotografować. 

Prawdziwe gejsze nie zwracają uwagi na przechodniów, nie można ich nawet 

dotknąć. Prawdziwe gejsze noszą kimona z 12 guzikami, a „udawane” mają 

ich tylko 6. Ubieranie zajmuje im bardzo dużo czasu, nawet do godziny. 

Japonia to archipelag składający się z ponad 3 tysięcy wysp, które stanowią aż 97% całkowitej powierzchni lądo-

wej Japonii. Cztery główne to: Honsiu, Kiusiu, Sikoku i Hokkaido. Kraj ten zamieszkuje około tysiąca Polaków. Naro-

dowym drzewem Japonii jest wiśnia. Sportem narodowym w Japonii jest sumo, bardzo popularny jest także baseball.  

Tokio to ogromna stolica - przejazd przez nią trwał bardzo długo, ponieważ średnio co 1 km zatrzymywały ich sygna-

lizatory świetlne. Owszem, można dużo szybciej przejechać autostradą, ale za każde 10 km trzeba płacić „symbo-

liczną złotóweczkę”. 

Gdy podróżnicy odwiedzili japońską wysepkę Sikoku, zobaczyli bramę, przez którą wkracza się na teren „ziemi 

świętej”. Nie wolno tam ani się rodzić, ani umierać, bo to – według wierzeń – denerwuje japońskich bogów. Zarówno 

kobiety w zaawansowanej ciąży, jak i osoby słabego zdrowia są odsyłane na inną wyspę. 

Japonia jest najbardziej higienicznym krajem na świecie – za nieprzestrzeganie zakazu wyrzucania śmieci w miej-

scu niedozwolonym grozi kara 1 mln jenów albo kilka lat więzienia.  Na ulicach nie ma  koszy na śmieci – to, co się 

zabrało ze sobą, trzeba z powrotem zanieść do domu i posegregować. Do chodzenia po domu mają kilka par kapci – 

osobne do salonu, sypialni i na balkon. Podczas korzystania z łazienki większość Japończyków zakłada specjalne „ła-

zienkowe” kapcie, w wielu toaletach są podgrzewane deski klozetowe, można się również obmyć i wysuszyć. Nikt nie 

kradnie, mają taką mentalność, że osoba złapana na przestępstwie „spaliłaby się” ze wstydu.  W języku japońskim nie 

ma przekleństw, najgorsze, co można powiedzieć, to „głupi” lub „idiota”. Japończycy są niezwykle spokojni, nawet po 

wielkich tragediach  - takich jak trzęsienia ziemi – czekają spokojnie w kolejkach po pomoc.  

Pociągi są bardzo punktualne, w ciągu roku łączna długość opóźnień nie przekracza 36 sekund. W 2003 roku 

ustanowiono tu rekord prędkości pociągu – 581 km/h. Sieć metra w Japonii jest najdłuższa na świecie, nawet rosyj-

ska jej nie dorównuje. 

W Japonii dzieci w szkołach już od najmłodszych lat uczone są prawidłowych zachowań na wypadek trzęsienia 

ziemi. Ciekawostka – bajka o przygodach Misia Uszatka jest bardzo popularna w Japonii. W Japonii rodzi się mało 

dzieci, jest tam więcej zwierzaków domowych niż dzieci. Bardzo popularne jest adoptowanie dorosłych mężczyzn – 

ma to na celu przepisanie majątku i kontynuowanie trwania rodu. Przez pierwsze trzy lata nauki w japońskich szko-

łach nie ma ocen. Stawia się głównie nacisk na rozwijanie charakteru i dobrych manier. 

Opowiadanie o Japonii było ciekawe, podróżnik opowiadał w bardzo interesujący sposób. Pamiątki z Japonii były 

bardzo fajne. Wszystkie dzieci (ja także), bawiąc się kendamą, chciały trafić do celu, by dostać żelka. Na koniec zapy-

tałem Pana, czy naklejki na jego laptopie też są japońskie, dzięki czemu wszystkie dzieci dowiedziały się, że są. Z nie-

cierpliwością czekam na następny przyjazd podróżnika. 

Oliwier Przybyłowicz, klasa  4 SP 



Pisać każdy może…   
 

WAWEL 
Nie wszystkie ważne miejsca doczekały się swoich le-

gend. Postanowili to nadrobić nasi uczniowie, wymyśla-

jąc swoje legendy dotyczące rzeczywistych, dobrze 

wszystkim znanych miejsc. Posłuchajcie! 

 

Dawno temu żył sobie pewien szlachcic, nazywał się 

Jan Wawel. Wiódł beztroskie życie, aż do najazdu wojsk 

tureckich. Wtedy wrogowie złupili cały Kraków wraz  

z dobytkiem pana Wawela. 

