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 Sułkowickie rzemiosło 
I miejsce w X konkursie plastyczno-
edukacyjnym Skarby Małopolski organizowa-
nym przez Małopolski Instytut Kultury  

 Co wiemy o naszych nauczycielach?  
Wywiad  z panią mgr Martą Przęczek  
i panią mgr Jolantą Garbień 

 Dzień niemiecki 
 Jasne, że klar 
 Podnoszę z ziemi mój głos 

Montaż słowno-muzyczny  ku czci Jana Pawła 
II w rocznicę beatyfikacji 

 Dzień otwarty w Gimnazjum 
 Świętujemy uroczystości państwowe 
 Nasi koledzy z bliska 

Wywiad z finalistami konkursów  
przedmiotowych 

 Gorąco polecam  
Gabriela Golonka i Sabina Światłoń o zespole 
Linkin Park  

 Szuflada 
Twórcze pasje uczniów 

 Humor 
 Życzenia 
 Ogłoszenia 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współ-
pracy z Gimzetką. Dobrej jakości relacje 
będą z pewnością (d)ocenione przez Panie 
Polonistki.  

Od redakcji: 
 
Kochani czytelnicy! 
 
Witamy serdecznie w kolejnym, ostatnim 
już numerze waszej ulubionej gazetki.  
Za nami już niemalże cały rok szkolny,  
do odebrania świadectw pozostało kilkana-
ście dni. Już niedługo na całe dwa miesiące 
odstawimy książki, by odpocząć, zregenero-
wać siły i w pełni nacieszyć się latem. Zanim 
jednak to nastąpi, czeka nas jeszcze jedno 
ważne wydarzenie - Family Fest, a co się  
z tym łączy, pobijanie rekordu Guinessa, 
tworząc ogromnego motyla z ludzi. 
 
Już niedługo także pożegnamy naszych 
najstarszych kolegów. Na zawsze opuszczą 
mury gimnazjum. Redakcja Gimzetki życzy 
wam, trzecioklasiści, dużo sukcesów w przy-
szłym życiu, abyście nigdy się nie poddawali 
i zawsze walczyli do samego końca. 
We wrześniu powitamy za to nowych kole-
gów. Mamy nadzieję, że nasza szkoła 
spodoba im się, stanie się miejscem,  
do którego chodzić będą z uśmiechem  
na ustach i ciepłem w sercu. 
 
Miłej lektury i cudownych wakacji! 

 
Redaktor naczelny  

Martyna Frączek  

Stopka redakcyjna: 
Redaktor naczelny – Martyna Frączek 2d 

Zastępca redaktora naczelnego – Gabriela Kuchta 3c 
Zespół: Anna Chwała 3f, Mariola Moskal 3b,  Marta Zając 3b, Sabina Światłoń 3e,Gabriela Golonka 3e,  

Joanna Kwiatek 3e, Wiktoria Dybek 2b, Adrianna Zajda 2b, Jakub Ryś 2c, Mateusz Kamyczura 2c,  
Mirosław Jasuba 1a, Natalia Hebda 3a, Wioletta Krasek 3a, Paweł Sroka 2d 

Opiekun Gimzetki: mgr Aleksandra Łakomy 
Opiekun szaty graficznej: mgr Katarzyna Tyrpa 

Cytat na dobry początek: 
Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat 
ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale 
gniazdo tylko jedno.  

Oliver Wendel Holmes 
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 przygotowywali pytania i odpowiedzi doty-
czące historii sułkowickiego rzemiosła.  
Jako punkt wyjścia wykorzystano kowadło 
będące niezbędnym elementem wyposaże-
nia tradycyjnej kuźni. 
Wyboru formy gry dokonali uczniowie  
na podstawie ogólnodostępnych gier plan-
szowych tworząc własne reguły. Nauczycie-
le koordynatorzy mogli stymulować pracę 
nad grą, dzięki uczestnictwu w warsztatach 
oraz przeprowadzonej konsultacji z pracow-
nikiem MIK-u. 
Podczas realizacji projekty i wykonania gry 
natrafiliśmy na różnego rodzaju trudności. 
Pierwszym wyzwaniem było ciekawe zobra-
zowanie historii sułkowickiego rzemiosła  
na rysunkach wykonanych przez uczniów. 
Kolejnym wyszukanie właściwych materia-
łów na grę. Następnie przygotowanie przez 
uczniów prezentacji wiedzy na temat histo-
rii kowalstwa w naszej miejscowości, tak  
by gracz mógł zdobytą wiedzę wykorzystać 
w trakcie gry. 
Radę jaką można udzielić innym po przepro-
wadzeniu projektu i jego wnikliwej analizie 
to przede wszystkim by umiejętnie razem  
z uczniami wybrać temat projektu, właści-
wie podzielić czynności uwzględniając zdol-
ności uczniów. Poza tym dobrze rozplano-
wać zadania w czasie i sukcesywnie je reali-
zować. Zwracać uwagę na estetykę wykony-
wanych elementów gry i poprawność mery-
toryczną. 

 
Opiekunki projektu  

mgr M. Przęczek, mgr U Kuklicz 
 

 
Klasa I a oraz Aleksandra Migner (1 e) i Mile-
na Śmiłek (1 d) pod opieką pani mgr Marty 
Przęczek i pani mgr Urszuli Kuklicz wzięli 
udział w X konkursie plastyczno-
edukacyjnym Skarby Małopolski promują-
cym swoją małą ojczyznę. Uczniowie naszej 
szkoły przygotowali projekt o nazwie Sułko-
wickie rzemiosło, którego efektem końco-
wym było stworzenie gry planszowej o tym 
samym tytule. 
  
