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BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ 

 
Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda 
na nartach czy łyżwach oraz inne szaleń-
stwa na śniegu mogą sprawić wiele rado-
ści i wzmocnić naszą kondycję fizyczną. 
Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwy-
kle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność! 

 

 Wychodząc bawić się na powietrze, 
ubieraj się stosownie do pogody, 
tak, aby nadmiernie nie wychłodzić 
swojego organizmu. Idąc na górkę, 
czy dłuższy spacer w zimowej aurze 
warto się zaopatrzyć w ciepły napój 
w termosie; 

 Do zabaw na śniegu, zjazdów na 
sankach wybieraj miejsca bezpiecz-
ne, z dala od ruchliwych ulic, skrzy-
żowań i ciągów komunikacyjnych. 
Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża 
się droga hamowania pojazdów, 
więc zachowaj szczególną ostroż-
ność będąc w pobliżu jezdni; 

 Najlepiej przed rozpoczęciem zaba-
wy na górce obejrzyj trasę zjazdu, 
usuń z niej niebezpieczne przedmio-
ty, takie jak kamienie, gałęzie 
drzew; 

 Dostosuj się do kierunku ruchu obo-
wiązującego na trasie zjazdu, nie 
przechodź w poprzek toru; 

 Ważny dla Twojego bezpieczeństwa 
jest też stan techniczny sanek, czy 
innych przedmiotów, na których 
zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wy-
stające śruby lub gwoździe to po-
ważne ryzyko wyrządzenia sobie 
krzywdy; 

 

 
 

 Nie ślizgaj się na chodnikach i przej-
ściach dla pieszych, gdyż wyślizgana 
nawierzchnia stanowi ryzyko zła-
mań kończyn dla innych osób; 

 Pamiętaj, że zagrożenie dla zdro-
wia, a nawet Twojego życia, stano-
wią zwisające z balkonów i dachów 
masywne sople lodu. W takim przy-
padku zrezygnuj z zabawy w tym 
miejscu, powiadom o sytuacji osoby 
dorosłe lub Straż Pożarną, która 
usunie niebezpieczeństwo; 

 Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżka-
mi, gdyż takie zachowanie może 
być przyczyną kolizji lub wypadku 
drogowego; 

 Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z 
ubitego śniegu lub z twardymi 
przedmiotami w środku, gdyż może 
doprowadzić to do obrażeń ciała; 

 Korzystaj wyłącznie ze specjalnie 
przygotowanych lodowisk. Pod 
żadnym pozorem nie wchodź na lód 
zamarzniętych zbiorników wod-
nych, jezior, kanałów, stawów, itp. 
Pozornie tylko gruby lód może w 
każdej chwili załamać się pod twoim 
ciężarem; 

 Kulig organizuj wyłącznie pod nad-
zorem osób dorosłych; sanki łącz 
grubą, wytrzymałą liną, aby nie 
odczepiły się podczas jazdy; 

 Nie dołączaj sanek do samochodu, 
gdyż może się to skończyć tragicz-
nie; 

 Podczas zabaw na śniegu i lodowi-
sku pilnuj swoich wartościowych 
przedmiotów. Jeśli to możliwe port-
fel lub telefon komórkowy oddaj do 
depozytu lub pod opiekę zaufanej 
osobie. 
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Od redakcji: 
Witamy wszystkich bardzo serdecznie  
w drugim w tym roku szkolnym , a pierw-
szym w roku kalendarzowym numerze No-
winek Szkolnej Rodzinki.  Wiele już za nami; 
jeszcze  miesiąc dzieli nas od zakończenia  
I semestru nauki i ferii zimowych. Spędźmy 
go w szkole jak najlepiej  z naszą gazetką 
pod pachą :).    
 

Redakcja 

 
 
 

OBCHODY 100- LECIA  
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI 
 

W tym roku przypada 100 rocznica odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Nasza szko-
ła  przygotowuje mnóstwo projektów mają-
cych upamiętnić to wydarzenie. Już teraz w 
bibliotece możecie podzielić się życzliwką  
(czyli  życzliwymi uwagami skierowanymi 
do kolegi/koleżanki  czy nauczyciela napisa-
nymi na karteczce)  wrzucając ją do specjal-
nie przygotowanej urny– gwarantujemy, że 
zostanie dostarczona do wskazanej osoby! 
Czekamy także na Wasze propozycje odno-
śnie  gier i zabaw inspirowanych tymi z cza-
sów waszych dziadków i pradziadków . Li-
czy my n a wa s zą k re aty wno ść! 
 
                Redakcja 

 

Cytat na dobry początek: 
  „Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć  
w świecie”. 

                                   Mahatma Gandhi 
 
Stopka redakcyjna: 
Redaktor naczelny – Joanna Turek 3d 
Uczniowie:   
Dawid Domas 3a,  Izabela Płoszczyca 4b,  
Karolina Żurek 3e, Barbara Żurek  3a 
Nauczyciele : mgr Dorota Węgrecka– Wójcik,  
mgr Anna Gatlik 
Opiekun szaty graficznej: mgr Dorota Węgrecka– 
Wójcik 
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HUMOR 
 

Gość zwraca się do kelnera: 
- Miesiąc temu jadłem tutaj doskonałą pie-
czeń. Proszę o taką samą. 
- Niech szanowny pan chwilkę poczeka. 
Zapytam w kuchni, czy jeszcze jej trochę 
zostało! 
 
Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w lote-
rii. Zawołał swoje dzieciaki i spytał, które z 
nich powinno otrzymać prezent: 
- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - 
Kto nigdy nie pyskuje mamie? Kto robi 
wszystko, co każe?  
Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie: 
- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę. 
 
Rozpaczliwie płaczącego syna pyta ojciec: 
- Dlaczego płaczesz synku? 
- Zgubiłem 10 zł, odpowiada syn. 
- Nie płacz, dam ci 10 zł 
Dziecko się uspokoiło, a po chwili wpada 
jeszcze w większą rozpacz. 
- Co się stało synku? - pyta ojciec. 
- Gdybym nie zgubił tamtych 10 zł, to miał-
bym teraz 20 zł. 
 