Nic mu nie zostało. Wiedział, że jeśli szybko czegoś nie wymyśli, to on i jego rodzina umrą z głodu, 

więc otworzył wędzarnię kiełbas. Ale jak to było w tamtych czasach, szlachta nie znała się na wędzeniu, 

dlatego kiełbasy pana Wawela były twardsze niż kamień. Ludzie wyśmiewali biednego szlachcica, który 

ledwie mógł wyżywić siebie i swoją rodzinę. 

- Ach, co poczniemy? – rzekł pan Wawel. 

- Nie zadręczaj się tym, kochanie – odparła pani Wawelowa. 

- Nasza sytuacja jest fatalna – drążył Jan. 

- Cóż, może jutro wpadnie nam jakiś grosz? – pocieszała Małgorzata. 

- Mam taką nadzieję… A teraz pójdę się położyć – oznajmił pan Jan. 

Zdarzyło się, że podczas kolejnego najazdu na Kraków, Jan zauważył, że jeden z napastników biegnie 

po krakowski skarb – Złotego Smoka. Ten posąg miał rubinowe oczy, szmaragdowy nos, złoty brzuch i był 

bardzo kosztowny. 

- Nie mogę na to pozwolić – zawołał pan Wawel. Potem, chwytając za kiełbasę, ruszył w pościg. Gdy 

dzieliło ich nie więcej niż 10 metrów, Jan rzucił kiełbasę i Turek padł bez przytomności na bruk. 

Gdy mieszkańcy Krakowa odparli atak najeźdźców, wyprawili ucztę na cześć zwycięstwa i pana Jana 

Wawela. Na pamiątkę jego wyczynu plac, na którym powalił Turka, nazwano Placem Wawelskim, a leżące 

opodal wzgórze – Wawelem. 

Natan Siwulski 

 
 

Czytać czy nie czytać?  
 
Mikołaj w przedziwny sposób trafia ze współczesnej Warszawy w sam 

wir dramatycznych wydarzeń powstania warszawskiego. Jego starszy 

brat Wojtek decyduje się na podróż, która zakończy się kilkadziesiąt lat 

wcześniej, aby wydostać Mikołaja z powrotem. W walczącej Warszawie 

chłopcy poznają na przemian smak zwycięstwa i gorycz porażki, dowia-

dują się, czym jest męstwo, prawdziwa przyjaźń i wielka miłość. 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/223063/galop-44 

 
 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej!  
 



KARNAWAŁOWE  

BALE 

 



Nasze sukcesy 
 

Źródła Marzeń 
 

16 marca odbył się szkolny etap IV Ogól-

nopolskiego Konkursu Literatury Fantasy 

„Źródła Marzeń – Sources of Dreams”. Do 

konkursu zorganizowanego przez QUBUS 

Instytut Doskonalenia Nauczycieli zgłosiło 

się ponad tysiąc uczniów z prawie 200 

szkół z całej Polski. Uczestnicy rozwiązy-

wali test sprawdzający znajomość wybranej 

serii książek. Natan Siwulski (6 SP)  uzy-

skał siódmy wynik w kategorii „Zwia-

dowcy” (12 tomów)! Test na temat „Opowieści  

z Narnii” (7 tomów) rozwiązywał Hubert Pabi-

siński (6 SP). 
 

 

Rozwinąć skrzydła 
 

„Rozwinąć skrzydła, pamiętając o przeszłości”  

to przedsięwzięcie, które po raz piąty zostało 

zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 1  

w Łużnej. Nasi uczniowie uczestniczyli w: 

 konkursie historycznym „Powstańców droga 

do wolności”: Natan Siwulski (6 SP) i Szymon 

Lisowicz (5 SP),  

 konkursie plastycznym „Biało – Czerwono – 

Dumnie i Narodowo”: Joanna Mikosz (1 SP), 

Zuzanna Luksa, Natalia Kuraś i Zuzanna 

Smołkowicz (2 SP), Karolina Kamińska (3 SP) 

oraz Aleksandra Róż (II G), która zajęła  

III miejsce,  

 w konkursie fotograficznym „Oblicza Ojczy-

zny”: Karolina Pyznar i Aleksandra Róż (II G) 

oraz Julia Wal (III G), 

 w konkursie piosenki patriotycznej i religijnej 

„Opowiedz mi, moja ojczyzno”: Zuzanna 

Czeluśniak, Karolina Kalisz (5 SP), Oliwia 

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

 

Wiosenny Konkurs Recytatorski 
 

24 marca w Gorlickim Centrum Kultury odbyły 

się przesłuchania do IV Wiosennego Konkursu 

Recytatorskiego. W kategorii pierwszej (szkoły 

podstawowe i gimnazja) Marzena Wąs (7 SP) 

zdobyła wyróżnienie. W konkursie wzięła także 

udział Anna Materlińska (7 SP).   

