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Niesiemy wieniec z kłosów 

spleciony… 
 

21 sierpnia, niedziela (rano) 

Wstaje piękny, słoneczny dzień. W całych 

Klęczanach od samego rana słychać wesołą muzykę. 

To panowie „dźwiękowi” pracują przy scenie. Pracują 

od świtu po to, żeby wszyscy mogli dobrze słyszeć,  

co będzie się działo. To dla Klęczan historyczny dzień. 

Pierwszy raz, odkąd istnieje wioska, odbędą się tutaj 

gminne uroczystości dożynkowe. Po południu 

wszystko rozpocznie się mszą świętą w naszym 

kościele parafialnym. Uroczystość odbędzie się na terenie Zespołu Szkół.  Właściwie tylko tutaj mamy tyle miejsca, 

żeby pomieścić wszystkich gości.  

Już od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się na ten dzień. Uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli ćwiczyli 

swoje występy. Rodzice starali się zdobyć jak najwięcej fantów, pracownicy obsługi naprawiali i sprzątali, co się dało,  

a nad tym wszystkim czuwała pani dyrektor Jadwiga Kalisz. Dzisiaj wszystko 

lśni, a my jesteśmy trochę podenerwowani… Przecież to dla nas wielkie 

przeżycie! 

 

21 sierpnia, niedziela (wieczorem) 

Odwiedziło nas wieeeeeelu gości! Prawie z każdej wsi w gminie przybyły 

wieńce dożynkowe. W barwnym korowodzie przeszły z kościoła na boisko 

szkolne. Klęczany przygotowały aż trzy: od uczniów, od Koła Gospodyń 

Wiejskich i od Ochotniczej Straży Pożarnej. Najpierw, jako gospodarze, 

„obśpiewaliśmy” nasze wieńce. Na scenę wyszli przedstawiciele KGW i OSP, 

którzy zaprezentowali trzy wesołe piosenki. Na dolnej scenie stały dzieci  

z wieńcami i bochnami chleba przeznaczonymi dla ważnych osób. 

Starostowie dożynek – państwo Emilia i Edward Stępkowiczowie – wręczyli 

panu Wójtowi bochen chleba. Potem wszystkie te bochny zostały pokrojone 

i podzielone między gości.  

Gdy wieńce zostały przedstawione, głos zabrał wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik, a po nim zaproszeni goście,  

m.in. senator Stanisław Kogut i starosta powiatu gorlickiego Karol Górski.  Wszyscy pięknie mówili o ciężkiej pracy 

rolnika i jego ważnej roli w gospodarce naszego kraju. Po przemowach wystąpiły mażoretki oraz Orkiestra Dęta OSP  

z Dominikowic i inne zespoły: „Wioszczanie” z Gorlic, „Matułowie” z Brunar, „Lipka” z Kobylanki w województwie 

zachodnio-pomorskim. Pięknie tańczyły nasze 

dzieci przedszkolne i młodzież szkolna.  

Można było kupić losy loterii fantowej, 

balony, smakołyki. Dzieci bawiły się w basenie 

z ogromnymi, przeźroczystymi kulami. 

Przyjechało też wielu artystów ludowych ze 

swoimi wyrobami. A potem… potem przyszła 

burza i troszkę popsuła plany. Nie odbyła się 

wcześniej zaplanowana zabawa taneczna. 

Mimo wszystko mam nadzieję, że goście  

i gospodarze byli zadowoleni i każdy znalazł 

coś dla siebie. 

Małgorzata Wójtowicz  



I  ZACZĘŁO  SIĘ… 
 

I zaczęło się… 1 września 

rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.  

Z żalem w sercu pożegnaliśmy 

wakacje. Tak szybko minęły…   

Ale to nie powód do zmartwienia! 

Czeka na nas bowiem dużo 

nowych obowiązków i nauki,  

ale też wiele ciekawych przygód, 

wyzwań, przeżyć. Pogoda 

dopisała, humory - nie wszystkim. 

Nawet maluchy miały niepewne miny… 

Tradycyjnie, z pocztem sztandarowym na czel

do kościoła na Mszę Świętą, którą odprawił proboszcz. Następnie wróciliśmy do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej 

podczas uroczystego apelu, na którym zgromadzili

uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej oraz

wraz z opiekunami. Całości dopełniał poczet sztandarowy 

szkoły.  W trakcie spotkania obejrzeliśmy fragmenty filmów 

ukazujących tragiczne losy Sybiraków, wysłuchaliśmy kilku 

dokumentalnych nagrań i wierszy w wykonaniu naszych 

uczennic. Na koniec wysłuchaliśmy hymnu Sybiraków. 

Spotkanie podsumowała pani dyrektor Jadwiga Kalisz.  

 

 

Tradycyjnie, z pocztem sztandarowym na czele (Jakub Wacławik, Emilia Wójcikiewicz i Angelika Per), ruszyliśmy 

do kościoła na Mszę Świętą, którą odprawił proboszcz. Następnie wróciliśmy do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej 

odśpiewaliśmy hymn i zaczęła się część artystyczna. W tym roku 

szkolnym przygotowała ją klasa I G pod kierunkiem pani Anny 

Samsonowicz-Słoty. Pani Dyrektor uroczyście przywitała nowych 

uczniów klasy 1 SP. Jest ich aż siedmioro! I wręczyła im małe upominki.

Nie możemy jednak zapominać, że 1 września to także rocznica 

smutnych wydarzeń - wybuchu II wojny światowej. Dzieci żyjące 

w tamtych latach nie miały tyle szczęścia co my. Grymasimy, 

marudzimy, że trzeba iść do szkoły, a oni chcieli, a nie mieli jak.

Po zakończeniu części artystycznej rozeszliśmy się do swoich klas na 

spotkanie z wychowawcami. Mogliśmy się podzielić wrażeniami 

z wakacji. A od kolejnego dnia czeka nas ciężka praca. I znów zacznie się: 

„Oby do piątku! Oby do świąt!” Oby rok szkolny minął tak szybko jak 

wakacje! 

 
 

   CIOS W PLECY
 

17 września kojarzy się większości Polaków przede wszystkim 

z atakiem ZSRR na Polskę. Nie wolno nam jednak zapominać, iż w tym 

dniu obchodzimy także Światowy Dzień Sybiraka. 

Nasza 

szkoła uczciła 

to święto 
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Aneta Boryczko 
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Jakub Wacławik 

CIOS W PLECY 

17 września kojarzy się większości Polaków przede wszystkim  

z atakiem ZSRR na Polskę. Nie wolno nam jednak zapominać, iż w tym 

dniu obchodzimy także Światowy Dzień Sybiraka.  



DZIEŃ EDUKACJI 

NARODOWEJ 
 

14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień 

Edukacji Narodowej oraz Dzień Papieski. W kościele 

parafialnym w Klęczanach odbyła się uroczysta Msza Święta 

w intencji wszystkich nauczycieli, wychowawców  

i katechetów, którą odprawił ksiądz proboszcz Henryk 

Rzeźnik. Po skończonym nabożeństwie wszyscy uczniowie, 

rodzice i nauczyciele w asyście pocztu sztandarowego udali 

się do budynku szkoły. 

