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CIEKAWOSTKI 
 
Od maleńkiej muszki po ogromne wielory-
by, od futrzastej angory po oślizgłe węże, od 
szarych myszek po kolorowe pawie, od 
przyjaznych psów po przerażające rekiny – 
różnorodność świata zwierząt przyprawia o 
zawrót głowy, wciąż zadziwia i nieustannie 
fascynuje. Gwarantujemy, że nawet jeśli 
jesteś ekspertem w dziedzinie zoologii, po-
niższe ciekawostki o zwierzętach wprawią 
cię w osłupienie! 
 
1. Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść 
swoją własną mackę. 
2. Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale 
również na skórze. 
3. Pchła potrafi skoczyć na wysokość aż 200 
razy większą niż ona sama. 
4. Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i 
mają jedno oko koloru zielonego, a drugie 
koloru niebieskiego. 
5. Na każdego człowieka na ziemi przypada 
ponad milion mrówek. 
6. Język żyrafy jest koloru czarnego i jest tak 
długi, że może sobie nim wyczyścić uszy. 
7. Płeć żółwia można poznać po wydawa-
nych przez niego dźwiękach – samce burczą 
a samice syczą. 
8. Karaluch może przeżyć kilka tygodni po-
zbawiony głowy – ostatecznie zabija go 
głód. 
9. Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak 
opuszki ludzkich palców – ich odciski mogą 
służyć do identyfikacji osobników. 
10. Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego 
miejsce wytworzyć nowe. 
11. Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią 
latać w tył. 
12. Kacze kwakanie nie odbija się echem i 
nikt jeszcze nie wyjaśnił, dlaczego. 
13. Pamięć złotej rybki trwa zaledwie trzy 
sekundy. 
 

 
 

14. Serce krewetki umiejscowione jest w jej 
głowie. 
15. Ślimak może zapaść w sen na trzy lata. 
16. Oko strusia jest większe od jego mózgu. 
17. Podczas wylatywania z jaskini, nietope-
rze skręcają zawsze w lewo. 
18. Słonie to jedyne ssaki, które nie potrafią 
skakać. 
19. Konie i króliki nigdy nie wymiotują. 
20. W Australii żyje dwa razy więcej kangu-
rów niż ludzi. 
     
   mgr Ewa Nasiadka 
 
 

HUMOR 
 

Do Nowaków przyjechała w odwiedziny 
babcia: 
- Wnusiu, dobrze się chowasz? - pyta. 
- Staram się-wzdycha Pawełek. Ale mama i 
tak zawsze mnie znajdzie i wykąpie… 
 
Synku, kiedy poprawisz jedynkę z matema-
tyki? 
- Nie wiem, nauczycielka nie wypuszcza 
dziennika z rąk. 
 
Najlepszym prezentem od Ciebie dla mnie 
będą Twoje dobre stopnie. 
- Nic z tego tatusiu, już Ci kupiłem skarpetki. 
 
Dlaczego kładziesz mokrą chusteczkę na 
ścianie? 
- Tata kazał mi zrobić mokry okład w miej-
scu, w którym się uderzyłem. 
 
Masz dziewięć cukierków. Trzy dałeś Ani i 
trzy Zosi. Ile cukierków zostanie dla Ciebie? 
- pyta nauczycielka. 
- Za mało. 
 

mgr Ewa Nasiadka 
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Od redakcji: 
 
Witamy wszystkich bardzo serdecznie  
w trzecim w tym roku szkolnym numerze 
Nowinek Szkolnej Rodzinki. Wielkimi kroka-
mi zbliżają się Święta Wielkanocne, a tym 
samym okazja do odpoczynku przy dobrej 
lekturze. Jako rozgrzewkę przed obszerny-
mi tomami proponujemy naszą gazetkę ;). 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŻYCZENIA UCZNIÓW 
 

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycie-
lom radosnych Świąt Wielkiej Nocy, aby 

zajączek obdarował Was koszyczkiem peł-
nym szczęścia - klasa 3b 

 
Wspaniałych Świąt Wielkanocnych  
Pani Marcie Dzidek życzy klasa 7a 

 
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt 

Wielkanocnych dla ks. Wojciecha Borowca 
od klasy 4b 

 
Wesołych Świąt Wielkanocnych i mokrego 

dyngusa Panu Sławkowi Urbańczykowi  
życzy klasa 4b 

 
 

 

 
Cytat na dobry początek:                   
„Życie każdego człowieka jest baśnią napisa-
ną przez Boga” 

Hans Christian Andersen  
Stopka redakcyjna: 
Uczniowie:   
Julia Twardosz 3a, Barbara Żurek  3a, Patrycja Wata 2e, 
Magdalena Śmiłek 3e,  Magdalena Ślusarz 3a, Wiktoria 
Stokłosa 2d. 
Nauczyciele : mgr Dorota Węgrecka-Wójcik, mgr Anna 
Gatlik, mgr Ewa Nasiadka. 
Opiekun szaty graficznej: mgr Dorota Węgrecka-Wójcik 
 

2 15 

 ŚWIATŁO, KTÓREGO NIE WIDAĆ 
 
Marie-Laure mieszka wraz z ojcem w Pary-
żu. W wieku sześciu lat dziewczynka traci 
wzrok. Jej ojciec, wiedząc, że dziewczynka 
nie może poznawać i podziwiać pięknego 
Paryża podarowuje jej niezwykły, miniatu-
rowy model miasta. Gdy do stolicy Francji 
wkraczają hitlerowcy, Marie i jej ojciec mu-
szą uciekać do Saint-Malo położonego nad 
Oceanem Atlantyckim. Zagłębie Ruhry - tu 
w sierocińcu dorasta Werner i jego młodsza 
siostra. Niemiecki chłopiec jest niezwykle 
zafascynowany mechaniką. Pewnego dnia 
chłopiec znajduje stare radio, które własno-
ręcznie naprawia. Jego talent techniczny 
dostrzega hitlerowiec i postanawia go wy-
korzystać dla dobra nazistów. Werner trafia 
więc do elitarnej szkoły, gdzie  staje się 
świadkiem nieludzkich treningów i nienawi-
ści. Otwórzcie oczy i popatrzcie na to, co 
możecie zobaczyć, nim zamkniecie je na zaw-
sze. Anthony Doerr przedstawił nam jedną 
wielką łamigłówkę pełną szczegółów. 
,,Światło, którego nie widać'' pokazuje 
nam, jak wygląda wojna z perspektywy 
dwóch całkowicie innych osób – niemieckie-
go chłopaka- sieroty należącego do Hitlerju-
gend oraz niewidomej paryżanki. W książce 
pojawiają się także inni ciekawi bohatero-
wie. Opowieść bardzo wzrusza i daje do 
myślenia.  
Autor pracował nad powieścią przez 9 lat. 
Jego dzieło zostało w 2015 roku nagrodzone 
nagrodą Pulitzera w kategorii „fikcja literac-
ka”. Książka podzielona jest na 14 części, a 
każda część na mniejsze rozdziały. Akcja 
powieści rozpoczyna się 7 sierpnia 1944 
roku, jednak następna część ukazuje nam 
wydarzenia sprzed 10 lat. Historia ma swój 
finał współcześnie – w roku 2014.  
Krocz ścieżkami logiki. Każdy skutek ma przy-
czynę, istnieje wyjście z każdej sytuacji. Do 
każdego zamka można dopasować klucz.  
Czytając książkę, momentami płakałam, 
momentami nie rozumiałam decyzji boha- 