Policjant zatrzymuje bacę jadącego furman-

ką. 

- Baco, co wieziecie? 

Baca nachyla się i szepcze: 

- Siano. 

- Czemu tak cicho mówicie? 

- Żeby koń nie usłyszał! 

 
 

CIEKAWOSTKI O POLSCE 
 
Warszawa po angielsku to Warsaw, czyli w 
dosłownym tłumaczeniu "widziała wojnę". 
To określenie jest o tyle trafne, że po upad-
ku powstania warszawskiego i dalszych 
działaniach wojennych 85 proc. budynków 
stolicy leżało w gruzach. 
 
Okazuje się, że wyprodukowanie jednego 
grosza wcale nie jest warte grosz. Szacuje 
się, że na wybicie jednej monety potrzeba 
od pięciu do ośmiu groszy. 
 
Argentyna to jedyny kraj na świecie, gdzie 
co roku, 8 czerwca obchodzi się Dzień Pola-
ka. "Día del Colono Polaco" czyli Dzień Pol-
skiego Osadnika został ustanowiony w 
1995 roku. To święto narodowe, które upa-
miętnia przybycie pierwszych Polaków do 
Argentyny. Wydarzenie to datuje się na 
początek czerwca 1897 roku. 
 
Polska biżuteria z bursztynem od wielu lat 
jest naszą wizytówką za granicą. Na świato-
wym rynku mamy prawie 70% udziału w 
produkcji ozdób z bursztynu. Najważniej-
szym kierunkiem eksportu tego minerału są 
rynki amerykański, azjatycki i europejski. 
 
Od 1600 do 1945 roku Polska była okupo-
wana bądź w jakiś inny sposób walczyła o 
wolność skromne... 43 razy. Bez względu 
na to, co faktycznie i w jaki sposób policzo-
no, jest to niemała liczba, dobrze obrazują-
ca polskie dzieje. 
 
Szable używane przez husarzy zostały 

uznane przez specjalistów, za najlepszą 

broń białą stworzoną przez człowieka, dużo 

lepszą niż japońska katana. 

 

mgr Anna Gatlik 

Życzymy Wam 2018  roku 
pełnego optymizmu, radości,  

szczęścia i powodzenia. 
Niech  spełnią się Wasze  

wszystkie marzenia!  
 

Redakcja 
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WYWIAD  

Z PANIĄ HALINĄ KWINTĄ-  
NASZĄ SZKOLNĄ PIELĘGNIARKĄ 

 

 

 

Jaką szkołę Pani ukończyła? 

HK: Ukończyłam liceum medyczne co dało 
mi uprawnienia do wykonywania zawodu 
pielęgniarki.  
 
Co wpłynęło na wybór Pani zawodu? 
HK: Już od dziecka podobał mi się zawód 
pielęgniarki. W szkole podstawowej działa-
łam w PCK (Polski Czerwony Krzyż- organi-
zacja humanitarna <przyp. red.). 
 
Jakie cechy charakteru preferują osobę do 
pracy w tym zawodzie? 
HK: Cierpliwość i chęć niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi to według mnie nie-
zbędne cechy, które musi posiadać osoba 
pracująca na tym stanowisku. 
 
Czy jest to zawód tylko dla dziewcząt? 
HK: Nie. Jest to zawód również dla męż-
czyzn, choć ja w swojej klasie w liceum mia-
łam tylko jednego kolegę.  
 
Od ilu lat jest Pani pielęgniarką? 
HK: W zawodzie pracuje już 27 lat. 
 
 

Czy zawsze pracowała Pani w szkole? 
Nie. Większą część dotychczasowej  pracy 
zawodowej spędziłam jako pielęgniarka na 
izbie przyjęć w szpitalu w Myślenicach.  
 
Na czym polega dokładnie Pani praca  
w naszej szkole? 
Moja praca w szkole polega przede wszyst-
kim na profilaktyce i promocji zdrowia 
wśród całej populacji szkolnej oraz udziela-
niu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
i zachorowaniach. Staram się wszystkich 
zachęcić, by dbali o swoje zdrowie, ponie-
waż choroba nie jest na pewno miłym sta-
nem. W naszej szkole jest prowadzona flu-
oryzacja. Myślę, że wszyscy wiedzą, że ma 
to związek z zapobieganiem chorobie 
próchnicowej zębów. Wszystkich uczniów 
szkoły podstawowej zachęcam do czynnego 
udziału w tej akcji. Wystarczy tylko przy-
nieść szczoteczkę do zębów. 
  
Z czym najczęściej zgłaszają się do Pani 
uczniowie? 
Nie ma tego dużo. Uczniowie zgłaszają się 
najczęściej z bólami brzucha, głowy oraz 
zranieniami i stłuczeniami wynikłymi pod-
czas lekcji wychowania fizycznego.  
 
Czy z Pani pomocy korzystają także pra-
cownicy szkoły? 
Tak, zdarza się, że pomagam nauczycielom  
i pracownikom szkoły np. w przypadku na-
głego bólu głowy. 
 
Czy dużo jest w szkole poważnych wypad-
ków? 
Nie i mam nadzieję, że to się nie zmieni. 
 
Jakie ma Pani marzenie zawodowe? 
Trudno mi powiedzieć. W naszej szkole 
mam już bardzo estetyczny i dobrze wypo-
sażony gabinet, życzyłabym sobie, aby  

INTERNETOWE NARZĘDZIA:  
 

PINterest  
 
Pinterest to w Polsce ciągle jeszcze bardzo 
mało popularny serwis. Dla mnie stał się 
kopalnią inspiracji. 
 
O co w tym całym Pintereście chodzi? 
Pinterest jest serwisem społecznościowym 
przeznaczonym do kolekcjonowania treści 
wizualnych.  
Prościej mówiąc, Pinterest jest zbiorem 
tablic ze zdjęciami, z których każde jest 
linkiem do jakiejś strony. Tworzy 
to bogatą bazę zdjęć. Każdy użytkownik 
Pinteresta może przypiąć (przypinować) 
do swojej tablicy dowolne zdjęcie znalezio-
ne w internecie. Zebrane w ten sposób zdję-
cia to tzw. piny. Zdjęcia te mogą być póź-
niej „przepinowane” na tablice innych użyt-
kowników.  
 