Realizując projekt uczniowie zapoznali się  
z historią sułkowickiego rzemiosła oraz  
z jego teraźniejszością poprzez czytanie 
literatury, wywiady, wycieczki (Izba Trady-
cji, typowa kuźnia - płatnerz, rzemiosło arty-
styczne, JUCO jako przykład przemysłu 
rozwiniętego na tradycji kowalstwa).  
Realizacja zadań pozwoliła na pobudzenie 
zainteresowań swoją małą ojczyzną, ponad-
to przyczyniła się ukazania silnych stron 
każdego z uczestników. Projekt nauczył ich 
samodzielności, dokładności, czasowości 
wykonywanych zadań, a nauczyciele byli 
tylko doradcami, konsultantami i wspierali 
działania uczniów. 
Praca plastyczna polegała na wykonaniu 
rysunków przedstawiających historię sułko-
wickiego rzemiosła w formie drzeworytów, 
następnie ich kserowaniu i pomniejszaniu  
w celu wykorzystania ich na polach gry plan-
szowej. Główny rysunek został umieszczony 
w środku planszy. Uczniowie wykonali  
również rysunki okuć, które wykorzystano 
do ozdobienia skrzyni (opakowanie na grę). 
Ponadto praca uczniów polegała na wycina-
niu i sklejaniu kart do gry i żetonów. 
W trakcie zdobywania wiedzy uczniowie 

SUŁKOWICKIE RZEMIOSŁO 
- I miejsce w X konkursie plastyczno-
edukacyjnym Skarby Małopolski organizo-
wanym przez Małopolski Instytut Kultury 

CO WIEMY O NASZYCH  
NAUCZYCIELACH? 
 
W tym numerze Gimzetki prezentujemy 
Wam wywiady z dwoma nauczycielkami: 
Panią od biologii mgr Jolantą Garbień  
i Panią od geografii mgr Martą Przęczek.  
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Pani  mgr Marta Przęczek o pracy przy  
projektach 
 
 

Ponadto przy projektach młodzież poznaje 
się z innej strony np. szczególnych zdolno-
ści, zaangażowania, pomysłowości itp.. 
Nieoceniona jest pomoc dorosłych, ponie-
waż nie wszystko młodzież jest w stanie 
wykonać sama. Ważną rolę odgrywają  
rodzice i dziadkowie, którzy wspierają  
uczniów w realizacji niektórych zadań 
oprócz nauczycieli. 
 
M.M.: Jak drążyć temat? 
M.P.: Przy każdym projekcie pierwszą trud-
nością jest wybór i sprecyzowanie tematu,  
a także działania jakie uczniowie muszą 
wykonać w czasie jego realizacji. Wyszukać 
takie sposoby, by uczniowie byli zaintereso-
wani tematem. Na pewno jednym z takich 
elementów przy ostatnim projekcie była 
wizyta w Kuźni Pana Stefana Bochenka 
(Płatnerza), gdzie uczniowie byli zadziwieni 
jego niezwykłą pasją z jaką wykonuje mie-
cze i że to zainteresowanie narodziło się 
gdy był w ich wieku. To może pomóc  
młodym ludziom, jakich wyborów dokony-
wać w przyszłości, że może ich dzisiejsze 
hobby w przyszłości okaże się ciekawą  
pracą. Projekty uczą młodych ludzi samo-
dzielności, dodają odwagi, uczą kontaktów. 
 
M.M.: Skąd Pani bierze tę energię  
i pomysły? 
M.P.: Każdy z tych projektów to inna  
przygoda, inni uczniowie, którzy inaczej 
mogą postrzegać te same elementy dzie-
dzictwa kulturowego. Inspirują do dalszego 
zdobywania wiedzy na określony temat  
a także wyszukiwania takich sposobów, by 
były one interesujące. 
 
M.M.: W imieniu zespołu  redakcyjnego 
Gimzetki gratuluję sukcesu  i dziękuję za 
wywiad. 
 

Wywiad przeprowadziła 
Mariola Moskal 3b 

O pracy z uczniami nad projektem: Sułko-
wickie rzemiosło, ale i  innymi opowiedziała 
nam pomysłodawczyni, nauczycielka  
geografii z Gimnazjum w Sułkowicach  
i Krzywaczce mgr Marta Przęczek. 
W zeszłym roku odniosła wraz  
z uczniami sukces w Ogólnopolskim Kon-
kursie Szkoła z energią, zajmując pierwsze 
miejsce. W bieżącym roku szkolnym kroni-
ka zatytułowana Sułkowickie rzemiosło zaję-
ła I miejsce w powiecie w ramach konkursu 
Poznajemy Ojcowiznę wykonana przez  
Natalię Hebdę i Natalię Frączek. To nie 
pierwsze prace nagrodzone w powiecie  
i województwie wykonane przez Gimnazja-
listów w ramach konkursu Poznajemy  
Ojcowiznę organizowanym przez PTTK. 
 
Mariola Moskal: Czy warto robić takie  
rzeczy? 
Marta Przęczek: Oczywiście, ponieważ 
młodzież można w ten sposób zaintereso-
wać historią jej małej ojczyzny. Nauczyć, że 
regionalne tradycje: rzemiosło, kultura, 
odgrywała i odgrywa niezwykle ważną rolę 
w życiu każdego i należy je pielęgnować 
tak, by przetrwały dla przyszłych pokoleń. 
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Zawsze dobrze jest znać swojego sąsiada 

W klasach trzecich:  
I miejsce - klasa 3a 
II miejsce - klasa 3d 
 
Gratulujemy! 

mgr B. Perchlicka 

DZIEŃ NIEMIECKI 

We środę, 12.06.2013 obchodziliśmy w gim-
nazjum Dzień Niemiecki, włączając się  
w akcję lepszego wzajemnego poznania 
młodzieży polskiej i niemieckiej. Akcji  
patronuje Jugendwerk (Polsko – Niemiecka 
Współpraca Młodzieży). 
Rozwiązując test z wiedzy o Niemczech, 
Quiz na temat codziennego życia w Niem-
czech, szukając nazw zwierząt w wykreślan-
ce, szperając w zakamarkach pamięci, żeby 
przypomnieć sobie tytuły bajek, gapiąc się 
w podejrzane kształty na balonikach 
(podobno to były konturówki krajów  
związkowych Niemiec), uczestnicy całkiem 
nieźle się bawili. 
Bajki wykazały, że literatura światowa  
niebawem wzbogaci się o nowych, wybit-
nych twórców, a Hollywood może oczeki-
wać nieźle zapowiadającego się narybku 
aktorskiego rodem z naszego gimnazjum. 
"Żywe słowo" wprawiło Szanowną komisję 
w prawdziwy zachwyt, i to podwójny.  
Raz, że nasza pomysłowość, kondycja  
i znajomość słówek niemieckich są na dość 
wysokim poziomie, a z drugiej strony  
szanowna komisja była bardzo dumna  
z siebie, że… udało jej się odczytać to co 
napisaliśmy, tzn. ustawiliśmy. (Sami spróbuj-
cie, to zrozumiecie!). 
 
