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dane – Twoja sprawa”. Prelegenci podkre-
ślali, że każdy ma prawo do ochrony danych 
osobowych. Zwieńczeniem pierwszego dnia 
szkolenia było zaprezentowanie działań 
placówki, która w ubiegłym roku zdobyła 
Złote Pióro Programu. 
W drugim dniu szkolenia, tj. 26 październi-
ka, odbyły się równoległe sesje, podczas 
których przedstawione zostały dobre prak-
tyki liderów poprzednich edycji Programu 
„Twoje dane – Twoja sprawa”. Uczestnicy 
szkolenia poznali najlepszy scenariusz lekcji 
z zakresu danych osobowych (w języku 
polskim i angielskim), podczas warsztatów 
przetestowali planszową grę edukacyjną,  
a także dowiedzieli się jak rozwijać talenty 
uczniów wykorzystując zagadnienia  
dotyczące ochrony danych osobowych. 

 
mgr Marceli Pacut 

Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskie-
go w Sułkowicach jest jedną z dwustu szkół 
w Polsce uczestniczących w VII edycji Ogól-
nopolskiego Programu Edukacyjnego  
Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa. 
Skuteczna ochrona danych osobowych. 
Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczy-
cieli”. Ideą Programu jest propagowanie 
wiedzy o ochronie danych osobowych  
i prawa do prywatności wśród uczniów  
i nauczycieli poprzez kształtowanie świado-
mych i odpowiedzialnych postaw w obsza-
rze ochrony prywatności i danych osobo-
wych. Patronat honorowy nad Programem 
objęli Minister Edukacji Narodowej  
i Rzecznik Praw Dziecka. 
Program „Twoje dane –Twoja sprawa” zain-
augurowało szkolenie w Warszawie  
w dniach 25-26 października zorganizowa-
ne przez Generalnego Inspektora Danych 
Osobowych. Gimnazjum im. Stefana kard. 
Wyszyńskiego reprezentowali Pani Anna 
Miętka, Pan Marceli Pacut i Pani Joanna 
Kurowska. Konferencję szkoleniową dla 
przedstawicieli placówek oświatowych 
uczestniczących w programie edukacyjnym 
GIODO otworzyła dr Edyta Bielak-Jomaa, 
Generalny Inspektor Ochrony Danych  
Osobowych, która podkreślała, że eduko-
wanie dzieci i młodzieży w dziedzinie 
ochrony danych osobowych jest prioryte-
tem. Zwracała także uwagę na nowe unijne 
ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych. Kolejny blok szkolenia, prowa-
dzony przez ekspertów z Biura GIODO, 
poświęcony był przedstawieniu podstaw 
prawnych przetwarzania danych osobo-
wych, ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów odnoszących się do sektora 
oświaty, a także omówieniu idei, celów  
oraz harmonogramu Programu „Twoje 

GIMNAZJUM W SUŁKOWICACH  
W PROGRAMIE GIODO - 
TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
W NASZEJ SZKOLE 

Święto Komisji Edukacji Narodowej to świę-
to wszystkich, którzy codziennie przekra-
czają mury szkoły - jako uczniowie, rodzice, 
nauczyciele i pracownicy obsługi, bowiem 
ich wspólny wysiłek składa się na sukces  
i daje satysfakcję.  
Świętowanie rozpoczęliśmy od samego 
rana: o godz.8.00 społeczność gimnazjum 
zgromadziła się w hali, gdzie odbyła się 
część oficjalna. Pani Dyrektor Stefania Pilch 
przyjęła na swe ręce życzenia dla wszyst-
kich pracowników gimnazjum złożone 
przez przewodniczącego Samorządu Szkol-
nego Dawida Domasa, po czym odbyło się 
ślubowanie uczniów klas I. Pani Dyrektor 
nagrodziła nauczycieli i pracowników obsłu-
gi za wyróżniającą pracę w minionym roku 
szkolnym, nie zapomniała także podzięko-
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 Od redakcji: 
 
Witamy wszystkich bardzo serdecznie  
w drugim w tym roku, szkolnym numerze 
Gimzetki. 
 
Wiele już za nami; jeszcze tylko parę dni  
i upragnione święta Bożego Narodzenia.  
W końcu trochę oddechu i wyciszenia.  
Zanim usiądziecie przy wigilijnym stole  
zerknijcie co dla Was przygotowaliśmy.  
 
Życzymy miłej lektury. 

 
Redakcja 

 
 
 

 

 Gimnazjum w Sułkowicach w Programie  
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 Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole 

 Wywiad z Beatą Światłoń - utalentowaną 
tenisistką i jej trenerem panem Adamem 
Skrzypczakiem 

 Co wiemy o naszych nauczycielach? 
Wywiad z panią Anną Zajdą – opiekunką SU 

 Nasi koledzy z bliska 
Wywiad z Weroniką Dziadkowiec z klasy 3c 

 Dumny, że jestem stąd – z Polski! 
Projekt edukacyjny klasy 1e 

 Zanim zaczniesz – pomyśl!  
Światowy Dzień Rzucania Palenia 

 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka  
w gimnazjum  

 Ciekawostki muzyczne  
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Twórcze pasje uczniów 
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 Humor  
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Czysta stopka  
redakcyjna: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktor naczelny – Joanna Turek 2d 
Zespół: Barbara Żurek 2a, Dawid Domas 2a,  

Dagmara Bernecka 3c, Julia Kania 3b,  
Aleksandra Bochnia 1e, Mikołaj Tyrpa 1b 

 
Opiekun Gimzetki: mgr Aleksandra Łakomy 

Opiekun szaty graficznej: mgr Katarzyna Tyrpa 

Radosnych, przepełnionych  
spokojem, miłością i rodzinnym  
ciepłem Świąt Bożego Narodzenia  
 
życzy Redakcja  

Cytat na dobry początek: 
 
Tylko wzorowanie się na wielkich  
i kryształowo czystych charakterach  
rodzi piękne idee i szlachetne czyny. 
 

