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 Od redakcji: 
 
Witajcie Drodzy Czytelnicy!!! 
ROK SZKOLNY 2016/2017 NOWI KOLE-
DZY, NOWE PLANY, WSZYSTKO MOŻLI-
WE, WSZYSTKO PRZED NAMI!!! 
Mimo paskudnej pogody za oknem, gorąco 
wita Was zespół redakcyjny Gimzetki!  
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer 
gazetki w tym roku szkolnym. Mamy  
nadzieję, że każdy znajdzie w niej coś dla 
siebie. 
Żeby nie przedłużać, zapraszamy do lektury! 
NA POCZĄTEK DEKALOG… DOBREGO 
UCZNIA 
1. Używaj czarodziejskich słów: proszę, 

dziękuję, przepraszam. 
2. Dbaj o bliźniego swego jak o siebie  

samego. 
3. Bądź punktualny, bo kto późno przycho-

dzi, ten sam sobie szkodzi. 
4. Chcesz być szanowany, zachowuj się jak 

dobrze wychowany. 
5. Nie daj się wywieźć w pole, nie chodź  

na wagary, ucz się pilnie w szkole.  
6. Rozwijaj swoje umiejętności muzyczne, 

plastyczne, sportowe, A wyjdzie Ci to  
na zdrowie. 

7. Chcesz być wyróżniany, przychodź  
do lekcji przygotowany. 

8. Chcesz mieć powodzenie, przyjrzyj się 
swojej higienie. 

9. Wiedzą to starzy, wiedzą to młodzi,  
że złość piękności szkodzi. 

10. Nie zaczepiaj, abyś nie był zaczepiany, 
nie przezywaj, abyś nie był przezywany 

 
Redakcja 

Cytat na dobry początek: 

Trzy rzeczy są ważne w życiu człowieka:  
po pierwsze życzliwość, po drugie życzliwość  
i po trzecie życzliwość. 

Henry James 
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30 września 2016 roku redaktorzy szkolnej 
gazetki Gimzetki wraz ze swoją opiekunką 
mgr Aleksandrą Łakomy gościli w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Sułkowicach. Młodzież 
przeprowadziła wywiad z Burmistrzem 
panem Piotrem Pułką. Oto pytania gimna-
zjalistów i odpowiedzi jakich udzielił pan 
Burmistrz. 
 
Dawid Domas: Jakie studia Pan ukończył? 
Piotr Pułka: Studia nauczycielskie, wtedy 
była to jeszcze Wyższa Szkoła Pedagogicz-
na; wydział Matematyczno - Fizyczno -  
Techniczny. Od 1990 roku ukończyłem  
jeszcze studia podyplomowe: Zarządzanie 
Oświatą, Administrację Publiczną i Zamó-
wienia Publiczne, Retorykę, a teraz na za-
kończenie mojej kariery uczniowskiej  
studiuję Politologię. 
 
Barbara Żurek: Jak Pan widzi przyszłość 
Gminy Sułkowice w nadchodzących  
latach na tle innych gmin? 
P.P.: To jest skomplikowany temat, ponie-
waż Gmina Sułkowice nie ma charakteru 
turystycznego. Jest silnym ośrodkiem  
gospodarczym choć jest uboga w tereny, 
które mogłyby przyciągać inwestorów.  
Nie jest zatem do końca ośrodkiem prze-
mysłowym, ale mogłaby być podawana  
za przykład takowego. Nie mamy walorów 
turystycznych. 
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Jest zalew, ale nie jest to jezioro, żeby  
ludzie mogli tu przyjeżdżać nad wodę  
wypoczywać. Jest stok narciarski, ale nie 
jest to ośrodek narciarski z prawdziwego 
zdarzenia, jak na przykład Zawoja czy Zako-
pane. Wydaje mi się, że jesteśmy tu taką 
„sypialnią” i zapleczem dla Krakowa.  
Prawdopodobnie w tym kierunku powinni-
śmy rozwijać Gminę, aby uwalniać ile się 
tylko da tereny budowlane, żeby ludzie  
po prostu przyjeżdżali mieszkać w naszej 
Gminie. Myślę, że tak się stanie, a my  
będziemy, tak jak do tej pory, dokładać 
wszelkich starań, aby poprawiać jakość 
życia i bezpieczeństwo mieszkańców. 
 