 
 
 
terów, a nawet czułam rozczarowanie. 
Wszystkie emocje sprawiły, że ,,Światło, 
którego nie widać'' jest moją ulubioną 
książką. Uważam, że historii takich jak ta, 
nie usłyszymy nawet w opowiadaniach 
naszych dziadków. Polecam tę książkę 
wszystkim. Jestem pewna, że nikt się nie 
zawiedzie.  

Wiktoria Stokłosa 2d 

 
 

SERWIS SPORTOWY 
 
We wtorek 6 lutego miały miejsce Gminne 
Zawody w Piłce Ręcznej Dziewczyn i Chłop-
ców. Zarówno w kategorii dziewcząt jak i 
chłopców zespoły naszej szkoły pod opieką 
mgr Marii Zajdy zajęły 1 miejsca. W katego-

rii chłopców startowały zespoły z Rudnika, 
Krzywaczki i Sułkowic. Drużyny uzyskały 
awans do udziału w zawodach na szczeblu 
powiatowym. W zawodach powiatowych 
chłopcy zajęli 3 miejsce, a dziewczyny 
oczko wyżej – drugie (na 6 startujących 
zespołów). Gratulujemy i dziękujemy za 
pełną zaangażowania grę oraz emocje, 
których dostarczyliście nam podczas zawo-
dów.  
      
    mgr Maria Zajda 

 
 
 

 
Aby Święta Wielkiej Nocy 

były wzorem duchowego wzbogacenia  
i umocnienia dającego radość,  

pokój i nadzieję. 
Wszelkiej pomyślności z serca  

życzy redakcja Nowinek. 
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WYWIAD Z PANEM  
STANISŁAWEM KOPCIEM 

 
właścicielem Firmy Skład Materiałów Bu-
dowlanych „Stanbud” z Biertowic, o któ-
rego Puchar w tym roku walczyły sporto-
we drużyny firmowe na corocznym 
„Turnieju Światłonia” organizowanym w 
hali sportowej im. Władysława Piątkow-
skiego. 
 
Turniej odbywa się od 2004 roku z inicjaty-
wy pasjonata sportu ś.p. Janusza Światłonia 
i ówczesnego prezesa Klubu Sportowego 
Gościbia Edwarda Łaskiego. Po tragicznej 
śmierci Janusza Światłonia w 2008 roku 
organizatorzy chcąc go uhonorować posta-
nowili nazwać turniej jego imieniem. Druży-
ny do turnieju wystawiają prezesi firm, fi-
nansując jego organizację. Głównym organi-
zatorem i fundatorem pucharu następnej 
edycji jest prezes zwycięskiej firmy. Turniej 
szybko zdobył rangę powiatowego, a na-
stępnie małopolskiego. Od początku ma 
charakter charytatywny, na każdym  turnie-
ju kilka tysięcy złotych przeznaczane  
jest na pomoc dzieciom niepełnosprawnym. 
 
Czy chciałby Pan wrócić do szkoły jako 
uczeń? 
Tak, chciałbym. 
 
Czy pamięta Pan swoją szkołę podstawo-
wą? Jaka ona była? 
Szkoła podstawowa była inna niż dziś. Nie 
było tyle pomocy dydaktycznych, ale miło 
się ją wspomina, zawsze się wraca do korze-
ni, do lat dzieciństwa, to są miłe wspomnie-
nia. 
 
Jakie przedmioty Pan najbardziej lubił? 
Najbardziej lubiłem matematykę. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kto jest Pana największym autorytetem? 
Autorytetem są dla mnie ludzie sportu ce-
chujący się determinacją, wytrzymałością,  
nieustanie kształtujący swój charakter. 
 
Czy można powiedzieć, że cząstka Pana 
pracy znajduje się w wielu domach w Gmi-
nie Sułkowice ze względu na charakter 
prowadzonej przez Pana działalności? 
Tak, moja praca jest w większości domów 
zauważalna właśnie przez to, że dostarcza-
my materiały budowlane, remontowe i wie-
le innych rzeczy. 
 
Kim są Pana klienci? 
Moimi klientami są ludzie, którzy szykują 
swoje gniazdko, remontują lub budują nowe 
domy. Mamy bardzo dobrych klientów, 
dzięki temu nasza firma wzrasta. 
 
Skąd narodził się pomysł na założenie 
własnej działalności gospodarczej o takim 
profilu? 
Pomysł narodził się 20 lat temu. Był to czas 
przemian gospodarczych. Rynek pracy się 
załamał, ponieważ firmy państwowe upada-
ły i trzeba było pomyśleć o założeniu własnej 
firmy.  
 
Czy prowadzenie firmy w tej branży uwa-
ża Pan za strzał w dziesiątkę? 
Tak, myślę, że to był strzał w dziesiątkę. 
 
A jak wyglądały początki funkcjonowania 
Pańskiej firmy? 
Wyglądały tak jak w każdej innej firmie. 
Znam wiele firm międzynarodowych, które 
zaczynały tak samo jak ja, były to tak zwane 
początki „w stodole”. To było zimą roku 
1998. Wydawać się może, że zakładanie 
firmy materiałów budowlanych w zimie to 
zły pomysł, ale było wręcz przeciwnie, po-
nieważ sezon zaczyna się w lecie i byliśmy 
już obeznani. Ludzie wiedzieli, że tego  
 
 

 

robić. Christiane wiedziała, do czego prowa-
dzą narkotyki, a mimo to sięgała po nie. Jak 
sama o sobie mówi: ,,jestem i pozostanę 
ćpunką, jarmarcznym dziwolągiem. Egzo-
tycznym zwierzęciem. Z gatunku "dzieci z 
dworca ZOO''. Moim zdaniem ta książka 
potrafi wstrząsnąć każdym i może sprawi, 
że zastanowimy się nad wyborami, które 
przyjdzie nam dokonywać.  