Uroczystości w szkole rozpoczęliśmy od uczczenia Dnia 

Papieskiego odbywającego się pod hasłem „Jan Paweł II - Bądźcie 

świadkami miłosierdzia". Uczniowie - przygotowani przez panią 

Anetę Boryczko - w krótkiej inscenizacji przypomnieli dzieciństwo 

i młodzieńcze lata Karola Wojtyły, jego rodzinne miasto 

Wadowice, a także pamiętną datę - 16 października 1978,  

kiedy to o godz. 18:18 na Placu Św. Piotra znad 

Katedry Sykstyńskiej uniósł się biały dym, oznaczający 

wybór nowego papieża. Stał się nim Polak - Karol 

Wojtyła – papież Jan Paweł II. 

Druga część akademii poświęcona była obchodom 

Dnia Edukacji Narodowej. Wysłuchaliśmy 

okolicznościowych wierszy i piosenek oraz zabawnych 

scenek teatralnych przedstawiających życie szkoły.  

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły pani Jadwiga Kalisz wręczyła nagrody nauczycielom oraz pracownikom 

obsługi i administracji. Nie zabrakło serdecznych życzeń i symbolicznego kwiatka dla nauczycieli, zaproszonych 

nauczycieli emerytowanych oraz pracowników szkoły. 

Bożena Cetnarowicz-Mańka 

             Gminne obchody 
Dnia Edukacji Narodowej 

 
13 października odbyły się gminne uroczystości  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku miały 

one miejsce w Kobylance. Po Mszy Świętej wszyscy 

zaproszeni goście oraz pozostali uczestnicy,  

w asyście pocztów sztandarowych z poszczególnych 

szkół, udali się do Gminnego Ośrodka Kultury  

w Kobylance. Tam też odbyła się część artystyczna  

z okazji święta wszystkich pracowników oświaty. 

Zespół Szkół w Klęczanach reprezentował poczet 

sztandarowy w składzie: Angelika Per, Jakub 

Wacławik, Emilia Wójcikiewicz.  



POWODZENIA! 
 

„Oto pierwszaki dawne maluchy, 

jeden w drugiego to same zuchy.” 
 

W piątek, 21 października, zuchy z klasy 1 SP, w obecności 

pani dyrektor Jadwigi Kalisz, radnego wsi Klęczany pana 

Mieczysława Skowrona, swoich rodziców, nauczycieli i starszych 

kolegów, stanęły do pierwszego ważnego egzaminu. 

Odpowiadały na pytania z zasad zachowania się szkole  

i w drodze do szkoły. Opowiadały, czego się już nauczyły, co zapakują do tornistra i co wiedzą o swojej ojczyźnie – 

Polsce. Egzamin wypadł wspaniale! 

Przed sztandarem szkoły dzieci złożyły ślubowanie, a pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia. W roku 

szkolnym 2016/2017 do grona uczniów naszej szkoły dołączyło siedmioro zuchów: Milena Jodłowska, Natalia Kuraś, 

Jakub Luksa, Zuzanna Luksa, Samuel Pierz, Zuzanna Smołkowicz i Miłosz Wałęga. 

 

Życzymy pierwszoklasistom 

ścian kolorowych i ławek zdrowych! 

Wiele hałasu tylko z radości! 

Niech super oceny goszczą  

w zeszytach i w dzienniku 

u wszystkich dzieci bez wyjątku, 

od poniedziałku aż do piątku! 

Wielu kolegów i uśmiechów na co dzień! 

Powodzenia ! 
                                       Wychowawczyni klasy 1 SP 

Teresa Gizara 

 

 

 

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI 

ROK  SZKOLNY  2016/2017 
 

PRZEWODNICZĄCY: 

Szymon Czerwień 

 
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: 

Emilia Wójcikiewicz 

 
SEKRETARZE: 

Julia Furmanek 

Anna Wacławik 

 
SKARBNIK: 

Gabriela Augustyn 

 
OPIEKUN: ANETA BORYCZKO 



TU I TAM  

Z PODRÓŻNIKIEM 

 
 

Od kilku lat systematycznie gości w naszej 

szkole. Pan Ryszard Stabach ma swoich 

skrytych wielbicieli nie tylko wśród 

uczniów, ale też nauczycieli. Wszyscy oni 

chcieliby – tak jak on – na własne oczy 

oglądać cały świat! Póki co, z zapartym 

tchem słuchają barwnych opowieści  

z najciekawszych zakątków naszej planety. 

 

Redaktor: Skąd pomysł, żeby zostać 

podróżnikiem? 

 

Ryszard Stabach: Pomysłu chyba nigdy nie było 

- myślę, że takich rzeczy się nie planuje.  

W zasadzie to od dziecka interesowałem się 

światem. Czytałem, o wszystko wypytywałem, 

szukałem  informacji. Marzenie o poznawaniu 

świata pojawiło się dopiero w wieku 14-15 lat. 

Wtedy - będąc  

w szkole średniej - 

pomyślałem,  

że może warto 

spróbować zrealizować choć część  swoich 

marzeń. Wszystko za sprawą przyjaciela  

z Niemiec, który wtedy właśnie, podczas jednej  

z długich wędrówek powiedział  zdanie, które 

okazało się moim mottem na kolejne lata: „Żyj 

marzeniami, ale nie prześnij swojego życia!” 

Zrozumiałem, że większość z nas, niestety, 

zadowala się biernym przemijaniem, snuciem 

wizji, planów, których nigdy nie realizuje. Nie 

chciałem, żeby moje życie wyglądało w ten 

sposób, dlatego jednego dnia postanowiłem 

zacząć realizować moje marzenia. Zacząłem  

od tego większego, od wyprawy do Indii. 

 

Red: Jak to się stało, że założył Pan grupę 

podróżniczą „Trzask”? 

 

R. S.: Po powrocie z półwyspu Dekan zacząłem 

organizować pokazy slajdów w szkołach. Temat 

okazał się być na tyle ciekawy, że postanowiłem 

spróbować w ten sposób zarobić na kolejną 

wyprawę do Azji. Założyłem firmę, która  

z biegiem lat przekształciła się w grupę 

podróżniczą i funkcjonuje do dzisiaj pod szyldem 

TRZASK.PL. 

 

Red: Skąd wzięła się nazwa „Trzask”? 

 

R.S.: Często zadawane pytanie :) To proste, ale 

tylko dla fotografa! Gdy robisz zdjęcia lustrzanką, 

w momencie naciśnięcia migawki lustro, które jest 

w aparacie, podnosi się i wydaje bardzo 

charakterystyczny dźwięk - trzask. Stąd nazwa 

naszej grupy, która zrzesza ludzi ciekawych 

świata i w większości fotografów właśnie. 

 

Red: Gdzie był Pan ostatnio i jakie ciekawe 

miejsca Pan zwiedził? 

 

R. S.: Dwa tygodnie temu wróciłem z wyprawy  

w Alpy szwajcarskie. Wspólnie z przyjaciółmi 

udało nam się wyjść na kilka ciekawych szczytów, 

zobaczyć największe lodowce Alp i przy okazji 

odwiedzić mniej znane zakątki tego kraju.  

Red: Jakie według Pana rekwizyty z podróży 

są najciekawsze? 