D.D.: Co uważa Pan za swój największy 
sukces zawodowy? 
P.P.: Ciężko mówić o tym w kategorii  
sukcesu, raczej dobrze wykonanej roboty, 
ale cieszę się, że udało się przeprowadzić 
kanalizację w trzech miejscowościach  
naszej gminy. Teraz czas na Krzywaczkę  
i Harbutowice. 
 
B.Ż.: Co pana pasjonuje jak spędza Pan 
wolny czas? 
P.P.: Generalnie lubię przyrodę. Moją pasją 
są pszczoły. Posiadam  własną pasiekę,  
gdzie pracuję i odpoczywam. Mówię moim 
znajomym, kolegom, rodzinie, że warto  
po wytężonej pracy umysłowej wyjść  
do lasu, „stuknąć” głową w drzewo zrestar-
tować się, na nowo przemyśleć pewne spra-
wy. Sam często chodzę na grzyby, a po  
powrocie do domu gotuję, bo to też moja 
pasja. 
 
D.D.: Czy według Pana warto być  
dobrym? 
P.P.: Tak, bezwzględnie warto być dobrym. 
Myślę, że takie dobro przekazane innym 
wraca ze zdwojoną siłą. 
 
B.Ż.: Czym dla Pana jest szczęście? 

REDAKTORZY SZKOLNEJ 
GIMZETKI Z WIZYTĄ  
U PANA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY SUŁKOWICE 
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zwykle jadasz na śniadanie? 
R.: We Włoszech zwykle na śniadanie jemy 
herbatniki lub gofry i pijemy mleko  
albo kawę. 
 
A.F.: Podoba Ci się Kraków? 
R.: Tak. To bardzo ładne miasto z pięknym 
rynkiem. 
M.D.: Czy chciałbyś kiedyś przyjechać  
do Polski? 
R.: Może kiedyś. 
 
A.F.: Wybierasz się na kolejne ŚDM? 
R.: Tak. Mam nadzieję, że uda nam się poje-
chać do Panamy. 
 
M.D.: Dziękujemy za rozmowę. 
R.: Dziękuję. 
 
Franceso, 23 lata 
 
Marta Dzidek: Z której części Włoch  
pochodzisz? 
Franceso: Pochodzę z Fermo. To jest mia-
sto w środkowej części Włoch. 
 
Anna Frosztęga: Jakie było twoje pierw-
sze wrażenie po przyjeździe do Polski? 
F.: Do Polski przyjechaliśmy tydzień przed 
rozpoczęciem ŚDM. Bardzo mi się tutaj 
podoba. Polacy są bardzo gościnni i życzliwi 
w stosunku do młodych ludzi, którzy przyje-
chali chwalić Boga podczas ŚDM. 
 
M.D.: Jakie miejsca odwiedziliście  
w czasie pobytu w Polsce? 
F.: W pierwszym tygodniu odwiedziliśmy 
Częstochowę i Tarnów. Natomiast drugi 
tydzień spędziliśmy w Krakowie. Widzieli-
śmy zamek oraz kościoły i oczywiście 
uczestniczyliśmy we wszystkich wydarze-
niach ŚDM. 
 
A.F.: Czy było jakieś konkretne wydarze-
nie w czasie ŚDM, które najbardziej  

zapadło Ci w pamięć? 
F.: Wszystkie wydarzenia i spotkania  
z papieżem były dla tak samo mnie ważne. 
Zobaczyłem podczas nich twarz Boga  
w obliczu ludzi. 
 
M.D.: Czy chciałbyś jeszcze kiedyś odwie-
dzić Polskę? 
F.: Tak. Z pewnością jeszcze kiedyś tutaj 
przyjadę. 
 
A.F.: Dziękujemy za rozmowę. 
F.: Dziękuję. 
 
Alessandro, 16 lat 
 
Anna Frosztęga: Jakie były Twoje wraże-
nia po przyjeździe do Polski? 
Alessandro: Po przyjeździe do Polski  
zauważyłem wielu uduchowionych i religij-
nych ludzi. 
 
Marta Dzidek: Podoba Ci się tutaj? 
A.: Tak. Ludzie są bardzo mili i życzliwi. 
 
A.F.: Jakie odwiedziliście miejsca  
w Polsce ? 
A.: Odwiedziliśmy sanktuarium w Często-
chowie oraz w Krakowie. 
 
M.D.: Czy możesz nam zdradzić swoje 
plany na przyszłość ? 
A.: Chciałbym odwiedzić Argentynę, kraj 
Papieża Franciszka, jak również podróżo-
wać po świecie. 
 
