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 Od redakcji: 
 
Witamy ponownie wszystkich naszych  
czytelników! 
Po kolejnych ciężkich miesiącach wychodzi 
drugi numer naszej szkolnej gazetki, tym 
razem dłuższy i mamy nadzieję, że jeszcze 
ciekawszy niż poprzedni! Pojawi się w nim, 
na pewno przez wielu wyczekiwany, wywiad 
z Panem trenerem Wisły Kraków – Kazimie-
rzem Moskalem. Dowiecie się jak zwykle, 
czegoś o uczniach naszej szkoły, przeczyta-
cie o tym co dzieje się wokół nas, w szkole  
i poza nią, co już za nami, a na co jeszcze 
czekamy. 
Prosimy Was, abyście zbliżający czas wypo-
czynku, czas ferii, spędzili przede wszystkim 
bezpiecznie. 
Odwołujcie się do nabytej podczas spotka-
nia podsumowującego projekt Z całej mocy 
STOP przemocy, wiedzy i umiejętności 
(7.12.2015 r. - Hala sportowa naszego gim-
nazjum), pamiętając że przemoc nie jest 
sposobem na rozwiązywanie konfliktów,  
że zawsze jest ktoś, kto może nam pomóc,  
a ludzie zawsze powinni się słuchać 
i każdemu należy się szacunek. Do zobacze-
nia w następnym numerze! :) 
 

Redakcja 
 

Zapraszamy wszystkich chętnych na XIII 
Małopolski Turniej Piłki Nożnej im. Janusza 
Światłonia o puchar Prezesa Firmy JUCO, 
który odbędzie się na hali sportowej Gimna-
zjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego  
w Sułkowicach, w dniu 16 stycznia 2016 r.  
O godz. od 12.30 do 14.00 . (pierwszy dzień 
ferii!!!) 

Cytat na dobry początek: 

 
Nie ten jest uczciwym człowiekiem, kto nie robi źle, 
ale ten, kto robi dobrze. 

 
Henryk Sienkiewicz 

 Nasze wspólne Boże Narodzenie. 

 Ta, co nie zginęła. Świętujemy rocznice 
narodowe. 
Projekt klasy I c 

 Szukałem Was, teraz Wy do mnie  
przychodzicie 
Montaż słowno – muzyczny  poświęcony  
Janowi Pawłowi II  

 Wywiad z trenerem Wisły Kraków -  
Andrzejem Moskalem 

 Nasi koledzy z bliska  
Wywiad z uczniami, którzy zakwalifikowali się 
do etapu rejonowego konkursów przedmioto-
wych organizowanych przez Małopolskiego 
Kuratora Oświaty  

 Co wiemy o naszych nauczycielach? 
Wywiad z panią mgr Anną Miętką 

 Ciekawostki biologiczne Dagmary  
Bernackiej z 2c 

 Szuflada 
Twórcze pasje uczniów 

 Życzenia 

 Humor 

 Ogłoszenia  

Czysta stopka  
redakcyjna: 

 
 
 
 
 
 

Redaktor naczelny – Joanna Turek 1d 
Zespół: Brygida Rydz 3e, Dagmara Bernecka 2c,  

Gabriela Zaremba 1d, Justyna Chwała 1d,  
Klaudia Sroka 2e, Patrycja Oliwa 2e, Magdalena Sala 3b, 

Adrianna Blak 2a, Maciej Szlachetka 2c, 
Wojciech Kopko 2c, Bartek Wincenciak 2c,  

Michał Trąbka 2c, Kamil Maj 2c 
Opiekun Gimzetki: mgr Aleksandra Łakomy 

Opiekun szaty graficznej: mgr Katarzyna Tyrpa 
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NASZE WSPÓLNE  
„BOŻE NARODZENIE”  

„Jest taki wieczór w roku, kiedy do ludzi  
dociera wyjątkowo wyraźnie myśl, że stano-
wią jedną rodzinę, kiedy każdy przeżywa 
taką „chwilę osobliwą”, w której czuje się 
wszystkim bliski. Dzień wigilijny, wieczór 
wigilijny. Noc, w której Bóg stał się człowie-
kiem, i znalazł się wśród nas”. 
 
Tymi słowami uczniowie naszego gimna-
zjum rozpoczęli jasełka, które wprowadziły 
nas w nastrój świąteczny oraz przypomniały 
o właściwym przygotowaniu się do przeży-
cia Uroczystości Bożego Narodzenia. 
Ale zacznijmy od początku. 
W ostatnim dniu nauki w starym roku  
kalendarzowym naszemu wspólnemu spo-
tkaniu w szkole towarzyszyły podniosłe 
chwile i nastrój nadchodzących świąt.  
Po kilku lekcjach wszyscy uczniowie  
naszego gimnazjum przygotowali 
z wychowawcami wigilie klasowe połączo-
ne ze wspólnym posiłkiem oraz składaniem 
sobie życzeń. Można było zauważyć miłą 
atmosferę, życzliwość i wiele innych pozy-
tywnych cech, które tak często w czasie 
roku szkolnego gdzieś nam giną w trudach 
pracy i nauki. 
Po wigiliach klasowych cała społeczność 
szkolna uczestniczyła w przedstawieniu 
jasełkowym przygotowanym przez  
katechetę oraz uczniów klasy III a, (Alicję  
Babiak, Marcina Łęczyńskiego, Izabelę  
Kęćko, Zuzannę Srokę, Barbarę Śliwę,  
Katarzynę Śliwę), klasy III c, (Martynę  
Kuchtę, Angelikę Latoń, Wiktorię Stręk, 
Kingę Oliwę) i klasy III b (Patryka Fusa 
i Karola Bochenka). 
Na początku spotkania Dyrektor szkoły 
Pani mgr Stefania Pilch przywitała wszyst-
kich oraz w krótkim słowie wprowadzają-
cym zaprosiła do obejrzenia przygotowane-