A oto wyniki naszej rywalizacji. 
 
W klasach pierwszych:  
I miejsce - klasa 1b 
II miejsce - klasa 1d 
 
W klasach drugich:  
I miejsce - klasa 2b 
II miejsce - klasa 2c 

JASNE, ŻE KLAR 

 
Wreszcie udało nam się włączyć do ogólno-
polskiego projektu DeutschWagen Tour, 
który realizowany jest przez lektorów  
Instytutu Goethego pod patronatem  
Ministerstwa Edukacji. Program ma na celu 
promocję języka niemieckiego. 
  
W dniu 27.05.2013 r. odwiedziła nasze  
gimnazjum p. Joanna Lay, lektor Goethe 
Institut w Krakowie. Pani Lay przeprowa-
dziła zajęcia dla uczniów interesujących się 
językiem niemieckim, czyli uczestników 
kółka, w następnych wzięli udział uczniowie 
klasy pierwszej, zaś w trzeciej lekcji brali 
udział goście ze szkoły podstawowej. 
Na wszystkich lekcjach poprzez ruch,  
zabawę i różne gry uczyliśmy się języka 
niemieckiego. Okazał się łatwy i przyjemny, 
a każdy z uczestników mógł się uznać za 
poliglotę (początkującego). 
Następnie teatrzyk szkolny przedstawił 
swoją wersję ,,Aschenputtel" czy-
li ,,Kopciuszka", co wzbudziło podziw wśród 
widzów. Młodzi aktorzy zebrali pochwały za 
znakomitą grę, ale też za dobre opanowa-
nie języka niemieckiego. Dodatkowe po-
chwały zebrał zespół tancerzy, będący 
ozdobą balu u Księcia. 
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Wywiad z Panią od biologii mgr  Jolantą 
Garbień 

kontrowersje? 
J.G.: Wydaje mi się, że jest taki jak większo-
ści biologów. Teoria ewolucji to jest funda-
ment, podstawa nauk przyrodniczych,  
tłumacząca większość zjawisk i procesów, 
które zachodzą w naturze. Myślę, że  
przeciwnicy teorii ewolucji to ludzie, którzy 
po prostu nie wgłębiają się w jej zagadnienia 
i traktują ją tylko na zasadzie sporu ideolo-
gicznego, zamiast potraktowania w sposób 
naukowy. Moim zdaniem, nie wiedza, tylko 
emocje kierują tym sporem. Może tyle na 
ten temat, bo można by rozmawiać godzi-
nami. 
 
M.M.: Jakie jest Pani zdanie na temat roślin 
modyfikowanych – czy uważa je Pani za 
zagrożenie? 
J.G.: Tak, nigdy nie kupuję (o ile wiem)  
roślin modyfikowanych genetycznie. 
 
M. M.: Jakie ma Pani zainteresowania poza 
biologią? 
J. G.: Ogrodnictwo – uprawa roślin daje mi 
dużą satysfakcję. 
 
M.M.: Jaki jest Pani największy sukces  
zawodowy? 
J. G.: Chyba to, że wytrwałam w tej pracy 
tak długo (śmiech). 
 
M.M.: Jaka jest Pani ulubiona roślina? 
J.G.: Róża. 
 
M.M.: Jakie ma Pani wakacyjne plany? 
J.G.: Zamierzam wyjechać na Majorkę. 
 
M.M.: Dziękuję za wywiad. 
J. G.: Dziękuję. 

 
Wywiad przeprowadziła 

Mariola Moskal 3b 

 

Pani Jola jest doświadczonym nauczycielem 
pracującym w zawodzie nauczyciela  
od wielu lat. Wobec swoich uczniów jest 
bardzo wymagająca ale też wyrozumiała. 
Jak przystało na Panią od biologii kocha 
przyrodę i wszelkie istoty żywe- no może  
z wyjątkiem ślimaków. Wolny czas, z tego 
co wiemy, najchętniej spędza w swoim 
ogrodzie. ale dziś zgodziła się poświęcić 
nam kilka chwil i odpowiedzieć na parę  
pytań. 
 
Mariola Moskal: Dzień dobry, Pani Jolu. 
Jolanta Garbień: Dzień dobry. 
 
M. M.: Jaki kierunek studiów Pani ukończyła 
– była to po prostu biologia, czy może jakiś 
pokrewny kierunek? 
J. G.: Biologia. 
 
M.M.:  Która dziedzina biologii Panią intere-
suje najbardziej? 
J. G.: Genetyka. 
 
M.M.: Jaki jest Pani pogląd na sprawy  
ewolucji, które często wzbudzają liczne 
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Na zakończenie laureaci konkursu 
 ,,5 powodów, dlaczego warto uczyć się 
języka niemieckiego" otrzymali nagrody 
ufundowane przez p. Dyrektor oraz przez 
Goethe Institut. Nagrody wręczyli p. Joanna 
Lay i p. Burmistrz Piotr Pułka. 
 