 

 

KRONIKA   

SPORTOWA                                                                                              
 

1 marca zespół w składzie: Bartosz 

Luksa, Krystian Dobek, Natan 

Siwulski, Marcel Prajznar, Hubert Pabisiński, 

Adrian Kaleta, Patryk Rutana, Szymon Liso-

wicz, Tymoteusz Pietrzycki, Dawid Luksa, zajął 

II miejsce w piłce siatkowej chłopców (rocznik 

2002-2007). Turniej został rozegrany w Szymbar-

ku w ramach XXIII  Igrzysk Młodzieży Szkolnej  

i Gimnazjalnej Gminy Gorlice.  

 

9 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej  

w Szymbarku odbyły się XIII Mistrzostwa Na-

uczycieli i Pracowników Oświaty w piłce siatko-

wej trójek mieszanych. Drużyna ze Szkoły Pod-

stawowej w Klęczanach w składzie: Katarzyna 

Jagielska-Liana, Krzysztof Tymbarski i Rafał 

Liana zdobyła II miejsce. 

 

Wszystkim serdecznie  

gratulujemy! 



Uśmiechnij się!   

 

Można go kochać, można nienawidzić. Bill Gates wygłosił 

ostatnio wykład w pewnej szkole średniej na temat  

11 rzeczy, których nie nauczysz się w szkole. Uważa,  

że bezstresowe i politycznie poprawne nauczanie stwo-

rzyło pokolenie dzieciaków bez koncepcji na rzeczywi-

stość i naraża je na porażkę w realnym świecie 

 

 

 

Zasada nr 1: Życie jest niesprawiedliwe - przyzwyczaj się do tego! 

Zasada nr 2: Świat nie dba o twoją samoocenę. Będzie wymagać od Ciebie, abyś coś osiągnął, ZANIM 

                      poczujesz się dobrze z samym sobą. 

Zasada nr 3: NIE BĘDZIESZ zarabiał kroci zaraz po skończeniu liceum. Nie będziesz też prezesem 

                      z samochodem i telefonem komórkowym, dopóki nie zapracujesz na nie. 

Zasada nr 4: Jeżeli uważasz, że Twój nauczyciel jest wymagający, zaczekaj, aż będziesz miał szefa. 

Zasada nr 5: Praca w kuchni albo na zmywaku nie jest poniżej Twojej godności. Twoi dziadkowie na 

                      takie zajęcia mieli inne określenie, mówili na to SZANSA. 

Zasada nr 6: Jeżeli narozrabiasz, to nie jest wina Twoich rodziców, więc nie rozczulaj się nad swoimi 

                      błędami, tylko się na nich ucz. 

Zasada nr 7: Zanim się urodziłeś, Twoi rodzice nie byli tacy nudni, jak są teraz. Stali się tacy, bo  

                      muszą płacić Twoje rachunki, sprzątać Twoje rzeczy i słuchać, jak mówisz, że jesteś 

                      super. Zatem, nim uratujesz las deszczowy od pestycydów pokolenia Twoich rodziców, 

                      zajmij się posprzątaniem swojego własnego pokoju. 

Zasada nr 8: Twoja szkoła może jakoś radzi sobie z wygranymi i przegranymi, ale życie nie!  

                      W niektórych szkołach przestano oceniać uczniów negatywnie i daje się im tyle  

                      możliwości poprawek, ile tylko potrzebują. To ma się NIJAK DO TEGO  

                      WSZYSTKIEGO, CO SPOTKA CIĘ W ŻYCIU! 

Zasada nr 9: Życie nie jest podzielone na semestry. W życiu nie masz wolnych 2 miesięcy każdego 

                      lata i niewielu pracodawców zainteresowanych jest pomaganiem Ci w ODNAJDYWANIU 

                      SIEBIE. Zajmij się tym sam. 

Zasada nr 10: Telewizja to nie jest prawdziwe życie. W prawdziwym życiu trzeba w pewnym  

                        momencie wyjść z kafejki i iść do pracy. 

Zasada nr 11: Bądźcie mili dla szkolnych fajtłap, bo może się tak zdarzyć, że będziecie musieli dla 

                        jakiegoś pracować. 

 

Jeżeli się z tym zgadzasz, podaj dalej.  

Jeżeli umiesz to przeczytać, podziękuj nauczycielowi!

 

 

 

 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne lekcje… 
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