Historia Pinteresta 
Pinterest powstał w marcu 2010 roku 
w Stanach Zjednoczonych (w tym samym 
miesiącu co Instagram). Pinterest jest 36. 
najpopularniejszą stroną internetową 
na świecie. W Polsce z Pinteresta korzysta 
ok. 1,5 mln użytkowników miesięcznie (~8% 
mieszkańców i rośnie). Jest jednym 
z najszybciej rozwijających się portali spo-
łecznościowych. Pod tym względem prze-
gonił Facebooka i Twittera, a ustąpił pola 
Google+. 
 
Po co więc ten cały Pinterest? 
Pinterest umożliwia wyszukiwanie interesu-
jących stron powiązanych tematycznie 
z naszymi zainteresowaniami. Nie wszyscy 
wiedzą, zdjęcia przypinane do tablic są 
tak naprawdę linkami do stron, z których 
pochodzą.   

Wystarczy kliknąć dwa razy w zdjęcie al-
bo poszukać przycisku „Odwiedź stronę” 
i już jesteśmy w serwisie, w którym jest 
mnóstwo podobnych zdjęć! 
 
Do czego można wykorzystać Pinterest? 
Pinterest jest nieskończonym źródłem inspi-
racji w każdej dziedzinie! Ja osobiście mam 
utworzonych wiele tablic z pinami cieka-
wych prac plastycznych, wykrojów, cytatów 
i aranżacji wnętrz.  
Tutaj mam wszystko, czego potrzebuję: 
miliony zdjęć, wyszukiwarkę i linki 
do serwisów, które uważam za godne od-
wiedzenia. A to wszystko dostępne 
za darmo i z każdego komputera, tableta 
czy smartfona – wystarczy się zalogować! 
Oczywiście, jak każdy inny serwis społecz-
nościowy, Pinterest również daje możliwość 
wyróżniania pinów i obserwowania innych 
użytkowników, którzy mają ciekawe piny. 
Można również przeglądać ich tablice 
w poszukiwaniu podobnych pinów lub za-
cząć je obserwować. 
 

(źródło:  www.tygrysiaki.pl) 
mgr Dorota Węgrecka-Wójcik 

 

Uczniowie klasy I ubierają szkolną choinkę. 
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wykorzystywany był tylko w celu działań 
profilaktycznych, aby społeczność szkolna 
była zdrowa i nie zdarzały jej się wypadki. 
 
Czy może Pani poradzić naszym kolegom  
i koleżankom jak powinni dbać o zdrowie 
zimą? 
Aby cieszyć się dobrą kondycją zimą należy 
się zdrowo odżywiać. Zimą organizm czło-
wieka wymaga więcej ciepła i poszukuje 
większych ilości witamin z grupy A, B i E. 
Warto zatem spożywać ciepłe posiłki, w 
których skład będą wchodziły przede 
wszystkim warzywa, mięso, oleje itp. Cie-
płe, gęste zupy, pełnoziarniste pieczywo, 
suszone owoce mogą stanowić pomoc 
przed nagłą utratą ciepła i wzmocnić prace 
takich organów jak np. nerki. Zimą bardzo 
ważny jest także odpowiedni ubiór. Odpo-
wiednio wcześniej powinniśmy się zaopa-
trzyć w ciepłe, nieprzemakające buty, cie-
płą, nieprzemakającą kurtkę, rękawiczki, 
szalik i czapkę. Tak naprawdę to właśnie 
buty i czapka odgrywają zimą najistotniej-
sza rolę, bowiem ciepło najszybciej ucieka z 
organizmu człowieka przez głowę i stopy. 
Bardzo dobrze sprawdza się ubieranie na 
tzw. cebulę, a zatem zakładanie na siebie 
kilku warstw odzieży zamiast jednej, grubej 
kurtki. Kilka warstw odzieży tworzy bowiem 
warstwę izolacyjną, która znacznie wolniej 
powoduje utratę ciepła z organizmu. Choć 
zima nie zawsze zachęca do wyjścia na 
dwór, to mimo wszystko warto robić sobie 
spacery. Sport uprawiany zimą znacznie 
poprawia samopoczucie, usprawnia orga-
nizm, wzmacnia go i  dodaje energii. Zimą 
warto również unikać chorych i samemu nie 
roznosić choroby, a zatem wcześnie rozpo-
czynać leczenie i pozostawać w domu, z 
dala od innych osób, unikając tym samym 
ryzyka zakażenia. 

 
 

A teraz prosimy o odpowiedź na kilka 
mniej oficjalnych pytań 
 
Kto jest pani największym autorytetem?  
Jan Paweł II. 
 
Jaka jest Pani ulubiona książka? 
Quo Vadis. 
 
Jaka jest Pani ulubiona pora roku? 
Wiosna. 

 

Dziękuję za rozmowę. 

 
Rozmawiał Dawid Domas z 3a 

Prace nagrodzone 1 miejscem w Szkolnym Konkursie 
stroików Świątecznych. Autorzy prac (od lewej): Anna 
Ciesielska 4a, Izabela Płoszczyca 4b, Bartłomiej Kurek 
3b. 