Nasi laureaci to: 
 
plakat w języku niemieckim 
 
I miejsce- Klaudia Turek 3d 
II miejsce - Uruszula Bochenek 3d 
II miejsce -Wojciech Bochenek 2d 
III miejsce -Aleksandra Światłoń 1b 
 
plakat w języku polskim 
 
I miejsce - Elżbieta Cieżkowska 3d 
II miejsce - Aleksandra Mielecka 3c 
II miejsce - Daria Bargieł 2d 
III miejsce - Magdalena Krawczyk 2d 
III miejsce - Dorota Jędrzejowska 1c 
 

mgr B. Perchlicka 

Przygotowała go wspólnie z uczniami z koła 
teatralnego i chóru pani mgr Aleksandra 
Łakomy, przy wsparciu Pani mgr Haliny 
Obst i mgr Urszuli Kuklicz). Wypowiedziane 
słowa i wyśpiewane przez młodzież gimna-
zjum  wspólnie z nauczycielkami 
(Aleksandra Łakomy, Katarzyna Tyrpa,  
Urszula Kuklicz, Joanna Kaźnica, Paulina 
Rusin) pieśni wyrażały wdzięczność za  
pontyfikat naszego kochanego Papieża  
i były  prośbą o siłę, wiarę i mądrość. 
 
Dodaj siły nam i wiary (…) 
Niech Twe proste mądre słowa porządkują 
chaos w głowach. (..) 
 
Ucz jak innych nieść brzemiona, 
Jak słabości swe pokonać i jak w sercu 
Cały można zmieścić świat. 
 
Uczestnicy: Urszula Bochenek 3d, Jarosław 
Starzec 3d , Elżbieta Ciężkowska 3d, Anna 
Ostafin 3f, Nicola Grabowska 3f, Barbara 
Tyrawa 3f, Wiktoria Dybek 2b, Adrianna 
Zajda 2b, Wiktoria Latoń 3a, Nicol Lemiecha 
3a, Judyta Stokłosa 3a, Weronika Kajdas 1d, 
Aleksandra Mielecka 3c, Marta Bukowczyk 
3c, Katarzyna Ziemba 3c, Klaudia Krupa 3b, 
Dżesika Wątor 2a, Dorota Jędrzejowska 1c, 
oraz gościnnie Paulina Rusek (LO) 
 

Gimnazjalistka  

PODNOSZĘ Z ZIEMI MÓJ GŁOS 
- montaż słowno-muzyczny  ku czci Jana 
Pawła II w rocznicę beatyfikacji 

 
Jak wyśpiewać naszą wdzięczność w takim 
dniu? 
Jesteś światłem naszych serc. 
Twoja dobroć zmywa z nas ślady zła. 
 
Śpiewajmy Tobie z głębi serc, 
miłością toast tu wznosi się. 
Niech dziś z Sułkowic płynie pieśń: 
nasz Ojcze Święty, kochamy Cię! 
 
16 maja 2013 r. (czwartek) o godz. 18.00 
odbył się w naszej szkole poświęcony  
Janowi Pawłowi II montaż słowno – muzycz-
ny pt. Podnoszę z ziemi mój głos.  

DZIEŃ OTWARTY  
W GIMNAZJUM 
W dniu 29 kwietnia nasza szkoła otworzyła 
swoje podwoje dla uczniów klas szóstych  
z gminy Sułkowice. Pierwsze lody zostały 
przełamane podczas oglądania prezentacji 
multimedialnej, ukazującej osiągnięcia  
gimnazjum.  
 
Pokrzepieni - herbatą i ciasteczkami -  
goście, raźno udali się na zajęcia. Zostali 
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podzieleni na cztery grupy. Każda grupa 
była oznakowana odpowiednim kolorem 
naklejonego na ubraniu motylka. A potem 
motylki ''pofrunęły'' przedstawiać w formie 
plastycznej dobro i zło, ćwiczyć swoją  
wyobraźnię tworząc rysunek w określonym, 
''zadanym'' kształcie, grać w piłkę siatkową, 
tenisa stołowego. Grupy się zmieniały, aby 
każdy gość mógł uczestniczyć we wszyst-
kich przygotowanych atrakcjach.  
Kuchnia gimnazjum, próbując wyjść  
naprzeciw upodobaniom kulinarnym dzieci, 
zaserwowała na obiad ryż z bitą śmietaną  
i musem truskawkowym. Konsumpcji  
towarzyszyła płynąca z radiowęzła muzyka 
i fraszki czytane przez uczniów klasy I b, 
poświęcone szkole, a będące plonem Dnia 
Samorządności.  
Naszym gościom podobało się w gimna-
zjum. Szczególnie przypadły do gustu  
jasne, szerokie korytarze, pracownie udeko-
rowane kwiatami, przestronna świetlica, 
pełnowymiarowa sala gimnastyczna.  
Jak napisali w ankietach ewaluacyjnych - 
również atmosfera życzliwości, otwartości, 
kultury wzbudziła ich uznanie.  
Żegnając gości Pani Dyrektor Stefania Pilch 
podziękowała im za przybycie i zapraszała 
wszystkich do podjęcia nauki w naszym 
gimnazjum w nowym roku szkolnym.  
Zatem do zobaczenia we wrześniu! 
 

mgr H. Kozioł 

Cele, jakie chcieliśmy zrealizować, to 
przede wszystkim: przypomnienie jednego 
z najważniejszych wydarzeń z dziejów  
Polski, kształtowanie dumy z osiągnięć 
naszych przodków, kształtowanie związków 
emocjonalnych z własnym narodem. 
Aby zgłębić temat, gromadziliśmy materia-
ły o twórcach konstytucji, wyszukiwaliśmy 
utwory poetyckie, a osoby uzdolnione  
plastycznie wykonały portrety. 
Cała klasa brała udział w przygotowaniu 
programu artystycznego, którego motto 
zaczerpnęliśmy z utworu Powrót króla Julia-
na Ursyna Niemcewicza: 
 
Niech każdy ma szczęśliwość powszechną 
w pamięci 
I miłość własną - kraju miłości poświęci 
 
Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlacze-
go tę rocznicę można nazwać świętem  
wolności i radości. 
Aby oddać klimat towarzyszący tworzeniu 
tego wielkiego dzieła, w programie arty-
stycznym zaprezentowanym uczniom  
naszej Szkoły uwzględniliśmy utwory  
poetyckie, scenki oddające nastroje szlach-
ty, atmosferę warszawskiej ulicy po  
ogłoszeniu konstytucji .  Narrato-
rzy ,,przemycali" informacje historyczne. 
Całość uświetnił występ chóru szkolnego, 
który wykonał m. in. nieodłącznie kojarzącą 
się z tym świętem piosenkę Witaj, majowa 
jutrzenko. 
Oprócz programu artystycznego zorganizo-
waliśmy wystawę w holu naszej Szkoły,  
na którą składały się albumy twórcach  
konstytucji, mini antologia wierszy oraz 
portrety wybitnych osobistości tej epoki.  
 

