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Od redakcji: 
 
Witamy wszystkich bardzo serdecznie  
w historycznej - bo pierwszej - gazetce pod 
nowym tytułem Nowinki szkolnej rodzinki 
T y t u ł ,  z a p r o p o n o w a n y  p r z e z  
Magdalenę Ślusarz z 3A, został wyłoniony 
w drodze konkursu  spośród wielu  
propozycji. Dwa miesiące nauki już za nami, 
przed nami święta Bożego Narodzenia  
i ferie zimowe. Serdecznie zachęcamy Was 
do przeczytania co słychać w naszej szkole, 
gdzie w tym roku powitaliśmy naszych 
młodszych kolegów. Życzymy miłej lektury. 

 
 

Redakcja 

 
Cytat na dobry początek: 

 
,,Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek 
marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera  
w sobie geniusz, siłę i magię”  

– Johann Wolfgang Goethe 

 
 
 

DZIEŃ CHŁOPAKA 
 

W dniu 29 września na pierwszej lekcji  
odbyła się audycja szkolnego radiowęzła  
z okazji Dnia Chłopaka. Żeńska część  
radiowęzła złożyła wszystkim dużym  
i małym chłopcom w naszej szkole  
serdeczne życzenia. Chłopcy zostali  
wychwaleni za ich zalety, ale też w delikatny 
sposób upomnieni za pewne nieeleganckie 
zachowania. Poza prośbą o prace nad sobą, 
do dążenia ku doskonałości nakłonić  
ich miały lizaki wystylizowane na  
superbohaterów, które przygotował dla nich  
Samorząd Uczniowski. 

  
mgr Dorota Węgrecka-Wójcik 
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HUMOR 
 
Wykładowca zwraca się do studentów: 
- Osoba, która odpowie na moje następne 
pytanie, ma zaliczone zajęcia i może iść do 
d o m u . 
Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis 
pod nogi prowadzącego. 
- Kto to zrobił?! 
- Ja. Dziękuję, do widzenia. 
 
Na boisku szkolnym rozmawia dwóch  
k o l e g ó w :  
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą  
z postanowieniem, że jeśli wypadnie reszka, 
to wezmę się do nauki, a jak orzeł, to pójdę 
na dyskotekę. 
- I co, wypadł ci orzeł? 
- Tak, ale dopiero za piątym razem. 
 
Ojciec do syna: 
- Jak  ta m  po s t ępy  w s z ko le ? 
-W porządku. Kontrakt z piątą klasą  
przedłużony na następny rok. 
 
Rozmowa kolegów z gimnazjum: 
- Chodzę z Zosią, bo ona jest zupełnie inna, 
niż wszystkie dziewczyny. 
- Tak? A co w niej takiego wyjątkowego? 
- Ona jako jedyna w ogóle chce ze mną  
chodzić. 
 
Katechetka do dzieci: 
- Co robimy kiedy jest post? 
- Komentujemy i dajemy lajka! 
 
Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka  
ochota, żeby się pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przejdzie 

DEKALOG  
RELIGIJNO-SPOŁECZNY  

PRYMASA TYSIĄCLECIA,  
STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO 

1. Szanuj każdego człowieka, bo mieszka  
w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego 
człowieka, twego brata. 
2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle  
o nikim. Staraj się nawet najgorszym  
znaleźć coś dobrego. 
3. Mów zawsze życzliwie o drugich -  
nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę 
wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku 
między ludźmi. 
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. 
Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób 
przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj  
i okazuj dobroć. 
5. Przebaczaj wszystko wszystkim.  
Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy 
wyciągaj rękę do zgody. 
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. 
Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby 
tak tobie czyniono. Nie myśl o tym,  
co tobie jest ktoś winien, ale co ty jesteś 
winny innym. 
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie 
spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. 
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy 
korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy 
i n n y c h . 
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. 
Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj  
ze swego. Staraj się dostrzec potrzebują-
cych wokół siebie. 
10. Módl się za wszystkich, nawet  
za nieprzyjaciół. 



CO WIEMY O NASZYCH  
NAUCZYCIELACH? 

 
Wywiad z Panią mgr Marią Lipińską 

 
 
 
   
 
 
 
 
Dawid Domas : Dzień dobry. Jakie studia 
Pani ukończyła? 
 
Maria Lipińska: Ukończyłam matematykę  
z informatyką na wydziale Matematyki  
i  Fizyki Akademii Pedagogicznej  
im. Komisji Edukacji Narodowej   
w Krakowie oraz ekonomię na wydziale 
Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej  
w Katowicach.  
 
D.D.: Uczy pani matematyki i szachów. 
Czy ciężko zainteresować uczniów  
tą dziedziną ? 
M.L. :Uczniowie twierdzą, że matematyka  
jest trudna. W rzeczywistości tak nie jest 
wymaga jednak systematyczności  
i ćwiczeń. 
 