 

R. S.: Hmm… Z każdego wyjazdu przywozimy 

różne pamiątki – nazwijmy to w ten sposób – i na 

przestrzeni lat uzbierało się ich trochę. Gdybym 

miał wskazać na jedną tylko rzecz, to pewnie 

byłaby to kobra w butelce przywieziona z wypraw 

po Indochinach. A może bumerang z Australii? 

Albo sandały zrobione z opon samochodowych  

z Etiopii? Sam nie wiem… :)

„Żyj marzeniami, ale nie prześnij swojego życia!” 



 

Red: Czy ma Pan jakieś inne hobby? Jeśli tak, 

to jakie? 

 

R. S.: Tak, oczywiście. Bardzo lubię czytać, 

wspinać się, pływać. Ostatnimi czasy jednak 

moim największym hobby są moje dwie córeczki: 

Ala i Kasia – to z nimi spędzam najwięcej 

wolnego czasu! 

 

Red: Proszę opisać uczucia towarzyszące 

podróżom. 

 

R. S.: Nie wiem, czy jestem w stanie.  

W zależności od sytuacji, miejsca, w którym się 

znajdujemy, nasze emocje, uczucia mogą być 

skrajnie różne, odmienne. Nierzadko, będąc  

w drodze, doświadczyłem tego, że w trakcie 

jednego tylko dnia (a podróż trwała miesiąc, dwa, 

czasem dłużej) rano przeżywałem błogi spokój,  

w południe miało miejsce coś nieplanowanego  

(co czasem zdarza się, kiedy jesteśmy poza 

utartym szlakiem), co przyprawiało o zawrót 

głowy, a wieczorem znów spokojnie zasypiałem, 

ciesząc się z kolejnego, dobrego dnia. Myślę,  

że jeśli sama podróż jest celem, to patrząc na to 

wszystko, co dzieje się w jej trakcie, mogę 

powiedzieć, że uczuciem dominującym jest jednak 

radość – radość z bycia w wymarzonym miejscu,  

z poznawania ludzi, świata nas otaczającego. 

 

Red: Gdzie planuje Pan następną wyprawę  

i jakie ciekawe miejsca Pan zwiedzi? 

 

R. S.: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,  

to kolejny wyjazd już za trzy miesiące. Co będzie 

celem? Pozwolisz, że teraz tego nie zdradzę. 

Powiem tylko, że bilety na samolot mamy już 

kupione. Gdzie lecimy? – tego dowiecie się  

z naszej strony: www.trzask.pl albo z naszego 

funpage’u na Facebooku. Polecam! 

 

Red: Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych 

ciekawych wypraw! 

 

Rozmawiał: Natan Siwulski 

        

 

PIECHOTKA 
 

 
 

14 września – zgodnie z wieloletnią tradycją – 

wyruszyliśmy na rajd „Piechotka”. Nie zawiodła 

pogoda ani dobre humory. W pełnej gotowości stawiła 

się na starcie cała społeczność szkolna: przedszkolaki, 

uczniowie, rodzice i nauczyciele. Oddział Przedszkolny 

oraz klasy 1 – 3 szkoły podstawowej wędrowały  

z Rozdziela. Klasy 4 – 6 wybrały trasę z Dominikowic,  

a klasy I – III gimnazjum pokonały najdłuższą,  

bo liczącą 11 km trasę z Bartnego. Na spotkanie 

wszystkich grup wybrano Wapienne, gdzie na 

strudzonych (ale zadowolonych!) turystów czekał 

bigos przygotowany przez niezawodne panie ze 

szkolnej obsługi oraz grillowane kiełbaski. Po krótkim 

odpoczynku na pokaz swoich umiejętności zaprosili 

nas przedstawiciele Służby Celnej. Pokazali 

symulowany pościg za uciekającym samochodem, 

aresztowanie i obezwładnienie ściganych. Dzielnym 

celnikom pomagał sympatyczny pies śledczy.  

Małgorzata Ostrowska 

 



NA ULICY CZEKOLADOWEJ
 

Dnia 13 października o godzinie 6.30 dzieci 

z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klas 

1-3 szkoły podstawowej wyruszyli na wycieczkę 

do Rzeszowa. O godzinie 8.30 dotarliśmy do 

Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka. 

zebrali się w budynku terminalu na parterze. 

Następnie przeszliśmy na taras widokowy 

i obserwowaliśmy start samolotu do Warszawy. 

Dla wielu uczestników wycieczki było to 

niezapomniane przeżycie. Później przewodnik 

zapoznał nas z historią portu lotniczego

pracującymi na lotnisku, omówił warunki 

podróżowania. Potem każdy z nas otrzymał 

specjalną przepustkę i przeszliśmy przez punkt 

kontroli bezpieczeństwa na teren Lotniskowej 

Służby Ratowniczo - Gaśniczej. Na koniec strażak 

opowiedział o pracy na lotnisku oraz pokazał 

sprzęt, pojazdy gaśnicze i ich możliwości. 

Następnie udaliśmy się szybko do autobusu 

i ruszyliśmy do Teatru Maska na przedstawienie 

pt. „Akademia Pana Kleksa”. Spektakl opowiadał 

o niezwykłej szkole Ambrożego Kleksa, w której 

nauka była przyjemnością i niesamowitą 

przygodą. Kolorowy i roztańczony musical 

się niezapomnianą podróżą do świata wyobraźni.

Akademia Pana Kleksa to magiczna szkoła dla 

chłopców, znajdująca się na końcu ulicy 

Czekoladowej. Szkoła położona jest w ogromnym 

parku, w którym ukryto przejścia do wszystkich 

znanych baśni. Odwiedzenie świata wymyślonego 

przez braci Grimm czy Andersena jest tam tak 

samo proste i zwyczajne, jak pójście po bułki 

do sklepu po drugiej stronie ulicy. Jest tylko jedna 

trudność – aby znaleźć się w Akademii

chłopcem, którego imię zaczyna się na A…

NA ULICY CZEKOLADOWEJ 

Dnia 13 października o godzinie 6.30 dzieci  

z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klas  

szyli na wycieczkę 

O godzinie 8.30 dotarliśmy do 

tu Lotniczego Rzeszów Jasionka. Wszyscy 

na parterze. 

idokowy  

obserwowaliśmy start samolotu do Warszawy. 

Dla wielu uczestników wycieczki było to 

rzewodnik 

lotniczego, służbami 

pracującymi na lotnisku, omówił warunki 

nas otrzymał 

specjalną przepustkę i przeszliśmy przez punkt 

kontroli bezpieczeństwa na teren Lotniskowej 

Gaśniczej. Na koniec strażak 

raz pokazał 

pojazdy gaśnicze i ich możliwości.  

 
daliśmy się szybko do autobusu  

i ruszyliśmy do Teatru Maska na przedstawienie 

Spektakl opowiadał 

o niezwykłej szkole Ambrożego Kleksa, w której 

yła przyjemnością i niesamowitą 

przygodą. Kolorowy i roztańczony musical okazał 

niezapomnianą podróżą do świata wyobraźni. 

ana Kleksa to magiczna szkoła dla 

chłopców, znajdująca się na końcu ulicy 

Czekoladowej. Szkoła położona jest w ogromnym 

parku, w którym ukryto przejścia do wszystkich 

świata wymyślonego 

przez braci Grimm czy Andersena jest tam tak 

samo proste i zwyczajne, jak pójście po bułki  

do sklepu po drugiej stronie ulicy. Jest tylko jedna 

aby znaleźć się w Akademii, trzeba być 

chłopcem, którego imię zaczyna się na A…  

Po skończonym przedstawieniu zatrzymaliśmy 

się na posiłek na pobliskim skwerku, a następnie 

z pełnymi brzuszkami  ruszyliśmy w drogę 

powrotną.  