 
Wiktoria Stokłosa 2d 

GWIAZD NASZYCH WINA 
 

Ostatnio, kiedy rozmawiałam ze swoją ku-
zynką, na półce w jej pokoju zobaczyłam 
książkę z ciekawym tytułem Gwiazd na-
szych wina. Po przeczytaniu krótkiego frag-
mentu, od razu ją pożyczyłam. Uwielbiam 
taki typ książki, czyli romans, który skłania 
do przemyśleń. Jej autorem jest John Green. 
Główną bohaterką dzieła jest Hazel Grace 
Lancaster. Jest to szesnastolatka, która ma 
guza tarczycy z przerzutami do płuc. Drugi 
bohater to Augustus Waters, siedemnasto-
letni chłopak, który cierpiał na inny nowo-
twór - kostniakomięsaka. Pierwszy raz zo-
baczyli się na spotkaniu grupy wsparcia dla 
chorych nastolatków. Głównym wątkiem 
książki jest miłość młodych ludzi po przej-
ściach.  Chcą kochać, żyć normalnie, podró-
żować , ale lot do Amsterdamu, gdy ma się 
kłopoty z oddychaniem… to raczej nie jest 
dobry pomysł. Autor w niektórych momen-
tach bardzo mnie zaskoczył, np. spotkaniem 
bohaterów z pisarzem. Byłam nawet zła, że 
akcja nie potoczyła się tak, jakbym chciała. 
W życiu jednak też nie zawsze jest tak, jak 
tego oczekujemy. Czytając książkę, przeży-
wałam z bohaterami smutek, gdy stan zdro-
wia Hazel gwałtownie się pogorszył, ale 
także chwile wzruszenia. Oczywiście były 
też śmieszne momenty, kiedy wyszło na 
jaw, na co główna bohaterka zmarnowała 
swoje życzenie od Dżinów lub jak Isaac mścił 
się na swojej byłej dziewczynie, za to, że z 
nim zerwała. Najbardziej utkwiło mi w pa-
mięci zdanie: „Ból żąda by go czuć”. Książka 
stawia wiele pytań, skłania nas do zastano-
wienia się nad swoim życiem, postępowa-
niem.  
Polecam ją wszystkim. Warto także wspo-
mnieć, że powstała adaptacja filmowa tej 
książki.  
 

Magdalena Śmiłek 3e 
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typu firma powstanie i można się  u nas 
zaopatrywać w towar. 
 
Jak wyobrażał sobie Pan bycie przedsię-
biorcą zanim rozpoczął swoją działalność? 
Pracowałem wcześniej w firmie oferującej 
podobne usługi. Wiedziałem więc czego się 
mogę spodziewać. 
 
Czy dobrze jest mieć własną działalność? 
Myślę, że tak, choć związane jest to również 
z wieloma wyrzeczeniami. Potrzebne jest 
duże samozaparcie i dyscyplina, bo czło-
wiek sam musi sobie wyznaczyć granicę. 
 
Jakie są plusy prowadzenia własnej firmy? 
Plusem niewątpliwie jest to, że mogę wziąć 
udział w takim turnieju, mogę pomagać 
osobom poszkodowanym przez los i cieszyć 
się tym, że mając własną firmę mogę coś 
zrobić.   
 
A jaką rolę odgrywa Pańska rodzina  
w działaniach firmy? 
Rodzina odgrywa bardzo dużą rolę i nie-
zmiernie cieszy mnie to, że jest to firma 
rodzinna- 5 osób z Kopciów i rodzina ze 
strony małżonki. Zawsze staramy się pro-
blemy i konflikty rozwiązywać jak w rodzi-
nie. 
 
Jaki jest cel  i misja działania Pańskiej fir-
my, jaki ma Pan plan rozwoju? 
Celem działalności firmy jest rozwój i posze-
rzenie asortymentu tak, aby firma mogła 
spełniać wymagania i oczekiwania klientów. 
 
Pana zdaniem, kim jest przedsiębiorca?  
Przedsiębiorca to człowiek o wielkim samo-
zaparciu, potrafi sobie poradzić w dzisiej-
szych czasach, które na pewno są ciężkie. 
Musi to być  osoba odpowiedzialna. 
 
 

A jakie powinien mieć najważniejsze ce-
chy? 
Dyscyplina – to jest najważniejsza cecha, to 
jest kryterium bycia przedsiębiorcą. Musi 
być bardzo zdyscyplinowany i  przewidują-
cy. 
 
Czy spotkał się Pan ze stwierdzeniem,  
że przedsiębiorca pracuję 24 godziny na 
dobę? 
Spotkałem się. Staram się jednak oddzielać 
życie zawodowe od prywatnego do tego 
stopnia, że po pracy staram się nie rozma-
wiać na tematy zawodowe.  
 
Jakie trudności spotkały Pana podczas 
prowadzenia działalności? 
Nigdy nie miałem szczególnie dużych pro-
blemów, ale takie codzienne trudności, 
wynikające z potrzeby stałego doglądania 
interesu, niejednokrotnie się pojawiały. 
 
Czy miał Pan sytuację, z powodu której 
chciał  zrezygnować z  prowadzenia fir-
my? 
Pomimo tego, że bywa ciężko nigdy nie  
było takich momentów, w których chciałem 
zrezygnować. 
 
Co uznaje Pan za swój największy sukces? 
Największym sukcesem było wystartowanie 
z niczego, ponieważ ani ja, ani małżonka nie 
mieliśmy wsparcia finansowego ze strony 
rodziców, do tego mieliśmy dwójkę dzieci, 
więc musieliśmy ciężko pracować. Dzisiaj 
sukcesem jest posiadanie firmy, która liczy 
się na rynku nie tylko gminy ale także poza 
nią. 
 
Czy ma Pan jakieś rady dla młodych osób, 
które chciałyby prowadzić własną firmę? 
Tak jak już wcześniej mówiłem trzeba być 
zdyscyplinowanym, dążyć do celu, nie zała-
mywać się drobnymi niepowodzeniami 
 

ŚWIETNĄ KSIĄŻKĘ  
PRZECZYTAŁAM/EM 

 
CHATA 

 
,,Gdzie jest Bóg w tak okrutnym świecie, 
pełnym zła i bólu?”. Odpowiedź na to i inne 
pytania znajdziecie w książce pt. ,,Chata” 
M. Paula Younga. Mack Phillips to mąż Nan 
i ojciec piątki dzieci. Wiedzie spokojne i 
udane życie. Pewnego dnia wybiera się z 
synem Joshem i córkami Kate oraz Missy na 
biwak nad górskim jeziorem. Chwila nie-
uwagi bohatera powoduje tragedię. Gdy 
Mack ratuje życie starszym dzieciom, jego 
najmłodsza córka Missy zostaje porwana. 
Rozpoczynają się poszukiwania dziewczyn-
ki. Wkrótce w znajdującej się niedaleko 
zrujnowanej chacie policja odnajduje ślady 
brutalnego morderstwa. Mack nie może 
pogodzić się ze stratą dziecka i z tym, że nie 
mógł jej pomóc, gdy tak bardzo go potrze-
bowała. Czuje, że zawiódł jako ojciec. Mimo 
upływu czasu, który ponoć jest najlepszym 
lekarzem, nie potraf cieszyć się życiem. Po 
kilku latach od dramatu, bohater znajduje w 
skrzynce list z zaproszeniem do tej samej 
chaty, w której zginęła jego córka. Nadawca 
wiadomości  podpisuje się jak ,,Tata”, a tak 
zwykle zwraca się do Boga żona Macka. Na 
początku Phillips traktuje list jako żart, póź-
niej podejrzewa, że wysłał go sprawca 
śmierci jego córeczki, bo nie wysłał go chy-
ba sam Bóg?!  Wbrew rozsądkowi wybiera 
się do chaty…. Jeśli jesteście ciekawi, kogo 
ujrzy w chacie i o jakich rzeczach się dowie, 
koniecznie musicie przeczytać tę książkę! 
Polecam. 