D.D.: Skąd u Pani zainteresowanie  
szachami? Jakieś tradycje rodzinne?  
Doskonaliła się Pani w którymś ośrodku 
kultury? 
M.L.: Tak, gra w szachy to tradycja  
rodzinna. Gra mój tata , brat i siostra. Grał 
dziadek i pradziadek oraz wujkowie. Mnie 
nauczył grać mój tata. Kiedy miałam sześć 
lat ,rodzice zapisali mnie  do klubu sporto-
wego „Wisła Strumień”.  Tam doskonaliłam  

 
 

swoje umiejętności. Wspominam ten czas  
z sentymentem.  Miałam okazję zagrać w 
bardzo wielu turniejach w kraju jak i za gra-
nicą. Moim największym osiągnięciem była  
gra w Mistrzostwach Polski ,do których 

zakwalifikowałam się z półfinałów.  
 
D.D. : Od ilu lat pracuje pani w naszej 
szkole?  
M.L.:W naszej szkole pracuję od 4 lat. 
 
D.D.: Czy pamięta Pani swoją klasę? Jakie 
jest najweselsze wspomnienie z lat  
szkolnych? 
M.L.: Oczywiście, że pamiętam swoją klasę  
ze Szkoły Podstawowej jak i  Liceum .  
Najbardziej zapamiętałam sytuację  
z pierwszych  dni w nowej szkole  
ponadpodstawowej. Dzwonek, pierwsza 
lekcja uczniowie ,wchodzą do klasy  razem  
z panią od języka polskiego.  Na początku 
lekcji Pani zapytała czy wszyscy są .  
Oczywiście odpowiedzieliśmy ,że tak .  
Zaczynamy lekcje. Gdzieś w połowie lekcji 
pani zorientowała się,    że w klasie jest  
o jednego ucznia więcej. Okazało się że 
pomyliłam klasy i tym sposobem przepadła 
mi matematyka mój ulubiony przedmiot …  
 
D.D. : Czy lubi Pani swoją pracę i swoich 
uczniów?  
M.L. : Tak, bardzo lubię moich uczniów  
i pracę. I to nie tylko tych , którym stawiam1 
piątki.  A jeżeli chodzi o szachy to mam 
nadzieję, że wychowam przyszłych mi-
strzów. 
 
D.D. Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 
Jakie są Pani pasje? 
M.L. : Moją pasją oprócz gry w szachy  jest 
chodzenie po górach i bieganie.  
Mam nadzieję, że kiedyś pobiegnę 
w maratonie :-) 

Rozmawiał Dawid Domas z 3a 

Albert Einstein - fizyk 
 

Alberta Einsteina regularnie odwiedzała 
córeczka sąsiadów. Żona uczonego widząc, 
że dziecko zajmuje mu sporo czasu zapytała 
go, czy nie szkoda mu tracić cennego czasu 
dla takiej smarkuli. Einstein odpowiedział: 
- Ależ ja wcale nie tracę czasu! Uwielbiam 
miodowe cukierki. Ona mi je ciągle  
przynosi, a ja jej rozwiązuje zadania  
z arytmetyki. 

 
 

Uśmiechnij się z Ojcem Świętym 
 

Wypowiedź jednego człowieka z gwardii 
watykańskiej. „Ilekroć Papież przechodził 
obok nas a my staliśmy wyprostowani jak 
struny, i z poważną miną, zawsze to  
pociągał nas albo za guziki albo za troczki 
żeby nas rozśmieszyć... zawsze Mu się uda-
wało." 
 
 
 

SZUFLADA -  
TWÓRCZE PASJE UCZNIÓW 

 
O miłości 

Miłość to uczucie zmieniające człowieka, 
które w dobre cechy go przyobleka. Daje 
siłę do życia swojego zmieniania, chęć do 
całego świata polepszania. Marny los jest 
tych, którzy miłości nie doznali a swymi 
czynami jedynie do tego się przyznali.  
Bo człowiek, który zaznał miłości ma swój 
honor i nie odczuwa zazdrości, gniew uczu-
ciem obcym jest dla niego, ponieważ poznał 
wartość uczucia tego. Pamiętajcie więc 
ignoranci miłość odrzucający, że bez niej 
jesteście dla świata nic nie znaczący. 

 
Dawid Domas 3 a 
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GORĄCO POLECAM 

 
Chyba każdy z nas lubi w zimny jesienny 

wieczór usiąść w ciepłym fotelu i zagłębić się 

w magiczny świat książek. Z racji zbliżają-

cych się mrozów takie wieczory będą się 

zdarzać coraz częściej, tak więc  

przedstawiam dwie wspaniałe, skłaniające 

do refleksji książki, z którymi każdy  

powinien się zapoznać. 

„Chłopiec w pasiastej piżamie” – John Boyne. 