Mam nadzieję, że ta wycieczka na długo 

pozostanie w naszej pamięci, a na wiosnę 

wyruszymy zwiedzać inne niesamo

 

 

POCIĄG DO KULTURY
 

Dnia 5 października klas

oraz uczniami Zespołu Szkół w Bystrej, pod opieką 

pani Anety Boryczko oraz pani Katarzyny Jagielskiej

Liany, pojechały do Wieliczki i Niepołomic. 

została zorganizowana pod hasłem „Szlakiem galerii, 

zamków i muzeów Małopolski” w ramach projektu 

„Pociąg do kultury”.  

O godz. 9:00 dojechaliśmy do Zamku Żupnego 

w Wieliczce. Pani przewodnik zaprowadziła nas do sali 

w stylu gotyckim, w której niegdyś od

Obejrzeliśmy wystawę prezentującą różnorodne 

solniczki, stare naczynia, a także wyposażenie 

kościoła, np. szaty liturgiczne i monstrancje. 

Zakupiliśmy także liczne pamiątki. Do Niepołomic 

dojechaliśmy o godz. 12:00. W zamku, który stanowił

kiedyś królewską rezydencję wypoczynkową, znajduje 

się obecnie muzeum.  Prezentuje ono kolekcję 

wypchanych zwierząt leśnych i egzotycznych 

(najbardziej podobała mi się żyrafa!). Odwiedziliśmy 

także galerię sztuki, w której prezentowane są  rzeźby 

i obrazy.  

W drodze 

powrotnej 

wstąpiliśmy 

(oczywiście!)  

do McDonalds.  

Do Klęczan 

wróciliśmy 

około  

godz. 16:00.   

 

Natalia Burkot 

 

 

 

 

Po skończonym przedstawieniu zatrzymaliśmy 

się na posiłek na pobliskim skwerku, a następnie  

z pełnymi brzuszkami  ruszyliśmy w drogę 

Mam nadzieję, że ta wycieczka na długo 

pozostanie w naszej pamięci, a na wiosnę 

wyruszymy zwiedzać inne niesamowite miejsca. 

 Edyta Liana 

G DO KULTURY 

Dnia 5 października klasa 5 SP razem z klasą 6 SP 

oraz uczniami Zespołu Szkół w Bystrej, pod opieką 

pani Anety Boryczko oraz pani Katarzyny Jagielskiej-

pojechały do Wieliczki i Niepołomic. Wycieczka 

została zorganizowana pod hasłem „Szlakiem galerii, 

zamków i muzeów Małopolski” w ramach projektu 

O godz. 9:00 dojechaliśmy do Zamku Żupnego  

w Wieliczce. Pani przewodnik zaprowadziła nas do sali 

w stylu gotyckim, w której niegdyś odbywały się sądy. 

Obejrzeliśmy wystawę prezentującą różnorodne 

solniczki, stare naczynia, a także wyposażenie 

kościoła, np. szaty liturgiczne i monstrancje. 

Zakupiliśmy także liczne pamiątki. Do Niepołomic 

dojechaliśmy o godz. 12:00. W zamku, który stanowił 

kiedyś królewską rezydencję wypoczynkową, znajduje 

się obecnie muzeum.  Prezentuje ono kolekcję 

wypchanych zwierząt leśnych i egzotycznych 

(najbardziej podobała mi się żyrafa!). Odwiedziliśmy 

także galerię sztuki, w której prezentowane są  rzeźby 



CESARSKO – KRÓLEWSKIE MANEWRY
 

 

29 września nasi uczniowie w składzie: Julia 

Furmanek, Anna Wacławik, Konrad Wójcikiewicz

i Arkadiusz Kalisz, udali się do Szymbarku na 

I Cesarsko – Królewskie Manewry zorganizowane 

przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów 

w Gorlicach (Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. 

Romana Reinfussa w Szymbarku), Zespół Szkół 

w Szymbarku oraz Stowarzyszenie History

„Bitwa pod Gorlicami 1915”. Głównym celem 

imprezy było poszerzenie wiedzy uczniów na 

temat I wojny światowej,  bitwy pod Gorlicami, 

kultywowanie tradycji polskiego wysiłku 

zbrojnego armii Austro – Węgier, rozwijanie 

sprawności fizycznej młodzieży oraz promocja 

rekreacji i turystyki historycznej na ziemi 

gorlickiej.  

 

Na starcie I Cesarsko – Królewskich 

Manewrów stanęło pięć drużyn z naszej gminy: 

dwie z  Szymbarku i po jednej ze Stróżówki, 

Klęczan i Bystrej. Młodzież rywalizowała 

w turnieju wiedzy i żołnierskiej sprawności 

złożonym z trzech części: quiz na temat c.k. armii 

w latach 1914 – 1915, marszobieg na orientację 

oraz strzelanie z karabinka pneumatycznego. 

KRÓLEWSKIE MANEWRY 

 

29 września nasi uczniowie w składzie: Julia 

Furmanek, Anna Wacławik, Konrad Wójcikiewicz 

i Arkadiusz Kalisz, udali się do Szymbarku na  

Królewskie Manewry zorganizowane 

ów i Gładyszów 

w Gorlicach (Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. 

Romana Reinfussa w Szymbarku), Zespół Szkół 

zenie Historyczne 

„Bitwa pod Gorlicami 1915”. Głównym celem 

imprezy było poszerzenie wiedzy uczniów na 

temat I wojny światowej,  bitwy pod Gorlicami, 

kultywowanie tradycji polskiego wysiłku 

Węgier, rozwijanie 

łodzieży oraz promocja 

rekreacji i turystyki historycznej na ziemi 

 

Królewskich 

Manewrów stanęło pięć drużyn z naszej gminy: 

dwie z  Szymbarku i po jednej ze Stróżówki, 

Klęczan i Bystrej. Młodzież rywalizowała  

ieju wiedzy i żołnierskiej sprawności 

złożonym z trzech części: quiz na temat c.k. armii 

1915, marszobieg na orientację 

oraz strzelanie z karabinka pneumatycznego. 

Nasza drużyna uplasowała się ostatecznie 

na czwartym miejscu, dając się wyp

drużynom z Szymbarku i Stróżówki. Miejsce 

tuż za podium nie popsuło humoru naszym 

reprezentantom, bowiem dodatkową atrakcją 

imprezy było spotkanie z rekonstruktorami 

ze Stowarzyszenia Historycznego „Bitwa pod 

Gorlicami 1915” oraz zwiedzanie „Szta

Mackensena” na terenie Skansenu. 

Po zakończeniu spotkania nasi uczniowie 

uśmiechnięci, ale i nieco zmęczeni wrócili 

do szkoły z pamiątkowymi dyplomami.  

 

PRÓBNA EWAKUACJA
 

Wtorek, 25 października, tuż po dzwonku na 

drugą lekcję rozlega się kolejny dzwonek. Czyżby 

to znowu przerwa, a może ktoś się pomylił?! 

