
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDZZIIEEŃŃ  DDZZIIEECCKKAA    

NNAA  SSPPOORRTTOOWWOO  
 

Szczególnie miłym dniem 

w naszej szkole był 1 czerwca br. 

Wszyscy uczniowie zgromadzili się na 

sali gimnastycznej, gdzie mogli wziąć 

udział w konkursach sportowych i 

artystycznych.  

Wcześniej każda klasa musiała 

przygotować plakat, promujący zdrowy 

tryb życia lub pomaganie innym. Jury 

oceniło treść i estetykę wykonania prac 

plastycznych. Najładniejszy był plakat 

klasy 1 i 5b. Wiele emocji wzbudziły 

konkurencje sportowe: rzut do celu, bieg 

w workach i skoki na skakance. Każdą 

klasę reprezentował 5 - osobowy zespół. 

Po podsumowaniu punktów za wszystkie 

rozgrywki sportowe najlepszą okazała 

się kl. 3b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Obrzut  

klasa 6 

średnia ocen: 5,72 

 

 

 

 

 

 

NNAAJJZZDDOOLLNNIIEEJJSSZZAA  

UUCCZZEENNNNIICCAA  

NNAASSZZEEJJ  SSZZKKOOŁŁYY  
 

 

Następnie odbył się konkurs karaoke. Zespoły 

muzyczne losowały tytuł piosenki i potem ją 

wykonywały przed publicznością zebraną na sali 

gimnastycznej. W tej konkurencji dziewczyny z klasy 

5a zdobyły I miejsce. 

Po zmaganiach sportowych oraz artystycznych 

nastąpiło wspólne grillowanie. 

Pyszne kiełbaski i ciepłą 

herbatę przygotowały dla 

nas ukochane mamy. 

Najprzyjemniejszą częścią 

imprezy było wręczenie 

nagród przez naszą panią 

Dyrektor. Zwycięzcami w 

kategorii klas 1 – 3 zostali 

uczniowie z klasy 3b. Drugie 

miejsce zajęła klasa 1, a trzecie – 

klasa 3a. W kategorii klas 4 – 6 

zwyciężyli uczniowie klasy 4 i 5b. 

Na drugim miejscu ulokowały się 

klasy 5a i 6. Konkursy sportowe i 

artystyczne realizowane były w ramach 

kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, do 

której również w tym roku przystąpiła nasza szkoła. 
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PPRRYYMMUUSSII  

WW  „„PPRRYYMMUUSSIIEE””  
 

 

 

 

 

 

Najzdolniejsi uczniowie naszej szkoły 

w roku szkolnym 2010/2011: 

 

 

Klasa 4 

Mariusz Szczerba  – 5,55 

Gabriela Stachoń  – 5,45 

Katarzyna Wilczak  – 5,45 

Justyna Ziobrowska  – 5,45 

Wiktor Sojka   – 5,27 

Ksymena Berezowska – 5,18 

Weronika Piszczek  – 5,18 

Dominika Sojka  – 5,18 

Michał Hasior   – 5,09 

Katarzyna Smajdor  – 5,09 

Klaudia Wójcik  – 4,82 

 

 

Klasa 5a 

Kinga Mordarska  – 5,55 

Karolina Wójsik  – 5,55 

Kinga Olesiak   – 5,45 

Kinga Piszczek  – 5,45 

Renata Pacholarz  – 5,20 

Maciej Mężyk   – 5,00 

Karolina Guzik  – 4,90 

Michał Sopata   – 4,82 

 

 

Klasa 5b 

Wiktoria Kożuch  – 5,18 

Krzysztof Feryński  – 4,82 

 

 

Klasa 6 

Justyna Obrzut  – 5,72 

Kasper Mróz   – 5,45 

Anna Hajdusianek  – 5,18 

Ireneusz Wojtarowicz – 5,18 

Monika Zwolińska  – 5,09 

Kamil Weber   – 5,09 

Damian Czop   – 5,00 

Kinga Cięciwa  – 4,82 
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FFRREEKKWWEENNCCJJAA  
 

Uczniowie ze 100 % frekwencją: 

Gabriela Wojtarowicz   – kl.1 

Sebastian Mordarski    – kl.2 

Patrycja Kwiatkowska  – kl.3a 

Patrycja Leśnik    – kl.3b 

Natalia Wójs     – kl.3b 

Joanna Janus                 – kl.4 

Kinga Mordarska          – kl.5a 

Wiktoria Kożuch          – kl.5b 

Krzysztof Feryński       – kl.5b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOSSIIĄĄGGNNIIĘĘCCIIAA  

SSPPOORRTTOOWWEE  
 

Gminne zawody w biegach 

przełajowych: 