ŚWIETNĄ KSIĄŻKĘ  
PRZECZYTAŁAM/EM 

 
Książka pt. „Zła krew” została napisana 
przez Sally Green. Natknęłam się na nią 
przypadkowo w szkolnej bibliotece i po 
przeczytaniu jej opisu, byłam nią bardzo 
zaintrygowana oraz zafascynowana tema-
t y k ą ,  k t ó r ą  w y b r a ł a  a u t o r k a .  
Akcja książki dzieje się we współczesnej 
Anglii, gdzie żyją zwykli ludzie oraz czaro-
dzieje i czarodziejki, którzy dzielą się mię-
dzy sobą na dwie grupy. Tą lepszą – białą, 
oraz gorszą – czarną. Główny bohater nale-
ży do nich obu. Jest tak zwanym pół kodem. 
Jego matka była czystą, białą czarodziejką, 
a ojciec gorszym, czarnym czarodziejem. 
Nasz młody bohater musi zmagać się z nie-
nawiścią i pogardą ze strony „lepszych” 
czarodziei z powodu pochodzenia swojego 
ojca, który na domiar złego jest ścigany 
przez Radę Białej Magii za popełnione 
zbrodnie. Jednak to nie jest jedyne zmar-
twienie chłopca. Kiedy osiągnie osiemna-
ście lat, jego ojciec musi przekazać mu trzy 
dary, by ten w pełni mógł władać swoimi 
 mocami. Natan postanawia uciec i odszu-
kać swojego rodzica, niestety nie jest to 
łatwe. Chłopak jest ciągle ścigany, musi się 
bez przerwy ukrywać oraz nie może nikomu 
ufać. Nawet swojej rodzinie czy ukochanej. 
Mimo wszystko Natan ma pewną zasadę, 
dzięki której próbuje przerwać wszystkie złe 

chwile, które go spotykają. „Sztuczka pole-

ga na tym, by się nie przejmować. Nie zwra-
cać uwagi na to, że boli. Nie zwracać uwagi 
na nic./Najważniejsze to się wyluzować”. 
Powtarza ją zawsze, kiedy wie, że nie ma 
innego wyjścia z trudnej sytuacji. Dzięki niej 
ciągle żyje i nie daje się złapać czy podpo-
rządkować.  

Właśnie to najbardziej podoba mi się w tej 
książce. Charakter głównego bohatera, jego 
decyzje i myśli oraz jego każde postępowa-
nie. Jednak początek książki był dla mnie 
wielkim zaskoczeniem. Prolog był napisany 
w pierwszej osobie. Po raz pierwszy z czymś 
takim się spotkałam, ale moje zaskoczenie 
było pozytywne. Chociaż na samym począt-
ku trochę dziwnie się to czytało. Dodatko-
wym zaskoczeniem, były dla mnie niektóre 
ze scen, gdzie miałam wrażenie, że to nie 
powinno tak być lub za bardzo nie ma to 
sensu. Przykładowo nienawiść ze strony 
tylko jednego członka rodziny do Natana 
albo zaproszenie dla chłopca od starej 
wiedźmy na jej urodziny. 
Książka wzbudziła we mnie na tyle pozytyw-
nych emocji i jakże wielkiej ciekawości, że 
postanowiłam kupić sobie drugi tom, a za 
niedługo także trzeci. 

 
Karolina Żurek 3e 

 Aleksandra Kuźniar z klasy 4a odbiera  nagrodę za 1 
miejsce w Konkursie Pięknego Czytania. 
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NASI KOLEDZY Z BLISKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Martyna Burliga jest uczennicą klasy 4b. 
Należy do Samorządu Uczniowskiego, jej 
pasją są konie. Poznajmy ją bliżej. 
 
Jakie przedmioty w szkole lubisz najbar-
dziej a jakie najmniej? 
MB: Najbardziej lubię WF, a najmniej histo-
rię. 
 
Jakie masz pasje, czym się zajmujesz po 
lekcjach? 
MB: Po  lekcjach zajmuję się jazdą konną 
oraz uprawiam gimnastykę. 
 
Dlaczego warto jeździć konno? 
MB: Można mieć lepszy kontakt ze zwierzę-
tami. 
 
Jak często jeździsz? 
MB: Cztery razy w tygodniu. 
 
Czy trzeba posiadać jakieś specjalne umie-
jętności aby rozpocząć naukę jazdy kon-
no? 
MB: Trzeba mieć dobrą równowagę. 
 
Kim chciałabyś zostać w przyszłości i dla-
czego? 
MB: Weterynarzem bo lubię zwierzęta i 
mam z nimi dobry kontakt. 
 

  
Co rozumiesz przez słowo przyjaźń? 
MB: Osobę, która jest mi bliska. 
 
Czy masz zwierzątko?  
MB: Tak, mam sportową klacz, nazywa się 
Wenus i jest maści gniadej. 
 
Jakie były twoje najlepsze ferie? 
MB: Najlepsze ferie były 3 lata temu, kiedy 
uczyłam się jeździć na nartach. 
 
Dokończ zdania 
Moja ulubiona książka to Horseland. 
Moim idolem jest Shawn Mendes. 
Kraj, który chciałabym odwiedzić to Kanada. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 

 
Rozmawiała Izabela Płszczyca 4b 

 
.  

Zdjęcie autorstwa Patrycji Ptak 3c zajęło 1 miejsce w 
Szkolnym Konkursie na Selfie z Książką. 

  LUBIMY LEKTURY 
 

Czy na tym świecie istnieją jakie-
kolwiek „fajne” lektury?! Zapewne więk-
szość  z was zadała sobie kiedyś to pytanie. 
Przyznam szczerze – ja też. Ale wtedy bar-
dzo szybko do głowy przychodziła mi jakże 
oczywista odpowiedź – TAK!, a razem z nią 
w moim umyśle pojawiała się lista nie tylko 
bardzo wartościowych, ale także po prostu 
ciekawych książkę zaliczanych do chlubnej 
listy lektur szkolnych. „Ania z Zielonego 
Wzgórza”, „Chłopiec w pasiatej piżamie”, 
„Hobbit”, „W 80 dni dookoła świata”, „Ten 
obcy” czy nawet  „Quo vadis”… – mogłabym  
tak wymieniać w nieskończoność! Dziś jed-
nak przedstawię wam jedną lekturę 
„Wiedźmin. Miecz przeznaczenia” i w kilku 
argumentach udowodnię, że naprawdę 
warto poświęcić tej książce chociaż odrobi-
nę uwagi. 
 Na początek warto byłoby zapoznać 
się trochę z autorem. Andrzej Sapkowski 
jest z wykształcenia ekonomistą. Jako twór-
ca fantasy debiutował w 1986 r. opowiada-
niem „Wiedźmin”, które dało początek całe-
mu cyklowi oGeralcie z Rivii. Sapkowski jest 
zdobywcą wielu prestiżowych nagród, w 
tym w 2009 r.został nagrodzony nagrodą 
David Gemmell Legend Award for Best Fan-
tasy Novel jako pierwszy nieanglojęzyczny 
pisarz oraz pięciokrotnie został laureatem 
nagrody im. Janusza A. Zajdla. Andrzej Sap-
kowski ma 69 lat i do dziś mieszka w rodzin-
nym mieście – Łodzi. 
 Jak widać już liczne wyróżnienia 

autora mogą nas zachęcić do sięgnięcia po 

„Miecz przeznaczenia”, ale także napędem 

do czytania może stać się interesująca fabu-

ła.Sapkowski wspaniale opisuje bitwy oraz 

inne dynamiczne momenty i wspaniale 

wprowadza je do całej opowieści.  