go przedstawienia. Po wprowadzeniu 
uczniowie przedstawili jasełka pod tytułem 
„Świat zwariował”, które ukazały nam 
współczesne podejście człowieka w przygo-
towaniu się do nadchodzących świat.  
Na zakończenie przedstawienia kilku 
uczniów naszej szkoły grających 
w Orkiestrze Dętej w Sułkowicach zagrało 
na instrumentach dwie kolędy, które były 
wprowadzeniem do wspólnego kolędowa-
nia z akompaniamentem organ. 
Wspólne kolędowanie zakończyła Pani  
Dyrektor podziękowaniem nauczycielom 
i uczniom zaangażowanym w przygotowa-
nie jasełek oraz wszystkim za pomoc 
w przygotowaniu tego wyjątkowego dnia 
w naszej szkole. Nasze wspólne wigilijne 
spotkanie zakończyły odczytane życzenia, 
które skierowali do naszej społeczności 
szkolnej Władze Samorządowe oraz sena-
tor Pan Andrzej Pająk. 
Myślę, że wszyscy życzylibyśmy sobie  
więcej takich dni w roku, dni szacunku,  
miłości, zrozumienia, przebaczenia i takiej 
zwykłej ludzkiej życzliwości. 
Składam serdeczne podziękowanie wszyst-
kim uczniom, za trud włożony 
w przygotowanie jasełek, a także Pani  
Dyrektor mgr Stefanii Pilch, Pani Dyrektor 
mgr Teresie Chodnik-Bigaj, Pani mgr Annie 
Baran i Pani mgr Krystynie Krzykawskiej  
za okazaną pomoc, Panu Andrzejowi  
Moskalowi kapelmistrzowi Orkiestry Dętej 
przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Sułkowicach za przygotowanie kolęd 
z uczniami grającymi na instrumentach oraz 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do przygotowania tego 
przedstawienia. 

 
mgr Zbigniew Łapa 



Montaż słowno – muzyczny w rocznicę 
wyboru na papieża Jana Pawła II 
 
W płomykach świec, w cieple rąk, w bólu słów  
On ciągle jest, on nadal trwa, przychodzi znów ( …) 
Z Wadowic Piotr, pielgrzym łez, skała skał 
Dla wszystkich nas , dla wszystkich ras,  
pokoju chciał (…) 
Panie, Ty co nas  
w opiece swojej 
masz - Ty wiesz 
Ty co w każdym 
płatku róży trwasz - 
Ty wiesz 
Że wezwałeś tam,  
do niebieskich bram  
Piotra co ojcował 
nam 
Ty wiesz... 
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z dominującym motywem wolności, żołnier-
skich losów młodych Polaków, piękna  
rodzinnego kraju został dobrany przez  
Panią mgr Aleksandrę Łakomy. Każdy  
z zaśpiewanych utworów był nagradzany 
brawami. 
Na zakończenie Pani Dyrektor mgr Stefania 
Pilch podkreśliła rolę refleksji nad losem 
Ojczyzny i działaniach bohaterów narodo-
wych. Uzmysłowiła, że wolność to wartość, 
o którą trzeba szczególnie zabiegać, 
a rocznica odzyskania niepodległości  
to okazja do tego, aby rozważać, na czym  
polega współczesny patriotyzm. Na pytanie 
ewaluacyjne o odczucia, jakie im dzisiaj 
towarzyszą, uczniowie najczęściej wymie-
niali: dumę, radość, wzruszenie. 
 

mgr Krystyna Krzykawska 

„TA, CO NIE ZGINĘŁA” 
ŚWIETUJEMY ROCZNICE  
NARODOWE 

Narodowe Święto Niepodległości to jedna 
z najważniejszych uroczystości w naszym 
kraju. Warto wdzięczną myślą zwrócić się  
ku działaniom Polaków i przypomnieć, jak 
z patriotyzmu, entuzjazmu, z walki i idei 
rodziła się Polska, jak wykuwała się wolność. 
 
„Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo 
I wolność to jest tyle, ilu nas dziś żyje” 
(J. Radzymińska Jest jeden czas miłości ) 
 
W naszej szkole odbyła się z tej okazji  
uroczysta akademia, która była jednocze-
śnie prezentacją projektu edukacyjnego 
realizowanego przez uczniów klasy I c.  
Składała się ona z dwóch części: wprowa-
d z e n i a ,  w y g ł o s z o n e g o  p r z e z  
Pana mgr Marcelego Pacuta, w którym 
przypomniano ważne wydarzenia historycz-
ne związane z odzyskaniem przez Polaków 
niepodległości oraz części poetycko –  
muzycznej. 
Recytacja wierszy patriotycznych, wzboga-
cona o ruch sceniczny, spotkała się z żywym 
odbiorem uczniów i nauczycieli, co wyrazili 
długotrwałymi oklaskami. Wziąwszy pod 
uwagę, że dla wykonawców był to debiut 
w takiej roli, więc nie zabrakło tremy, spisali 
się bardzo dobrze. Dali słuchaczom okazję 
do chwili refleksji nad tym, że spełnienie 
marzeń Polaków o Rzeczypospolitej odro-
dzonej i niepodległej wymagało wielkiej woli 
walki, ofiarności, wytrzymania wszystkich 
przeciwności. To świetna okazja, aby uświa-
domić sobie, jak ważne w życiu narodu są 
wartości moralne, oddać szacunek  
dla dokonań minionych pokoleń. 
Wszystkich zachwyciły piosenki śpiewane 
przez chór szkolny. Repertuar, 

SZUKAŁEM WAS, TERAZ WY  
DO MNIE PRZYCHODZICIE 

 
Martyna Węgrzyn: Jak zaczęła się Pana 
przygoda z piłką nożną? 
Kazimierz Moskal: Od najmłodszych lat 
towarzyszyła mi piłka, w przedszkolu  
na spacery zawsze ją zabierałem ze sobą  
i grałem z kolegami. 
 
Wiktoria Mielecka: Komu kibicował Pan 
jako młody chłopak i kto był Pana piłkar-
skim idolem? 
Kazimierz Moskal: Zawsze kibicowałem 
Wiśle Kraków, a moim idolem był wtedy  
Andrzej Iwan. 
 
Martyna Kuchta: W jakim klubie zaczynał 
Pan grać w piłkę nożną? 
Kazimierz Moskal: Zaczynałem swoją  
karierę jeszcze w szkole podstawowej,  
w Gościbi Sułkowice. 
 
Joanna Turek: Jakie sukcesy najbardziej 
utkwiły Panu w pamięci z kariery zawodni-
czej i trenerskiej? 
Kazimierz Moskal: Najmilej wspominam 
zdobycie tytułu Mistrza Polski z Wisłą  
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11 listopada 2015 r., na prośbę władz samo-
rządowych, spektakl Szukałem Was... został 
ponownie zaprezentowany w strażnicy OSP 
w Sułkowicach, podczas Święta Niepodle-
głości i gali wręczania Nagród Samorządo-
wych. Jak napisała dziennikarka lokalnej 
gazety „tak spodobał się radnym, że posta-
nowili zaprosić wykonawców (…), podkre-
ślając tym samym jak wielki wkład  
we współczesne dzieło niepodległości miał 
św. Jan Paweł II.  
(Klamra październik - listopad 2015) 

Gimnazjalistka 

W słowa tej pieśni, rozpoczynającej montaż 
słowno - muzyczny Szukałem Was…,  
przygotowany przez mgr Aleksandrę  
Łakomy i uczniów z koła teatralnego nasze-
go gimnazjum, wsłuchiwali się zebrani  
23.10.2015r. (piątek) w Sułkowickim Ośrod-
ku Kultury o godz. 15.00 wszyscy chętni 
mieszkańcy gminy z Panem Burmistrzem 
Piotrem Pułką, Panią Wiceburmistrz Rozalią 
Oliwą, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej 
mgr Krystyną Sosin i Panią Dyrektor nasze-
go gimnazjum, mgr Stefanią Pilch na czele. 
Aktorzy przechodząc w ciemności po sce-
nie, w takt nostalgicznej melodii, niosąc  
w dłoniach i sercach symboliczne światełko, 
poszukiwali wspólnie śladów Ojca  
Świętego.  
Wypowiedziane słowa i wyśpiewane przez 
młodzież 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”. 
 
Spektakl powstał z inicjatywy komisji 
oświaty Rady Miejskiej w Sułkowicach. 
Scenariusz przedstawienia opracowała  
mgr Aleksandra Łakomy. 
 
Uczestnicy: Julia Dziadkowiec 1a, Kamila 
Syska 1a, Barbara Żurek 1a, Karolina  
Żurek 1e, Katarzyna Bochnia 1e, Sonia 
Stręk 1e, Zuzanna Szumilewicz 2b, Wiktoria 
Bochenek 2c, Dagmara Bernecka 2c, Sylwia 
Mielecka 2e, Izabela Temple 2e, Patrycja 
Łapa 2e, Katarzyna Śliwa 3a, Barbara  
Śliwa 3a, Martyna Kuchta 3c, Wiktoria  
Stręk 3c, Kinga Oliwa 3c, Angelika Latoń 3c. 
 