I miejsce: Mateusz Kantor 

II miejsce:  Krystian Janus 

II miejsce:  Justyna Janus 

V miejsce:  Klaudia Wójcik 

Powiatowe zawody w biegach 

przełajowych: 

II miejsce: Mateusz Kantor  

Bieg Legionisty (zawody rejonowe) 

I miejsce:  Damian Czop 

IV miejsce:  Mateusz Kantor 

Gminny turniej tenisa stołowego 

II miejsce: drużynowo 

Gminny turniej siatkówki 

II miejsce: dziewczęta 

IV miejsce: chłopcy 

Gminne zawody narciarstwa 

zjazdowego 

V miejsce: Kinga Cięciwa 

V miejsce: Damian Czop 

Gminny turniej piłki ręcznej 

V miejsce: dziewczyny i chłopcy 

Michał Piotrowski 

SSUUKKCCEESS  AANNII……  
 

Szkoła zapewnia uczniom 

możliwość udziału w konkursach 

przedmiotowych. Każdy może 

spróbować swoich sił, biorąc 

udział w olimpiadach, turniejach 

oraz różnych zawodach. 

Wielkimi zdolnościami 

plastycznymi wykazała się 

nasza koleżanka z klasy VI, Anna Hajdusianek, która 

wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym pt. "Jan Paweł II - przyjaciel dzieci", 

a jej obraz został wyróżniony spośród 5000 innych 

prac. Przedstawia Papieża – pielgrzyma, 

przemierzającego całą kulę ziemską, ale związanego 

bardzo ze swoją ojczyzną, bo w dłoniach trzyma 

ukochaną Polskę. Postanowiłam z nią porozmawiać 

o tym szczególnym osiągnięciu. 

- Kto zachęcił Cię do udziału w konkursie? 

- O konkursie dowiedziałam się na lekcji religii od ks. 

Tomasza, a do udziału zachęciła mnie moja mama. 

- Dlaczego postanowiłaś wziąć w nim udział? 

- Postanowiłam wziąć udział w konkursie, ponieważ 

chciałam spróbować swoich sił. 

- Czy po podjęciu decyzji miałaś już pomysł na pracę? 

- Nad pomysłem długo myślałam, aż w książce 

znalazłam zdjęcie z pielgrzymki Jana Pawła II i 

namalowałam podobny obrazek.. 

- Jakich materiałów użyłaś do wykonania pracy 

konkursowej? 

- Wykonałam ją na podobraziu malarskim farbami 

akrylowymi. 

- Jak długo zajęło Ci przygotowanie pracy ? 

- Przygotowanie pracy zajęło mi dwa dni. Musiałam 

się śpieszyć, bo termin oddawania prac się zbliżał. 

- Czy spodziewałaś się, że otrzymasz wyróżnienie? 

- Wcale nie 

spodziewałam się 

nagrody. Myślałam, 

że mój rysunek 

zostanie odrzucony 

po pierwszym 

sortowaniu prac. Nie 

był tak dobrze 

dopracowany, 

ponieważ miałam 

mało czasu. 

Justyna Obrzut 
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RROOCCZZNNIICCAA  ŚŚMMIIEERRCCII  

NNAASSZZEEGGOO  PPAAPPIIEEŻŻAA  
 

Drugiego kwietnia 2005 roku 

zmarł Papież Polak. Wszystkich ta 

wiadomość bardzo zabolała. Chociaż 

minęło już sześć lat od Jego śmierci, 

każdy Polak pamięta o tym Wielkim 

Człowieku. W rocznicę śmierci 

uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 

oraz Szkoły Podstawowej w Rdzio-

stowie przygotowali piękny program 

artystyczny. Sprawami organizacyjnymi 

zajęli się pani Celina Pacholarz, ks. 

Tomasz Kupiec oraz pani Marta Gródek 

- Piotrowska. Uczniowie z obydwu szkół 

zmobilizowali swoje siły, by akademia 

była bardzo ładna. Podczas spotkań na 

próbach w domu parafialnym pani 

Celina ćwiczyła z nami śpiew pieśni, a 

ksiądz Tomasz oraz pani Marta dbali o 

piękną recytację wierszy. Występ zrobił 

ogromne wrażenie na wszystkich, którzy 

mieli możliwość zobaczenia naszej 

akademii w czasie uroczystej  Mszy 

świętej.  
Justyna Obrzut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBCCHHOODDYY  BBEEAATTYYFFIIKKAACCJJII  

JJAANNAA  PPAAWWŁŁAA  IIII  
 

Uczniowie klasy 6 przygotowali montaż 

słowno – muzyczny pt. „On wciąż jest z nami”, 

poświęcony naszemu ukochanemu Papieżowi Janowi 

Pawłowi II z okazji Jego beatyfikacji. Akademia 

odbyła się 29 kwietnia, czyli na dwa dni przed 

uroczystościami beatyfikacji.  