Opiekun projektu 
Wychowawca klasy I e 

mgr Krystyna Krzykawska  

ŚWIĘTUJEMY UROCZYSTOŚCI 
PAŃSTWOWE 
- DLACZEGO 3 MAJA JEST 
DATĄ, O KTÓREJ TRZEBA 
PAMIĘTAĆ? 

Taki temat projektu edukacyj-
nego wybrała do realizacji  
w roku szkolnym 2012/2013 
klasa Ie. 
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W ostatnim, w tym roku szkolnym, numerze 
Gimzetki zgodnie z obietnicą przedstawia-
my Wam wywiady z finalistami konkursów 
przedmiotowych Kasią Repeć i Kamilem 
Kanią. 
 
Wywiad z Kasią Repeć  z klasy 2b  
finalistką konkursu geograficznego 
 – opiekun mgr Marta Przęczek. 
 
 

K.R.: Bardzo lubię muzykę - grać, śpiewać, 
słuchać. 
 
M.Z.: Jaki jest Twój ulubiony zespół, woka-
listka? 
K.R.: Metallica. 
 
M.Z.: Czy masz jakąś sentencję, na której 
opierasz swoje życie? 
K.R.: Raczej nie. 
 
M.Z.: Jakie masz plany wakacyjne? 
K.R.: Spędzę czas z przyjaciółmi i gdzieś 
wyjadę. 
 
M.Z.: Uzupełnij zdania. 
Trzy cechy mojego charakteru: wesoła,  
niecierpliwa i pracowita. 
Uważam się za osobę: ambitną. 
W przyszłości chciałabym zostać: nie mam 
jeszcze sprecyzowanych planów. 
 
Wywiad z Kamilem Kania z klasy 3e  
finalistą konkursu geograficznego 
– opiekun mgr Marta Przęczek 

NASI KOLEDZY Z BLISKA 

Marta Zając: Hej Kasia. Jesteś finalistką 
Konkursu Geograficznego. Wiele osób chce 
brać z Ciebie przykład. Może opowiesz nam, 
jak zaczynałaś tę długą drogę do sukcesu? 
Katarzyna Repeć: Pani Przęczek zachęciła 
mnie do wzięcia udziału w olimpiadzie  
i udostępniła mi materiały. 
 
M.Z.: Czy przygotowywania do kolejnych 
etapów konkursu rzeczywiście były tak  
bardzo wyczerpujące? 
K.R.: Tak, kosztowały mnie dużo pracy. 
 
M. Z.: Co poradziłabyś osobom, które chcą 
iść w Twoje ślady? Co powinni robić, jak się 
przygotowywać? 
K.R.: Powinni uzbroić się w cierpliwość  
i wierzyć w siebie, bo zawsze warto próbo-
wać. 
 
M. Z.: Czym się jeszcze pasjonujesz ? 

Marta Zając: Hej Kamil. Jesteś finalistą 
Konkursu Geograficznego. Wiele osób chce 
brać z Ciebie przykład. Może opowiesz nam, 
jak zaczynałeś tę długą drogę do sukcesu? 
Kamil Kania: Nie wiem czy to w ogóle moż-
na nazwać  jakimś dużym sukcesem. Moją 
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drogę do zostania laureatem tego konkursu 
zacząłem już w pierwszej klasie gimnazjum. 
Brałem już wtedy udział w konkursie  
geograficznym, ale nie udało mi się zakwali-
fikować dalej. W drugiej klasie byłem  
w etapie rejonowym aż w końcu teraz udało 
mi się dojść do województwa ;) 
 
M.Z.: Czy przygotowywania do kolejnych 
etapów konkursu rzeczywiście były tak 
bardzo wyczerpujące? 
K.K.: Na przygotowanie nie poświęciłem 
zbyt wiele czasu, czego mogę żałować. 
Teraz jednak uważam, ze dałem z siebie 
tyle, na ile mnie wtedy było stać. 
 
M.Z.: Co poradziłabyś osobom, które chcą 
iść w Twoje ślady? Co powinni robić, jak się 
przygotowywać? 
K.K.: Powinni mieć jasno wyznaczone cele  
i konsekwentnie do nich dążyć. Myślę, że to 
podstawa jeśli chce się osiągać sukcesy nie 
tylko w konkursach. 
 
M.Z.: Czym się jeszcze pasjonujesz? 
K.K.: Mam wiele pasji  poza geografią.  
Jedną z nich jest piłka nożna. Gram w klubie 
LKS Cisy Harbutowice. 
 
M.Z.: Na jakiej pozycji piłkarskiej grasz  
w zespole?  Czy Twój zespół osiągnął  
w ostatnim czasie jakiś sukces? 
K.K.: Gram na pozycji lewego obrońcy, 
czasem zdarza mi się grać na prawej pomo-
cy. Klub jest nowy ale już odniósł kilka zwy-
cięstw w lidze. 
 
M.Z.: Jakie masz plany wakacyjne? 
K.K.: Imprezy. 
 
M.Z.: Uzupełnij zdania: 
Trzy cechy mojego charakteru: szczery, 
energiczny, optymista. 
Uważam się za osobę: pogodną i szczerą. 

W przyszłości chciałabym zostać: Trudno 
powiedzieć. Może policjantem. 