Albert Einstein  
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wać tym, którzy przeszli na emeryturę. 
Zgromadzeni uhonorowali gromkimi  
brawami p. Halinę Kozioł, p. Marię Koźlak  
i p. Krystynę Latoń. 
Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się 
prezentacja przygotowana przez pierwszo-
klasistów: zabrzmiały piosenki i wiersze –  
o sobie i o marzeniach – dzieła samych 
uczniów stworzone we współpracy z na-
uczycielami. Był i taniec dziewcząt z Ic,  
i występ muzyczny chłopców z Ib. Były  
i życzenia dla nauczycieli - te na poważnie  
i z przymrużeniem oka: klasa Id zdradziła 
pedagogom przepis na idealnego ucznia, 
klasa Ie przygotowała „pomoc naukową”, 
czyli kolekcję szkolnych ziółek z Boligłówką, 
Zapominajkiem i Wykrętnicą pospolitą  
na czele, a uczniowie z Ic opowiedzieli  
o swoich pierwszych wrażeniach w murach 
naszej szkoły. 
Było to dla nich wielkie przeżycie, bo po raz 
pierwszy musieli wziąć do ręki mikrofon i … 
przekonać do siebie starszych kolegów. 
Mimo tremy zdali ten egzamin. 
Tego świątecznego dnia przybyli do nas 
goście: Pan Burmistrz Piotr Pułka, Pani Bur-
mistrz Rozalia Oliwa, wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej p. Krystyna Sosin,  
p. Sekretarz UM w Sułkowicach Małgorzata 
Dziadkowiec oraz Prezes Firmy „Juko”  
p. Wiesław Światłoń z żoną. Życzenia prze-
słał Senator RP p. Andrzej Pająk. 
Motywem przewodnim całego dnia były 
różnego rodzaju talenty, które dzięki trosce 
pracy przynoszą wspaniałe owoce, dlatego 
w naszej hali pojawiła się Beata Światłoń –
zdobywczyni ponad stu medali i pucharów 
w tenisie ziemnym (II miejsce ITF w deblu  
w Tiranie, półfinał debla w Czarnogórze, 
brązowy medal Mistrzostw Polski, brązowy 
medal drużynowy Mistrzostw Polski junio-
rek w Bytomiu i seniorek w Poznaniu,  
I miejsce w singlu w Mistrzostwach Śląska). 
Ma zaledwie 17 lat, uczy się w LO w Wiśle  
i gra w USS w Ustroniu. Trenuje od 7 lat,  

z czego ostatnie 3 pod okiem p. Adama 
Skrzypczaka (trzykrotny mistrz Polski  
seniorów, trzykrotny wicemistrz Polski, 
zdobywca dwóch medali Mistrzostw Euro-
py, 6 razy reprezentował Polskę w Pucharze 
Davisa). 
Pokazowy mecz tenisa ziemnego w ich  
wykonaniu rozpoczął się o 10.00 i wzbudził 
prawdziwy entuzjazm młodzieży. Może 
trzeba będzie pomyśleć o budowie kortu? 
Na zakończenie utalentowana tenisistka 
udzieliła krótkiego wywiadu dla naszej 
„Gimzetki”. 
Kolejny punktem był pokaz talentów gimna-
zjalistów. Okazało się, że utalentowanych  
i odważnych nie brakuje. I tak: Sylwia Mie-
lecka i Zuzia Szumilewicz z 3b zaśpiewały 
piosenkę „Strażnik czasu”, Sonia Stręk z 2e 
– „Orła cień”, dziewczęta z 3c: Monika  
Światłoń, Wiktoria Bochenek, Wanesa 
Grońska i Dagmara Bernecka zaprezento-
wały utwór „Kaktus”, a Basia Matulska,  
Martyna Stokłosa, Wiktoria Kluzik, Natalia 
Liszka z 1a – „Pocztówkę z Beskidu”.  
Justynka Pieronkiewicz z 1d zaśpiewała  
„To dzięki wam” - piosenkę, którą zadedy-
kowała swoim rodzicom (wzruszona mama 
oklaskiwała swą córkę z trybun). 
Oprócz talentów wokalnych prezentowały 
się też muzyczne, bowiem trzy utwory  
zagrali na instrumentach dętych: Kamil 
Sroka z 3d, Kamil Sroka i Daniel Pieczara  
z 2e, Monika Lenart z 2b i Bartek  
Obajtek 1e, a Julia Dziadkowiec z 2a zagrała 
solo na trąbce. 
O tym, że „Julka to rogata dusza, która 
zwinnie się porusza” (jak twierdzili jej kole-
dzy z klasy) przekonała nas Julia Rączka z Id 
demonstrując solowy pokaz gimnastyczny, 
natomiast w pokazie grupowym wystąpiły 
dziewczęta z Ie: Ola Bochnia, Gabrysia 
Kaczmarczyk, Emilka Moskal, Patrycja  
Wata, Weronika Ochojna, Basia Światłoń  
i Sylwia Szlachetka. Oba układy powstały 
pod kierunkiem p. Marii Zajdy. 
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Jak połączyć zwinność i wdzięk pokazały: 
Oliwia Latoń z 1b, Julia Bochenek, Oliwia 
Biela, Zuzia Kaczmarczyk z 3a, Monika 
Światłoń z 3c, Kinga Światłoń i Magda  
Ślusarz z 2a oraz Daria Moskal i Gabrysia 
Jania z 2b, które wystąpiły w dwóch ukła-
dach tanecznych. 
Na zakończenie uczniowie klasy 2a zaprosili 
zebranych na przedstawienie kukiełkowe 
przygotowane pod opieką Pani Dyrektor 
Stefanii Pilch. Przy dźwiękach piosenki 
„Witajcie w naszej bajce” na parkiecie poja-
wiły się baśniowe postacie – kukły wykona-
ne przez gimnazjalistów, którym głosu  
i talentu udzielili aktorzy z 2a. 
Tego dnia można też było podziwiać albu-
my wykonane na XI Powiatowy Konkurs 
Ekologiczny „Wiem, co jem – mój zdrowy 
talerz”. Prace zaprezentowali: Julia  
Twardosz z 2a (I miejsce), Barbara Żurek  
z 2a (III miejsce), Zuzia Twardosz z 2a 
(wyróżnienie) oraz Zuzia Profic i Magda 
Śmiłek z IIe. 
To był naprawdę miły, świąteczny dzień – 
bez podręczników, ale nie bez nauki i satys-
fakcji. 
Uczniowie nie zapomnieli też podziękować 
nauczycielom za pomoc w przygotowaniu 
występów. 

mgr Anna Bargieł 

w tenisa? 
B.Ś.: Gdy miałam siedem lat. 
 
D.D.: Czy trening sprawia Pani przyjem-
ność, czy to tylko obowiązek? 
B. Ś.: Bezwzględnie jest obowiązkiem, 
który sprawia mi przyjemność. Kiedyś mia-
łam trudne dni, traciłam siłę. Nie chciałam 
trenować, ale przełamałam się i np. jestem 
tu teraz z Wami. 
 