„Chłopiec w pasiastej piżamie” to wspaniała 

historia o wojnie widzianej oczami  

dziesięcioletniego syna niemieckiego  

oficera. John Boyne czyni niemożliwe – 

w świecie pozbawionym wszelkich wartości 

odnajduje najwyższą wartość – prawdziwą 

przyjaźń. Autor w sposób bardzo  

realistyczny i dosadny ukazuje uczucia  

targające małym Brunonem,  jednocześnie 

niczego do końca nie wyjaśniając  

i pozostawiając czytelnika w sferze dziecię-

cej niewiedzy. Książka wywołuje wiele emo-

cji i zapewne jeszcze długo po jej przeczyta-

niu czytelnik zadawać sobie będzie pytanie: 

co by było gdyby ? 

„Pax” – Sara Pennypacker . Jak mówi opis 

jest to książka o „chłopcu i jego lisie (lub lisie 

i jego chłopcu)”. To historia o prawdziwej 

przyjaźni, o miłości i pokonywaniu własnych 

granic. Dzięki narracji prowadzonej z dwóch 

różnych perspektyw możemy zobaczyć 

stratę najlepszego przyjaciela nie tylko 

oczami osamotnionego chłopca, ale także 

udomowionego lisa, zostawionego  

na pastwę losu, wojny i dzikich mieszkań-

ców lasu. 
Barbara Żurek 3a 



NASI KOLEDZY Z BLISKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Z Julią Dziadkowiec uczennicą  klasy 3a 
gimnazjum rozmawiała Joanna Turek.  

 
Joanna Turek : Jesteś mieszkanką innej 
gminy, jak dostajesz się do szkoły  
na codzienne zajęcia? 
Julia Dziadkowiec: Na codzienne zajęcia 
dojeżdżam samochodem z Jastrzębi (Gmina 
Lanckorona- przyp. red.). Przez pierwsze 
dwa lata jeździłam z moim wujkiem, a teraz 
zawozi i odbiera mnie mama albo chodzę na 
nogach. 
 
J.T. : Czy odległość jest przeszkodą aby 
pielęgnować znajomości szkolne  
po lekcjach? 
J.Dz.:W dzisiejszych czasach kontaktować 
się można przez Internet więc nie jest to 
większy problem. 

 
J.T.: Czy poza szkołą uczęszczasz 
w Sułkowicach na jakieś zajęcia  
pozalekcyjne organizowane przez ośrodki 
kultury? 
J.Dz.:Nie uczęszczam na takie zajęcia 
w Sułkowicach, ale rozwijam swoje  
zainteresowania w miejscu  zamieszkania. 

 

 

 J.T.: Jakie masz pasje, czym zajmujesz się 
po szkole? 
J.Dz.: Po szkole uwielbiam rozwijać swoje  
pasje i jest to dla mnie pewna odskocznia. 
Jedną z moich pasji jest taniec, który  
kocham. Tańczę od czwartego roku życia.  
Bardzo też lubię muzykę, dlatego w wieku 
siedmiu lat zapisałam się na lekcje gitary,  
z których musiałam zrezygnować, ale moja 
p r z y g o d a  z  i n s t r u m e n t a m i  
nie zakończyła się. Od dwóch lat gram  
w orkiestrze na trąbce. 
 
J.T.: Jakie wydarzenie, które zaszło   
w twoim życiu zostanie przez ciebie  
zapamiętane najbardziej? 
J.Dz.: Gdy miałam cztery lata w czasie wa-
kacji w naszej gminie organizowana była 
akcja „Zima w lecie”. Chętne dzieci jechały z 
nauczycielami na boisko do Izdebnika gdzie 
było bardzo dużo piany w której mogliśmy 
się bawić, a na dużych kartonach białą farbą 
malowaliśmy zimę. 
 
J.T.: Dokończ zdania 
W tym roku szkolnym zamierzam…  
J.Dz. : ...nauczyć się grać na nowym instru-
mencie. 
 
J.T.: Moja ulubiona książka to…  
J.Dz.: ...nie mam ulubionej książki, ale mam 
takie, które mogłabym czytać bez końca, 
ponieważ nigdy mi się nie znudzą. 
 
J.T.: Moje motto życiowe to…  
J.Dz.: ...nadzieja umiera ostatnia. 
 
J.T.: Dziękuję za rozmowę. 