Nie, to nie pomyłka! Dzwonek jest długi, ciągły

 i zmienny! To ALARM! Zostawiamy wszystko 

w swoich klasach i szybko udajemy się do wyjść 

ewakuacyjnych. Ustawiamy się 

budynkiem szkoły. Czekamy

przychodzi pani Dyrektor i prosi wychowawców 

o złożenie meldunków. Wychowawcy przekazują 

informacje o stanie klasy i obecności uczniów. 

Zaczynamy się niepokoić, ale… pani Dyrektor 

przekazuje nam dobrą informację! Nie mamy się 

czego obawiać! Nic się nie stało! To tylko próbna 

EWAKUACJA, którą raz na jakiś czas musimy 

przećwiczyć, w razie prawdziwego zagrożenia! 

Uffff! Jaka ulga! Wracamy do klas! Znaleźli się 

jednak i tacy, którzy żałowali, że nie przepad

żadne lekcje  

Katarzyna Jagielska

 

Nasza drużyna uplasowała się ostatecznie  

na czwartym miejscu, dając się wyprzedzić 

drużynom z Szymbarku i Stróżówki. Miejsce  

tuż za podium nie popsuło humoru naszym 

reprezentantom, bowiem dodatkową atrakcją 

imprezy było spotkanie z rekonstruktorami  

ze Stowarzyszenia Historycznego „Bitwa pod 

Gorlicami 1915” oraz zwiedzanie „Sztabu 

Mackensena” na terenie Skansenu.  

Po zakończeniu spotkania nasi uczniowie 

uśmiechnięci, ale i nieco zmęczeni wrócili  

do szkoły z pamiątkowymi dyplomami.   

Aneta Boryczko 

PRÓBNA EWAKUACJA 

Wtorek, 25 października, tuż po dzwonku na 

lekcję rozlega się kolejny dzwonek. Czyżby 

to znowu przerwa, a może ktoś się pomylił?!  

Nie, to nie pomyłka! Dzwonek jest długi, ciągły 

i zmienny! To ALARM! Zostawiamy wszystko  

w swoich klasach i szybko udajemy się do wyjść 

cyjnych. Ustawiamy się na placu przed 

budynkiem szkoły. Czekamy... Za chwilę 

przychodzi pani Dyrektor i prosi wychowawców  

o złożenie meldunków. Wychowawcy przekazują 

stanie klasy i obecności uczniów. 

Zaczynamy się niepokoić, ale… pani Dyrektor 

informację! Nie mamy się 

czego obawiać! Nic się nie stało! To tylko próbna 

EWAKUACJA, którą raz na jakiś czas musimy 

przećwiczyć, w razie prawdziwego zagrożenia! 

Uffff! Jaka ulga! Wracamy do klas! Znaleźli się 

jednak i tacy, którzy żałowali, że nie przepadły 

Katarzyna Jagielska-Liana 

 



MŁODZI MISJOM
26 października, na zaproszenie pana Łukasza Kalisza,

do naszej szkoły przybyła grupa misjonarzy

Stowarzyszenia „Inicjatywa Młodzi Misjom”. 

Trzy bardzo miłe panie: Sylwia Guzik, Magdalena Kapusta oraz 

Gabriela Pyzia zaprosiły nas na spotkanie, które dotyczyło sytuacji 

w Afryce. Główną uwagę zwróciły na najuboższe 

kontynentu, np. Kamerun. Opowiedziały, jak wy

w tamte rejony z kontenerami wypełnionymi po brzegi 

ubraniami, żywnością i przyborami szkolnymi, które rozdały potrzebującym. Pokazały nam także zdj

które przedstawiały życie afrykańskiej

PĘTLA ZDARZEŃ
28 września uczniowie klas 4-6 SP oraz I

uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym „Pętla 

zdarzeń”, przygotowanym przez Impresariat 

Artystyczny INSPIRACJA.  

W przedstawieniu brało udział dwóch aktorów. 

Jeden z nich grał dziennikarza, który prowadził 

dochodzenie w sprawie próby samobójczej młodego 

chłopaka. Dziennikarz zrobił wywiad z mamą, tatą 

i dyrektorem szkoły. Dowiedział sie, że chłopak 

o ksywie Składak zbierał pieniądze na wycieczkę, ale 

koledzy go okradli. Drugi aktor wcielił się w rolę kolegi 

klasowego Składaka. Dziennikarz rozmawiając z nim, 

próbował znaleźć odpowiedź na pytanie: „Co się stało, 

że młody człowiek, którego zachowanie w żaden 

sposób nie wskazywało na to, że doświadcza 

przemocy, targnął się na swoje życie?” W rozwikłaniu 

zagadki pomógł dopiero pamiętnik niedoszłej ofiary.

Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. 

Dostaliśmy naukę na przyszłość, żeby zawsze być po 

tej odpowiedniej stronie, czyli po stronie przyjaciół 

i kolegów. Spektakl uświadomił nam, jak niszczącą siłą 

MŁODZI MISJOM 
, na zaproszenie pana Łukasza Kalisza,  

do naszej szkoły przybyła grupa misjonarzy przedstawicieli 

Stowarzyszenia „Inicjatywa Młodzi Misjom”.  

a Guzik, Magdalena Kapusta oraz 

Gabriela Pyzia zaprosiły nas na spotkanie, które dotyczyło sytuacji   

Główną uwagę zwróciły na najuboższe państwa tego 

Opowiedziały, jak wyruszyły  

rami wypełnionymi po brzegi 

ubraniami, żywnością i przyborami szkolnymi, które rozdały potrzebującym. Pokazały nam także zdj

afrykańskiej ludności. Dowiedzieliśmy się o warunkach jakie tam panują. 

higieny, wody, pożywien

które nie ma lekarstwa, to tylko niektóre przyczyny 

trudnej sytuacji państw afrykańskich. Na 

większości kontynentu panuje bieda, niewielki 

odsetek młodzieży uczęszcza do szkół, gdzie 

przeważnie mieszkają przez cały rok.

Te informacje wywołały u każdego z nas wiele 

przemyśleń. Myślę, że zaczniemy bardziej doceniać 

to, co mamy. Na zakończenie panie pokazały nam 

kilka egzotycznych tańców, które na pewno 

spodobały się wszystkim uczniom 

i tym starszym.  

PĘTLA ZDARZEŃ 
6 SP oraz I-III G 

uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym „Pętla 

zdarzeń”, przygotowanym przez Impresariat 

W przedstawieniu brało udział dwóch aktorów. 

Jeden z nich grał dziennikarza, który prowadził 

dochodzenie w sprawie próby samobójczej młodego 

chłopaka. Dziennikarz zrobił wywiad z mamą, tatą  

i dyrektorem szkoły. Dowiedział sie, że chłopak  

zbierał pieniądze na wycieczkę, ale 

koledzy go okradli. Drugi aktor wcielił się w rolę kolegi 

klasowego Składaka. Dziennikarz rozmawiając z nim, 

próbował znaleźć odpowiedź na pytanie: „Co się stało, 

że młody człowiek, którego zachowanie w żaden 

wskazywało na to, że doświadcza 

przemocy, targnął się na swoje życie?” W rozwikłaniu 

zagadki pomógł dopiero pamiętnik niedoszłej ofiary.  

Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. 

Dostaliśmy naukę na przyszłość, żeby zawsze być po 

ie, czyli po stronie przyjaciół  

i kolegów. Spektakl uświadomił nam, jak niszczącą siłą  

 

jest przemoc psychiczna –

i do jak tragicznych konsekwencji może doprowadzić.

SURSUM CORDA
Dnia 23 września jako wolon

w Klęczanach, wraz z naszymi opiekunkami: panią 

Renatą Wojnarską oraz panią Katarzyną Ciapaj, 

wybraliśmy się na szkolenie zorganizowane przez 

„Sursum Corda” w Nowym Sączu. Do wycieczki 

przyłączyły się szkoły z Dominikowic i Zagórzan

Podczas szkolenia poznaliśmy bliżej, na czym 

polega wolontariat i czym zajmują się wolontariusze 

w większych miejscowościach. 

praca, nie zarobkowa, ale przynosząca wiele korzyści

a przede wszystkim radość, że w ten sposób możem

pomagać innym. Na koniec naszej krótkiej, ale

ciekawej wycieczki wstąpiliśmy do McDo

co nieco  

ubraniami, żywnością i przyborami szkolnymi, które rozdały potrzebującym. Pokazały nam także zdjęcia, 

ludności. Dowiedzieliśmy się o warunkach jakie tam panują. Brak 

higieny, wody, pożywienia, częste choroby, na 

które nie ma lekarstwa, to tylko niektóre przyczyny 

trudnej sytuacji państw afrykańskich. Na 

większości kontynentu panuje bieda, niewielki 

odsetek młodzieży uczęszcza do szkół, gdzie 

przeważnie mieszkają przez cały rok. 

wywołały u każdego z nas wiele 

przemyśleń. Myślę, że zaczniemy bardziej doceniać 

to, co mamy. Na zakończenie panie pokazały nam 

kilka egzotycznych tańców, które na pewno 

spodobały się wszystkim uczniom - tym młodszym  

Natalia Bogdan 

 

– szantaż, groźby, poniżanie  

i do jak tragicznych konsekwencji może doprowadzić. 

Joanna Czeluśniak 
 
 

SURSUM CORDA 
Dnia 23 września jako wolontariusze Zespołu Szkół  

ch, wraz z naszymi opiekunkami: panią 

Renatą Wojnarską oraz panią Katarzyną Ciapaj, 

wybraliśmy się na szkolenie zorganizowane przez 

„Sursum Corda” w Nowym Sączu. Do wycieczki 

przyłączyły się szkoły z Dominikowic i Zagórzan.  

Podczas szkolenia poznaliśmy bliżej, na czym 

polega wolontariat i czym zajmują się wolontariusze  

w większych miejscowościach. Jest to bezinteresowna 

praca, nie zarobkowa, ale przynosząca wiele korzyści,  

przede wszystkim radość, że w ten sposób możemy 

pomagać innym. Na koniec naszej krótkiej, ale 

iekawej wycieczki wstąpiliśmy do McDonalda na małe 

Julia Furmanek



Czytać czy nie czytać?  
 

URWIS NA WESELU
 

Przeczytałam książkę pod tytułem ,,Urwis na 

weselu” z bestsellerowej serii ,,Mój niesforny 

szczeniak” autorki Holly Webb. Książka została 

wydana w 2013 roku przez wydawnictwo Zielona 

Sowa. To utwór przygodowy. Opowiada on 

o dziewczynce Eli, która idzie na wesele i zostaje 

druhną. Dziewczynka chciała, żeby piesek uczestniczył 

w weselu. Kiedy Urwis 

zepsuł bukiecik, 

dziewczynka się załamała. 

Brat podsunął jej myśl, aby 

wzięła szczeniaka zamiast 

kwiatów i to był bardzo 

dobry pomysł.                                                                                                         

Ta książka bardzo mi 

się podobała, jest ciekawa  

i interesująca. Ona 

,,wciąga” do swojego 

świata, sprawia, że 

czujemy się, jakbyśmy tam 

byli. Głównym bohaterem jest Ela, miła troskliwa 

i ciekawa świata dziewczynka, która kocha pieski, 

a najbardziej swojego Urwiska. Postacie 

przedstawione w książce mają dużo zalet jak 

i wad, wszyscy jednak się wspierają i pomagają sobie

nawzajem. Moim ulubionym bohaterem tej książki 

jest Urwis, moim zdaniem - śmieszny i przyjacielski. 

Bardzo kocha swoją właścicielkę. Książka zawiera 

różnorodne historie - czasami straszne, czasami 

śmieszne, a nawet wzruszające. Nigdy tak naprawdę 

nie wiesz, co się może zdarzyć. Książkę czyta się 

szybko i łatwo, jest napisana językiem prostym 

i zrozumiałym dla dzieci, jak i dorosłych. Kiedy jestem 

smutna, rozgoryczona, zła lub po prostu mi się nudzi,  

to żeby poprawić sobie humor, biorę właśnie ten 

utwór. Ze wszystkich książek, dzieł, wierszy ta seria 

najbardziej mi się podoba. Zawsze ma ciekawe 

zakończenie. Kiedy już się „wciągnę” w ten świat, nie 

mogę od niej oderwać oczu i żadna siła mnie nie 

odciągnie, chociażby nie wiem co się działo. Opisane 

historie są zabawne. Uwielbiam czytać właśnie takie 

książki z przygodami.   

Moim zdaniem ten utwór jest godny poleceni

Mogą go czytać zarówno dzieci, jak i dorośli. Jeżeli 

ktoś lubi zwierzęta, jest smutny i chce poprawić sobie 

URWIS NA WESELU 
Przeczytałam książkę pod tytułem ,,Urwis na 

weselu” z bestsellerowej serii ,,Mój niesforny 

szczeniak” autorki Holly Webb. Książka została 

wydana w 2013 roku przez wydawnictwo Zielona 

Sowa. To utwór przygodowy. Opowiada on  

o dziewczynce Eli, która idzie na wesele i zostaje 

druhną. Dziewczynka chciała, żeby piesek uczestniczył 

mysł.                                                                                                                                     

byli. Głównym bohaterem jest Ela, miła troskliwa  

i ciekawa świata dziewczynka, która kocha pieski,  

a najbardziej swojego Urwiska. Postacie 

przedstawione w książce mają dużo zalet jak  

i pomagają sobie 

nawzajem. Moim ulubionym bohaterem tej książki 

śmieszny i przyjacielski. 

Bardzo kocha swoją właścicielkę. Książka zawiera 

czasami straszne, czasami 

śmieszne, a nawet wzruszające. Nigdy tak naprawdę 

z, co się może zdarzyć. Książkę czyta się 

szybko i łatwo, jest napisana językiem prostym  

i zrozumiałym dla dzieci, jak i dorosłych. Kiedy jestem 

smutna, rozgoryczona, zła lub po prostu mi się nudzi,  

to żeby poprawić sobie humor, biorę właśnie ten 

Ze wszystkich książek, dzieł, wierszy ta seria 

najbardziej mi się podoba. Zawsze ma ciekawe 

zakończenie. Kiedy już się „wciągnę” w ten świat, nie 

mogę od niej oderwać oczu i żadna siła mnie nie 

odciągnie, chociażby nie wiem co się działo. Opisane 

są zabawne. Uwielbiam czytać właśnie takie 

Moim zdaniem ten utwór jest godny polecenia. 