 
Patrycja Wata 2e 

MY DZIECI Z DWORCA ZOO  
 

,,Nad moim łóżkiem wisiał plakat. Była na 
nim ręka kościotrupa. Pod spodem było napi-
sane „Taki jest koniec. Zaczęło się od cieka-
wości.” Główną bohaterkę poznajemy, gdy 
ta w wieku 6 lat przeprowadza się z rodzica-
mi i siostrą do Berlina. Dziewczyna nie ma 
przyjemnego dzieciństwa. Jej ojciec znęca 
się fizycznie nad nią, jej matką i siostrą.  
,,Ojciec (...) zrywał mnie z łóżka i spuszczał 
lanie. Mojej młodszej siostrze też się coś przy 
tym dostawało.(...) Mama stała wtedy prze-
ważnie w drzwiach i płakała. Rzadko kiedy 
odważyła się nas bronić, bo wtedy bił także i 
ją''. Christiane musi nauczyć się bezczelności 
i pewności siebie, ponieważ tylko tak może 
przetrwać w stolicy. W wieku 12 lat zaczyna 
palić haszysz, a chwilę później sięga po he-
roinę. ,,Raz śniłam, raz trzeźwo rozmyślałam. 
Wszystko się mieszało. Wydawało mi się, że 
każdy […] może bez trudu we mnie zajrzeć. 
Że każdy może czytać w moich szmatławych 
myślach.'' Głowna bohaterka szczegółowo 
opisuje stan, w którym się znalazła. Christia-
ne opowiada nam, jak wygląda życie osoby 
uzależnionej. Mówi o ludziach ze swojego 
otoczenia, którzy tak jak ona, w łatwy spo-
sób zniszczyli sobie życie. W książce spoty-
kamy wiele ciekawych postaci. Poznajemy 
ogromną ilość narkomanów w różnym wie-
ku, którzy zaczęli brać narkotyki z różnych 
powodów. Jednym z najciekawszych wąt-
ków jest relacja Christiane i Detlefa, który 
tak jak ona popadł w nałóg. Detlef był naj-
ważniejszą osobą w życiu głównej bohater-
ki. Oboje podejmowali próby skończenia z 
narkotykami. Żadna z nich się nie powiodła. 
Uważam, że pomimo faktu, iż książka zosta-
ła napisana ponad 20 lat temu, nadal jest 
aktualna. Każdy człowiek ma problemy, 
którym musi stawić czoła, niezależnie od 
tego, ile mamy lat, w jakim miejscu się znaj-
dujemy, kim jesteśmy. Potrafimy odróżniać 
dobro od zła, jednak nie zawsze chcemy to   
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bo zawsze takie są i być  wytrwałym. Duże 
znaczenie ma także rozsądek w działaniu. 
 
W ubiegłym roku Pańska firma wygrała 
turniej. Jak wyglądały przygotowania? 
Wygrana była dla nas niespodzianką, zaś 
jeśli chodzi o przygotowania to już wcze-
śniej braliśmy udział w kilku turniejach. Po-
magała córka, synowie są zawodnikami. 
Bardzo się z tego cieszymy, że wygraliśmy  
i teraz także walczymy bo „apetyt rośnie w 
miarę jedzenia”. 
 
Co konkretnie skłoniło Pana do tego aby 
wziąć udział w Turnieju Światłonia? 
Wcześniej w turnieju brali udział przedsię-
biorcy, których znałem, dlatego także po-
stanowiłem dołączyć.  Bardzo dobra jest 
inicjatywa, która ma jednoczyć i pomagać, 
bo wspomagamy charytatywnie osoby po-
szkodowane przez los. Jest to także propa-
gowanie sportu. 
 
Dziękujemy za rozmowę. 
 

Rozmawiały Barbara Żurek i Magdalena Ślusarz z 3a 

  
KARNAWAŁ  

W KLASACH PIERWSZYCH 
 

 8 lutego 2018 r. w tłusty czwartek, tuż 
przed zimowymi feriami odbyły się zabawy 
karnawałowe w klasach pierwszych. Dzieci 
ozdobiły swoje sale bibułą, serpentyną 
i balonami. Założyły stroje imitujące boha-
terów swoich ulubionych bajek, a także 
maski przygotowane na zajęciach artystycz-
nych. W klasach i na korytarzach szkolnych 
można było spotkać wiele różnorodnych 
postaci: Czerwonego Kapturka, Spiderma-
na, policjantów, piłkarzy, królewny i cały 
wachlarz kolorowych zwierzątek (myszki, 
pieski, króliczki, żabki itp.). Wszystkim  
 
 
 
 

  
 

dopisywały wspaniałe humory. Rodzice 
zadbali o słodki poczęstunek dla dzieci. 
Oczywiście dominowały pączki. Warto do-
dać, że polskie słowo karnawał to zapoży-
czenie z włoskiego „carnevale”, oznaczające 
„pożegnanie mięsa”. Stąd, w tym wesołym 
czasie na stołach dominują potrawy mięsne 
oraz słodkie przekąski. Chcemy spożyć jak 
najwięcej tych produktów, by nie brakowało 
ich nam podczas trwania Wielkiego Postu. 
Według staropolskich przesądów, jeżeli ktoś 
nie zje w tłusty czwartek ani jednego pącz-
ka, to w dalszym życiu nie będzie mu się 
wiodło. Wychowawczynie zorganizowały 
dla dzieci zabawy taneczne i konkursy 
z nagrodami. Były to m.in.: wybór króla 
i królowej balu, taniec z kotylionem, quiz 
o bajkowych balach, tańce z miotłą i ze 
wstążką, maskarada oraz wiele innych. Ich 
celem było przede wszystkim wzbogacenie 
wiedzy dzieci na temat tradycji karnawało-
wych w Polsce i na świecie. Najbardziej zna-
ny w Europie jest karnawał w Wenecji, który 
przyciąga tysiące turystów. Zaś największy 
i najbardziej widowiskowy karnawał odbywa 
się oczywiście w Rio de Janeiro. Nagłaśniany 
i rejestrowany przez media trwa 5 dni 
i 5 nocy. Jego podstawową atrakcją jest 
pokaz tańca latynoamerykańskiego- samby. 
W Kanadzie gorące tańce zastępują karna-
wałowe igrzyska w tworzeniu lodowych 
rzeźb. Natomiast w dawnej Polsce podczas 
zapustów odbywały się kuligi połączone 
z biesiadowaniem do białego rana i pochody 
przebierańców-turonia i zwierząt, którzy 
odwiedzali gospodarzy zbierając podarunki.  
Serdecznie dziękujemy Trójkom Klasowym 
za pomoc oraz wszystkim rodzicom, którzy 
poświęcili swój czas i zaangażowali się 
w przygotowanie zabaw karnawałowych dla 
naszych pierwszaków.  
 

mgr Iwona Wrona 
.  