Spektakl Szukałem Was na Gminnych 
uroczystościach niepodległościowych 

WYWIAD Z TRENEREM WISŁY 
KRAKÓW –  
KAZIMIERZEM MOSKALEM 
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Kraków jako zawodnik, oraz mecz z Sara-
gossą, natomiast w roli trenera dużo satys-
fakcji sprawił mi wygrany mecz z Twente 
Enschede, co przełożyło się na awans do 1/16 
Ligi Europy. 
 
M.W.: Co pana zdaniem jest ważne w roz-
woju młodego piłkarza i na co zwraca Pan 
szczególnie uwagę prowadząc zajęcia  
treningowe? 
K.M.: Ważna jest pasja w tym co się robi, 
wytrwałość oraz charakter, ja zawsze chcę 
aby to co robimy na treningach sprawiało 
przyjemność zawodnikom. 
 
W.M.: Jak zachęciłby pan , młodych, utalen-
towanych zawodników, by trafili do Wisły 
Kraków? 
K.M.: Wisła Kraków to jeden z największych 
i najpopularniejszych polskich klubów, który 
ma na swoim koncie wiele tytułów, więc 
możliwość trenowania w takim klubie  
to wielki zaszczyt i ogromne wyzwanie. 
 
M.K.: Czy uważa Pan, że aby osiągnąć  
sukces trzeba być pokornym? 
K.M.: Na sukces składa się wiele rzeczy,  
nie ma jednej skutecznej recepty jak  
go osiągnąć. Moim zdaniem pokora jest 
ważną cechą, ale czasami sytuacja zmusza 
nas do podejmowania trudnych decyzji  
i wtedy ta pokora nie koniecznie może nam 
pomagać. 
 
J.T.: Jakie zalety dostrzega Pan w naszych 
k o l e g a c h ,  b i o r ą c y c h  u d z i a ł  
w dzisiejszym treningu? 
K.M.: Zawsze gdy prowadziłem zajęcia  
z młodymi zawodnikami widać u nich wiele 
energii i ogromne zaangażowanie. Tak  
samo było tym razem, jest to o tyle ważne 
że dużo łatwiej się wtedy pracuje. Każdy  
ma taką szansę trzeba tylko mocno w to 
wierzyć, ciężko pracować i nie załamywać 
się drobnymi niepowodzeniami. 

M.W.: Dziękujemy za wywiad. 
K.M.: Dziękuję. 

 
Wywiad przeprowadziły: 

Martyna Węgrzyn 3d, Wiktoria Mielecka 3d, 
Martyna Kuchta 3c, Joanna Turek 1d  

CO WIEMY O NASZYCH  
NAUCZYCIELACH? 

Wywiad z Panią mgr Anną Miętką 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joanna Turek: Jakie studia Pani ukończyła? 
Anna Mietka: Ukończyłam chemię na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, a potem jako 
studia podyplomowe matematykę, informa-
tykę i przyrodę. 
 
J.T.: Od ilu lat pracuje Pani w szkole? 
A.M.: Od 15. Jak ten czas szybko leci:) 
 
J.T.: Czy przytrafiła się Pani jakaś przygoda 
podczas przeprowadzania doświadczeń 
chemicznych? 
A.M.: Tak, w pierwszym roku pracy. Myślę, 
że moja pierwsza klasa, w tedy 1d z całą 
pewnością pamięta „ewakuację” z klasy.  
Na lekcji wcześniejszej otrzymywałam ester, 
maślan etylu, substancję o zapachu rumo-
wym z wykorzystaniem kwasu masłowego. 
To była moja pierwsza i ostatnia przygoda  
z tą substancją. Doświadczenie się udało, 
ale nieprzyjemny zapach kwasu masłowego 
utrzymywał się bardzo długo. 
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J.T.: Co zadecydowało o sukcesie Daniela 
Sroki z 3c, którego przygotowywała Pani 
konkursu przedmiotowego z chemii?  
Wiemy, że przeszedł do etapu rejonowego. 
A.M.: Zaangażowanie Daniela w przygoto-
wanie do konkursu. Umiejętność wykorzy-
stania nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu 
dużej liczby zadań, logiczne myślenie,  
a także umiejętności matematyczne. Zresz-
tą, takie pytanie powinniście zadać Danielo-
wi. Ja osobiście bardzo się cieszę z jego 
sukcesu i mam nadzieję, że swoją che-
miczną wiedzę wykorzysta w przyszłości. 
 
J.T.: Co uważa Pani za swój największy 
sukces zawodowy? 
A.M.: Każdy, choćby najmniejszy postęp 
ucznia, traktuję jako swój sukces zawodo-
wy, a największy… to uzyskanie przez  
Natalię Hebdę tytułu finalisty w Małopol-
skim Konkursie Chemicznym dla uczniów 
gimnazjum. 
 
J.T.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 
Jakie są Pani pasje? 
A.M.: Bardzo lubię chodzić po górach,  
a pasja? – papierki ;) wcześniej origami,  
a obecnie scrapbooking. 
 
J.T.: Jak spędziła Pani Sylwestra?  
A.M.: W gronie znajomych. 
 