 
Rozmawiała Joanna Turek 

 
.  
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AUDYCJA NA 1 LISTOPAD 

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień.  
Ale są też inne - pełne zadumy i smutku.  
I taki jest pierwszy listopada- dzień, kiedy to 
przychodzimy na cmentarze, zapalamy  
znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzi-
my. 31 października odbyła się audycja ra-
diowęzła poświecona Dniu Wszystkich 
Świętych. Wysłuchaliśmy między innymi 
informacji o tradycji tego dnia, o tym  
co różni go od Halloween i dlaczego ma tak 
smutny charakter, choć w zamierzeniu  
miało być radosne. Na zakończenie  
prowadzący zachęcili abyśmy za wzór  
postępowania stawiali świętych, ponieważ 
jak mówi popularna piosenka „taki duży, 
taki mały może świętym być(…)”. 
 

mgr Dorota Węgrecka-Wójcik 

 
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

 
6 listopada w naszej szkole obchodzony był 
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 
Jest to święto wszystkich bajkowych  
postaci i dobry moment, aby przypomnieć 
sobie część z nich. Bajki towarzyszą nam  
od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, 
ale też przekazują ważne prawdy życiowe. 
Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, 
rozweselają i bawią, ale też przekazują waż-
ne prawdy życiowe. W tym dniu na koryta-
rzu wśród przygotowanych gazetek  
dotyczących bajek i bajkopisarzy można 
było sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując 
tematyczne quizy. Było bardzo kolorowo  
i wesoło, uczniowie licznie poprzebierani za 
postacie z bajek. Podczas przerw  
prowadzone były audycje muzyki filmów 
animowanych. Na godzinie wychowawczej 
został przeprowadzony konkurs na  
najliczniej przebraną klasę, który wygrała  

klasa 3b. W obchody święta włączona była 
akcja Cała Polska czyta dzieciom. Swoje 
ulubione bajki czytał nam gość honorowy 
Pan Burmistrz Piotr Pułka. 

mgr Anna Gatlik 
 

 
CIEKAWOSTKI 

Znani ludzie w anegdotach 
 

Ernest Miller Hemingway - pisarz 
 
Jakiś przyjaciel pisarza, pewnego razu  
zaadresował doń list w ten sposób:  
„Do pisarza Ernesta Hemingwaya, Bóg wie 
gdzie”.  Nawet tak zaadresowany list dotarł 
do pisarza, który potwierdził jego odbiór 
telegramem: „Bóg wiedział. Ernest”. 
 

Mark Twain – amerykański pisarz 
 

Nauczyciel zadał uczniom wypracowanie 
na temat lenistwa. Następnego dnia mały 
Twain z poważną miną wręczył nauczycie-
lowi pustą kartkę, mówiąc:  
-To jest lenistwo 
 

Karol Wojtyła 
 

Kiedyś kardynał Wojtyła przyjechał  
z wykładem do seminarium duchownego 
księży redemptorystów w Tuchowie.  
Ciekawszy od wykładu okazał się jednak 
sposób, w jaki gość przebył parę pięter  
między aulą a refektarzem: usiadł na porę-
czy schodów i... zjechał. 
 

Aleksander Dumas 
 

Pewnego razu kiedy Dumas wrócił z pro-
szonego obiadu, jego syn zapytał: 
- I jak tam, wesoło było? 
- Bardzo – odpowiedział ojciec – ale gdyby 
mnie tam nie było, to umarłbym z nudów. 



WYBORY DO SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO 

 
18 września 2017 roku naszej szkole miała 
miejsce prawdziwa lekcja samorządności. 
Każdy uczeń, z klas pierwszych, czwartych, 
siódmych oraz klas drugich i trzecich  
gimnazjalnych brał udział w tworzeniu  
społeczności szkolnej – w wyborach  
Zarządu Samorządu Uczniowskiego  
na rok szkolny 2017/2018. 
 
Już od początku września prowadzona była 
kampania wyborcza – uczniowie zgłaszali 
swoje kandydatury, przygotowywali  
program wyborczy i plakaty zachęcające  
d o  o d d a n i a  s w o j e g o  g ł o s u  
na poszczególnych kandydatów. 
 
Wybory do Samorządu Uczniowskiego  
stanowiły niezwykle ważną lekcje postaw  
obywatelskich – przecież już niedługo,  
za parę lat, uczniowie uzyskają prawo  
do udziału w wyborach dotyczących  
przyszłości naszej Ojczyzny. Dlatego już 
dziś muszą uczyć się, jak ważne jest to  
prawo i jak wiele mogą zrobić korzystając  
z prawa wyborczego i mądrze wybierając 
swoich przedstawicieli. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja 
Wyborcza policzyła dokładnie wszystkie 
oddane głosy na poszczególnych  
kandydatów. 
 
W wyniku wyborów do Samorządu  
Uczniowskiego na rok szkolny  
2017/2018 w skład Zarządu wchodzić będą: 
 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
– Dawid Domas, uczeń klasy 3a 
Zastępca przewodniczącego 
– Martyna Ptak, uczennica klasy 2c 

Sekretarz  
– Joanna Turek, uczennica klasy 3d 
Skarbnik  
– Martyna Burliga, uczennica klasy 4b. 
 
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego  
w roku szkolnym 2017/2018 została  
mgr Dorota Węgrecka-Wójcik. 
 