B. Ż.: Czy traktuje Pani tenis poważnie, 
czy to tylko hobby? 
 
B.Ś.: Na razie chcę skończyć szkołę, a póź-
niej kto wie. 
 
D.D.: Czy zna Pani osobiście jakąś gwiaz-
dę tenisa? 
B.Ś.: Oczywiście spotkałam się kiedyś  
z Agnieszką Radwańską i Jerzym Janowi-
czem, ale to tak tylko po autograf. 
 
B.Ż.: Jakie jest Pani największe osiągnię-
cie? 
B.Ś.: Finał debla w Albanii. 
 
D.D.: Czy ma Pani jakiegoś idola jeśli  
chodzi o grę w tenisa? 
B.Ś.: Lubię oglądać Rogera Federera, Nova-
ka Djokovic'a, a z kobiet Karolinę  
Woźniacką. 
 
B. Ż.: Czy trudno łączyć naukę w szkole  
i sport? 
B. Ś.: Trudno, jeśli nie ma się tak jak ja  
indywidualnych lekcji. 
 
D.D.: Co radzi Pani osobom rozpoczynają-
cym przygodę ze sportem? 
B.Ś.: Dążcie do celu i nie poddawajcie się. 
 
B. Ż.: Proszę dokończyć zdania: 
Oprócz gry w tenisa uwielbiam: siatkówkę  
i słuchać muzykę. 

 
Dawid Domas: Jak zaczęła Pani przygoda 
z tenisem ? Skąd wzięło się u Pani zainte-
resowanie tym sportem? 
Beata Światłoń: Kuzyni mieli kort i to wła-
śnie u nich zaczęłam grać. 
 
Barbara Żurek: Kiedy zaczęła Pani grać  

WYWIAD Z BEATĄ ŚWIATŁOŃ - 
UTALENTOWANĄ TENISISTKĄ  
I JEJ TRENEREM PANEM  
ADAMEM SKRZYPCZAKIEM 
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zawsze wtedy czuję, że odnoszę sukces. 
 
D.D.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie ? 
A.Z.: Jestem molem książkowym, czytanie 
jest moim ulubionym sposobem spędzania 
wolnego czasu. Lubię też dobre kino i sport.  
 
D.D.: Czy ma Pani jakieś pomysły, które 
jako opiekun SU chciałaby Pani zrealizo-
wać w tym roku szkolnym ? 
A.Z.: Jako opiekun samorządu uczniow-
skiego chciałabym, żeby to nasi uczniowie 
wykazywali jak najwięcej inicjatyw. Cały 
czas pracujemy z przedstawicielami samo-
rządu nad ich pomysłami, które mam  
nadzieję że już niedługo uda się nam  
spełnić. 
 
D.D.: Jaka jest Pani ulubiona książka? 
A.Z.: Mam bardzo dużo ulubionych książek, 
tak naprawdę w zależności od pory roku  
i nastroju, wybieram inną lekturę. Niezwy-
kle poruszają mnie książki Erica Emmanuela 
Schmitta, i bardzo często do nich wracam. 
Jeśli chcę odpocząć i oderwać swoje myśli 
od codzienności-sięgam po książki z gatun-
ku fantastyki. 
 
D.D.: Proszę dokończyć zdania: 
A.Z.: Potrawy wigilijne, które najbardziej 
lubię to: uszka z grzybami, żurek i zupa  
grzybowa. 
Moja ulubiona kolęda to: nasze lokalne  
Dzieciątko się narodziło. 
Na święta chciałabym, żeby spadł śnieg jak 
w czasie mojego dzieciństwa. 
 
D.D.: Dziękuję za rozmowę i życzę weso-
łych świąt Bożego Narodzenia. 
A.Z.: Wzajemnie.  
 

Wywiad przeprowadził  
Dawid Domas 2a 

NASI KOLEDZY Z BLISKA 

Redakcja Gimzetki na świąteczny czas przy-
gotowała dla Was interesujący wywiad  
z Weroniką Dziadkowiec (klasa 3c), która 
zakwalifikowała się do etapu rejonowego 
konkursów przedmiotowych organizowa-
nych przez MAŁOPOLSKIEGO KURATORA 
OŚWIATY W KRAKOWIE W ROKU SZKOL-
NYM 2016/2017. 
 
Joanna Turek: Wiemy, że zakwalifikowa-
łaś się do etapu rejonowego konkursu 
przedmiotowego. Powiedz naszym  
czytelnikom z jakiego przedmiotu? 
Weronika Dziadkowiec: Zakwalifikowałam 
się do etapu rejonowego z dwóch przed-
miotów: religii i języka niemieckiego. 
 
J.T.: Jak wyglądały Twoje przygotowania 
do zmagań konkursowych? Jak rozkłada-
łaś energię czas… 
W.D.: Przyrodą i językiem niemieckim inte-
resuję się już od szkoły podstawowej.  
W gimnazjum pogłębiałam swoją wiedzę 
ucząc się z materiałów, które dostałam  
od pani mgr Bogumiły Perchlickiej.  
Codziennie słucham muzyki w języku  
niemieckim, pomaga mi ona poznać wiele 
nowych słów. Do drugiego konkursu uczy-
łam się z materiałów od nauczyciela, pana 
mgr Zbigniewa Łapy oraz czytałam Biblię. 
 
J.T.: Jakie rady dałabyś osobom, które 
chciałyby w przyszłym roku przystąpić  
do konkursu przedmiotowego? 
W.D.: Każdy z nas posiada jakiś talent.  
Sądzę, że udział w konkursie jest pewnym 
sprawdzeniem swoich możliwości i warto 
spróbować własnych sił. 
 
J.T.: Co chciałabyś robić w przyszłości? 
W.D.: Nie mam jeszcze konkretnych  
planów na przyszłość ,ale na pewno chciała-
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CO WIEMY O NASZYCH  
NAUCZYCIELACH? 

Wywiad z Panią mgr Anną Zajdą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dawid Domas: Jakie studia Pani ukończy-
ła?  
Anna Zajda: Ukończyłam studia magister-
skie z biologii na Wydziale Biologii i Nauk  
o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
zdobywając równocześnie uprawnienia 
pedagogiczne z przyrody, biologii i chemii. 
Skończyłam również studia podyplomowe  
z techniki na Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie. 
 