A.F.: Czy myślałeś już o wyjeździe  
na kolejne ŚDM w Panamie? 
A. Tak. Myślę, że pojadę do Panamy. 
 
M.D.: A chciałbyś jeszcze kiedyś odwie-
dzić Polskę? 
A.: To już moja druga wizyta w Polsce.  
Poprzednio byłem w Krakowie trzy lata 
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P.P.: Rodzina na pewno. Co jeszcze?  
Nie wiem. Bardzo trudne pytanie. Ale my-
ślę, że na pierwszym miejscu jest rodzina. 
 
D.D.: Co ważniejsze "mieć" czy "być"? 
P.P.: Oczywiście, że być. Każdy chce także 
jednak coś mieć. Wy pewnie też. Ja na  
przykład marzę o BMW i zegarku Patka 
Philippa. 
 
B.Ż.: Jakie wartości chciałby Pan przeka-
zać młodemu pokoleniu? 
P.P.: Na pewno cierpliwość. To jest cecha, 
która powinna charakteryzować każdego 
człowieka. Inne cechy, które sobie cenię  
to pracowitość i punktualność, a także  
szacunek do przyrody. 
 
D.D.: Proszę dokończyć zdania: 
P.P.: Najbardziej lubię, gdy ludzie są mili  
dla siebie. 
Szanuję drugiego człowieka. 
Nie znoszę chamstwa, prostactwa. 
Nietypowa sytuacja w jakiej się znalazłem 
to: Zacznijmy od tego, że mam kolegę, znajo-
mego w Harbutowicach. Mieszka „na końcu 
świata”. Tam już diabeł mówi dobranoc  
i „wrony zawracają”. Spotkaliśmy się  
w ciekawych okolicznościach. Byłem na grzy-
bach w Harbutowickim lesie i trafiłem tam  
na taką piękną studnię z cembrowiny.  
Stałem, patrzyłem, podziwiałem jaka jest 
ładna. W pewnym momencie zobaczyłem 
biegnącego w moją stronę nieogolonego  
mężczyznę z siekierą i dwoma psami. Myślał, 
że chcę mu zniszczyć studnię, a to było  
dla niego ujęcie do domu. Wytłumaczyłem 
mu, dlaczego znalazłem się w tym miejscu  
i od tego momentu się zaprzyjaźniliśmy.  
Czasem przynoszę mu jedzenie albo poma-
gam w inny sposób, żeby żyło mu się lepiej.  
Gimnazjum w Sułkowicach kojarzy mi się  
ze: wspaniałym miejscem, dobrymi ludźmi.  
Lubię u was przebywać. Myślę, że Pani  

 
Światowe Dni Młodzieży w Polsce należą  
już do przeszłości. Jak zapewne wiecie nasza 
szkoła gościła podczas przerwy wakacyjnej  
przybyłych na tę ważną uroczystość gości. 
Nauczycielki: pani mgr Anna Frosztęga  
i pani mgr Marta Dzidek wykorzystały swoje 
lingwistyczne zdolności, aby specjalnie  
dla Was przeprowadzić rozmowę z młodymi 
ludźmi z Włoch.  
 
Ricardo, 16 lat  
 
Anna Frosztęga: Z której części Włoch 
pochodzisz? 
Ricardo: Pochodzę z Fermo. To centralna 
część Włoch. 
 
Marta Dzidek: Czy jest coś, co szczególnie 
spodobało Ci się w Polsce? 
Ricardo: Tak. Entuzjazm i rodzinność ludzi. 
 
A.F.: Czy smakuje Ci polskie jedzenie? 
R.: Niektóre potrawy mi smakują, ale jednak 
wolę włoską kuchnię. 
 
M.D.: W takim razie powiedz nam co  

dyrektor Pilch stworzyła w tej szkole  
namiastkę rodziny. 
Moje motto życiowe to: Być dobrym dla 
innych. 
 
Bardzo dziękujemy panu Burmistrzowi  
za ciepłe przyjęcie, poświęcony czas  
 i oczywiście za  udzielenie nam wywiadu.  
 