  NAUCZYCIELE POLECAJĄ  
 

„Umarłem cztery razy” – Julii Lachowicz to 
wbrew tytułowi książka o nadziei. O tym jak 
łatwo można upaść i jak można się pod-
nieść. Ta reportażowo- biograficzna książka 
ukazuje rzadko spotykany u zdrowych ludzi, 
ogromny i niemożliwy do nasycenia apetyt 
na życie, chęć do wykorzystania każdej mi-
nuty. W wielkim skrócie o bohaterze Piotrze 
Pogonie: - 1 płuco, 2 medale Ironmana, 4 
daty urodzin, 30 lat z nowotworem, 94 bli-
zny po operacjach, 2800 przebiegniętych 
kilometrów, 34333 metry - łączna wysokość 
zdobytych szczytów. Był w życiu na samym 
szczycie  (biznesmen), zaznał bezdomności, 
zaczynania wszystkiego od zera. Nie szuka 
współczucia, ale uwielbia adrenalinę. Wspi-
nał się na Kilimandżaro z grupą niepełno-
sprawnych, biegał w maratonach, bez prze-
rwy ryzykował życiem. Nie pozwala sobie na 
chwilę załamania, a od innych wymaga tyle, 
co od siebie. To w relacjach interpersonal-
nych musi prowadzić do konfliktów, do nie-
zrozumienia. Ta książka wcale nie jest laur-
ką, bo i nie wszyscy Pogona kochają. Jednak 
on nigdy się nie poddaje. Każdy kopniak od 
losu traktuje jak motywację do zwiększone-
go wysiłku. Zachęcam do sięgnięcia po tą 
pełną emocji powieść. 

    mgr Anna Gatlik  

INTERNETOWE NARZĘDZIA 
  

Lubisz pisać? Albo czytać utwory tworzone 
przez anonimowych twórców? Chcesz 
sprawdzić odbiór swojej twórczości? God-
nym polecenia narzędziem jest Wattpad. 
Jest to platforma do pisania tekstów, arty-
kułów, wierszy i opowiadań online. Tematy-
ka i objętość  nas nie ogranicza. Aby korzy-
stać z aplikacji wystarczy się bezpłatnie 
zalogować. Użytkownicy mogą komento-
wać historie albo dołączyć do grup związa-
nych z serwisem. Ulubione teksty można 
zapisać w osobistych bibliotekach. Strona 
powstała w listopadzie 2006 roku, jej zasięg 
jest międzynarodowy. Najwięcej nieodkry-
tych pisarzy pochodzi z USA (ponad poło-
wa), niemniej w Polsce też cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Nie można powiedzieć, 
że wszystkie publikowane tam teksty są 
dziełami sztuki, często ich poziom 
(merytoryczny i stylistyczny) pozostawia 
wiele do życzenia. W aplikacji umieszczona 
jest ogromna  ilość tzw. fanficów, czyli opo-
wiadań fanowskich. W wielkim skrócie, są 
to opowiadania nawiązujące do napisanych 
już książek, m.in. „Harrego Pottera…” , 
nakręconych już filmów albo oderwane od 
rzeczywistości historie z narratorem(-rką) 
uwikłanym w miłosną historię ze swoimi 
idolami. Jednak serwis rozwija się prężnie i 
można już połączyć aplikację z naszym 
kontem na portalach społecznościowych i 
zaprosić znajomych do korzystania z Watt-
pada. Polecam tę aplikację wszystkim, któ-
rzy mają problemy ze znalezieniem książek 
dla siebie i poszukują czegoś nowego. Spo-
sób obsługi jest łatwy a możliwości tworze-
nia nieograniczone. 

 
mgr Anna Gatlik 

 

 
Prace plastyczne wykonane na zajęciach w bibliotece  
szkolnej przedstawiające smoki inspirowane  
legendami polskimi. 
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NASI KOLEDZY Z BLISKA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wywiad z Pawłem Bielą, który zakwalifi-
kował się do etapu wojewódzkiego Mało-
polskiego Konkursu Historycznego 
 
Jakie są twoje odczucia po etapie woje-
wódzkim, który odbył się 5 marca? 
Po konkursie czuję się dobrze, jednak od-
czuwam też taki lekki niedosyt. Myślę, że 
stać mnie na więcej. Mam ogromną nadzie-
ję, że uda mi się zdobyć tytuł finalisty.  
 
Kiedy i w jaki sposób odkryłeś w sobie 
zdolności humanistyczne? 
Wydaje mi się, że już w podstawówce poko-
chałem historię. Przede wszystkim dzięki 
moim rodzicom. Od dziecka lubiłem także 
czytać książki związane z historią. Ciekawiło 
mnie to. Niestety, jeśli chodzi o przedmioty 
humanistyczne, to tylko z historii mam do-
bre wyniki,  z innych przedmiotów humani-
stycznych nie za bardzo. 
 
Ile trzeba pracy i wysiłku włożyć w przy-
gotowania do konkursu? 
Trzeba lubić ten przedmiot bardzo, żeby się 
do niego przygotować, ponieważ pochłania 
to wiele czasu i wysiłku. Przeczytałem dużo 
podręczników. Uczyłem się na pamięć dat, 
zagadnień, pojęć. 
 
  

Czy jest jakiś temat lub rozdział, który 
najbardziej cię interesuje z historii? 
Najbardziej interesuje mnie I i II Wojna 
Światowa. Jednak myślę, że nikt nie chciał-
by żyć w tych czasach. Dlatego dla mnie 
ciekawą opcją było by Średniowiecze. Je-
stem ciekawy zwyczajów, codzienności 
tamtych czasów. Chciałbym tego doświad-
czyć na własnej skórze. Interesują mnie 
królowie, szlachta. 
 
Czy uważasz, że masz w sobie coś nad-
zwyczajnego? Coś, dzięki czemu udało ci 
się zajść tak daleko w konkursie? 
Myślę, że moją mocną stroną jest szybkie 
zapamiętywanie dat. Lubię się tego uczyć. 
Nie przepadam za nauką pojęć. 
 