 
Wywiady przeprowadziła: 

Marta Zając 3b  

 
Trzecioklasistki, Gabriela Golonka i Sabi-
na Światłoń o zespole Linkin Park 
 
Jednym z zespołów wykonujących muzykę 
rockową jest Linkin Park (pierwotnie Xero). 
Grupa została założona w 1996 roku w Los 
Angeles.  
Piosenki LP pojawiły się w filmach takich 
jak: Transformers (WhatI'veDone, Second 
to None), Zemsta upadłych (New Divide)  
i Zmierzch (Leave Out All the Rest).  
Utwór GivenUp został wykorzystany  
w zapowiedzi filmu Crank 2: High Voltage.  
Grupa ma na swoim koncie 5 albumów oraz 
liczne nagrody i wyróżnienia.  

GORĄCO POLECAM 

Członkowie zespołu: Chester Bennington (wokal prowa-
dzący), Rob Bourdon (perkusja, pianino), BradDelson 
(gitara prowadząca), David Farrell (gitara basowa), Joe 
Hahn (DJ, instrumenty klawiszowe), Mike Shinoda 
(wokal).  
 
Oto parę piosenek, których warto posłu-
chać: 
1. Castle of Glass, 
2. Burn it Down, 
3. Faint, 
4. Crawling, 
5. Breaking the Habit, 
6. Numb.  

 
Gabriela Golonka, Sabina Światłoń 
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 Jakie stroje kiedyś były? 
Czego ludzie się uczyli? 
Co odczuwał człowiek tam? 
W książkach wszystko jest, ach tak! 
Takie właśnie jest czytanie, 
Na każde odpowie pytanie 

 
Klaudia Turek  III d 

 
III miejsce 
 
Oda do Biblioteki 
Droga moja Biblioteko, 
Chcę żebyś wiedziała, że 
Kiedy rano piję mleko 
Myślę, czy odwiedzę Cię. 
Skarby Twoje nieprzebrane 
Z dala przyciągają mnie. 
A lektury, choć nieznane 
Jak najszybciej czytać chcę! 
Gdy otwieram wrota Twoje 
Wyobraźnia budzi się, 
Odpływają troski, znoje 
To już przecież każdy wie. 
Twoje ciche cztery ściany 
Ukojenie niosą mi, 
Kiedy jestem załamany 
Tam odnajdę lepsze dni. 
Dziękuję Ci Biblioteko, 
Za te wszystkie wspólne chwile 
Gdy czytanie jest uciechą, 
A świat piękny jak motyle.  
 

Mirosław Jasuba  I a 

 
Czytać książki to podstawa, 
Biblioteka fajna sprawa, 
dla nas wszystkich to zabawa. 
Wszyscy książki czytamy, 
No i później je streszczamy. 
Panią bibliotekarkę kochamy, 
Na pogawędki zapraszamy. 
Jej urok osobisty, 
Jest dla uczniów oczywisty. 
Kto do biblioteki chodzi, 

SZUFLADA  
Twórcze pasje uczniów 
 
W tym numerze Gimzetki w naszej szufla-
dzie pojawiły się fraszki laureatów konkursu 
organizowanego przez bibliotekę szkolną  
w ramach Tygodnia Bibliotek 
 
I miejsce 
 
Czytaj książki dzień i noc, 
A poczujesz wiedzy moc. 

 
Kacper Nowak I c 

  
Dobrą cechą jest człowieka, 
Gdy się w mądrość przyobleka, 
A jak książki zaczniesz czytać 
Nie będziesz musiał pytać. 
 

Katarzyna Repeć II b 

 
II miejsce 
 
Bibliotekę warto odwiedzać stale, 
By pogłębiać wiedzę niebywale 
Czytaj książki dzień i noc, 
A twoja wyobraźnia zwiększy swoją moc. 
Zatem:  
Dobry sposób na nudę już znasz, 
Więc po książki prędko gnasz. 
 

Magdalena Polak  II b 

 
  
Nie mów komu jak i gdzie! 
Każdy czyta tak jak chce. 
Jeden lubi historyczne, 
Inny woli fantastyczne. 
Biblioteka tuż za rogiem, 
Idź, poszukaj książki sobie! 
Bo czytanie jest the best, 
Wiele z książek dowiesz się. 
Jak napisać wyraz ten? 
Jak też kiedyś żyło się? 
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To na dobre mu wychodzi. 
Książki dla ucznia to ostoja. 
Więc chłońmy wiedzę póki czas, 
By na marne nie poszedł ścięty las 
 

Aleksandra Starzec Id  

 
Przychodzi dziewczyna do biblioteki i mówi 
- Chciałabym wypożyczyć książkę.  
- A co byś chciała? Coś z literatury lekkiej? - 
pyta bibliotekarka. 
- Może być ciężka, bo przyjechałam na  
rowerze - odpowiada czytelniczka. 
 
- Poproszę taki kryminał, w którym rozwią-
zanie zagadki jest na końcu - zwraca się 
czytelnik do bibliotekarki.  
- O, proszę, ten jest świetny. Dopiero na 
ostatniej stronie okazuje się, że złodziejem 
obrazów jest ten ogrodnik. 
 
Spragniony wiedzy czytelnik wpada do 
biblioteki: 
- Ja poproszę jeszcze raz tę książkę z fizyki, 
którą ostatnio pożyczałem.  
- A jaka to była książka?  
- No… taka gruba z zieloną okładką… 
 

HUMOR  
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odra-
biasz lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie odrobi-
łaś? 
- Bo jestem na diecie. 
 
Na koniec roku szkolnego profesor mówi  
do dzieci:  
- Życzę wam drogie dzieci abyście w te 
wakacje odpoczęły i po wakacjach były 
mądrzejsze. Na to dzieci:  
- Nawzajem panie profesorze. 
 
Przechodzą dwaj studenci koło budki  
telefonicznej. 
Zobaczyli książkę telefoniczną, więc weszli  
i zaczęli czytać. 
Za chwilę jeden mówi do drugiego: 
- Rozumiesz coś? 
- Nie. 
- No to kujemy! 
 
Siedzi Jaś w przedziale pociągu i czyta 
książkę. 
Co pewien czas wykrzykuje: 
- Coś podobnego! 
- Nie wiedziałem! 
- Niewiarygodne! 
- Nigdy bym nie pomyślał! 
Wreszcie jeden z pasażerów nie wytrzymu-
je: 
- Co czytasz takiego ciekawego? 
- Słownik ortograficzny. 
 