J.T.: Proszę dokończyć zdania: 
Potrawy wigilijne, które lubię najbardziej 
to: gołąbki z grzybami i ryba po grecku. 
Muzyka, której najczęściej słucham i lubię 

to: poezja śpiewana. 
Mój ulubiony aktor/ aktorka to: Meryl Steep. 
Najbardziej lubię: tzw. czas wolny, czyli  
wycieczki rowerowe, jazdę na nartach, czyta-
nie, podróżowanie, scrapbooking itd.  
 
J.T.: Dziękuję. 
A.M.: Dziękuję. 

Wywiad przeprowadziła  
Joanna Turek 1d 

NASI KOLEDZY Z BLISKA 

Redakcja Gimzetki przygotowała na okres 
ferii kilka interesujących wywiadów  
z uczniami naszej szkoły, którzy zakwalifi-
kowali się do etapu rejonowego konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez 
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY  
W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM  
2015/2016. 

 
Wywiad z Gabrielą Gielatą 2a,  

Wiktorią Bochenek 2c i Danielem Sroką 3c  
 

Joanna Turek: Wiem, że zakwalifikowałaś 
(zakwalifikowałeś się) do etapu rejonowego 
konkursu przedmiotowego. Powiedz  
naszym czytelnikom z jakiego przedmiotu. 
Gabriela Gierata: Z geografii. 
Wiktoria Bochenek: Z geografii. 
Daniel Sroka: Z chemii. 
 
J.T.: Jak przygotowywałeś/aś się do rejo-
nowego konkursu przedmiotowego? 
G.G.: Do konkursu z geografii przygotowy-
wałam się już od dłuższego czasu; rozwiązy-
wałam zadania, dużo czytałam i oczywiście 
uczyłam się mapy. 
W.B.: Do szkolnego konkursu przedmioto-
wego z geografii przygotowywałam się  
robiąc zadania z poprzednich lat oraz ucząc 
się mapy świata. 
D.S.: Konkurs z chemii wymagał dużo czasu 
i przygotowań z mojej strony. Uczyłem się 
teorii, rozwiązywałem zadania. Reszta 
przedmiotów „odpadła” na chwilę na bok. 
 
J.T.: Co powiedziałbyś/powiedziałabyś 
osobom, które chcą iść w Twoje ślady? 
Jak powinni się przygotowywać? 
G.G.: Przede wszystkim powinni się syste-
matycznie uczyć. 
W.B.: Warto dążyć do zamierzonego celu, 
więc jeśli jest nim wygranie konkursu,  
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to trzeba się dobrze przygotować. 
D.S.: Jeśli już się przygotować, to na całego: 
trzeba dać z siebie wszystko. Najlepiej uczyć 
się na bieżąco z materiałów przygotowa-
nych przez nauczyciela, ale również poszu-
kać czegoś od siebie. 
 
J.T.: Jak spędzasz wolny czas? Jakie są 
Twoje pasje? 
G.G.: Wolny czas lubię spędzić czytając 
interesujące książki. 
W.B.: Moją pasją jest śpiew. Lubię też upra-
wiać sport. Oprócz wf w szkole, tańczę, 
gram w siatkówkę, w piłkę nożną, w tenisa 
stołowego. Codziennie udzielam się aktyw-
nie wykonując różnego rodzaju ćwiczenia, 
chodząc z pupilami na spacery, uprawiając 
jogging. 
D.S.: Gram w orkiestrze w Sułkowicach, 
uczę się grać na saksofonie altowym 
w szkole muzycznej, lubię jeździć na rowe-
rze. 
 
J.T.: Jakiego rodzaju książki i filmy preferu-
jesz? 
G.G.: Preferuję książki i filmy z gatunku 
fantasty. 
W.B.: Ogólnie wolę oglądać filmy, ponieważ 
na książki z reguły nie mam czasu. Moją 
ulubioną kategorią jest science fiction.  
Można przy nich odpłynąć w inny świat, 
zapomnieć o wszystkich problemach  
i się odprężyć. 
D.S.: Lubię książki i filmy z gatunku fanta-
sty. 
 
J.T.: Jaką książkę zabrałbyś/zabrałabyś  
ze sobą na bezludną wyspę ? 
G.G.: Myślę, że zabrałabym książkę Łowcy 
wilków. 
W.B.: W dzisiejszych czasach, przy takiej 
technologii jaką mamy, to wzięłabym  
na bezludną wyspę nie książkę, lecz audio-
book ładowany baterią słoneczną.  

Mogłabym wtedy przeczytać to, co chcę -  
poradnik jak przeżyć i coś ciekawego  
na nudę. 
D.S.: Nie wiem. Lubię książki J.K .Rowling,  
ale serię "Harry Potter" juz czytałem, więc 
może książka kucharska by się przydała. 
 
J.T.: Jak spędziłaś/spędziłeś święta Bożego 
Narodzenia? 
G.G.: Święta spędziłam w gronie rodziny. 
W.B.: Święta Bożego Narodzenia to mój 
ulubiony czas w ciągu roku, ulubione święta. 
Chodzę wtedy do Kościoła, odwiedzam 
rodzinę. 
D.S.: W gronie rodziny. Wigilię u jednych 
dziadków, a pierwszy dzień świąt u drugich. 
 