Mogą go czytać zarówno dzieci, jak i dorośli. Jeżeli 

ktoś lubi zwierzęta, jest smutny i chce poprawić sobie 

humor, to warto przeczytać ,,Urwis n

inne książki z serii ,,Mój niesforny szczeniak” autorki 

Holly Webb. Myślę, że pokochacie tę serię, tak jak ja.

 

(Recenzja wyróżniona w konkursie literackim „Moja 

ulubiona książka ze szkolnej biblioteki”

 

 

ZŁOTO Z POLSKICH PÓL
 

6 października wraz z moimi kolegami (Dawid 

Luksa, Bartosz Stygar, Eryk Pabisiński) pod opieką 

naszej wychowawczyni pani M

udział w warsztatach edukacyjno

„Len – złoto z polskich pól”, organizowanych przez 

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku.

Po przyjeździe na miejsce poszliśmy podziwiać 

występy dzieci w pokazach tanecznych i śpiewie. 

Następnie oglądaliśmy stroje pogórzańskie, po czym 

mieliśmy okazję sami je wykonywać na kukiełkach. 

Podzieleni na grupy, zapoznawaliśmy

lnu i jego zastosowaniem w tradycyjnej kulturze 

ludowej. Prezentowane były dawne zajęcia, m.in. 

przędzenie lnu na przęślicy, wełny na kołowrotkach, 

międlenie na cierlicy i międlicy, tkanie płótna na 

krośnie. Pod opieką przewodnika zwiedzaliś

pozostałe obiekty na terenie skansenu. 

Na zakończenie wycieczki poszliśmy na mały 

poczęstunek, po którym nastąpiło wręczenie nagród 

za wykonywane wcześniej przez nas prace. 

Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do naszej 

szkoły. 

 

 

 

humor, to warto przeczytać ,,Urwis na weselu” oraz 

inne książki z serii ,,Mój niesforny szczeniak” autorki 

Holly Webb. Myślę, że pokochacie tę serię, tak jak ja. 

Gabriela Liana 

Recenzja wyróżniona w konkursie literackim „Moja 

ulubiona książka ze szkolnej biblioteki”) 

ZŁOTO Z POLSKICH PÓL 

6 października wraz z moimi kolegami (Dawid 

Luksa, Bartosz Stygar, Eryk Pabisiński) pod opieką 

naszej wychowawczyni pani Marii Pater wzięliśmy 

w warsztatach edukacyjno-etnograficznych 

złoto z polskich pól”, organizowanych przez 

Pogórzańskiej w Szymbarku. 

Po przyjeździe na miejsce poszliśmy podziwiać 

występy dzieci w pokazach tanecznych i śpiewie. 

Następnie oglądaliśmy stroje pogórzańskie, po czym 

mieliśmy okazję sami je wykonywać na kukiełkach. 

poznawaliśmy się z obróbką 

i jego zastosowaniem w tradycyjnej kulturze 

ludowej. Prezentowane były dawne zajęcia, m.in. 

przędzenie lnu na przęślicy, wełny na kołowrotkach, 

międlenie na cierlicy i międlicy, tkanie płótna na 

krośnie. Pod opieką przewodnika zwiedzaliśmy 

pozostałe obiekty na terenie skansenu.  

Na zakończenie wycieczki poszliśmy na mały 

poczęstunek, po którym nastąpiło wręczenie nagród  

ej przez nas prace. 

i pełni wrażeń wróciliśmy do naszej 

Kacper Skowron, klasa 3 SP 
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28 września w Bobowej rozegrana została Powiatowa 

Indywidualna Gimnazjada w lekkiej atletyce. 

W zawodach tych uczestniczyła 8-osobowa grupa 

lekkoatletów z naszego gimnazjum (Martyna 

Kamińska, Martyna Kaszowicz, Dominik Nigbor, Jakub 

Wacławik, Szymon Czerwień, Bartłomiej Dziki, Marcin 

Bedus i Krystian Zawadowicz). Wypadli bardzo dobrze! 

Nasi lekkoatleci zdobyli dwa srebrne medale i w ten 

sposób wywalczyli awans do zawodów wojewódzkich 

w Krakowie. Pierwszy srebrny medal zdobyła 

Martyna Kamińska w biegu na dystansie 100m, 

z czasem 14,29s.  

Drugi medal  - w pchnięciu kulą, z wynikiem 9,27m 

został wywalczony przez Jakuba Wacławika

podium, na 4 miejscu uplasowali się: Dominik N

w pchnięciu kulą (8,92m) i Martyna Kamińska w biegu 

na 300 m (48,11s). Wszystkim gratuluję bardzo 

dobrych występów i ambitnej postawy! 

18 września na terenie obiektów Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyły się 

Mistrzostwa Małopolski młodzików, dzieci starszych 

 

KRONIKA   
SPORTOWA                                                                                             

28 września w Bobowej rozegrana została Powiatowa 

Indywidualna Gimnazjada w lekkiej atletyce.  

osobowa grupa 

lekkoatletów z naszego gimnazjum (Martyna 

Kamińska, Martyna Kaszowicz, Dominik Nigbor, Jakub 

ień, Bartłomiej Dziki, Marcin 

Bedus i Krystian Zawadowicz). Wypadli bardzo dobrze! 

Nasi lekkoatleci zdobyli dwa srebrne medale i w ten 

sposób wywalczyli awans do zawodów wojewódzkich  

zdobyła  

dystansie 100m,  

 
z wynikiem 9,27m - 

Jakuba Wacławika. Tuż za 

podium, na 4 miejscu uplasowali się: Dominik Nigbor 

i Martyna Kamińska w biegu 

tuluję bardzo 

 

 
18 września na terenie obiektów Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyły się 

Mistrzostwa Małopolski młodzików, dzieci starszych  

i młodszych w lekkiej atletyce

udział uczennica naszej szkoły 

reprezentująca Uczniowski Klub Sportowy 

w Kobylance. Start Martyny okazał się bardzo udany! 

Rywalizując z rówieśniczkami z całej Małopolski, 

w kategorii dzieci starszych wywalczyła dwa brązowe 

medale. W biegu na 100 metrów, po bardzo zaciętym 

pojedynku, zajęła III miejsce z bardzo dobrym 

wynikiem 14,29s. W swoim drugim starcie 

na 300 m - zajęła również III miejsce, uzyskując także 

bardzo dobry czas 48,12s, bliski jej rekordowi 

życiowemu. Dodatkowo Martyna wraz z koleżankami 

z Kobylanki wystartowała w sztafecie 4 x 100 m, 

zajmując IV miejsce, z czasem 57,33s.

 

8 listopada zespół w składzie: Emilia Wójcikiewicz, 

Izabela Bieleń, Angelika Per, Zuzanna Bajorek, Natalia 

Bogdan, Sylwia Stępkowicz, Martyna Kaszowicz, 

Martyna Kamińska, zajął II miejsce w koszykówce 

dziewcząt z gimnazjów. Turniej został rozegrany 

w Szymbarku w ramach XXII  Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej i Gimnazjalnej Gminy Gorlice.         