  
W książce znajdziecie nie tylko zapierające 
dech w piersiach zwroty akcji, zabawne 
opisy, ale także umiejętnie wplecione w 
fabułę przemyślenia dotyczące tak waż-
nych spraw jak np. czym jest prawda. 
 Kolejnym argumentem zachęcają-
cym do sięgnięcia po „Wiedźmina” są wspa-
niale wykreowane postacie. Zdawać by się 
mogło, że Sapkowski nie tylko wymyślił 
Geralta i inne postacie, ale również tchnął w 
nie życie. Pomimo tego, iż wiemy, że istnie-
nie wiedźminów, czarodziejów, niziołków i 
wszelkiego rodzaju innych stworów przed-
stawionych w książce jest niemożliwe, w 
trakcie czytania wydaje się, że gdyby teraz 
wyjść na ulicę zostałoby się otoczonym 
przez te wszystkie fantastyczne postacie. 
 Innym przekonującym powodem do 
przeczytania „Wiedźmina” jest ciekawy 
język. Zdaję sobie sprawę, że duża część 
młodzieży, włącznie ze mną, nie przepada 
za archaizmami, trudnymi nazwami, wy-
myślnymi, niecodziennymi zwrotami i inny-
mi tego typu udziwnieniami, ale Sapkowski 
wprowadza takie wyrażenia tak umiejętnie, 
że nie tylko nie przeszkadzają one czytelni-
kowi, ale wręcz zachęcają do dalszej lektu-
ry. Czytanie tej książki to czysta przyjem-
ność! 
 Mam nadzieję, że przedstawiłam 
wystarczająco wiele argumentów przeko-
nujących do sięgnięcia po książkę Andrzeja 
Sapkowskiego oraz że gdy będzie ona wa-
szą lekturą to nikt nie będzie się zastana-
wiał czy warto ją przeczytać.  

 

Barbara Żurek 3a 
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11 LISTOPADA 

 
99 – rocznica Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, to wyjątkowy dzień dla wszyst-
kich Polaków. Dzień, w którym oddajemy 
hołd tym, którzy walczyli o wolną 
i niepodległą Polskę, tym którzy oddali za 
Ojczyznę życie. To chwila wyjątkowej re-
fleksji, zadumy oraz lekcji historii. To jedno-
cześnie moment, w którym zadajemy sobie 
pytanie o nasz patriotyzm i rozumienie sło-
wa „WOLNOŚĆ”.  
W naszej szkole, jak co roku, zgromadzili-
śmy się, by wspólnie przeżywać tę uroczy-
stość podczas apelu z okazji Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Myślą prze-
wodnią tego dnia, stały się dla nas słowa 
Patrona naszej szkoły Prymasa Polski Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego: „Sztuką jest 
umierać dla Ojczyzny, ale jeszcze większą 
sztuką jest dobrze żyć dla niej”. 
Na tę wyjątkową lekcję patriotyzmu, całą 
społeczność szkolną, zaprosili uczniowie 
klasy III d wraz z wychowawczynią Panią 
Marią Lipińską oraz chórem szkolnym 
z klas: III a, III b i II e wspieranym przez na-
uczycieli – Panie: Beatę Szubę, Katarzynę 
Dąbrowską, Natalię Chuhai i Iwonę Dzidek. 
Dodatkowo o oprawę muzyczną zadbali 
uczniowie: Kamil  Sroka (kl. III e) 
i Bartłomiej Obajtek (kl. II e), którzy grając 
na saksofonie i werblach wykonali kilka 
pieśni patriotycznych, wprowadzając 
wszystkich uczestników uroczystości w czas 
zadumy i wzruszenia. Ponadto, uczennica 
klasy II c – Emilia Stokłosa wykonała taniec 
współczesny, ilustrując historię Polski od 
zaborów do Odzyskania Niepodległości. 
Autorzy tego patriotycznego spotkania 
mają nadzieję, że ten wyjątkowy moment 
pozostanie na długo w pamięci wszystkich 
uczestników, bo jak mówiła poetka Wisława 
Szymborska: 

Ziemio ojczysta, ziemio jasna, 
nie będę powalonym drzewem. 

Codziennie mocniej w ciebie wrastam 
radością, smutkiem, dumą, gniewem. 

Nie będę jak zerwana nić. 
Odrzucam pusto brzmiące słowa. 