Wywiad przeprowadzili: 
Barbara Żurek 2a, Dawid Domas 2a 

 

WYWIAD  
Z UCZESTNIKAMI ŚDM 



Trylogia Marcina Mortki Pod pięknym  
niebem zawdzięcza swoją nazwę wykreowa-
nemu przez autora schronisku Fallville, 
które z biegiem czasu zmienia swoją nazwę  
na DOM POD PĘKNIĘTYM NIEBEM. Jest to opo-
wieść o grupie nastolatków, która przeżyła 
„koniec świata”. Podczas opowiedzianej  
w trzech tomach historii często poruszany 
jest temat ODMIENNYCH. Kim lub czym 
dokładnie oni są? Na czym polegał koniec 
świata młodych ludzi? Możecie dowiedzieć 
się czytając wyżej wymienioną lekturę. 
Książka wzbudza niesamowite emocje, 
skłania do refleksji nad sobą i pomaga  
odpowiedzieć na wiele nurtujących człowie-
ka pytań np. jak zachowam się, gdy wszyst-
kie znane mi reguły panujące światem prze-
staną obowiązywać? 
Inną książką godną polecenia jest według 
mnie P.R.A.S.K. Niechętny zabójca autor-
stwa Eoina Colfera. P.R.A.S.K. –  to ściśle 
tajny program ochrony świadków FBI, który 
ma na celu „przenoszenie” ludzi do wikto-
riańskiej Anglii. Tam właśnie znajduje się 
Riley - czternastoletni chłopiec stojący  
o krok od zbrodni. Albert Garrick, przeraża-
jący czarodziej i płatny morderca w jednym, 
zmusza chłopca do okrutnej próby - pierw-
szego w życiu zabójstwa. Po chwili obaj 
zostają przeniesieni w czasie, jednak  
w odwrotnym kierunku - wracają do czasów 
nam współczesnych, by poznać młodą 
agentkę FBI Chevie Savano i rozpocząć 
ekscytującą podróż w czasie i przestrzeni. 
Książka trzyma w napięciu, akcja goni  
akcję. Podsumowując, „Prask. Niechętny 
zabójca” to genialna książka z odrobiną 
fantastyki naukowej. Polecam! 

 
Barbara Żurek 2 a 
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pilnować siebie w różnych sytuacjach, tak 
aby pamiętać o godnym reprezentowaniu 
szkoły i dawaniu dobrego przykładu innym. 
 
J.T.: Co chciałbyś zmienić w naszej szko-
le? Jakie nasz pomysły dotyczące działal-
ności SU? 
D.D.: Nasza szkoła jest dobrze funkcjonują-
cą maszyną. Zmiany, które chciałbym 
wprowadzić wraz z SU byłyby czysto  
kosmetyczne jak np.: wprowadzenie więk-
szej ilości okazjonalnych dni oraz muzyka 
na każdej przerwie dłuższej niż pięć minut. 
 
J.T.: Co chciałbyś przekazać swoim kole-
gom i koleżankom za pośrednictwem 
Gimzetki? 
D.D.: Za pośrednictwem Gimzetki chciał-
bym przekazywać koleżankom i kolegom 
wydarzenia, które odbywały się w naszym 
gimnazjum i całej gminie. 
 
J.T.: Dokończ zdania: 
Moja ulubiona książka to: "Percy Jackson  
i Bogowie Olimpijscy: Złodziej pioruna" książ-
ka rozpoczynająca sagę o młodym herosie  
w XXI w - Percym Jacksonie. 
Interesuje się historią i światem Wiedźmina 
wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego 
w książkach i CDProjectRed w grach na te-
mat Geralta z Rivii. 
Osobiście podziwiam ludzi, którzy umieją 
przyznać się do swoich błędów. A jeżeli cho-
dzi o autorytet, to moim jest niemiecki filozof 
Erich Fromm. 
Denerwuje mnie zachowanie ludzi, którzy 
nie umieją współżyć w społeczeństwie takim 
jak np.: szkoła, tylko uważają się za przysło-
wiowy "pępek świata''. 
 

Wywiad przeprowadziła 
Joanna Turek 2d 

GORĄCO POLECAM  
 
Barbara Żurek o ulubionych książkach  
młodzieżowych 
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temu i myślę, że jeszcze tu przyjadę. 
A.F.: Dziękujemy za rozmowę. 
A.: Dziękuję. 
 
Roberto, 16 lat 
 
Marta Dzidek: Witaj. Jak się masz? 
Roberto: Bardzo dobrze. 
 
Anna Frosztęga: Dobrze mówisz po pol-
sku. Skąd znasz język polski? 
R.: Moja mama jest Polką. Pochodzi  
z Mielca. 
 
A. F.: Rozumiem. Jak często tutaj przyjeż-
dżasz i jakie są twoje pierwsze wrażenia 
po przyjeździe do Sułkowic? 
R.: Myślę, że to piękne miasteczko, ale mało 
jest tutaj kawiarni i pubów. U nas w mieście 
jest dużo takich miejsc i trochę mi tego  
brakuje. Macie za to piękne gimnazjum. 
 