Wszystkim kandydatom dziękujemy  
za wkład i zaangażowanie w przygotowanie 
kampanii, a nowemu Zarządowi życzymy 
owocnej współpracy. POWODZENIA! 
 

mgr Anna Zajda 
 
 

SERWIS SPORTOWY 
 
Naszym uczniom nie trzeba przypominać 
jak ważny jest sport. Ćwiczą chętnie  
i zdobywają nagrody. 12 X 2017r. w Rudniku 
odbyły się zawody w Tenisie Stołowym 
chłopców i dziewcząt. Naszą szkołę  
repr ez entowa li :Bie la  Pawe ł I I Ia ,  
Światłoń Józef IIIa, Bochenek Gabriela IIIb 
Drużynowo chłopcy zajęli I miejsce.  
Indywidualnie: 
- Biela Paweł I miejsce 
- Światłoń Józef III miejsce 
- Bochenek Gabriela IV miejsce 
 
2 XI 2017r. w Szkole Podstawowej nr 2  
w Sułkowicach odbyły się gminne zawody  
w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców. 
Tydzień później w Krzywaczce odbyły się 
gminne zawody w Koszykówce dziewcząt  
i chłopców. Dziewczęta i chłopcy z naszej 
szkoły w obu przypadkach  zajęli  pierwsze 

miejsce. Dziękujemy i gratulujemy! 
 
Życzymy powodzenia na zawodach  
powiatowych!! 

Opiekun: mgr Celina Moskal 

Prace Wiktorii Nawrockiej 

z klasy 3 c 
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Prace Sonii Stręk  

z klasy 3 e 



DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI  
NARODOWEJ        

 
13 października 2017 r. odbyła się w naszej 
szkole uroczysta akademia z okazji  
Dnia Komisji Edukacji Narodowej.  
Cała społeczność szkolna zgromadziła się na 
hali sportowej, gdzie wszystkich powitała 
pani Dyrektor Stefania Pilch. Po wprowa-
dzeniu Pocztu Sztandarowego został  wyko-
nany hymn Polski. 

W swoim wystąpieniu pani Dyrektor   
cytowała myśl „wykształcenie to dobro, 
którego nic nie jest wstanie nas pozbawić” , 
która była motywem przewodnim oraz zło-
żyła życzenia Uczniom, Nauczycielom  
i  Rodzicom. Odczytała list pana Burmistrza 
Piotra Pułki skierowanego do pracowników 
oświaty. W dalszej części  podziękowała  
nauczycielom oraz pracownikom obsługi  
i administracji za codzienny trud wkładany 
w nauczanie i wychowanie dzieci. Wyrazem 
uznania były nagrody wręczone przez panią 
Dyrektor Stefanię Pilch i pana wicedyrekto-
ra Marcelego Pacuta oraz głośne brawa 
uczniów. 
K o le jny  punk t  u ro cz y st o śc i  to  
p o d z i ę k o w a n i a  z ł o ż o n e  p r z e z  
p r z e w o d n i c z ą c e g o  S a m o r z ą d u  
Uczniowskiego Dawida Domasa i jego  
zastępczynię Martynę Ptak.  

Po części oficjalnej miała miejsce część 
artystyczna przygotowana przez uczniów  
z klas I a i b, IV b oraz VII a i b. Nad całością 
czuwały panie Beata Szuba i Iwona Wrona. 
Program miał formę koncertu życzeń  
skierowanego do wszystkich pracowników 
szkoły  i prowadzonego przez Jagodę  
Chomenko i Jana Hołotę- uczniów  
z klasy VII b . 

Występ rozpoczął się utworem  
instrumentalnym pt. „Saksofonowa  
maszyna” wykonanym przez Konrada Wilka 
grającego na saksofonie, Oliwię Wołek  
grającą na flecie poprzecznym oraz  
Małgorzatę Wilk i Jagodę Chomenko, które 
grały na keyboardzie. Byli to uczniowie 
z klasy VII b.  Dzieci z poszczególnych klas 
recytowały wiersze i składały życzenia. 
Pierwszoklasiści zaśpiewali piosenkę  
pt.: „Słowa dla naszej Pani”. Zobaczyliśmy                
scenkę zagraną przez uczniów z klasy IV b  
„Niezbędne wyposażenie nauczyciela” oraz 
scenkę „Chory nauczyciel” w wykonaniu 
Marii Gumularz, Aleksandra Mikołajczyka-
Gąsienicy i Aleksandry Bercal z klasy VII a. 
Marysia i Olek  zaśpiewali też piosenkę pt.: 
„Awans ci da”. Dopełnieniem koncertu  
życzeń było wspólne wykonanie „Sto lat” 
przy akompaniamencie akordeonów, na 
których grali Michał Szuba i Jakub Szczurek. 
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zaprezentowały seniorom wiersze, zachęca-
jąc ich do zakładania elementów  
odblaskowych. Opowiadały m.in. o tym,  
że znaczek odblaskowy oświetlony  
reflektorem samochodu odbija światło  
na ponad 150 metrów, co w istotny sposób 
wpływa na bezpieczeństwo pieszego  
po zmroku lub w ciągu dnia  
przy ograniczonej widoczności. Dzieci  
wyjaśniały, w jaki sposób właściwie nosić 
element odblaskowy, by spełnił swoją rolę.  
Zapewniły, że „Szkoła Podstawowa nr 2  
o odblaski zawsze dba”. W dalszej części 
uczniowie wykonali piosenkę pt. „Uwaga! 
Czerwone światło”, ilustrując jej treść  
zrobionymi na zajęciach sygnalizatorami 
świetlnymi.  
 Spotkanie uświetnił występ uczniów  
z klasy IV a, którzy wykorzystali zdobytą 
wiedzę na języku polskim i zastosowali ją  
w praktyce. Przygotowali oni dla seniorów 
inscenizację, znakomicie odnajdując się  
w swoich rolach i wprawiając w ruch  
szmaciane lale. Babcie i dziadkowie  
wysłuchali wierszy oraz podziwiali taniec lal, 
które nie zapominają o elementach  
odblaskowych. Spotkanie było również  
okazją do tego, aby dziadkowie zobaczyli 
sale, w których uczą się ich wnuczęta.  
Po słodkim poczęstunku dzieci zatańczyły 
„Odblaskowego krakowiaka”, wręczyły 
seniorom odblaskowe opaski i podziękowa-
ły im za obecność. 
 