ŻYCZENIA 
 
To nie Grecja to nie Chiny to są 
Twoje urodziny  

 
Kacprowi wszystkiego najlepszego życzy Mikołaj Golonka 

 
Dużo szczęścia, dużo zdrowia,  
życzę Tobie Gosiu droga. 
Abyś zawsze była zdrowa, uśmiechnięta  
i wesoła. 

Marysia z 1c 
 

Chociaż młodsza się nie stajesz, 
to ciągle czadu dajesz. 
Bardzo Cię podziwiam Babciu i życzę Ci  
z okazji Twoich urodzin dużo radości. 
 

Twój wnuk Piotrek Nocula 
 

W dniu urodzin mamo moja, 
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do sprzedaży książki koniecznie należy 
opisać i wycenić  w porozumieniu z rodzica-
mi. Organizatorzy kiermaszu nie biorą  
odpowiedzialności za cenę sprzedawanych 
podręczników, jedynie udostępniają  
pomieszczenie i umożliwiają dokonanie 
zakupu lub sprzedaży. 

 
Tydzień Bibliotek 

 
W bibliotece szkolnej z okazji Tygodnia 
Bibliotek zostało zorganizowane 5 konkur-
sów. 
1.Konkurs na recenzję książki - przyznano 
dwa II miejsca. 
Nagrodę otrzymali: Daria Bargieł i Judyta 
Sroka 
 
2.W konkursie na fraszkę lub wiersz  
o bibliotece 
I miejsce otrzymali:  
Kacper Nowak i Katarzyna Repeć 
II miejsce otrzymały:  
Magdalena Polak i Klaudia Turek 
III miejsce otrzymali:  
Mirosław Jasuba i Aleksandra Starzec. 
 
3.W konkursie plastycznym Książka, którą 
warto przeczytać 
I miejsce zajęły:  
Anna Kopacz i Urszula Bochenek 
II miejsce zajęła: Elżbieta Ciężkowska 
III miejsce zajęła: Małgorzata Bargieł. 
 
4.W konkursie fotograficznym Przyłapani 
na czytaniu 
I miejsce – Małgorzata Bargieł 
II miejsce - Marta Zając 
III miejsce – Wioletta Krasek 
 
5.Konkurs muzyczny dla klas III 
I miejsce zajęły klasy: B i F 
II miejsce zajęły klasy: A i D  
III miejsce zajęła klasa: E 
  

Nasz patron, nasza szkoła i my 
 
W  związku z 32 rocznicą śmierci naszego 
patrona kard. Stefana Wyszyńskiego  
w naszej szkole został przeprowadzony quiz 
Nasz patron, nasza szkoła i my. 
Uczniowie musieli wykazać się wiadomo-
ściami z życia patrona i naszej Szkoły oraz 
wiedzy ogólnej. 
I miejsce zajęła klasa III e 
II miejsce zdobyła klasa III f 
III miejsce należy do klasy II a 
 

V Pielgrzymka Szkół Prymasowskich  
na Jasną Górę 

  
W środę 15 maja nasze gimnazjum uczest-
niczyło w kolejnej już pielgrzymce na Jasną 
Górę. W tym roku było to połączone z V 
Pielgrzymką Szkół Prymasowskich. 
Po zakończeniu spotkania wszyscy uczest-
nicy uświetnili swój pobyt wspólnym zdję-
ciem przed pomnikiem Prymasa Tysiącle-
cia. Dziękuję wszystkim uczestnikom piel-
grzymki za postawę, modlitwę, nauczycie-
lom za opiekę nad uczniami, a ks. Markowi 
za opiekę duchową i odprawienie Mszy 
Świętej w naszej intencji. 
 

mgr Z. Łapa 

 
Turniej Ekologiczny 

 
17 kwietnia 2013 r. odbył się V Turniej Eko-
logiczny w ZSZiO w Sułkowicach dla 
uczniów wszystkich szkół naszej Gminy.  
Naszą szkołę reprezentowały uczennice 
klasy II b: Urszula Bargieł, Maria Pitala  
i Adrianna Zajda. Drużynowo nasza szkoła 
zajęła II miejsce, a Maria Pitala w rywalizacji 
indywidualnej też zdobyła II miejsce.  
Do turnieju przygotowała uczennice  
p. J. Garbień.  
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niech się śmieje buzia Twoja. 
Niech Ci znikną troski i złości, 
żyj mi w zdrowiu i miłości. 
 

Z okazji Twoich urodzin życzę Ci  Kochana Mamo dużo 
zdrowia, szczęścia i pociechy ze mnie. Mam nadzieję, że te 

życzenia się spełnią i będziesz żyła 200 lat. 
Córka Monika 

 
Żyj mi mamo moja miła, 
byś szczęśliwa w życiu była. 
Byś nie zaznała żadnej goryczy 
Tego Ci córka życzy.  

Paulina Bargieł 

 
W urodziny Twoje ślę Ci Dorotko  
serce moje i buziaki gorące jak słońce. 

Ewelina Motal 1c 

 
Babciu z okazji Twojego święta życzę Ci byś 
zawsze była uśmiechnięta, szczęśliwa  
i zdrowa. 

Sylwia Sroka Ile 

  
Ile jest w drabinie szczebli  
ile Hitler nakradł mebli, 
tyle szczęścia i słodyczy,  
Sebastian Dzidek Ci Dorotko z okazji Twych 
nadchodzących urodzin życzy. 
 
Kochany Dziadziusiu !!! 
W dniu Twoich urodzin 
życzę ci tyle spokoju,  
ile tylko potrzebujesz,  
tyle szczęścia,  
abyś nie oszalał z nadmiaru,  
miłości ponad wszystko,  
byś nigdy nie zaznał goryczy i 
nie czuł się samotny pośród ludzi,  
miał zawsze serce kochające przy sobie i jasne 
dni przed sobą  
oraz dużo zdrowia i spełnienia najskrytszych 
marzeń. 