J.T.: Dokończ zdania: 
Szanuję… 
G.G.: Szanuję swoich rodziców. 
W.B.: Szanuję decyzje i opinie innych.  
Każdy ma prawo do własnego zdania. 
D.S.: Szanuję ludzi, którzy uparcie dążą  
do celu, poświęcają się temu w całości. 
 
Moim autorytetem jest/są… 
G.G.: Moim autorytetem są moi rodzice. 
W.B.: Nie mam określonego autorytetu, 
lecz czasem wzoruję się na osobach, które 
osiągnęły bardzo dużo w swoim życiu. 
D.S.: Rodzice. 
 
Moje motto życiowe brzmi… 
G.G.: Żyj tak jakby każdy dzień miał być 
ostatnim. 
W.B.: Nie mam motta życiowego. Kieruję 
się doświadczeniem innych, np. rodziców, 
nauczycieli, którzy podpowiadają w niektó-
rych sytuacjach życiowych, co robić, jaką 
drogę wybrać. 
D.S.: Carpe diem, ponieważ w życiu liczy się 
każda chwila.  

 
Wywiad z Gabrielą Gielatą 2a, Wiktorią Bochenek 2c  
i Danielem Sroką 3c przeprowadziła Joanna Turek 1d 
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CIEKAWOSTKI BIOLOGICZNE 
Dagmary Berneckiej z klasy 2c 

A to ciekawe! 
 
Język płetwala błękitnego waży ok. 2500  kg 
 
Mrówki żniwiarki – te wyjątkowe owady 
żyją w głębokich na ponad metr gniazdach, 
w których hodują GRZYBY, które, trawiąc 
celulozę na prostsze cukry, dostarczają 
mrówkom pokarm. 
 
Związki zawarte w cynamonie mogą chro-
nić od choroby Alzheimera. 
 
Kałamarnica olbrzymia – może mierzyć 
nawet ponad 30 metrów długości! 
 
Najstarszymi organizmami świata są sosny 
z gatunków Pinus aristata i Pinus longavea, 
które rosną w Górach Skalistych. Wiek  
niektórych osobników wynosi około 6000 
lat. 
 
Mózg waży tylko 2% masy ciała, a otrzymu-
je aż 30% krwi. 
 
Pewien koliber – sylfik macha skrzydłami  
z częstotliwością 12 000 uderzeń / minutę. 
Jest to rekord u ptaków. 
Długość nici całego DNA człowieka wynosi 
około 180 cm 
 
Śpiew humbaka może trwać 10 minut i sły-
szalny jest on z odległości 9 kilometrów. 
 
Około 90% bodźców przetwarzanych przez 
ludzki mózg to bodźce wzrokowe. 
 
Hieny są jedynymi ssakami o tak stężonych 
sokach żołądkowych, że umożliwiają one 
strawienie kości, a nawet żywienie się  
wyłącznie kośćmi. 
 

Dagmara Bernecka 2c 

SZUFLADA  

W tym numerze Gimzetki przedstawiamy 
Wam literackie i plastyczne prace  wyróż-
nione w konkursie: Mój niepełnosprawny 
kolega. 
 
I miejsce 
Niepełnosprawność 
Prawie we wszystkich budzi ona lęk, 
to jednak nie w tym cały jest jej sęk. 
Niepełnosprawność to znak od Boga,  
że przed nami nowa otwiera się droga, 
bo człowiek, gdy ma problem, otwartym się staje 
i częściej świadectwo o swoim szczęściu daje, 
bo szczęście powinno się okazywać, 
a nie udawać i z nim się skrywać. 
W niepełnosprawności właśnie o to chodzi, 
że nie zawsze pomaga i nie zawsze szkodzi. 
Szkodę ci wyrządzi, gdy się jej nie spodziewasz, 
lecz gdy wiesz, co cię czeka – serce otwierasz. 

 
Dawid Domas kl. I a 

II miejsce 
Dwa odbicia 
Siedzi sam na schodach i nie wie co się dzieje, 
że nikt do niego nie podejdzie, a każdy z niego się 
śmieje. 
Wszystkie palce na niego skierowane i wszystkie 
buzie w niego wpatrzone. 
Jego oczy łzami zalane, a jego serce całe pokale-
czone. 
A gdy zawody w biegach wygrał, choć nie ma 
jednej nogi, 
to podbił serca uczniów całej jego szkoły. 
I już zapomniał o schodach , palcach wskazywa-
nych w jego stronę 
i teraz wie, że jego marzenia są spełnione. 
Odtąd wszystko dobrze, odtąd wszystko gra, 
bo właśnie ten kolega przyjaciół wielu ma. 

 
Weronika Dziadkowiec kl. II c 

III miejsce 
Mój niepełnosprawny przyjaciel 
Siedzi … 
Dziś trochę ciszej niż zwykle, 
Głowa opuszczona jakby w żałobie, 
A co w tej głowie? 
Tego nikt się nie dowie. 
Więc dziewczyno, chłopaku! 
Przełam się i pokonaj barierę strachu 
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I pojedź, 
Porozmawiaj, poznaj, zagadaj. 
To nic wstydliwego, 
Bo przecież choroby sobie nikt nie wybiera, 
Koleżanko i kolego . 