 mgr Iwona Wrona 
 
 

CZYM JEST DLA MNIE  
PATRIOTYZM? 

 
   W październiku wśród uczniów  
przeprowadzono ankietę na temat – Czym 
jest dla mnie patriotyzm?   

Wśród najczęstszych odpowiedzi pojawiała 
się miłość do ojczyzny, uczestniczenie  
w uroczystościach, myślenie o kraju  
i dbanie o symbole narodowe. Poniżej  
zamieszczamy najciekawsze odpowiedzi: 
 
 
Patriotyzm to dla mnie poczucie bycia  
obywatelem danego kraju i czynienia dla 
niego jak najlepiej.  

Daniel Ostafin 3 c 

 
 
Patriotyzm to dla mnie dbanie o kulturę  
 pamiętanie historii Polski oraz odnoszenie 
się z szacunkiem do symboli narodowych.  

 
Wiktoria Nawrocka 3c 

 
 
Dla mnie to uczestniczenie w świętach  
narodowych, dbanie o symbole narodowe 
oraz o język i kulturę narodową.  

 
Eliza Sitarz 3c 

 
 
Patriotyzm rozumiem jako walkę o swój 
kraj, to, że nigdy o nim nie zapomnę, będę 
się do niego przyznawać i godnie obchodzić 
wszystkie święta.  

 
Gabriela Kaczmarczyk 2e 

 
 
Patriotyzm to dla mnie nie wypieranie się 
swojej narodowości, kochanie ojczyzny  
i nie obrażanie Polski.  

 
Ola Bochnia 2 e 

 
 
Patriotyzm to postawa szacunku,  
umiłowania do narodu, uczestniczenie  
w świętach narodowych .  

Patrycja Wata 2e 

 



ODBASKI BIORĘ W CIEMNO 
 

20 października 2017 r.  uczniowie z  klas  
I a i b  udali się do Rynku w Sułkowicach, by 
w praktyce ćwiczyć poznane zasady bezpie-
czeństwa. Wyprawę zorganizował pan  
wicedyrektor Marceli Pacut oraz  
wychowawczynie pierwszoklasistów we 
współpracy z funkcjonariuszami Komendy 
Powiatowej Policji w Myślenicach. Dzieci 
założyły kamizelki odblaskowe i zabrały ze 
sobą transparent zachęcający do noszenia 
elementów odblaskowych. Akcja była po-
wiązana z realizacją konkursu „Odblaskowa 
Szkoła”, do którego przystąpiliśmy we 
wrześniu 2017 r. 

 Dzielnicowy Sułkowic, pan Andrzej Buszko 
opowiedział o podstawowych zasadach, 
jakie obowiązują pieszych. Zatrzymywał 
grupę na chodniku, przed skrzyżowaniem, 
przed przejściem dla pieszych oraz w innych 
miejscach i wyjaśniał sposób właściwego 
zachowania się. Idąc chodnikiem porusza-
my się prawą stroną. Przechodząc przez 
drogę, gdzie nie ma pasów, najpierw pa-
trzymy w lewo, potem w prawo i jeszcze raz 
w lewo. Na drodze nie zatrzymujemy się  
i nie biegniemy. W Rynku pan policjant 
zwrócił uwagę na duży ruch samochodów 
oraz pieszych zachęcając dzieci, by zawsze 
bacznie obserwowały otoczenie i to,  
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Na koniec dzieci z klas I a i b zatańczyły  
krakowiaka i podziękowały piosenką:  
„Tak my dzisiaj gościom z ochotą śpiewali. 
Pięknie dziękujemy, żeście nas słuchali. Gdy 
się podobało, wznieście ręce w górę. Dajcie 