M. D.: A jak wygląda Twoja szkoła? 
R.: Ja chodzę do szkoły dla kucharzy,  
bo chcę być w przyszłości szefem kuchni.  
Nasza szkoła ma trzy piętra. Na pierwszym 
znajduje się kuchnia z zapleczem i stołówka. 
Natomiast na drugim i trzecim  są sale  
lekcyjne. 
 
A.F.: Co najbardziej podobało Ci się  
w czasie ŚDM? 
R.: Całe wydarzenie bardzo mi się podobało. 
 
M.D.: Jakie masz plany na przyszłość? 
R.: Chciałbym bardzo spróbować życia  
w Polsce. Moja mama ma działkę w swoich 
rodzinnych stronach. Chciałbym zbudować 
tam dom i zamieszkać w nim. 
 
A.F.: Chciałbyś jeszcze kiedyś odwiedzić 
nasze okolice? 
R.: Tak. Bardzo podoba się Kraków. Jest 
tam wiele zabytków, a ja bardzo lubię  

 
Joanna Turek: Czy trudno jest być prze-
wodniczącym szkoły? Jak czujesz się w tej 
roli ? 
Dawid Domas: Według mnie bycie prze-
wodniczącym jest odpowiedzialne i trudne, 
ale czuję się bardzo dobrze w tej roli. 
 
J.T.: Jakie cechy według Ciebie powinien 
posiadać dobry przewodniczący szkoły? 
D.D.: Dobry przewodniczący musi być  
według mnie przede wszystkim odpowie-
dzialny, komunikatywny i kreatywny.  
Ponadto musi mieć dar przekonywania. 
 
J.T.: Co Twoim zdaniem jest najtrudniej-
sze w pełnieniu objętej przez Ciebie  
funkcji? 
D.D.: W pełnionej przeze mnie funkcji  
najtrudniejsza jest presja, którą sam sobie 
narzucam. Polega ona na tym, że muszę 

NASI KOLEDZY Z BLISKA 
 
Wywiad z przewodniczącym Samorządu 
Uczniowskiego – Dawidem Domasem  

zwiedzać. 
M.D.: Dziękujemy za rozmowę. 
R.: Dziękuję. 
 

Wywiad przeprowadziły 
mgr Marta Dzidek, mgr  Anna Frosztęga 

 



 
Dedykacja dla Nauczyciela 
14 października dwa zero szesnaście, NAUCZY-

CIELI DZIEŃ kłania się właśnie. 
To dziś składamy im najlepsze życzenia,  
cierpliwości do nas i marzeń spełnienia. 
My Was bardzo lubimy, uwierzcie nam na 
słowo i wyjdziemy stąd z wiedzą na gotowo. 

 
Nicola Godzik, Emilia Stokłosa,  

Patrycja Pułka, Jakub Bogdał z klasy 1c 
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fot. mgr Dorota Węgrecka - Wójcik 

Nauczyciel zawsze Ci pomoże  
i problemy rozwiąże.  
Czy to wrzesień, czy to maj,  
Ty nigdy nie będziesz sam. 
Dziś Dzień Nauczyciela świętujemy  
i wszystkim z osobna serdecznie dziękujemy. 
 
Ref: 14 październik, to ważna data,  
więc nie zapomnij dziś o kwiatach.  
Czy jesteś uczniem, czy uczennicą  
pamiętaj oni na Ciebie liczą. 

 
Daria Garbień, Agnieszka Golonka z 1c 

 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę 
wszystkim nauczycielom i pracownikom 
szkoły dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu 
na twarzy oraz pogody ducha. 
 

Kasia Bochnia 2e 
 

Dzisiejsze święto każdy zna.  
To Dzień Edukacji Narodowej. 
Wręczymy Wam dziś Drodzy Nauczyciele 
kwiatka skromnego,  
abyście mieli cierpliwość do każdego  
i abyście bez smutków codziennie nas witali  
i zbyt dużo kartkówek nie dawali. 

 
Joanna Prusak 3b 

 
Z okazji Dnia Nauczyciela, wszyscy ślemy 
Wam życzenia. Szczęścia, zdrowia,  
pomyślności i mniej nerwów oraz złości.  