Sylwia Mielecka kl. II e 

 
Prace plastyczne 
I miejsce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelika Czop kl. III d  

 
II miejsce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patryk Szczepaniak kl. I b 
III miejsce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michalina Golonka, Angelika Ślusarczyk kl. II d  

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy, Koleżanki 
i Koledzy, Czytelnicy! 
W Nowym Roku 2016 życzymy Wam wielu 
sukcesów, siły młodości oraz wszelkiej  
pomyślności, samych spokojnych, pogod-
nych dni i mnóstwa edukacyjnych wznio-
słych chwil. 
 

Redakcja 

 
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 
2016 dla wszystkich uczniów, nauczycieli 
oraz pracowników naszego gimnazjum 

 
Życzy Samorząd klasy II e 

 
Wszystkiego najlepszego oraz spełnienia 
wszystkich marzeń dla Justyny Kozioł  
z klasy II c z okazji zbliżających się urodzin  
 

życzy Klaudia Sroka 
 

Sylwia, z okazji urodzin życzę Ci spełnienia 
marzeń, zdrowia oraz szczęścia  

 
Klaudia  

 
Życzę Ci Adam, aby Nowy Rok był dla Ciebie 
czasem radości, spokoju, zdrowia i spełnie-
nia wszystkich marzeń. 

 
Kuba Kulesza 

 
Przygód wspaniałych, przyjaciół doskonałych, 
góry słodkości, samych radości, uśmiechniętej 
minki, życzę Tobie, bo dziś Twoje urodzinki 
 

Od Kacpra dla Pawła 
 

Michał, życzę Ci z okazji urodzin dużo zdro-
wia, szczęścia, miłości, a w szkole dobrych 
ocen 
 

Paweł 

ŻYCZENIA  Mamo, choinka się pali. 

 Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci". 
Po chwili Jasiu znów przychodzi:  

 Mamo, a teraz firanka się świeci. 
 
Co mówi bombka do bombki?  
Chyba nas powieszą. 
 
Jak blondynka zabija karpia na wigilię?  
Topi go. 

                                                                                              
Wybór: 

Michał Flaga 2c, Mikołaj Malina 2c  
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Gdy stary rok w Nowy się zmieni, 
przyjmij Dominik serdeczne życzenia,  
niech się spełnią wszystkie Twoje marzenia.  

 
Mateusz Radoń 

 
Drodzy Nauczyciele! 
Życzę Wam w Nowym Roku 2016 dużo 
zdrowia, szczęścia i sukcesów. 

 
Szymon Bobeł 1d 

 

WYNIKI KONKURSU NA STROIK  
BOŻONARODZENIOWY 

 
I miejsce -   Dagmara Chorwat  I d 
II miejsce -  Natalia Światłoń  I c 
III miejsce - Zuzanna Garbień  
                        i Daria Moskal  I b 

mgr Marceli Pacut 

 
SZKOLNY KOLNKURS PIĘKNEGO  

CZYTANIA – WYNIKI 
Klasy I  
I miejsce   - Barbara Żurek 1a,  
         Wiktoria Nawrocka 1c 
II miejsce  - Gabriela Zaremba 1d 
III miejsce - Zuzanna Garbień 1b 
 
Klasy II 
I miejsce   - Wanesa Grońska 2c 
II miejsce  - Angelika Ślusarczyk 2d 
III miejsce - Aleksandra Woźniak 2d 
 
Klasy III 
I miejsce   - Martyna Węgrzyn 3d 
II miejsce  - Barbara Śliwa 3a 
III miejsce - Martyna Kuchta 3c 

mgr A. Łakomy 

 

HUMOR 

Żona pyta męża rano przy śniadaniu: 

 Dlaczego trzymasz gazetę w lodówce? 

 Mąż odpowiada: 

 Żeby mieć codziennie świeże wiadomo-
ści. 

 
Jak szybko i skutecznie stracić na wadze? 
Kupić wagę za 200 zł, a sprzedać 100 zł. 
 
Żona wraca od fryzjera. Mąż spogląda na 
nią i zauważa: 

 O, nowa fryzura! 

 Wiesz zdecydowałam się ściąć włosy,  
bo w tych długich wyglądałam jak stara 
baba, i jak teraz wyglądam w tych krót-
kich? 

 Szczerze? 

 Oczywiście. 

 Hmmm... teraz wyglądasz jak stary 
dziad. 

 

 Synku, przed godziną w szafce były dwa 
ciastka, teraz jest tylko jedno. Co się 
stało? 

 To nie moja wina. Było ciemno i nie  
zauważyłem tego drugiego. 