OKLASKI ZA ODBLASKI 
 

17 października 2017 r. uczniowie z klas  
I a i b Szkoły Podstawowej nr 2  w Sułkowi-
cach wzięli udział w niecodziennej lekcji  
poświęconej bezpieczeństwu na drodze. 
Prowadzili ją funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Myślenicach.  
Było to kolejne działanie naszej szkoły  
podjęte w ramach realizacji programu 
„Odblaskowa szkoła”, do którego przystą-
piliśmy 15 IX 2017 r. Spotkanie zaaranżował 
pan wicedyrektor Marceli Pacut oraz   
wychowawczynie pierwszoklasistów Beata 
Szuba i Iwona Wrona. 
Dzielnicowy Sułkowic, pan Andrzej Buszko 
zwrócił uwagę dzieciom na to, by zakładały 
elementy odblaskowe zwłaszcza  
po zmroku. Taki obowiązek nakładają na 
wszystkich pieszych przepisy o ruchu dro-
gowym z dnia 31 VIII 2014 r.  
Znaczek odblaskowy oświetlony 
reflektorem samochodów odbija światło na  

 150 m. Pan policjant opisał, w jaki sposób 
należy go nosić, by być widocznym  
na drodze i w ten sposób zwiększyć bezpie-
czeństwo swoje oraz innych. Poza tym 
przypomniał dzieciom o przechodzeniu 
przez jezdnię w wyznaczonym miejscu 
i lewostronnym poruszaniu się po drodze, 
gdy nie ma chodnika. Położył także nacisk 
na to, by podróżując samochodem dzieci 
zawsze przebywały w foteliku, na tylnym 
siedzeniu i były zapięte pasem. 
 Na koniec uczniowie zostali wyposażeni  
w kamizelki odblaskowe i obiecali, że będą 
pamiętać o ich zakładaniu poruszając się po 
drodze, szczególnie wtedy, gdy zapadnie 
zmrok. Dzieci podziękowały panom poli-
cjantom za cenne wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa i zaprosiły do wspólnego 
zdjęcia na tle wykonanych przez siebie 
rysunków pod hasłem: „Jestem widoczny 
na drodze”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  co dzieje się wokół nich. W razie zagrożenia 
powinny natychmiast powiadomić rodziców 
lub inne dorosłe osoby, a nawet skorzystać   
z numerów alarmowych. Pan Andrzej opisał 
także znaki drogowe, szczególnie ważne  
dla  ruchu pieszych. 
W trakcie wycieczki uwagę przechodniów 
przykuwały kamizelki odblaskowe,     
w    jakie zostali wyposażeni nasi uczniowie. 
Starsi i młodsi zatrzymywali się , przyglądali  
i z  zainteresowaniem  czytali znajdujący się 
na transparencie napis motywujący do  za-
kładania znaczków odblaskowych . W zna-
czący sposób chronią one nasze bezpieczeń-
stwo, zdrowie i życie. Po przyjściu do  szkoły 
dzieci zaśpiewały panom policjantom pio-
senkę pt.: „Bądźmy ostrożni” i zaprosiły do 
wykonania pamiątkowego zdjęcia.  
 

mgr Iwona Wrona  
 
 
 

DLA BABCI I DZIADKA  

ŚWIECIMY  PRZYKŁADEM 

23 października 2017 r. w trosce o bezpie-
czeństwo seniorów, zaprosiliśmy do naszej 
szkoły babcie oraz dziadków. To wyjątkowe 
spotkanie zorganizowała pani Dyrektor 
Stefania Pilch oraz wychowawczynie pierw-
szych klas Beata Szuba i Iwona Wrona. Było 
ono kolejnym działaniem naszej szkoły pro-
mującym zakładanie znaczków odblasko-
wych, które wyraźnie poprawiają bezpie-
czeństwo pieszych na drodze, zwłaszcza w 
okresie jesienno-zimowym.  
 Uczniowie z klas I a i b założyli kamizelki 
odblaskowe, zabrali wykonany przez siebie 
transparent z napisem „Dla babci i dziadka 
świecimy przykładem” oraz powitali gości 
okrzykiem „Jesteśmy maluchy-odblaskowe 
zuchy!”. Podczas spotkania dzieci  
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FESTIWAL ENERGII 
 