 
Krzysztof Smajdor 3b 

 
Drodzy Nauczyciele !!! 
Dziś w dniu Waszego święta, chciałabym 
życzyć Wam: 

 aby praca w szkole zawsze sprawiała 
Wam satysfakcję, 

 aby wszyscy uczniowie traktowali Was  
z szacunkiem, 

 abyście zawsze mieli cierpliwość do nas, 

ŻYCZENIA 

 Podobno kiedy słuchasz muzyki twoje 
serce bije w takim samym rytmie.  

 Leo Fender, twórca gitar Telecaster  
i Stratocaster, nie potrafił grać na gita-
rze.  

 Najdroższe skrzypce zostały sprzedane  
w 2011 roku za 15,9 mln dolarów  

 Rodzaj muzyki jakiej słuchasz wpływa  
na to jak spostrzegasz świat.  

 
Aleksandra Bochnia 1e 
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Inne niż my? Może jednak podobne? 

 Podobnie jak ludzie, kozy w zależności 
od miejsca pochodzenia posługują się 
zróżnicowanymi akcentami. 

 Psy mają na łapach unikalne "linie papi-
larne", po których - tak jak ludzi - można 
je identyfikować. 

 Japońskie makaki lepią kule ze śniegu  
dla zabawy, często bawią się nimi  
w bitwę na śnieżki. 

 Maskonury łączą się ze sobą w pary raz 
na całe życie i są sobie wierne, coś  
w stylu ptasiego "małżeństwa". 

 Japońskie makaki (tak, znowu one) uży-
wają monet, by kupować sobie przekąski 
w ulicznych automatach. 

 Norwegowie przyznali pewnemu pingwi-
nowi oficjalny tytuł szlachecki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagmara Bernecka 3c 

 
Muzyka to nie tylko jedna z dziedzin sztuk 
pięknych, ale i coś, co ma na nas większy 
wpływ, niż nam się wydaje.  
Oto kilka ciekawostek ze świata muzyki,  
o których pewnie nie słyszeliście...  
 

 Słuchanie muzyki podczas wysiłku fizycz-
nego wymiernie poprawia wydajność.  

CIEKAWOSTKI BIOLOGICZNE 

CIEKAWOSTKI MUZYCZNE 

SZUFLADA  

 
Twórcze pasje uczniów 
 
W pierwszym numerze Gimzetki prezentuje-
my Wam prace wykonane przez uczniów  
z klasy 1a i Panią mgr Dorotę Węgrecką- 
Wójcik podczas zajęć koła plastyczno –  
rękodzielniczego. 

Uczniowie Ia: Dawid Śmiłek, Natan Młynarczyk, Dominik 
Sroka, Jakub Golonka, Dawid Ogiela, Kacper Piechota, 
Sebastian Ciężkowski 

 
Butelki zostały ozdobione za pomocą tech-
niki decoupage, polegającej na przyklejaniu 
na odpowiednio spreparowaną powierzch-
nię wyciętego wzoru z papierowej serwetki.  
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 abyście nigdy nie stracili chęci do pracy, 

 abyście dawali tylko piątki i szóstki. 
 

Zyta Rydz 3b 
 

Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy dużo 
zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,  
sukcesów zawodowych oraz zadowolenia  
z uczniów. Z głębi serca dziękujemy Wam  
za wszystkie dni, które wspólnie przeżyli-
śmy. Jesteśmy wdzięczni Wam za wszystko. 

 
Kinga Hyrlicka 3b  

 
Z okazji Dnia Nauczyciela życzę panu  
Janowi Sosze dużo zdrowia, szczęścia, 
uśmiechu oraz spełnienia najskrytszych 
marzeń. 

 
Sonia Stręk 2e 

 
W tym szczególnym Dniu Edukacji Narodo-
wej, pragniemy podziękować Wam Drodzy 
Nauczyciele za to, że jesteście dla nas 
wsparciem, za nieprzespane noce, kiedy 
oceniacie nasze prace. 
Jesteście dla nas wzorem, dlatego życzymy 
Wam zdrowia, szczęścia i wytrwałości. 

 
Izabela Kurek 3b 

 
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia  
Edukacji Narodowej dla wszystkich Nauczy-
cieli. 

 
Natalia Kisielewska 3b 

 
Dziękujemy Wam Drodzy Nauczyciele  
za to, że pokazujecie nam, że porażki mogą 
nauczyć nas czegoś pożytecznego, że gdy 
przeżywamy trudności okazujecie nam swo-
ją życzliwość i wsparcie. 
 