D.D.: Od ilu lat pracuje Pani w szkole? 
A.Z.: W szkole pracuję już prawie 5 lat, ale 
dzięki licznym praktykom już w czasie  
studiów, można powiedzieć, że doświadcze-
nie w uczeniu zdobywam nieustannie już  
od 8 lat. 
 
D.D.: Co uważa Pani za swój największy 
sukces zawodowy ? 
A.Z.: Za swój sukces zawodowy uważam 
każdą lekcję, po której uczniowie zrozumie-
ją materiał, który omawialiśmy. Za każdym 
razem, kiedy uda mi się zainteresować 
uczniów biologią, chemią lub techniką  
czuję, że to co robię ma sens. Kiedy wyszu-
kują dodatkowe informacje i przedstawiają 
na lekcji nowinki naukowe i techniczne – 

Nie znoszę lenistwa. 
Moim największym marzeniem jest zdobyć 
punkty TPA. 
 
D.D.: Dziękujemy za rozmowę. 
 
B. Ś.: Dziękuję. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYWIAD Z TRENEREM PANEM  
ADAMEM SKRZYPCZAKIEM 
 
Dawid Domas: Czy trener dziś to mistrz 
nauczyciel czy przyjaciel? 
Adam Skrzypczak: Nauczyciel i przyjaciel. 
 
Barbara Żurek: Jakie cechy powinien mieć 
sportowiec? 
A.S.: Cechy sportowca? Przede wszystkim  
cierpliwość. 
 
D.D.: Czy musiał Pan coś poświęcić dla 
sportu? 
A.S.: Nie. Wszystkie obowiązki udało mi się  
pogodzić. 
 
B. Ż.: Dziękujemy. 
 

Wywiad przeprowadzili  
Barbara Żurek 2a,  
Dawid Domas 2a 
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bym dalej pogłębiać wiedzę z zakresu przy-
rody, a także kontynuować naukę języka 
niemieckiego. 
 
J.T.: Jak spędzasz wolny czas? Jakie są 
Twoje pasje? 
W.D.: W wolnym czasie słucham muzyki, 
uczęszczam też na zajęcia taneczne  
i teatralne. 
 
J.T.: Jakiego rodzaju książki preferujesz? 
Jaka jest Twoja ulubiona książka? 
W.D.: Lubię książki z podziałem na osoby. 
Moją ulubioną książką jest Zemsta Fredry. 
 
J.T.: Dokończ zdania:  
W. D.: Moja ulubiona potrawa wigilijna to: 
uszka z grzybami. 
Moja ulubiona kolęda to: Oj Maluśki, Maluśki. 
Szanuję ludzi, którzy: mają własne zdanie  
na dany temat. 
Moim autorytetem jest/są: rodzice. 
Moje motto życiowe to: Nadzieja zawsze 
umiera ostatnia.  
 

Wywiad przeprowadziła  
Joanna Turek 2d 

i informacje o tym, jak manifestowany był  
i jest patriotyzm. Szczególne zainteresowa-
nie budziła gazetka poświęcona okresowi 
okupacji, która powstała w oparciu o frag-
menty książki A. Kamińskiego Kamienie na 
szaniec. Uczniowie zrekonstruowali nawet 
sposób wieszania flag na drutach trakcji 
tramwajowej metodą stosowaną przez Mały 
Sabotaż. 
Na długich przerwach towarzyszyły nam 
pieśni patriotyczne – te dawniejsze i zupeł-
nie współczesne, np. Dziewczyna z grana-
tem. Ich wyboru dokonali sami uczestnicy 
projektu. Oni to także na godzinie wycho-
wawczej opowiedzieli przez radiowęzeł  
o swoich działaniach i zaprosili wszystkie 
klasy oraz cały personel szkoły na czwartko-
wą akademię z okazji 98. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Do zapro-
szenia został dołączony słodki prezent – 
wykonane przez nich pierniczki z biało – 
czerwonym lukrem. Przy okazji ogłoszono 
konkurs na „patriotyczną” nazwę dla ciaste-
czek. Wszak Poznań ma rogaliki świętomar-
cińskie, a Sułkowice? 
Ponadto uczniowie klasy Ie przygotowali 
prezentację obrazującą drogę do niepodle-
głości, dzięki czemu ich koleżanki i koledzy 
mogli przypomnieć sobie ważne fakty  
z historii Ojczyzny. 
Punktem kulminacyjnym projektu była  
uroczysta akademia 10 listopada 20016 
roku. 
Po części oficjalnej – wprowadzeniu pocztu 
sztandarowego, odśpiewaniu hymnu  
państwowego i wystąpieniu Pani Dyrektor 
Stefanii Pilch - uczniowie Ie wspomagani 
przez chór szkolny opowiedzieli o dążeniach 
niepodległościowych Polaków, począwszy 
od czasów rozbiorów. Zabrzmiały piękne 
wiersze, patriotyczne pieśni, przywołano 
ważne daty i wydarzenia, niektóre zilustro-
wane przez inscenizacje. Publiczność śledzi-
ła wszystko z wielką uwagą i… wzrusze-

„DUMNY, ŻE JESTEM STĄD -  
Z POLSKI!” 

„Dumny, że jestem stąd – z Polski!” to tytuł 
projektu edukacyjnego, który realizowała 
klasa Ie pod kierunkiem swojej wychowaw-
czyni p. Anny Bargieł. 
W listopadowy poniedziałkowy poranek  
7 listopada zaspani gimnazjaliści przecierali 
oczy ze zdumienia, bowiem szkolny holl 
zmienił się nie do poznania: biało - czerwone 
szarfy pod sufitem, krzewy w barwach naro-
dowych i tablice prezentujące m.in. historię 
pieśni, które pełniły rolę narodowego  
hymnu w minionych wiekach, historię godła  
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niem. Występujący zostali nagrodzeni  
zasłużonymi brawami. Pani Dyrektor po-
chwaliła ich starania. Zwróciła też uwagę na 
wzorowe zachowanie oglądających i świet-
ne efekty pracy zespołowej. Uczniowie Ie 
nie zapomnieli podziękować za pomoc wie-
lu osobom: Pani Dyrektor za otwartość na 
ich pomysły, swojej wychowawczyni,  
p. Aleksandrze Łakomy za przygotowanie 
chóru, p. Annie Zajdzie z nagłośnienie,  
p. Marcelemu Pacutowi, p. Janowi Kaciubie, 
p. Marcie Przęczek oraz pracownikom  
obsługi, którzy chętnie służyli pomocą pod-
czas przygotowań imprezy. 
Na zakończenie rozstrzygnięto konkurs  
na „patriotyczną” nazwę ciasteczek – naj-
lepszą, zdaniem Ie, wymyśliła klasa 2e. 
Zwycięska nazwa brzmi: Smak Wolności. 
II miejsce zajęły Patriotki - nazwa zapropo-
nowana aż przez trzy klasy: Id, IIIe i IIIa. 
Projekt „Dumny, że jestem stąd – z Polski!” 
udowodnił, że młodzież identyfikuje się ze 
swoją ojczyzną, chętni przypomina sobie  
Jej historię i naprawdę czuje dumę z przy-
należności do narodu polskiego. 
Jako wychowawczyni chciałabym jeszcze 
podziękować Rodzicom uczniów Ie – za 
życzliwość, pomoc w realizacji projektu  
i motywowaniu swych dzieci do pracy nad 
projektem. Wszak patriotyzm w czasie  
pokoju to właśnie praca dla wspólnego  
dobra. 