Można nie kochać cię – i żyć, 
ale nie można owocować.” 

 
mgr Iwona Dzidek 

KONKURS  

NAMALUJ PATRONA 

 
 Konkurs był skierowany do klas pierwszych 
szkoły podstawowej. Celem konkursu było 
zapoznanie uczniów z postacią Stefana 
kard. Wyszyńskiego, jako Patrona naszej 
szkoły.  Wszystkie dzieci miały za zadanie 
pokolorować postać Patrona dowolną 
techniką, przy wykorzystaniu własnej po-
mysłowości i samodzielnej pracy. 
Wybór najlepszych prac był bardzo trudny, 
ponieważ każda zasługiwała na wyróżnie-
nie i pochwałę za trud i wielki wysiłek oraz 
zaangażowanie dzieci. Dokonując trudne-
go wyboru komisja konkursowa przyznała 
następujące miejsca: 
Klasa I A  
I miejsce: Moroń Dawid 
II miejsce: Jędrzejowska Wiktoria 
 II miejsce: Szuba Jakub 
 Klasa I B 
I miejsce: Rusek Nikola 
II miejsce: Kuraciński Hubert 
 III miejsce: Zawada Patrycja  
Zwycięzcom oraz wszystkim dzieciom 
dziękujemy za wykonanie prac i życzymy 
rozwijania wspaniałych talentów. 
 

 mgr Zbigniew Łapa 
 

PRZECIEKI  

Z BIBLIOTEKI 

 
SZKOLNY KONKURS  

PIĘKNEGO CZYTANIA  
i SELFIE Z KSIĄŻKĄ 

  
Konkurs Pięknego Czytania odbył się 12 
grudnia w naszej bibliotece. Celem konkur-
su było rozwijanie kompetencji czytelni-
czych, upowszechnienie czytelnictwa oraz 
uczenie aktywnego odbioru literatury. W 
konkursie wzięło udział 10 uczestników z 
klas 4 i 7, którzy czytali książki przygotowa-
ne przez bibliotekarzy. Prezentacja czyta-
nego fragmentu nie trwała dłużej niż 4 mi-
nuty. Zmierzono się z tekstem Małego Księ-
cia oraz Akademią Pana Kleksa. Komisja 
konkursowa przyznała 3 miejsca oceniając 
dykcję, poprawność  wymowy oraz orygi-
nalność interpretacji. Każdy starał się jak 
mógł, co starsi koledzy nagradzali gromkimi 
brawami.  Przyznano: 
I miejsce – Aleksandra Kuźniar 4a 
II miejsce – Oliwia Wołek 7a 
III miejsce – Jagoda Chomenko – 7b 
 
Konkurs Fotograficzny na Selfie z Książką 
polegał na wykonaniu zdjęcia rodzaju selfie 
(rodzaj fotografii autoportretowej, zazwy-
czaj wykonywanej z trzymanego w ręku lub 
na kijku do selfie aparatu cyfrowego, kame-
ry lub telefonu komórkowego. <przyp. red.) 
z  książką.  Nagrodzono 3 osoby : I miejsce-
Ptak Patrycja , II miejsce- Magdalena Ślu-
sarz, III miejsce- Sebastian Bochenek). 

 

mgr Anna Gatlik 

NAUCZYCIELE POLECAJĄ 
 

Niedawno całkiem przypadkowo wpadła  
w moje ręce powieść Nicolasa Sparksa 
"Ostatnia piosenka’’. Nie miałam wcześniej  
nigdy styczności z twórczością tego autora. 
Dowiedziałam się jednak, że jest mistrzem 
opowieści romantycznych. Potwierdził to, 
pisząc takie książki jak: "Pamiętnik", "List w 
butelce", "Na ratunek", "I wciąż ją kocham". 
Zostałam zaskoczona bardzo miło i pozy-
tywnie. Wszystkie moje obawy pękły jak 
bańka mydlana, kiedy po kilku rozdziałach 
doszłam do wniosku, że wprost nie mogę 
się oderwać od tej lektury. Na każdym kro-
ku napotykałam wiele tajemnic i niejasno-
ści, które podsycały moje zainteresowanie. 
Niejednokrotnie mocno wzruszyłam się 
podczas lektury tej książki, bardziej wrażli-
wym czytelnikom przyjdzie więc uronić przy 
niej niejedną łzę. Przeżywałam każdy mo-
ment z życia bohaterów. Ich rozterki i pro-
blemy niesamowicie uderzyły w moje serce. 
"Ostatnia piosenka" napisana jest przystęp-
nym, luźnym językiem, a jednocześnie to-
warzyszy jej głębokie przesłanie. Powieść 
Sparksa czyta się jednym tchem, warto 
polecić ją każdemu, "Ostatnia piosenka” to 
szansa, by lepiej zrozumieć typowego na-
stolatka. Śmiało mogę napisać, że dawno 
nie czytałam tak dobrze napisanej powieści. 
Dzięki niej już teraz wiem, że Nicholas 
Sparks potrafi uzależnić człowieka od swo-
ich książek i potrafi wzruszyć. Z miłą chęcią 
polecam ta książkę na długie zimowe wie-
czory. 

mgr Joanna Płoskonka 

https://maps.google.com/?q=3+zwyci%C4%99zc%C3%B3w&entry=gmail&source=g
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 
W piątek 24 listopada obchodziliśmy dzień 
Pluszowego Misia. Święto to, zostało usta-
nowione w 2002 roku w setną rocznicę po-
wstania pierwszego pluszowego misia. Z tej 
okazji w bibliotece szkolnej została zorgani-
zowana wystawa oraz zajęcia warsztatowe 
w których wzięły udział klasy I. Podczas 
zajęć przedstawiona została prezentacja 
multimedialna opisująca historię powstania 
misia, ciekawostki z życia niedźwiedzi oraz 
misiów znanych  z literatury i filmu. Następ-
nie uczniowie wykorzystując farby akrylowe 
oraz pędzle, gąbki, taśmę malarską oraz 
brokat tworzyli postać niedźwiedzia polar-
nego. Na zakończenie przy dźwiękach mu-
zyki lasu, każdy tuląc swojego przyniesione-
go specjalnie w tym dniu pluszowego przy-
jaciela,  mógł zregenerować siły wsłuchując 
się w bajkę relaksacyjną o misiu. 

 
mgr Dorota Wegrecka-Wójcik 

Prace wykonane przez pierwszaków podczas obchodów 
Dnia Pluszowego Misia. 

MAGICZNY DZIEŃ 

 
30 listopada na pierwszej lekcji odbyła się 
audycja radiowęzła mówiąca o Andrzejkach. 
Dowiedzieliśmy się jak długo sięga tradycja 
obchodów tego święta oraz jakie najpopu-
larniejsze wróżby mu towarzyszą. Przedsta-
wiciele Samorządu Uczniowskiego odwie-
dzili wszystkie klasy z przygotowanymi 
wcześniej karteczkami z wróżbą, aby każdy 
mógł sobie tego dnia powróżyć. Dziewczyny 
z radiowęzła zwróciły jednak uwagę na to, 
ze choć to andrzejki  „każda wróżba mruga 
do nas żartobliwym okiem”. 
 