Jakie są twoje zainteresowania,  
oprócz historii? 
Interesują mnie przedmioty ścisłe takie, jak 
matematyka, fizyka, geografia oraz sport: 
piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka. 
 
Co najbardziej podoba ci się w historii,  
a co najmniej lubisz? 
Najbardziej  lubię czytać o zdarzeniach, 
które miały miejsce w przeszłości. Podoba 
mi się to, że dzięki historii mam odniesienie 
do teraźniejszości. Nie lubię, tak jak mówi-
łem uczenia się trudnych pojęć.  
 
Jak to robisz, że tak łatwo zapamiętujesz 
daty? 
Myślę, że mam po prostu do tego talent 
(śmiech). 
 
Jaki masz stosunek do zadań domowych? 
Zależy z jakiego przedmiotu.  Z matematy-
ki lubię rozwiązywać zadania, więc nie 
sprawia mi to kłopotu. Generalnie uważam, 
że zadania domowe są potrzebne. Utrwala 
się dzięki nim to, co było na lekcji. 
 
Dziękuję za rozmowę. 

 
Rozmawiała Julia Twardosz z klasy 3A 

Z
i
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PRZECIEKI  Z BIBLIOTEKI 
 

PRACE NAGRODZONE  
W KONKURSIE POETYCKIM  

„TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA”  
ZORGANIZOWANYM PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ 

 
1MIEJSCE 

 
„Uczucie Marianny” 

 
I kiedy patrzę, nie dowierzając, 

że obok ciebie nie ma mnie. 
I ciągle taka nadzieję mając: 

„To się nie dzieje, ja tylko śnię.” 
Mimo iż dawno już zrozumiałam, 
że nie ma i nigdy nie będzie nas. 

Dalej przez ciebie w nocy szlochałam 
chcąc zmienić przeszłość, chcąc cofnąć czas. 

Siedzę i patrzę na twoje zdjęcia, 
na których bujną czuprynę masz. 
jak cię kochałam- brak ci pojęcia, 

teraz dla innej ballady grasz. 
Miłość, kochany, nas połączyła 
w jednej z koncertowych sal. 

Długo nie trwała, szybko się skończyła 
tak jak niejeden książęcy bal. 

Lecz w moim sercu nadzieja się tli, 
że jeszcze kiedyś powrócisz tu. 

Liczę godziny, minuty i dni, 
aż ty wybudzisz mnie z tego snu. 

 
Monika Lenart 3b 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wielkanocne kurczaczki 
uszyte podczas zajęć  
w bibliotece szkolnej. 

2 MIEJSCE 

„Zmierzając ku prawdzie” 
 

Posłuchaj, choć i tak wiem, ze nie posłuchasz. 
Poszukaj, choć i tak wiem, że nie odszukasz. 

Kim jesteś, człowiecze, że nic cię nie wzrusza? 
Gdzie się podziała twa nieśmiertelna dusza? 

W głębi siebie bowiem poszukać musisz. 
Wyzwolisz wtedy to, co tak skrętnie w sobie dusisz. 
Dusisz w sobie uczucia, które strach w tobie budzą. 

strach przed tym, że zapał twój ostudzą. 
zapał do wiecznego służenia światu. 

Światu zajmującemu się drążeniem tematu. 
Tematu, u którego podstawy stoi plotka. 

Plotka dla niektórych tak niewinna i słodka. 
Rozsiewa jednak ferment i tworzy zarazę. 

Zarazę, do której nosicieli powoduje odrazę. 
 

Dawid Domas 3a 
 

3 MIEJSCE 
 

 „Zamiana” 
 

Nie chciałabym być księżniczką, bo wiem,  
że książę się nie zjawi. 

I co to za przyjemność musieć martwić  
się o cudze sprawy? 

Nie chciałabym czytać w myślach,  
bo byłabym złodziejem 

cudzych wspomnień i marzeń. 
nic więcej niż zerem. 

Nie chciałabym być wróżką, 
bo ciągle bym narzekała. 

A to kot się zgubił, a to księga wyparowała. 
nie chciałabym być Tobą,  

bo to zbyt duża strata. 
Oddać me życie, rodzinę – ogromna zapłata. 

A ty nie chciałbyś być mną, zamienić się na chwilę, 
bo ty masz swoje życie i swoją rodzinę. 

I choć tego nie widzisz, jesteś wspaniały. 
a twój rodzic, widząc mnie w drzwiach,  

byłby wielce oniemiały. 
 

Barbara Żurek 3a 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA  
 
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, 
pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, 
jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi 
się cieplej na sercu. To święto naszych ko-
chanych Babć i Dziadków. 22 stycznia w 
naszej szkole odbyły się spotkania z Dziad-
kami uczniów klasy I a i I b. Licznie przyby-
wający do naszej placówki Goście zasiadali 
przy przygotowanych dla nich stołach i z 
niecierpliwością czekali na rozpoczęcie wy-
stępu swoich wnucząt. Pani Dyrektor Stefa-
nia Pilch przywitała Babcie i Dziadków cie-
płymi słowami, złożyła serdeczne życzenia 
oraz zadedykowała wiersz Jerzego Lieberta 
„ Uczę się ciebie...”. Każda klasa wspólnie ze 
swoimi paniami przygotowała część arty-
styczną, na której dzieci zaprezentowały 
swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i 
wokalne. Mali artyści z przejęciem odtwa-
rzali swoje role, a czcigodni Goście ze wzru-
szeniem odbierali czułe słowa, kierowane 
pod ich adresem. Niejednej Babci i Dziadko-
wi, łezka kręciła się w oku, a na ustach moż-
na było zobaczyć uśmiech. Dzieci włożyły 
wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić 
swoją miłość i szacunek oraz podziękować 
Dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i 
opiekę, a przede wszystkim za czas, który 
zawsze dla nich mają. Na koniec tych wyjąt-
kowych występów dzieci wręczyły swoim 
ukochanym Babciom i Dziadkom własno-
ręcznie przygotowane upominki (serca z 
masy solnej, laurki i kwiaty) i zaprosiły na 
słodki poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. To był naprawdę wyjątkowy 
dzień. Dzień, który pokazał nam, jak ważne 
są takie spotkania i wspólne chwile spędzo-
ne razem.„ Babciu i Dziadku! Niech stale 
radość i uciecha Waszą kochaną zdobi 
skroń i niebo niech Wam się uśmiecha, a 
Boska zawsze ochrania dłoń”. 
  