22 września 2017r. w ZSZiO odbył 
się  Festiwal Odnawialnych Źródeł Energii 
pod hasłem: „Skuteczne ograniczanie  
niskiej emisji”. Organizatorami byli:  
dyrektor ZSZiO w Sułkowicach oraz Instytut 
Zrównoważonej Energii "Miękinia" sp. 
z  o.o. Uczniowie z naszej szkoły wzięli  
w nim liczny udział. Można się było  
dowiedzieć czym i w jaki sposób pozyskiwać 
ciepło, zużywając przy tym jak najmniej 
e n e r g i i  e l e k t r y c z n e j ,  w ę g l a  
i  nie zanieczyszczając środowiska.  
Specjaliści z Instytutu tłumaczyli  na czym 
polega nowoczesne spalanie. W busie – 
mobilnym laboratorium POLoNEs - obok 
siebie postawione były trzy generatory  
ciepła (pompa ciepła, piec na ekogroszek  
i  pelet) i można było dowiedzieć się który 
piec najbardziej zanieczyszcza powietrze.  
W drugim busie omówione zostały odna-
wialne źródła energii możliwe do zastoso-
wania w domu i energetyka słoneczna.  
Gimnazjaliści zostali oprowadzeni  
po szkolnych laboratoriach OŹE  
i warsztatach szkolnych. Zespół Szkół  
Zawodowych i Ogólnokształcących  
w Sułkowicach niedawno otworzył nową 
specjalność z zakresu odnawialnych źródeł 
energii (technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej) i jej dyrektor zachęcał 

mgr Anna Gatlik 
 

PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARO-
DOWYM MIESIĄCEM  

BIBLIOTEK SZKOLNYCH. 
 

Po raz kolejny na całym świecie październik 
obchodzony jest jako Międzynarodowy  
Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto to, 
ustanowione w 1999 roku przez  
Międzynarodowe Stowarzyszenie  
Bibliotekarstwa Szkolnego, ma na celu 
zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek 
w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu  
zainteresowań czytelniczych. Początkowo 
był to jeden dzień, a od 2008 r. – biblioteki 
świętują przez cały miesiąc październik.  
To wspaniała okazja, aby rozbudzać  
i kształtować kulturę czytelniczą uczniów, 
zainteresować uczniów i nauczycieli  
działaniami biblioteki, aby podzielić się  
swymi pomysłami. W tym roku szkolnym 
biblioteki świętują pod hasłem: „KSIĄŻKA 
NAS ŁĄCZY”. W ramach święta biblioteka 
zorganizowała konkurs plastyczny dla klas 4 
i 7 pod hasłem Kto czyta książki żyje wielo-
krotnie. Do konkursu zostało zgłoszonych 29 
prac z czego czterem przyznano miejsca. 

do konkursu, biorąc pod uwagę estetykę 
pracy, oryginalność wykonania,  
samodzielność i przyznała: 1 miejsce:  
Ola Kuźniar, Julia Kurowska 4a; 2 miejsce: 
klasa4a; 3miejsce: ex aequo: 
Jagoda Chomenko, Jakub Moskal, Piotr 

Król, Bartosz Świałoń, Gabriela Profic 7b 
oraz Kinga Tyrawa 7b. Zwycięzcom  
serdecznie gratulujemy! 
 
Formą promocji tego święta jest też zakup 
nowości wydawniczych zakupionych  
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Program dotyczy wspierania 
organów prowadzących szkoły oraz biblio-
teki pedagogiczne w zakresie rozwijania  
zainteresowań uczniów przez promocję  
i wspieranie czytelnictwa dzieci  
i  młodzieży. 

 
 

Zwycięska praca 
 

 
mgr Anna Gatlik 

DZIEŃ SYBIRAKA 
 

15 września na pierwszej lekcji nadana zo-
stała audycja radiowęzła poświęcona  
Dniu Sybiraka. Święto to przypada  
17 września w rocznicę napadu Związku 
Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.  
Najważniejsze w tym dniu jest przypomina-
nie prawdziwych losów Sybiraków czyli 
osób zesłanych na Syberią zarówno  
w carskiej Rosji, jak i ZSRR. Podczas audycji 
wysłuchaliśmy najważniejszych faktów 
historycznych, wspomnień i wierszy zwią-
zanych z tą tematyką.  

 
mgr Dorota Węgrecka-Wójcik 

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE 

 
Tegoroczne spotkania profilaktyczne nosiły 

tytuł ,, Porozmawiajmy o narkotykach  

i innych środkach psychoaktywnych. Zagro-

żenia dla każdego z nas”. 

Nas czyli uczniów klas czwartych, klas  

siódmych, klas drugich i trzecich  

Gimnazjum, wychowawców i nauczycieli. 

Spotkania prowadził Pan Marek  

Szczotkowski profilaktyk i edukator.  

Celem spotkań było: 

 Ukazanie fałszu przekonania o atrakcyj-
ności kontaktu z używkami 

 Przedstawienie faktów i mitów związa-
nych z  zażywaniem niedozwolonych 
substancji psychoaktywnych 

 Uświadomienie wpływu środków odu-
rzających na zdrowie i zachowanie 

Niewątpliwym atutem spotkań było wyko-

rzystanie multimediów.  
    Pedagog szkolny 