Karolina Stokłosa 3b  

Jasio napisał na tablicy: 
"Fczoraj byłem f szkole". 
Pani pyta innego ucznia: 

 Czy Twój kolega dobrze napisał to  
zdanie? 

 Jasne, że nie. Przecież wczoraj była  
niedziela!  

 
Lekcja w szkole w czasach paleozoiku.  
Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy 
pytanie: Ile to jest 2+2? Wzywa do odpowie-
dzi Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastana-
wia się. Nagle słychać straszny huk i unoszą 
się tumany kurzu.  
Nauczycielka pyta surowo: 

 Dzieci! Kto rzucił ściągę?!  
 
Nauczyciel fizyki pyta uczniów: 

 Kto waszym zdaniem był największym 
wynalazcą wszechczasów? 

 Edison - odpowiada Krzyś. 

 Czy mógłbyś to uzasadnić? 

 Gdyby nie on, musielibyśmy telewizję 
oglądać przy świecach !!!  

 
Uczeń chwali się mamie: 

 Dzisiaj pani nauczycielka pytała i jako 
jedyny się zgłosiłem. 

 O co pytała pani? 

 Kto nie odrobił pracy domowej. 
 

 Nie rozumiem jak jeden człowiek może 
robić tyle błędów - mówi nauczyciel  
do ucznia. 

 Wcale nie jeden, pomagali mi brat  
i siostra – odpowiada uczeń. 

 
 
 

Mikołaj Tyrpa 1b 

HUMOR  
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DZIEŃ CHŁOPAKA 
 
W dniu 30 września przed pierwszą lekcją 
odbyła się audycja radiowa z okazji Dnia 
Chłopaka. Żeńska część radiowęzła złożyła 
chłopcom zarówno tym w wieku szkolnym 
jak i dorosłym Panom nauczycielom i kon-
serwatorom z naszej szkoły serdeczne  
życzenia. Na koniec zadedykowano dla 
chłopaków piosenkę Bad boys w wykonaniu  
Boba Marleya. 

 
mgr Dorota Węgrecka - Wójcik 

m 
MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC  

BIBLIOTEK SZKOLNYCH 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych, biblioteka 
szkolna serdecznie zaprasza w ramach  
Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkol-
nych (Święto ustanowione przez Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa  
w 1999 r.) do : 

 obejrzenia w bibliotece szkolnej wysta-
wy książek historycznych (do końca paź-
dziernika), 

 wzięcia udziału w Akcji: Podaruj książkę 
bibliotece – przyczyń się do wzbogace-
nia naszego księgozbioru (do końca paź-
dziernika), 

 wzięcia udziału w konkursach szkolnych:  
Konkurs Pięknego Czytania, Konkurs 
Fotograficzny Selfi z książką, Konkurs 
Plastyczny Mój ulubiony bohater literacki, 
Konkurs Pasja czytania - Pasja pisania. 
Wydajemy własną książkę. 

 
Regulaminy konkursów dostępne na stronie 
internetowej szkoły i w bibliotece. 

 
mgr Aleksandra Łakomy 

 
 

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 
 
Serdecznie zapraszam uczniów klas I i II 
chcących rozwijać swoje zainteresowania 
matematyczne do udziału w szkolnym  
konkursie matematycznym, który będzie 
trwał od października do stycznia 2017. 
Konkurs składał się będzie z czterech  
etapów. W pierwszym tygodniu październi-
ka, listopada oraz grudnia będą dostępne 
na stronie internetowej szkoły i gazetce 
obok klasy 32 zestawy złożone z 10 zadań 
osobno dla klas I i II. Zadania należy rozwią-
zać i oddać do dwudziestego każdego  
miesiąca. Na początku stycznia wszyscy 
uczniowie biorący udział w rywalizacji 
przystąpią do indywidualnego konkursu 
pisemnego. Konkurs wygra uczeń, który 
uzyska największą sumę punktów zdoby-
tych z zestawów zadań i konkursu indywi-
dualnego. Zwycięzcy otrzymają nagrody 
rzeczowe i cząstkową ocenę celującą  
z matematyki. Zachęcam do dobrej zabawy 
i pozytywnej rywalizacji. 