mgr Anna Bargieł 

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA 
PALENIA 

Zanim zaczniesz - pomyśl! 
W czwartek, 17 listopada 2016 r. po raz 
kolejny obchodzony był Światowy Dzień 
Rzucania Palenia. Tego dnia w wielu kra-
jach nawołuje się palaczy do zaprzestania 
palenia, promując jednocześnie zdrowy, 
wolny od dymu tytoniowego styl życia.  
Z tej okazji warto przypomnieć, co powinni-
śmy wiedzieć o paleniu tytoniu. O tym, że 
palenie jest szkodliwe, nie trzeba już chyba 
nikogo przekonywać. 
Dym nikotynowy wypłukuje z organizmu 
m.in. magnez, który jest nam niezbędny  
do dobrego samopoczucia i efektywnej 
pracy umysłowej, a także fizycznej.  
Nie zapominajmy, iż ma on silny związek  
z układem nerwowym i mięśniowym.  
Usuwane z organizmu zostają również wita-
mina A, witaminy grupy B, C oraz inne. 
Niedobory witaminy A i B są odpowiedzial-
ne za starzenie się skóry, jej suchość, znisz-
czenie oraz problemy z prawidłowym wi-
dzeniem. Włosy i paznokcie stają się suche  
i łamliwe. Mała ilość witaminy C powoduje 
spadek odporności, częste przeziębienia, 
kaszel, nieżyt nosa (katar). Co najgorsze, 
liczne badania naukowe dowodzą, palacze 
papierosów częściej chorują na różne nowo-
twory. Są to oczywiście nowotwory krtani, 
płuc, ale również języka, żołądka. Nie ozna-
cza to, że pozostałe narządy są bezpieczne. 
Dym nikotynowy, który powstaje podczas 
spalania papierosa zawiera ponad 4 tysiące 
różnych substancji chemicznych, z których 
wiele wywiera szkodliwy wpływ na nasz 
organizm. Jest w nim nikotyna, aceton, 
piren, naftalen, kadm, substancje smoliste, 
butan i wiele, wiele innych (patrz rysunek). 
Substancje te posiadają również właściwo-
ści uzależniające podobnie jak alkohol  
i narkotyki. Wysoka temperatura spalania 
tytoniu powoduje uszkodzenie nabłonka 
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wyścielającego drogi oddechowe, upośle-
dzenie pracy receptorów smaku na języku  
a tym samym uniemożliwia precyzyjne  
rozpoznawanie smaku potraw. 
Wreszcie zawartość pyłów w dymie jest 
znacznie większa niż w najbardziej zanie-
czyszczonym powietrzu, a to sprzyja np. 
rozwojowi astmy. Każdy z nas zna charakte-
rystyczny świst i kaszel palacza. Wiemy jak 
trudno jest palaczowi wejść po schodach, 
jak spada sprawność oddechowa  
i fizyczna organizmu. Nie można wreszcie 
zapomnieć o skutkach biernego palenia 
(inaczej palenia z drugiej ręki). Sami może-
my tego doświadczyć, jeśli przebywamy 
wśród osób palących tytoń, zwłaszcza  
w zamkniętych pomieszczeniach. Należy 
jeszcze wspomnieć o dodatkowych 
„efektach specjalnych” – śmierdzące włosy, 
paznokcie i ubranie, przebarwione, żółte 
zęby i paznokcie, zadyszka.  
Kolejnym argumentem, aby nie rozpoczy-
nać palenia papierosów jest strata czasu  
i pieniędzy. Palenie 1 papierosa zabiera oko-
ło 10 minut czasu życia. Dziennie wypalenie 
1 paczki papierosów zajmuje 3 godziny  
i 30 minut. Rocznie - to prawie 1160 godzin! 
W ciągu 10 lat to aż 12 000 godzin! Oznacza 
to, iż ponad 1,5 roku - równe 500 dni życia  
w ciągu 10 lat palacz przeznacza na syste-
matyczne trucie siebie i innych dymem tyto-
niowym. Z roku na rok koszty palenia rosną. 
Licząc, że paczka papierosów kosztuje 15 zł, 
to paląc jedną paczkę papierosów dziennie, 
palacz „puszcza z dymem” 5 475 złotych 
rocznie!  
Bądź mądry - nie trać zdrowia, czasu  
i pieniędzy  

 
mgr Dorota Małek - Moskal 

10 grudnia przypadała 68 rocznica podpisa-
nia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
ONZ, która bywa określana jako „Magna 
Carta dla całej ludzkości„. Wdowa po Prezy-
dencie USA, Eleonora Roosevelt, która była 
osobiście zaangażowana w prace nad przy-
gotowaniem Deklaracji, mówiła: „Gdzie tak 
naprawdę zaczynają się powszechne prawa 
człowieka? Niedaleko domu – tak blisko, że 
nie widać tego na żadnej mapie świata. Jest 
to świat pojedynczego człowieka okolica,  
w której mieszka; szkoła czy uniwersytet,  
na który uczęszcza; fabryka, gospodarstwo 
czy biuro, w którym pracuje. W takich miej-
scach każdy mężczyzna, każda kobieta  
i dziecko potrzebują równych praw, równych 
szans i godnego życia bez dyskryminacji. 
Jeżeli prawa człowieka nie będą tam respek-
towane, nie będą też miały znaczenia nigdzie 
indziej. Bez troski obywateli o ochronę praw 
człowieka w najbliższym otoczeniu, daremnie 
będziemy oczekiwać postępu w skali global-
nej.” 
W roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum im. 
Stefana kard. Wyszyńskiego w wyjątkowy 
sposób przypomina znaczenie praw czło-
wieka we współczesnym świecie, zarówno  
w skali globalnej, jak i lokalnej, organizując 
szkolne obchody Międzynarodowego Dnia 
Praw Człowieka. Odbyły się one w ponie-
działek 12 grudnia 2016r. Nauczyciele  
i uczniowie w tym dniu przyszli do szkoły 
ubrani w ciemne lub białe ubranie. Strój 
jasny, na który naklejone było jedno z praw 
człowieka, symbolizował przestrzeganie 
praw człowieka, natomiast czarny, na który 
naszyta była nazwa państwa, które łamie 
prawa oznaczał nieprzestrzeganie praw 
człowieka. Wiedzę uczniów na temat praw 
człowieka poszerzyły umieszczone w szkol-
nym holu gazetki tematyczne. Finałowym 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
PRAW CZŁOWIEKA 
W GIMNAZJUM 