 
Są święta Bożego Narodzenia.  
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:  

OGŁOSZENIA 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-blondynka-zabija-karpia-na-wigilie
http://kawaly.tja.pl/dowcip,jak-blondynka-zabija-karpia-na-wigilie
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
http://kawaly.tja.pl/dowcip,sa-swieta-bozego-narodzenia-nagle
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ŚWIATOWY DZIEŃ  
RZUCANIA PALENIA 

Gimnazjum im. Stefana Kardynała  
Wyszyńskiego w Sułkowicach przyłączało 
się do obchodów Światowego Dnia Rzuca-
nia Palenia, który w tym roku przypadał  
19 listopada. Na korytarzu została wykona-
na gazetka Rzuć palenie zachęcająca  
do walki z nałogiem tytoniowym. Dodatko-
wo członkowie szkolnego radiowęzła  
przygotowali kilkuminutową audycję, 
przedstawiającą skutki i negatywny wpływ 
palenia papierosów na świecie oraz uświa-
damiającą potrzebę walki z tym nałogiem. 
 

mgr Katarzyna Głowacka 

 
ANDRZEJKI- CZAS ZABAW I WRÓŻB 

W szkole w dniu 24.11.2015r. odbyła się 
długo wyczekiwana zabawa andrzejkowa, 
która trwała od godziny 16:00 do 19:30. 
Uczniowie mieli okazję potańczyć i pobawić 
się przy rytmach muzyki współczesnej. 
Główną atrakcją wieczoru były wróżby  
andrzejkowe przeprowadzone przez uczen-
nice klasy III a: Alicję Babiak, Zuzannę Srokę 
oraz Barbarę Śliwę.  

mgr Marceli Pacut 

 
SERWIS SPORTOWY 

5.10.2015 r. odbyły się Wojewódzkie Zawody 
w Indywidualnych Biegach Przełajowych  
w Nowym Targu. Naszą szkołę reprezento-
wał Maciej Światłoń z 2a, który zajął 28 
miejsce. 

mgr Sławomir Urbańczyk 
 
19.10.2015 r. odbyły się Gminne zawody  
w tenisie stołowym w Rudniku. I miejsce  
w rozgrywkach zdobył uczeń naszego  
gimnazjum, uczeń klasy 1a, Paweł Biela. 
Drużynowo zajęliśmy II miejsce . 
Pozostali reprezentanci: Wiktoria Bochenek 
II c (IV miejsce), Monika Światłoń II c  
(V miejsce), Jan Dziadkowiec III a (VI miej-
sce).  

mgr Celina Moskal 

MIKOŁAJKOWA PRZEMIANA 
07.12.2015 r. (poniedziałek), uczniowie gim-
nazjum mogli obejrzeć na świetlicy 
szkolnej, teatrzyk Mikołajkowa Przemiana,  
w wykonaniu grupy teatralnej działającej 
przy bibliotece szkolnej. 
Widzowie poznali historię Stasia, który dzię-
ki magii świąt odkrył, że warto spełniać nie 
tylko swoje marzenia. Inspiracją dla aktorów 
i zarazem głównym przesłaniem płynącym  
do widzów w ten mikołajkowy czas stały się 
słowa Jana Pawła II: 
„W dzisiejszym zmaterializowanym świecie 
św. Mikołaj jest nam potrzebny nie tylko  
po to, by dzieciom podkładać prezenty  
w jego zastępstwie, ale żeby umieć się  
obdarowywać wielorakim dobrem… darem 
człowieczeństwa, darem serca, darem  
pamięci i troski wzajemnej, darem wzajem-
nej myśli i czynu.” 
Obsada: Kamila Syska 1a – Bella, Barbara Żurek 1a – 
Indianin, Rafał Sroka 1a – Krasnoludek 5, Dawid Domas 
1a – Krasnoludek 7, Gabriela Zaremba 1d – Krasnoludek 
2, Bartłomiej Kurek 1d – Krasnoludek 4, Wiktoria Kiszka 
1e – Krasnoludek 1, Karolina Żurek 1e – Krasnoludek 3, 
Filip Grabczyk 2a – Chłopiec, Rafał Ciężarek 2a – Książę, 
Natalia Kisielewska 2b – Krasnoludek 6, Bartosz Stokłosa 
2b – Mikołaj, Monika Światłoń 2c- Baletnica, Dagmara 
Bernecka 2c – Anioł, Wenesa Grońska 2c – Śnieżka, 
Barbara Śliwa 3a – Mama, Katarzyna Śliwa 3a – Uczenni-
ca, Alicja Babiak 3a – Czarownica, Izabela Kęćko 3a- 
Kopciuszek, Maciej Piechota 3a – Pirat, Zuzanna Sroka 
3a – Dobra Wróżka.  

Zaraz po spektaklu wszyscy uczniowie  
zostali obdarowani przez Mikołaja pysznymi 
pączkami, które miejmy nadzieję osłodzą im 
kolejne dni roku.   

mgr Aleksandra Łakomy 

 
VI POWIATOWY PRZEGLĄD  

KOLĘD I PASTORAŁEK  
W SUŁKOWICKIM OŚRODKU KULTURY 

12.01.2016 r. (wtorek) w SOK odbył się  
VI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. 
Wyróżniona w nim została Sylwia  
Mielecka z klasy 2 e przygotowana przez 
mgr Aleksandrę Łakomy. 
Gratulujemy! 

red. Gimzetki 

 