 
mgr Wiesława Sarzyńska 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 
 

„Rusz głową i baw się matematyką” to tytuł 
innowacji pedagogicznej, w której biorą 
udział uczniowie z klasy 2a. Głównym  
założeniem innowacji jest uświadomienie 
Wam, że matematyka nie musi być trudna, 
może być ciekawa, niebanalna oraz przyda-
je się w dorosłym życiu. Innowacja realizo-
wana jest w niekonwencjonalny sposób  
na zajęciach lekcyjnych. Ma ona na celu 
uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. 
Mam nadzieję, że dzięki wykorzystaniu 
m.in. techniki origami oraz nowoczesnych 
metod pracy w postaci zabawy matema-
tycznej i rozrywki umysłowej matematyka 
stanie się nie tylko obowiązkiem, ale przy-
godą wzbudzającą pozytywne emocje . 

 
mgr Anna Miętka 

OGŁOSZENIA 
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SERWIS SPORTOWY 
 

W dniu 28.09.2016 r. odbyły się Powiatowe  
Zawody w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych w Myślenicach.  
 
Naszą szkołę reprezentowali: 
 
Dziewczyny: Oliwia Biela 3a, Gabriela  
Bochenek 2b, Małgorzata Bucka 3a, Justyna 
Chwała 2d, Michalina Golonka 3d, Dagmara 
Horwat 2d, Zuzanna Kaczmarczyk 3a,  
Katarzyna Śmiłek 3a, Monika Światłoń 3c, 
Joanna Turek 2d, Patrycja Turek 2d, Zuzanna 
Twardosz 2a. 
 
Chłopcy: Maciej Światłoń 3a, Damian Kuchta 
3a, Kamil Kuchta 3a, Maciej Polewka 3a, 
Kamil Maj 3c, Kamil Sroka 3d, Norbert Śmiłek 
3c, Mikołaj Malina 3c, Damian Pyrtek 1a, 
Dawid Domas 2a, Grzegorz Ziembla 3e,  
Dawid Jędrzejowski 1e. 
 
Obie reprezentacje zajęły 5 miejsce.  
Gratulujemy! 

 
opiekunowie:  

mgr Maria Zajda, mgr Sławomir Urbańczyk 
 ________________ 

 
W dniu 5.10.2016 r. w Sułkowicach odbyły 
się Gminne Zawody w Piłce Nożnej. 
 
Naszą szkołę reprezentowali: 
 
Dziewczyny: Monika Światłoń 3c, Oliwia 
Biela 3a, Michalina Golonka 3d,  Angelika 
Ślusarczyk 3d, Aleksandra Woźniak 3d,  
Zuzanna Kaczmarczyk 3a,  Anna Kuchta 2c, 
Magdalena Żak 3c,  Joanna Ostafin 3a,  
Katarzyna Śmiłek 3a, Gabriela Bochenek 2b,  
Zuzanna Garbień 2b. 
 
Chłopcy: Maciej Światłoń 3a, Damian Kuchta 
3a, Kamil Kuchta 3a, Maciej Polewka 3a, 

Jakub Latoń 3a, Kamil Maj 3c, Kamil Sroka 
3d, Norbert Śmiłek 3c, Mikołaj Malina 3c, 
Józef Światłoń 2a, Maciej Makuch 2b, Paweł 
Biela 2a. 
Chłopcy wygrali rywalizację i będą reprezen-
towali naszą szkołę w zawodach Powiato-
wych, natomiast dziewczyny zajęły II miej-
sce. 
 

opiekunowie:  
mgr Celina Moskal, mgr Sławomir Urbańczyk 

 

SPOTKANIE Z PANEM ARCHEOLOGIEM 
 
We wrześniu mieliśmy okazję zobaczyć  
na własne oczy na czym polega praca arche-
ologa. Niedaleko naszego gimnazjum trwa-
ją prace i badania archeologiczne. W 1998 r. 
prof. Paweł Valde-Nowak odkrył na terenie 
Sułkowic, na cyplu nad doliną potoku  
Gościbia bogate stanowisko mezolityczne, 
datowane na ok. 7000 lat p.n.e. Znaleziono 
wiele prymitywnych narzędzi tamtego  
okresu, wykonanych z miejscowych rogo-
wców mikuszowickich oraz importowanych 
krzemieni jurajskich. Dowiedzieliśmy się, że 
ludzie z tamtego okresu mogli osiedlić się 
nad brzegiem rzeki, aby łowić ryby oraz 
mieć lepszą widoczność. Obserwowaliśmy 
jak archeolodzy szukają w ziemi i w rzece 
artefaktów. Niektóre z nich mogliśmy  
podziwiać. Praca archeologa wymaga  
cierpliwości, dokładności oraz pasji.  

 
Dagmara Bernecka 3c 

 