Julia Kania z 3b o książce Niezgodna 
  
Chciałam wam, moi drodzy koledzy zapre-
zentować wspaniałą książkę: Niezgodna, 
którą napisała Veronica Roth. Opowiada 
ona o szesnastoletniej Beatrice, która doko-
nuje wyboru będącego zaskoczeniem dla 
wszystkich, nawet dla niej samej. Mieszka  
w San Francisco, gdzie po wojnie całe 
społeczeństwo podzieliło się na frakcje. 
Altruizm (bezinteresowność), nieustraszo-
ność (odwaga), erudycja (inteligencja),  
prawość (uczciwość), serdeczność 
(życzliwość), to pięć frakcji, na które pod-
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akcentem szkolnych obchodów Dnia Praw 
Człowieka było uczestniczenie w Maratonie 
Pisania Listów organizowanym przez 
Amnesty International. Co roku, dzięki  
Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie 
wpłynąć na poprawę sytuacji kilku bądź 
kilkunastu osób, których prawa człowieka 
zostały złamane. Jedną z bohaterek tego-
rocznego Maratonu Pisania Listów była 
Annie Alfred z Malawi. 10-letnia dziewczyn-
ka, będąc albinosem, codziennie spotyka 
ludzi, którzy chcą ukraść jej włosy lub,  
co gorsza, kości. Niektórzy ludzie wierzą,  
że części jej ciała mają magiczną moc. 
Uczniowie wzywali władze Malawi o objęcie 
opieką prawną albinosów. Kolejną osobą, 
którą zauważyła społeczność naszej szkoły 
jest Ilham Tohti. To szanowany profesor 
uniwersytecki, znany ze swoich wyważo-
nych poglądów na temat kwestii etnicznych 
w Chinach. W 2014 roku otrzymał wyrok 
dożywotniego pozbawienia wolności –  
za rzekome nawoływanie do nienawiści  
na tle etnicznym. 
 

mgr Marceli Pacut 

gdy był już głuchy, skomponował wybit-
ne dzieło muzyczne IX Symfonię. 

 W pogrzebie Ludwika van Beethovena 
uczestniczyło 20 tysięcy wielbicieli jego 
muzyki. 

 Wolfgang Amadeusz Mozart mając 6 lat 
występował publicznie jako pianista,  
a mając 8 lat skomponował pierwszą 
symfonię. 

 Wolfgang Amadeusz Mozart w rekor-
dowym czasie napisał uwerturę do  
opery Don Giovanni. Zajęło mu to tylko 
24 godziny. 

 Jednym z najbardziej popularnych  
kompozytorów muzyki poważnej  
w Japonii jest Fryderyk Chopin.  
W prawie każdym dużym mieście  
znajdują się kluby zrzeszające miłoś-
ników jego muzyki. Największy  
producent instrumentów muzycznych 
na świecie firma Yamaha, tak reklamuje 
swoje fortepiany: Gdyby żył Chopin,  
na pewno grałby na fortepianie  
Yamaha. 

 
Julia Kania 3b, Aleksandra Bochnia 1e  

CIEKAWOSTKI MUZYCZNE 

Czy wiecie, że …. 
 Picasso to model gitary wykonanej 

przez Lindę Manzer dla Pata Metheny. 
Instrument ma 4 gryfy,42 struny,  
2 otwory rezonansowe i waży 6,7 kg. 
Jego budowa trwała prawie dwa lata. 
Brzemienia gitary posłuchać można 
m.in. na płycie „Upojenie” Anny Marii 
Jopek. 

 Podobno Beethoven miał w zwyczaju 
moczyć głowę w lodowatej wodzie  
za każdym razem kiedy wiedział,  
że spędzi kilka godzin na komponowa-
niu, 

 Pod koniec życia Ludwik van Beethoven, 

GORĄCO POLECAM 
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zielone jest społeczeństwo zbudowane  
na ruinach Chicago. Każdy szesnastolatek 
przechodzi test predyspozycji, a potem  
w krwawej ceremonii musi wybrać frakcję. 
Ten, kto nie pasuje do żadnej, zostaje 
uznany za bezfrakcyjnego i wykluczony. 
Ten, kto łączy cechy charakteru kilku frakcji, 
jest niezgodny – i musi być wyelimi-
nowany... Beatrice porzuca altruizm i swoją 
rodzinę, by jako Tris stać się twardą, niebez-
pieczną nieustraszoną. Będzie musiała 
przejść brutalne szkolenie, zmierzyć się  
ze swoimi najgłębszymi lękami, nauczyć się 
ufać innym nowicjuszom i przekonać się, czy 
w nowym życiu, jakie wybrała, jest miejsce 
na miłość. Tymczasem wybucha krwawa 
walka między frakcjami. A Tris ma tajem-
nicę, której musi strzec przed wszystkimi, 
bo wie, że jej odkrycie oznacza dla niej 
śmierć. Książka bardzo wciągająca  
i z pewnością zainteresuje wszystkich. 
 

Julia Kania 3b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI 

SZUFLADA  

W przedświątecznym numerze Gimzetki,  
w dziale szuflada, znajdziecie prace nagro-
dzone w konkursie fotograficznym SELFIE  
Z KSIĄŻKĄ jak i plastycznym MÓJ ULUBIO-
NY BOHATER LITERACKI. 