 

 

 

  Nasze sukcesy 
 

Ilustracja do wiersza Brzechwy

26 października ogłoszono wyniki 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 

„Ilustracja do wybranego wiersza Jana Brzechwy”

zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury 

w Jeleniej Górze.  Na konkurs wpły

z całej Polski (w tym 11 z klas 3 

Oliwier Przybyłowicz z klasy 3 SP

konkursie wyróżnienie za pracę „Dom Jana Brzechwy”

SPORTOWA                                                                                             

i młodszych w lekkiej atletyce. W imprezie tej wzięła 

udział uczennica naszej szkoły Martyna Kamińska, 

reprezentująca Uczniowski Klub Sportowy  

Start Martyny okazał się bardzo udany! 

Rywalizując z rówieśniczkami z całej Małopolski,  

w kategorii dzieci starszych wywalczyła dwa brązowe 

medale. W biegu na 100 metrów, po bardzo zaciętym 

pojedynku, zajęła III miejsce z bardzo dobrym 

W swoim drugim starcie - w biegu 

zajęła również III miejsce, uzyskując także 

bardzo dobry czas 48,12s, bliski jej rekordowi 

Dodatkowo Martyna wraz z koleżankami  

z Kobylanki wystartowała w sztafecie 4 x 100 m, 

zajmując IV miejsce, z czasem 57,33s. 

Rafał Liana 

8 listopada zespół w składzie: Emilia Wójcikiewicz, 

Izabela Bieleń, Angelika Per, Zuzanna Bajorek, Natalia 

ylwia Stępkowicz, Martyna Kaszowicz, 

II miejsce w koszykówce 

z gimnazjów. Turniej został rozegrany  

w Szymbarku w ramach XXII  Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej i Gimnazjalnej Gminy Gorlice.          

 

 

Ilustracja do wiersza Brzechwy 
 

26 października ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 

„Ilustracja do wybranego wiersza Jana Brzechwy”, 

zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury  

Na konkurs wpłynęło 3665 prac  

(w tym 11 z klas 3 – 5 SP naszej szkoły). 

Oliwier Przybyłowicz z klasy 3 SP zdobył w tym 

za pracę „Dom Jana Brzechwy” 



 
Pocztówka z wakacji

 

Oliwier Przybyłowicz z klasy 3 SP wziął także udział w 

ogólnopolskim konkursie plastycznym „Najpiękniejsza 

pocztówka z wakacji”, zorganizowanym przez 

Fundację Uniwersytet Dzieci w Krakowie. Oto jego 

praca:  

 

Jesień nie musi być smutna
 

8 listopada w Kwiatonowicach odbył się 

Plastyczny „Jesień nie musi być smutna”

w nim udział dzieci z Oddziału Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej w Klęczanach. 

 
 

Uśmiechnij się! 
 

Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok! 
 
Jasiu: 
- Przyniosłem dziś do szkoły dwie kanapki! 
Nauczyciel matematyki: 
- Jasiu, wyrażaj się poprawnie! Mówi się: dwuelementowy 
zbiór kanapek. 

Pocztówka z wakacji 

z klasy 3 SP wziął także udział w 

„Najpiękniejsza 

, zorganizowanym przez 

Fundację Uniwersytet Dzieci w Krakowie. Oto jego 

 

Jesień nie musi być smutna 

8 listopada w Kwiatonowicach odbył się XIII Plener 

Plastyczny „Jesień nie musi być smutna”. Wzięły  

Oddziału Przedszkolnego  

 

używamy wielkich liter? 

Jasiu, wyrażaj się poprawnie! Mówi się: dwuelementowy 

Co to jest lekcja? 
- Jest to dłuższy okres potrzebny do 
krótkiej przerwy. 
 
Przed egzaminem student pyta studenta:
- Powtarzałeś coś? 
- Tak. 
- A co? 
- Będzie dobrze, będzie dobrze.
 
Katechetka do dzieci: 
- Co robimy, kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy lajka!
 
Student szuka pomocy u sweg
- Weź mi pomóż, muszę napisać rodzicom, że znowu 
oblałem egzamin. Wymyśl coś, żeby dobrze zabrzmiało.
- To pisz: „Jestem już po egzaminie, u mnie nic nowego”.
 
- Tato, czy to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien 
zachować zimną krew w sytuacjac
- Ta, synu, to prawda. 
- To co chcesz najpierw zobaczyć: mój dzienniczek czy 
rachunek za nowe futro mamy?
 
- Od dziś będziemy liczyli na komputerach! 
nauczycielka 
- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać 
dwadzieścia jeden komputerów? ...
 
Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę 
polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża:
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: rodzaj 
męski, liczba mnoga! 
 
Nauczyciel: 
- Krzysiek, twoje wypracowanie na temat „Mój pies” jest 
dokładnie takie samo jak twojego bra
od niego? 
Krzyś: 
- Nie, panie profesorze, to jest ten sam pies!
 
Trzech gości obserwuje dom. W pewnym momencie do 
domu wchodzą dwie osoby. Za pół godziny wychodzą trzy.
Biolog mówi: „Rozmnożyli się”.
Fizyk mówi: „Nie, to błąd pomiaru
Matematyk mówi: „Jak do środka wejdzie jeszcze jedna, 
to dom będzie pusty… 
 
 
Delegacja nauczycieli przychodzi na spotkanie z ministrem.
– Panie ministrze, my w ogóle nie mamy pieniędzy!
– Trudno… Wchodźcie… 
 
Ojciec pyta syna:  
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy 
wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej
znalazł... 

 

Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do 

Przed egzaminem student pyta studenta: 

Będzie dobrze, będzie dobrze. 

Co robimy, kiedy jest post? 
Komentujemy i dajemy lajka! 

Student szuka pomocy u swego kolegi: 
Weź mi pomóż, muszę napisać rodzicom, że znowu 

oblałem egzamin. Wymyśl coś, żeby dobrze zabrzmiało. 
To pisz: „Jestem już po egzaminie, u mnie nic nowego”. 

Tato, czy to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien 
zachować zimną krew w sytuacjach dramatycznych? 

To co chcesz najpierw zobaczyć: mój dzienniczek czy 
rachunek za nowe futro mamy? 

Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła 

cieszą się uczniowie. 
powie, ile będzie pięć komputerów dodać 

dwadzieścia jeden komputerów? ... 

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę 
polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża: 

Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: rodzaj 

Krzysiek, twoje wypracowanie na temat „Mój pies” jest 
dokładnie takie samo jak twojego brata. Czy skopiowałeś je 

Nie, panie profesorze, to jest ten sam pies! 

Trzech gości obserwuje dom. W pewnym momencie do 
ie osoby. Za pół godziny wychodzą trzy. 

Biolog mówi: „Rozmnożyli się”. 
Fizyk mówi: „Nie, to błąd pomiaru”. 
Matematyk mówi: „Jak do środka wejdzie jeszcze jedna,  

Delegacja nauczycieli przychodzi na spotkanie z ministrem. 
ministrze, my w ogóle nie mamy pieniędzy! 

Co robiliście dziś na matematyce?  
Szukaliśmy wspólnego mianownika.  
Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy 

wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie 



DLA NAJMŁODSZYCH 
albo sposób na nudne lekcje … 
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