            mgr Beata Szuba

- 
 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 

5 stycznia na pierwszej lekcji odbyła się au-
dycja z okazji Święta Trzech Króli. Jest to 
jedno z najstarszych Świąt chrześcijańskich. 
Było obchodzone już w IV wieku czyli dużo 
wcześniej niż Święta Bożego Narodzenia. 
Przypada ono 6 stycznia i powstało na pod-
stawie zapisu z ewangelii św. Mateusza:  
"A kiedy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, 
za dni króla Heroda, mędrcy przybyli ze 
Wschodu do Jerozolimy  i pytali: "Gdzie jest 
ten narodzony Król Judejczyków?  
Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i 
przyszliśmy oddać Mu pokłon [...]".  
Jest w niej opis tego, jak za czasów króla 
Heroda do Jezusa przybywają mędrcy ze 
Wschodu. Byli to ci, którzy wówczas zajmo-
wali się astronomią, śledzili gwiazdy. Ich 
uwagę przykuła gwiazda betlejemska. Kró-
lami zostali nazwani w III wieku, a ich imiona 
Kacper, Melchior i Baltazar są umowne. 
Przyjmujemy, że mieli oni różne kolory skó-
ry. Objawienie Pańskie oznacza, że mędrcy 
symbolizowali cały świat, także pogan, któ-
rzy składają pokłon Jezusowi. Świadczy to o 
wielonarodowości i o mocy Boga do jedno-
czenia wszystkich ludzi bez względu na wy-
znanie i miejsce zamieszkania. Trzej Królo-
wie mieli przynieść w darze Jezusowi złoto, 
kadzidło i mirrę. Na pamiątkę tego wydarze-
nia w święto Trzech Króli odbywa się w ko-
ściele poświęcenie kredy, kadzidła i wody. 
Wierni zabierają je do domów, a na 
drzwiach wypisują litery K+M+B i dany rok. 
Skróty mają oznaczać pierwsze litery  
imion mędrców oraz łacińskie słowa: 
„Christus mansionem benedicat" (Niech 
Chrystus bł ogosławi ten dom).   
 

mgr Dorota Węgrecka-Wójcik 

 
 ka Garbień  (3b), Wiktoria Nawrocka (3c) , 
Kamila Bochenek (2d) i Adrian Owsia-
ny (2d). Zwycięzcom serdecznie gratuluje-
my, a wszystkim uczestnikom konkursu 
dziękujemy za udział i zapraszamy na kolej-
ną jego edycję – już za rok. 

  
mgr Dorota Małek-Moskal 

 
 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

 
,,Pamiętać, to nasz obowiązek"- pod tym 
hasłem w naszej szkole odbyła się akademia 
poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Na początku uroczystości został wniesiony 
sztandar i odśpiewany hymn, co właśnie 
podkreśliło ważność Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Następnie w 
uroczysty i niestety smutny nastrój wpro-
wadziło nas wystąpienie Pana Dyrektora, 
który przedstawił nam losy żołnierzy Anty-
komunistycznego Podziemia. Kolejnym 
elementem święta było oddelegowanie 
uczniów do zapalenia świec ku czci zamor-
dowanych Polaków, którzy walczyli po II 
wojnie światowej o suwerenną Pol-
skę.  Ostatnim punktem akademii była 
część artystyczna przygotowana przez 24 
uczniów z klas: VIIa, VIIb, IIIa. Przeplatające 
się pieśni, recytacje i melodie służyły pod-
kreśleniu tragedii losów przypomnianych 
żołnierzy wyklętych. Wśród nich szczegól-
nie wyróżniono działania rotmistrza Witolda 
Pileckiego a także Danuty Siedzików-
ny ,,Inki", losy tej młodej, oddanej Ojczyźnie 
dziewczyny najbardziej zapadły w serca i 
pamięci uczniów. Dzieje Polski nie zawsze 
prowadziły prostą drogą i musiało minąć 
wiele czasu, by o ważnych wydarzeniach 
mówić otwarcie, jednym z nich była walka 
Żołnierzy Wykletych. Zapamiętajmy słowa 
wiersza  

"Niepokonanym - chwała i cześć!! 
Niepokonanym wzniesiemy pieśn.  

 

 
 

O bohaterstwie w świecie nieznanym 
I o narodzie niepokonanym!" 

 
mgr Danuta Nykiel 

 
 

8 MARCA - DZIEŃ KOBIET 
 
„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwia-
tów” – cytat, którego autorem jest Pierre de 
Brantome był w tym roku motywem prze-
wodnim dla organizacji obchodów Dnia 
Kobiet w naszej szkole. Samorząd 
Uczniowski przygotował bowiem dla każdej 
przedstawicielki płci pięknej podarunek w 
postaci lizaka wystylizowanego na motyla. 
Temu drobnemu upominkowi towarzyszyły 
życzenia oraz specjalnie na tą okazję przy-
gotowana audycja zespołu szkolnego radio-
węzła. W trakcie audycji dowiedzieliśmy się 

o począt-
kach ob-
c h o d ó w 
Dnia Ko-
biet, które 
s i ę g a j ą 
1910 roku 
i o tym 
jak się 
one zmie-

niały na przestrzeni lat.  Dziewczyny opo-
wiedziały także o początkach praw wybor-
czych kobiet i zaznaczyły, że choć sytuacja 
zmierza ku lepszemu to w wielu rejonach 
świata kobiety z powodu samego faktu 
bycia kobietą, muszą zmagać się między 
innymi z niesprawiedliwością, przemocą, 
dyskryminacją, są zmuszane do małżeństw, 
zabrania się im dostępu do edukacji i polity-
ki. W obchody Dnia Kobiet włączyła się tak-
że biblioteka szkolna i przygotowała wysta-
wy „Kobieta w historii” i „Kobieta w obiekty-
wie Zofii Nasierowskiej” oraz propozycje 
najciekawszych pozycji książkowych o ko-
bietach i dla kobiet z którymi warto się 
zapoznać.   

mgr Dorota Węgrecka- Wójcik 
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PROJEKT 2C 
 

,,Czym jest zdrowy styl życia?” – to tytuł 
projektu, który realizowała klasa 2C od 
października 2017 roku do stycznia 2018 
roku. Prezentacja wyników pracy uczniów 
odbyła się 25 stycznia 2018 roku w naszej 
szkole. Na pokazie pojawili się zaproszeni 
goście: rodzice i nauczyciele, którzy grom-
kimi oklaskami i ciepłymi słowami nagrodzi-
li wysiłek młodzieży. Uczniowie podzieli się 
na grupy, badając przyczyny chorób cywili-
zacyjnych i sposoby ich leczenia, poszuku-
jąc źródeł witamin i mikroelementów w 
naszym codziennym pożywieniu, jednocze-
śnie podkreślając ich znaczenie dla zdrowia. 
Przeprowadzili wywiad z dietetyczką, panią 
Patrycją Stokłosą i – nie bez obaw- poddali 
ocenie swój styl życia, opracowany na pod-
stawie przeprowadzonej ankiety. Nie wypa-
dło źle. Kolejna grupa zajęła się aktywno-
ścią fizyczną, prezentując krótki, ale inten-
sywny zestaw codziennych ćwiczeń. Wszy-
scy przekonują, że kilka minut takich ćwi-
czeń pobudzi organizm do działania lepiej 
niż litr napoju energetyzującego. Kolejna 
grupa pokazała z lekkim,, przymrużeniem 
oka” naszą codzienną aktywność (zabawne 
skecze), ale wskazała też, co i jak powinno 
się robić. Przy okazji – już na poważnie – 
udzielili zebranym kilku prostych porad: 
 

Codziennie wypij szklankę wody! 
Dobrze się wysypiaj! 