                                      mgr Dorota Węgrecka-Wójcik 

  
 

ANDRZEJKI W KLASACH I 
 

30 listopada 2017 r. odbyły się zabawy an-
drzejkowe. Dzieci z klas I „a” i I „b” udekoro-
wały swoją klasę bibułą, serpentyną 
i balonami. Wspólnie z rodzicami zadbały 
także o słodki poczęstunek. Wychowawczy-
nie przygotowały dla uczniów wiele cieka-
wostek andrzejkowych, wróżb, konkursów 
i zabaw tanecznych. Dzieci chętnie wzięły 
udział w następujących wróżbach: „Drzewko 
szczęścia”, „Wirująca butelka”, „Kim będę”, 
„Podróż marzeń”, „Strzała amora”, „Buty” 
i inne. Do zabaw tanecznych należały m.in: 
„Pociąg”, „Kaczuszki”, „Taniec na gazecie”, 
„Pary z balonem”, „Brakujące krzesło” itp. 
Poza tym uczniowie wzbogacili swoją wie-
dzę na temat tradycji andrzejkowych, 
a także poznali najważniejsze wątki z życia 
św. Andrzeja. Zabawa była wspaniałą okazją 
do rozwijania współpracy między dziećmi 
i wzajemnego integrowania się rówieśni-
ków.  

 
mgr Iwona Wrona       

 

ŚWIECIMY NA PIERWSZYM 

MIEJSCU W POWIECIE 
 

27 listopada 2017 r. w Wydziale Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Krakowie została rozstrzygnięta VIII edycja 
Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa 
Szkoła”. Zwycięzców wyłonił zespół Jury 
składający się z przedstawicieli: Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopol-
skiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, 
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu,  
Wydziału Ruchu Drogowego KWP  
w Krakowie i Radia Kraków. 
Na 343 szkoły biorące udział w konkursie 
nasza szkoła zajęła  I miejsce w powiecie 
myślenickim i 36 miejsce w województwie 
małopolskim. Jesteśmy dumni z tego osią-
gnięcia tym bardziej, że do konkursu przy-
stąpiliśmy po raz pierwszy.  
13 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród wszystkim Laureatom w 
Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. 
Naszą szkołę reprezentowali dyrektor Ste-
fania Pilch, wicedyrektor Marceli Pacut, 
nauczyciele: Katarzyna Dąbrowska, wycho-
wawczyni klasy I „a” Beata Szuba i wycho-
wawczyni klasy I „b” Iwona Wrona, a także 
uczniowie  Jakub Szuba z klasy I „a” i Jan 
Szuba z klasy IV „b”. Nagrodą jest wygrawe-
rowany dyplom oraz plecaki. Na miejscu 
czekało na wszystkich wiele niespodzianek: 
m.in. prezentacja multimedialna na temat 
bezpieczeństwa oraz spotkanie z cztero-
krotnym rajdowym mistrzem Polski i trzy-
krotnym rajdowym mistrzem Europy Kaje-
tanem Kajetanowiczem. Uroczystość 
uświetnił koncert Jacka Stachurskiego w 
Sali Audytoryjnej wypełnionej po brze-
gi.Brawa należą się uczniom, nauczycielom, 
rodzicom i dziadkom, którzy przyczynili się 
do  
  

tego wspaniałego sukcesu naszej szkoły. 
Dziękujemy również aspirantowi Andrzejo-
wi Buszko z Komendy Powiatowej Policji w 
Myślenicach oraz redaktorkom gminnej 
gazety „Klamra” Annie Witalis-Zdrzenickiej 
i Joannie Kopciuch za współpracę. Zachęca-
my wszystkich do noszenia elementów 
odblaskowych na co dzień, które w istotny 
sposób poprawiają nasze bezpieczeństwo 
na drodze. 

                                                                                                           
mgr Iwona Wrona 

KONKURS STROIKÓW 

 Jak co roku w naszej szkole został zorgani-
zowany Konkurs Stroików Świątecznych, 
którego głównym celem było kultywowanie 
i podtrzymywanie tradycji i folkloru związa-
nego ze świętami Bożego Narodzenia. Pra-
ce stały na wysokim poziomie i jury miało 
trudny orzech do zgryzienia.  Po burzliwych 
obradach przyznano: 

1 miejsce ex aequo  
Izabela Płoszczyca klasa 4b  
Anna Ciesielska klasa 4b 
2 miejsce ex aequo 
Klaudia Jędrzejowska klasa 1a 
Zuzanna Gielata klasa 4b 
3 miejsce ex aequo 
Martyna Burliga klasa 4b 
Adam Ciężkowski klasa 1a 
w  kategorii klas VII Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum: 
1 miejsce 
Bartłomiej Kurek klasa 3d 
2 miejsce ex aequo 
Franciszek Gardoń klasa 7a 
Wiktoria Kiszka klasa 3e 
3 miejsce ex aequo 
Zuzanna Profic klasa 3e 
Krystian Malina klasa 2b 

mgr Dorota Węgrecka-Wójcik 

https://sjp.pl/ex+aequo
https://sjp.pl/ex+aequo
https://sjp.pl/ex+aequo
https://sjp.pl/ex+aequo
https://sjp.pl/ex+aequo
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DYSKOTEKA  

 
30 listopada 2017 roku odbyła się dyskoteka 
andrzejkowa zorganizowana przez Samo-
rząd Uczniowski.  
Zabawa trwała trzy godziny, a poprowadził 
ją szkolny DJ i przewodniczący szkoły Da-
wid Domas z klasy 3a gimnazjum. Dyskote-
kę urozmaicały zabawy i konkursy takie jak 
np. taniec w parach na gazetach, które skła-
dano na coraz mniejsze kawałki, a tancerze 
musieli się na nich zmieścić oraz tradycyjna 
zabawa andrzejkowa „Wyścig butów”.  