Wnuczka Iza 

 

Z serca płyną te życzenia: 
W datę Twego urodzenia 
Zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
Sto lat życia, moc radości! 
Zdrowie wiecznie niech Ci służy, 
Uśmiech stale miej na twarzy, 
Niech się spełni, o czym zamarzysz! 
Niech Ci towarzyszy zgoda 
Wieczna, tak jak Twa uroda. 
Dni w radości niech Ci płyną, 
 

 Z serca życzy Ci Izo, Ela Ziemba 

OGŁOSZENIA  
 

Samorząd Uczniowski informuje 
 

W dniu 11 czerwca 2013 roku w Gimnazjum 
im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowi-
cach odbyły się wybory przewodniczącego  
i opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego 
została p. Anna Miętka. 
Wybory wygrał uczeń klasy I a Mirosław 
Jasuba, obejmując tym samym funkcję 
przewodniczącego SU. Do rady Samorządu 
Uczniowskiego zostali z poszczególnych 
klas wyłonieni: Michał Szczygieł II c, Mate-
usz Pieczara II d, Kamila Turek II a.  
Uczniom gratulujemy i liczymy na aktywny 
udział młodzieży w życiu szkoły.  
 

Kiermasz podręczników używanych 
Uwaga ! 

 
24.06.2013 r. (poniedziałek) na świetlicy 
szkolnej w godz. od 8.00-10.40 odbędzie się 
kiermasz podręczników używanych, na któ-
ry serdecznie zapraszamy wszystkich 
uczniów naszej szkoły. 
Przed kiermaszem koniecznie proszę  
zapoznać się z wykazem podręczników  
na rok szkolny 2013/2014. Przygotowane  
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Konkurs powiatowy 
 
W dniu 4.06.2013 r. odbył się w naszym gim-
nazjum etap powiatowy konkur-
su ,,Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Myśle-
nickiego".  
W wyniku zmagań konkursowych I miejsce 
zajęli ucz. Maria Pitala Gim. w Sułkowicach i 
Tomasz Żak Gim. Trzemeśnia, II miejsce 
Adrianna Zajda Gim. w Sułkowicach oraz III 
miejsce Klaudia Gogól Gim. Trzemeśnia. 
Nagrody ufundowali dla uczestników  
konkursu Starosta Powiatu Myślenickiego 
Józef Tomal i Burmistrz Gminy Sułkowice 
Piotr Pułka. 
 

mgr M. Przęczek 

 
Gminny konkurs matematyczny 

 
22 maja w Zespole Placówek Oświatowych 
w Rudniku odbył się Gminny Konkurs Mate-
matyczny pt. „Mozaiki matematyczne”. 
Naszą szkołę reprezentowały trzy dwuoso-
bowe zespoły w składzie Maria Pitala i Kata-
rzyna Repeć oraz Oliwia Bochenek i Seba-
stian Szafrański z klasy II b przygotowani 
przez Panią mgr Wiesławę Sarzyńską oraz 
Natalia Przebinda i Mateusz Kamyczura  
z II c przygotowywani przez Panią mgr Bar-
barę Biel.  
 
II miejsce zajęły Marysia i Kasia z II b,  
a III Mateusz i Natalia.  
 

Aschenputtel 
 

W Liceum Ogólnokształcącym w Suchej 
Beskidzkiej 09.04.2013 r. odbył się I Powia-
towy Konkurs Teatrów niemieckojęzycz-
nych. Nasz teatrzyk szkolny też się tam 
postanowił sprawdzić. Przygotowaliśmy 
przedstawienie pt. Aschenputtel (czyli Kop-
ciuszek). Zajęliśmy 2 miejsce.  

Osiągnięcia sportowe 
 

15.05.2013 r. odbyły się w Nowym Targu 
zawody w Wojewódzkich Sztafetowych 
Biegach Przełajowych 10x1000 m - kategorii 
- chłopców. 
Udział wzięli: Jędrzjowski Krzysztof 3f,  
Mojocha Krzysztof 3f, Król Marcin 2d,  
Kuchta Konrad 3d, Gibas Kamil 2a, Krupa 
Mateusz 3f, Moskała Jacek 3f, Listwan Piotr 
3a, Gruchała Wiktor 3a, Jończyk Andrzej 3b, 
Kaczmarczyk Karol 3c, Starzec Jarosław 3d. 
Sztafeta naszego Gimnazjum zajęła VII 
miejsce. 

Opiekun mgr S. Urbańczyk 
 

Zawody w Dobczycach Reprezentacja  
Szkoły na Gminne Zawody Sportowe  
w Piłce Ręcznej organizowane przez Gmin-
ny Szkolny Związek Sportowy w Sułkowi-
cach w Gimnazjum w Dobczycach w dniu 
16.04.2013 r.: 
Moskal Mariola IIIb, Dzidek Kamila IIIb, 
Ziembla Maria IIIb, Stręk Klaudia IIIb, Zając 
Marta IIIb, Sroka Kamila IIIe, Latoń Joanna 
IIIe, Profic Aneta Ie, Boczkaja Magdalena Ie, 
Kania Zuzanna IIIc, Skorut Oliwia IIe,  
Bukowczyk Marta IIIc 
Reprezentacja zajęła I miejsce i uzyskała 
awans do zawodów wojewódzkich. 
 

Opiekun mgr M. Zajda 

 
Reprezentanci Szkoły na Gminne Zawody 
Sportowe w Piłce Ręcznej organizowane 
przez Gminny Szkolny Związek Sportowy  
w Sułkowicach w Tarnowie w dniu 
13.05.2013 r.: 
Moskal Mariola 3b, Dzidek Kamila 3b, Ziem-
bla Maria 3b, Stręk Klaudia 3b, Zając Marta 
3b, Bukowczyk Marta 3c, Kania Zuzanna 3c, 
Latoń Joanna 3e, Skorut Oliwia 2e, Profic 
Aneta 1e, Sroka Kamila 3e, Kurek Emilia 1e. 
Nasza reprezentacja zajęła II miejsce  
w województwie. 

Opiekun mgr M. Zajda 