 
SELFIE Z KSIĄŻKĄ  

 

I miejsce Magdalena Ślusarz 2a 

III miejsce Klaudia Sroka 3e 

II miejsce Barbara Żurek 2a 

Dagmara Horwat 2d 

Wiktoria Nawrocka 2c Karolina Żurek 2e 
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 Z okazji zbliżających się urodzin, ślę najlep-
sze życzenia do Justyny Kozieł z klasy 3c. 
Dużo miłości i uśmiechu na twarzy. 

 
Klaudia Sroka xD 

 
Bądź zawsze uśmiechnięta,  
zwłaszcza wtedy, kiedy idą święta! 
W Sylwestra baluj do rana  
i bądź zawsze taka sama. 

 
Od Justyny Kozieł z klasy 3c do Klaudii Sroki z 3e 

 
Święta to magiczny czas, więc życzę każde-
mu z Was dużo: 
- zdrowia, 
- szczęścia, 
- radości, 
- na Wigilii miłych gości, 
- moc prezentów pod choinką, 
abyście miło spędzili czas ze swoją rodzinką. 

 
Wszystkim uczniom z 3c życzy Weronika 

 
Z okazji Świąt Bożego  Narodzenia życzę 
Wiktorii, Monice i Vani odpoczynku  
od szkoły (i tak trzeba się nauczyć dat, ale 
marzyć zawsze można) oraz spokoju i miłe-
go czasu spędzonego z rodziną. 

 
Dagmara Bernecka 3c 

 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia, naszym 
kolegom i koleżankom oraz pracownikom 
szkoły, serdecznie życzy: 
-zdrowia, szczęścia i radości, 
-wiele uśmiechu, mało złości, 
-mnóstwa prezentów, 
-marzeń spełnienia 
oraz samych pogodnych dni w nadchodzą-
cym Nowym Roku 
 

Gabriela Kuziel  
 

Adrian Owsiany 1d Kamila Światłoń 3b 

ŻYCZENIA 

Zdrowia, szczęścia i miłości na ten Nowy 
Rok, aby pod choinką znalazł się prezentów 
stos. 

 
Pani Dyrektor Stefanii Pilch życzenia składają 

Gabrysia Kaczmarczyk, Patrycja Wata, Kacper Latoń 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego  
Narodzenia życzymy wszystkim uczniom  
i nauczycielom zdrowia, szczęścia, pomyśl-
ności, spełnienia marzeń oraz szczęśliwego 
Nowego Roku 2017. 

 
Ola Bochnia, Gabrysia Burliga,  

Weronika Ochojna, Basia Światłoń 
 

Kochani Nauczyciele!!! 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego  
Narodzenia życzymy Wam wielu radosnych 
chwil w gronie rodzinnym, zdrowia, spokoju  
oraz trafionych prezentów. 

 
Klasa 1d 

 
Na zbliżające się Święta Bożego Narodze-
nia pragniemy życzyć Dyrekcji, wszystkim 
nauczycielom, pracownikom i uczniom: 
zdrowia, radości i ciepłej rodzinnej atmos-
fery. 

 
Klasa 3e 
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MIKOŁAJKOWA PRZEMIANA 
 
6.12.2016 r. (wtorek) po raz kolejny ucznio-
wie gimnazjum mogli obejrzeć na świetlicy 
szkolnej, teatrzyk pt. MIKOŁAJKOWA 
PRZEMIANA przygotowany przez grupę 
teatralną działającą przy bibliotece szkol-
nej. Widzowie mogli śledzić losy Stasia, 
który dzięki magii świąt odkrył, że warto 
spełniać nie tylko swoje marzenia.  
W rolę głównego bohatera wcielił się  
Krzysiek Zajda z klasy 1c. Inni występujący 
to: Mama – Magdalena Kruk 2a, Tancerka – 
Monika Światłoń 3c, Anioł – Dagmara  
Bernecka 3c, Śnieżka – Wanesa Grońska 3c, 
Bella – Kamila Syska 2a, Kopciuszek –  
Wiktroia Bochenek 3c, Czarownica – Natalia 
Liszka 1a, Indianin – Barbara Żurek 2a, Pirat 
– Klaudia Sroka 3e, Dobra Wróżka –  
Karolina Targosz 1b, Mikołaj – Bartosz  
Stokłosa 3b, Królewicz – Rafał Ciężarek 3a, 
Krasnoludki: Izabela Temple 3e, Mikołaj 
Tyrpa 1b, Karolina Żurek 2e, Bartłomiej 
Kurek 2d, Rafał Sroka 2a, Aleksandra  
Bochnia 1e, Dawid Domas 2a.  
Mam nadzieję, że oglądającym na długo 
zapadną w pamięci słowa Jana Pawła II, 
będące głównym przesłaniem, które bardzo 
wyraźnie wybrzmiały na końcu przedsta-
wienia, wypowiedziane głośno przez 
wszystkich występujących:  
W dzisiejszym zmaterializowanym świecie 
św. Mikołaj jest nam potrzebny nie tylko  
po to, by dzieciom podkładać prezenty w jego 
zastępstwie, ale żeby umieć obdarowywać 
się wielorakim dobrem…. Darem serca,  
darem pamięci i troski wzajemnej darem 
wzajemnej myśli i czynu.  
Zaraz po występie Mikołaj obdarował 
wszystkich pysznymi jabłkami. 

 
mgr Aleksandra Łakomy 

 

SZKOLNY KONKURS NA STROIK  
BOŻONARODZENIOWY – WYNIKI 

 
I miejsce – Wiktoria Kiszka 2e 
II miejsce – Gabriela Kaczmarczyk 1e 
III miejsce – Zespół szkolnego radiowęzła  
w składzie: Izabela Temple, Klaudia Sroka, 
Sebastian Bańdura – klasa 3e i Wiktoria  
Bochenek – klasa 3c. 