Przeciągaj się po przebudzeniu! 
Jedz zdrowe przekąski! 

Codziennie jedz śniadanie! 
Zapoznaj się ze składnikami spożywa-

nych pokarmów! 
Bądź aktywny,  np. codziennie 

spaceruj, biegaj,  postaraj się zna-
leźć czas na jazdę na rowerze lub 

wrotkach! 
 
 

 
 

Za wsparcie podczas realizacji projektu i 
dobre rady dziękujemy Pani Dyrektor, na-
szym  Rodzicom i Wychowawczyni. 

Gabriela Jancarczyk 2c 
 

WALENTYNKI 
 
W tym roku Walentynki przypadały w ferie. 
Samorząd Uczniowski postanowił zorgani-
zować obchody w piątek 9 lutego czyli w 
ostatni dzień zajęć lekcyjnych. Z tej okazji w 
bibliotece szkolnej zorganizowane zostały 
warsztaty kartek walentynkowych, które od 
wtorku można było wrzucać do specjalnie 
przygotowanej skrzynki. W piątek zespół 

szkolnego radiowęzła zafundował nam 
audycję, w której przybliżył historię Walen-
tynek i postać św. Walentego, a na prze-
rwach królowała muzyka o miłości. Poczta 
walentynkowa została posegregowana i 
dostarczona do adresatów powodując 
uśmiech, a nierzadko zaskoczenie i okrzyki 
radości. Dzięki szkolnym pasjonatom cu-
kiernictwa: Julii i Zuzannie Twardosz oraz 
Magdzie Ślusarz z klasy 3 e gimnazjum  
można było zakupić dla swojej sympatii 
babeczki i ciasto. Dla tych którzy słodkości 
nie lubią przygotowane zostały serca z ma-
sy solnej zdobione techniką decoupage i 
brokatem. Podsumowując: Walentynki w 
naszej szkole uznajemy za udane. 
 

mgr Dorota Wegrecka- Wójcik 

 

 

JA TO WIEM 
 
W dniu 6 lutego 2018 r. Jan Hołota i Konrad 
Wilk, uczniowie klasy VIIB wzięli udział 
w Gminnym Konkursie Interdyscyplinarnym 
z przedmiotów przyrodniczych „Ja to wiem” 
w Szkole Podstawowej imienia Króla Kazi-
mierza III Wielkiego w Rudniku. Konkurs 
miał na celu wyłanianie talentów 
i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu 
i poszerzaniu własnych zainteresowań 
i kompetencji, motywowanie uczniów do 
samodzielnego poszerzania wiedzy i do 
zdobywania nowych umiejętności, umożli-
wienie uczniom zaprezentowania posiada-
nej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin 
nauk przyrodniczych oraz kształtowanie 
wizerunku człowieka wszechstronnie wy-
kształconego. W pierwszej części konkursu 
uczniowie mieli przygotować, przeprowa-
dzić i omówić wylosowane doświadczenie 
z zakresu nauk przyrodniczych. Uczniowie 
wykazali się sprytem i pomysłowością, oraz 
umiejętnością przedstawiania wyników 
swoich zadań. W drugiej części konkursu 
uczestnicy musieli wykazać się własną wie-
dzą i umiejętnością rozwiązywania zadań 
z zakresu biologii, chemii i fizyki. Zadanie 
dodatkowe stanowiło rozwiązanie krzyżów-
ki dotyczącej podstawowych pojęć 
z zakresu nauk przyrodniczych. Oprócz at-
mosfery wspaniałej zabawy i dzielenia się 
wiedzą i umiejętnościami, uczestnicy mieli 
możliwość wymiany doświadczeń nauko-
wych oraz zawarcia nowych znajomości. Po 
podsumowaniu punktów uzyskanych przez 
uczestników z poszczególnych części wyło-
niono zwycięzcę, którym został uczeń na-
szej szkoły, Konrad Wilk. Tuż za podium 
uplasował się Jan Hołota. Obu uczestnikom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! 

mgr Anna Zajda 

 
  
 
 

W czwartek 1 marca 2018 roku w naszej 
szkole odbyła się już piata edycja Gminnego 
Konkursu Biologicznego. Temat tegorocz-
nych zmagań brzmiał „Kości zostały rzuco-
ne”. O godzinie 9:00 Pan Dyrektor 
mgr Marceli Pacut powitał w naszej szkole 
uczestników konkursu. Każdą ze szkół re-
prezentowały jedna lub dwie drużyny. 
Do konkursu uczniów przygotowywały: 
mgr Jolanta Pękala (ZPO w Rudniku ), mgr 
Renata Trzebońska (ZPO w Krzywaczce) 
oraz mgr Anna Zajda i mgr Dorota Małek-
Moskal (Szkoła Podstawowa nr 2 
w Sułkowicach). Był to konkurs drużynowy. 
Składał się z czterech etapów: testu wiedzy 
na temat układu szkieletowego, mięśnio-
wego i krwionośnego człowieka, prezentacji 
wiadomości na temat wybranych chorób 
i zaburzeń , prezentacji przygotowanego 
modelu kości długiej i stawu zawiasowego 
oraz quizu na temat współczesnych chorób 
układu ruchu oraz ich profilaktyki.. 
Podczas oceny prac przez komisję konkur-
sową , uczestnicy mieli możliwość odpocząć 
po trudach rozwiązywania zadań oraz 
wzmocnić swoje „nadwątlone siły”. Walka 
była bardzo wyrównana, a różnice 
w uzyskanych punktach – niewielkie. Osta-
tecznie - po dogrywce - dwie drużyny zajęły 
pierwsze miejsce. Były to: reprezentacja 
z Rudnika oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Sułkowicach. Drugie miejsce zajęła druga 
drużyna z naszej szkoły. Kolejne miejsca 
zajęła drużyna z ZPO w Krzywaczce. 
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczył 
Pan Dyrektor Marceli Pacut a ich fundato-
rem był Burmistrz Gminy Sułkowice 
mgr Piotr Pułka.  W skład zwycięskiej druży-
ny z naszej szkoły weszli uczniowie: Wikto-
ria Kiszka (3e), Barbara Żurek (3a), Dominik 
Sroka (2a) oraz Dominik Śliwa (2d). Drugie 
miejsce zajęła drużyna w składzie: Agniesz 

KONKURS BIOLOGICZNY 