Dzięki dziewczynom z klasy 3a gimnazjum: 
Julii Dziadkowiec, Kindze Światłoń, Mag-
dzie Ślusarz oraz Basi Żurek, które przeisto-
czyły się tego wieczoru we wróżki można 
było poznać swoją przyszłość wróżąc mię-
dzy innymi z magicznych serc, kombinacji 
daty urodzenia, losując karteczki 
z zawodami, symboliczne przedmioty spod 
kubeczków. Katalog wróżb był obszerny, 
a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjąt-
kowego.  
Według uczestników zabawa była przednia. 
Pozostaje tylko czekać na kolejną dyskote-
kę. 

mgr Dorota Węrecka-Wójcik 

 

MIKOŁAJKOWA  

NIESPODZIANKA 
  
6 grudnia przyszedł do nas Święty Mikołaj. 
Dzieci i młodzież przywitały go przedsta-
wieniem pt.”Problemy w domku Świętego 
Mikołaja”. Uczniowie klasy VII a i VII b to 
aktorzy, którzy odtwarzali role przygotowa-
ne wspólnie z nauczycielkami świetlicy mgr 
Joanną Płoskonką oraz mgr Katarzyną Dą-
browską. Szczególną wagę Święty Mikołaj 

zwrócił na dzieci z Sułkowic , a ściślej mó-
wiąc na uczniów naszej szkoły. Po zakoń-
czonym spektaklu każde dziecko i dorosły 
otrzymali słodką niespodziankę-smaczne 
babeczki. 
Szczęśliwi i podekscytowani uczniowie 
wszystkich klas dziękują Świętemu Mikoła-
jowi i niecierpliwie czekają do grudnia 2018 
roku. 

Uczniowie 
 

Mikołaj nie zapomniał o dorosłej  społeczności naszej 
szkoły– na  zdjęciu jego wysłannicy z Samorządu 
Uczniowskiego. 

WYCIECZKA DO KINA 
 
8 grudnia uczniowie klasy 1a i 1b naszej 
szkoły, wybrali się na wycieczkę do Krako-
wa. 
Głównym celem wycieczki było obejrzenie 
filmu pt. „Pierwsza gwizdka” w kinie Cinema 
City Zakopianka. Bilety do kina były prezen-
tem od św. Mikołaja. Wszystkie dzieci z 
niecierpliwością czekały na ten wyjazd. 
Przed seansem uczniowie zakupili przeką-
ski, a następnie udali się do sali, gdzie zajęli 
wygodne miejsca.  
„Pierwsza gwiazdka” to historia narodzin 
Chrystusa opowiedziana z perspektywy 
zwierząt. Głównym bohaterem jest osiołek 
o imieniu Bo, który pewnego dnia ucieka z 
wiejskiego młyna, aby spełnić swoje marze-
nia. Towarzyszami jego przygód są: biały 
gołąbek Dave oraz owieczka Ruth. Zbieg 
okoliczności sprawia, że ich losy nieroze-
rwalnie splatają się z losami Maryi i Józefa. 
Podążając za gwiazdę, stają się wkrótce, 
niespodziewanymi bohaterami najwspanial-
szej historii- historii Bożego Narodzenia. 
Film bardzo się podobał i wprowadził 
wszystkich w bożonarodzeniowy klimat. 
Uczniowie wrócili do Sułkowic pełni wrażeń i 
nadziei na kolejny taki wyjazd. 
 

mgr Beata Szuba 
 

AUDYCJA NA „MIKOŁAJKI” 
 
6 grudnia na pierwszej lekcji usłyszeliśmy 
dźwięk sań-  jak się szybko okazało nie był 
to jednak Mikołaj ale dziewczyny z zespołu 
szkolnego radiowęzła. W trakcie audycji 
dowiedzieliśmy się jak to się stało, że Miko-
łaj z  miasta Patara nad Morzem Śródziem-
nym został świętym. Niewiele osób zapew-
ne wiedziało, że choć w tradycji europejskiej 

i polskiej św. Mikołaj jest postrzegany jako 
przyjaciel i dobrodziej dzieci, to jest on tak-
że patronem żeglarzy, rozbitków, a także 
rybaków, flisaków i przewoźników, ponie-
waż posiada moc poskramiania burz, pioru-
nów, sztormowych wichrów i wysokich fal 
morskich. Mikołaj jest także patronem 
więźniów i jeńców wojennych; a także mni-
chów, literatów, panien na wydaniu i 
uczniów. Na zakończenie dziewczyny zwró-
ciły uwagę na bardzo ważną rzecz odnośnie 
prezentów: „Liczy się nie wielkość prezen-
tu, ale dobra wola obdarowania i uczynienia 
kogoś- choćby na chwilę- odrobinę szczę-
śliwszym”. 

                                     mgr Dorota Węgrecka-Wójcik 
 

JASEŁKA 
 

Z okresem Świąt Bożego Narodzenia wiąże 
się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. 
Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji 
o Bożym Narodzeniu popularnie zwanych 
Jasełkami. Tegoroczne jasełka w naszej 
szkole zostały przygotowane przez uczniów  
klas czwartych I siódmych pod opieką księ-
dza mgr Wojciecha Borowca i  mgr Zbignie-
wa Łapę. Społeczności szkolnej zaprezento-
wano je 21 grudnia. Nie zapominając o naj-
ważniejszym – że to Boże Dzieciątko naro-
dziło się ponad dwa tysiące lat temu w Be-
tlejem -  dzieci wcieliły się w role Maryi i 
Józefa, pasterzy, aniołów, trzech króli. W 
świąteczną atmosferę wprowadziły nas 
kolędy, do których śpiewania włączyli się 
uczniowie i  nauczyciele. Po występie głos 
zabrała pani dyrektor Stefania Pilch składa-
jąc wszystkim świąteczne i noworoczne 
życzenia. Zwieńczeniem tego dnia były 
wigilie klasowe podczas których jak nakazu-
je tradycja przy wspólnym stole uczniowie 
dzielili się opłatkiem . 

 
mgr Anna Gatlik 