Wyróżnienia: Magdalena Targosz i Zuzanna 
Starzec 1d, Dagmara Śmiłek 1b, Natalia Świa-
tłoń 2 c. 

mgr Dorota Węgrecka - Wójcik 

 
BYĆ DOBRYM JAK CHLEB 

Rok 2017 będzie poświęcony osobie święte-
go brata Alberta Chmielowskiego - malarza, 
opiekuna bezdomnych i odrzuconych który 
wzywał, aby w swoim szarym życiu stawiać 
sobie wymagania i "być dobrym jak chleb". 
"Być dobrym jak chleb" to znaczy okazywać 
codziennie serdeczność i pomoc człowieko-
wi na tyle ile możemy i potrafimy. Wolonta-
riusze Szkolnego Koła Caritas przy Gimna-
zjum w Sułkowicach już kolejny raz zorgani-
zowali świąteczną zbiórkę dla potrzebują-
cych z gminy Sułkowice pt.: "Święta pełne 
radości". Dzięki wielkiemu wsparciu rodzi-
ców, uczniów i nauczycieli zebranych zosta-
ło ponad 350 różnych artykułów spożyw-
czych, chemicznych i higienicznych, które 
przekazano rodzinom w trudnej sytuacji 
finansowej. Młodzież przynosiła również 
używaną odzież dla Caritasu Archidiecezji 
krakowskiej. Gest miłosierdzia tych mło-
dych ludzi jest rozpoczęciem symboliczne-
go "zejścia z kanapy", do którego wzywał 
papież Franciszek podczas Światowych Dni 
Młodzieży i zauważaniem, że niewielki dar 
pozwoli innemu człowiekowi, często sąsia-
dowi patrzeć ze spokojem na najbliższe dni 
- świąteczne dni.  

mgr Maciej Matoga 
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Wszystkim uczniom i nauczycielom życzy-
my radosnych świąt spędzonych w rodzin-
nej atmosferze. 

Klasa 2a 

HUMOR  

Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl 
kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy. 
 A co, nie chcesz już pociągu? 
 Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej 

szafie. 
 
Burek mówi do Azora: 
 Już nie mogę się doczekać tych świąt! 
 Dlaczego? 
 Nie dość, że dostanę dwa worki świeżu-

teńkich kości, to jeszcze ludzkim głosem 
będę mógł powiedzieć swojemu panu,  
co o nim myślę!  

 
Przedszkolak pyta kolegę: 
 Co dostałeś na gwiazdkę? 
 Trąbkę. 
 Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
 To super prezent! Dzięki niej zarabiam 

codziennie złotówkę! 
 W jaki sposób? 
 Tata mi daje, żebym przestał trąbić!  
 
Pani Fąfara puka do drzwi sąsiadki i pyta:  
 Mogłabyś mi pożyczyć soli?  
 Nie. 
 A cukru? 
 Nie. 
 A może chociaż mąki? 
 Nie.  
 A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi 

pożyczyć? 
 Tak. Mogę ci pożyczyć Wesołych Świąt!  
 

Mikołaj Tyrpa 1b 

OGŁOSZENIA 

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO  
CZYTANIA – WYNIKI 

 
I miejsce 
Barbara Żurek 2a 
II miejsce 
Wiktoria Nawrocka 2c 
III miejsce 
Dagmara Bernecka 3c 
Wyróżnienia: 
Agnieszka Golonka 1c 
Dawid Domas 2a 
Wanesa Grońska 3c 
 
Laureaci konkursu otrzymali nagrody  
rzeczowe i dyplomy.  
Serdecznie gratulujemy!!! 
 

mgr Aleksandra Łakomy 

 
NOC FILMOWA  

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 
 
25.11.2016 r. (piątek) odbyła się w bibliotece 
szkolnej PIERWSZA NOC FILMOWA,  
na której zgromadziło się 30 fanów kina 
nocnego (uczniów i nauczycieli) , by oglądać 
filmy będące ekranizacją książek. To nieco-
dzienne spotkanie stało się okazją do tego, 
by m.in. promować czytelnictwo, kształcić 
umiejętność formułowania opinii o filmie 
odnosząc się do przeczytanej powieści.  
Kinomanów zaszczycił również swoją obec-
nością sam Burmistrz Gminy Sułkowice – 
Pan Piotr Pułka, a Pani Dyrektor mgr  Stefa-
nia Pilch zadbała o  poczęstunek dla uczest-
ników spotkania. 

 
mgr Aleksandra Łakomy 
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ŚWIĄTECZNA GALERIA 
 
5 grudnia 2016 r. w naszym gimnazjum po-
wstała ŚWIĄTECZNA GALERIA. Zostały  
na niej wyeksponowane bożonarodzeniowe 
dekoracje wykonane z wielką dbałością 
przez uczniów. Galerię podziwiać mogli nie 
tylko gimnazjaliści, ale również ich rodzice  
i opiekunowie, którzy w tym dniu stawili się 
tłumnie na wywiadówkę. Pośród wieńców, 
bombek, figurek, świeczników i choinek 
każdy mógł znaleźć coś w swoim guście  
i zakupić tę rzecz aby, zdobiła jego domowe 
wnętrze. W wyborze pomagały dziewczyny 
z klasy 2a, które w roli kuratorów naszej 
„małej sztuki” sprawdziły się świetnie. 
 

mgr Dorota Węgrecka- Wójcik 

 
SERWIS SPORTOWY 

 
17.10.2016 r. Gimnazjum w Rudniku odbyły 
się zawody gminne w Tenisie Stołowym. 
Nasze gimnazjum reprezentowali: 
 
1) Biela Paweł 2A - miejsce I 
2) Bochenek Wiktoria 3C - miejsce IV 
3) Makuch Maciek 2B - miejsce V 
 
Drużynowo chłopcy zajęli II miejsce. 
Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy. 

 
Opiekun grupy  

mgr Celina Moskal 

 
Dnia 14.11.2016r. w Gimnazjum w Sułkowi-
cach odbyły się Gminne Zawody w Piłce 
Siatkowej. 
Chłopcy zajęli I miejsce otrzymując puchar  
i dyplom. Dziewczęta zajęły II miejsce  
i otrzymały dyplom. 

Reprezentacja chłopców wystąpiła  
w składzie: 
1. Flaga Michał III C 
2. Stokłosa Bartosz III B 
3. Nowak Miłosz III A 
4. Polewka Maciej III A 
5. Szlachetka Maciej III C 
6. Maj Kamil III C 
7. Bobeł Szymon II D 
8. Śmiłek Norbert III C 
9. Malina Mikołaj III C 
10. Duch Kamil III B 
11. Grabczyk Filip III A 
12. Biela Paweł II A 
 
Reprezentacja dziewcząt wystąpiła  
w składzie: 
1. Feret Anna III C 
2. Braś Gabriela III C 
3. Żak Magdalena III C 
4. Ptak Patrycja II C 
5. Kuchta Anna II C 
6. Twardosz Zuzanna II A 
7. Twardosz Julia II A 
8. Turek Patrycja II D 
9. Turek Joanna II D 
10. Bochenek Gabriela II B 
11. Garbień Zuzanna II B 
Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowa-
nie. 
 

Opiekunowie grup:  
mgr Maria Zajda, mgr Celina Moskal 