Usłyszeliśmy m.in. słowa, które kiedyś do nas 

kierował Jan Paweł II, a także wiersze o Papieżu, 

napisane przez naszych szkolnych poetów. Po 

występie pani Dyrektor, Ewa Pierzchała, ogłosiła 

zwycięzców w konkursie literackim i plastycznym 

pod hasłem „Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”, na 

który złożono 22 teksty literackie i 74 prace 

plastyczne. Jury przy ocenie brało pod uwagę treść 

i oryginalność prac. 

 

W konkursie poetyckim nagrodzono następujące 

osoby: 

 

I miejsce:  Kinga Olesiak z kl. 5 

       Aleksandra Mróz z kl. 6 

II miejsce:  Wiktoria Kożuch z kl. 5 

        Marcin Górka z kl. 3 

        Magdalena Kafel z kl. 4 

III miejsce:  Artur Leśniara z kl. 5 

 

Nagrodzeni uczniowie w konkursie plastycznym: 

 

Klasy 0 – 3: 

I miejsce:  Sara Kalisz z kl. 2 

       Kaja Kalisz z kl. 2 

II miejsce: Martyna Kowalczyk z kl. 0 

III miejsce:  Karol Czop z kl. 3 

Wyróżnienie:  Natalia Słaby z kl. 0 

             Jessica Janus z kl. 1 

 

Klasy 4 – 6: 

Nagroda specjalna:  

Anna Hajdusianek z kl. 6 

I miejsce:  Kinga Olesiak z kl. 5 

II miejsce:  Aleksandra Mróz z kl. 6 

III miejsce:  Kinga Cięciwa z kl. 6 

Wyróżnienia: Justyna Obrzut z kl. 6 

            Katarzyna Smajdor z kl. 4 
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Poniżej prezentujemy wiersze 

nagrodzone w konkursie poetyckim: 

 

NIESTRUDZONY PIELGRZYM  

Na stolicę Piotrową wybrany, 

Ojcem wszystkich ludzi nazwany. 

Niestrudzony pielgrzym Kościoła, 

Zjednał świat i młodzież dookoła. 

Ukochaną ojczyznę cenił i szanował, 

co swymi pielgrzymkami 

udokumentował. 

Gdy zgasł, do Domu Ojca odszedł 

spokojny, 

modląc się z wiarą i nadzieją,  

że na świecie panować będzie  

dobro, miłość i zaufanie, 

dlatego nam zostawił swoje przesłanie. 

  Aleksandra Mróz kl.6 

 

JAN PAWEŁ II 

Mówiłeś o tym co ważne, 

ale nie wszyscy słuchali. 

Jak kochać i wybaczać 

myśmy zapominali. 

I przemierzyłeś świat cały, 

by chwalić imię Boga. 

I szedłeś niestrudzony, 

choć ciężka była Twa droga. 

Twe słowa były wielkie, 

w Twych oczach był zawsze spokój. 

To Ty walczyłeś codziennie, 

aby na świecie był pokój. 

  Wiktoria Kożuch kl.5b 

 

JAN PAWEŁ II 

Zwykły człowiek  

jeden z nas, 

choć niezwykłe  

serce miał. 

Kochał ludzi 

wielbił Boga 

świadectwo piękne dał. 

Miłości, głębokiej wiary 

uczył nas 

Ojciec Święty 

Papież nasz. 

 Artur Leśniara kl.5b 

 

MUSIMY ŻYĆ 

Czemu smutna jesteś mamo? 

Tato, powiedz, co się stało? 

Czy to łzy są w oczach waszych? 

Ja chcę wiedzieć, cóż to znaczy? 

Smutną wieść ogłosił świat, 

Zmarł nasz Papież, Ojciec, Brat. 

Wszystkie owieczki płaczą, 

Bo swego pasterza już nie zobaczą. 

Musimy żyć bez Ciebie, 

Do zobaczenia w niebie. 

  Marcin Górka kl.3a 

 

OJCZE ŚWIĘTY 

Gdy 16 października Cię wybrali, 

Przez Polaków we łzach szczęścia byłeś witany. 

Przez lata ludziom i Bogu służyłeś 

I tak wiele na świecie dobra uczyniłeś. 

 

Miłością wszyscy Cię obdarzyli 

I na pielgrzymki z chęcią jeździli. 

Gdy w Watykanie zapadła cisza, 

Godzina 21.37 stała się najbliższa. 

 

Cały świat w żałobie zostawiłeś, 

Różne narody na nowo połączyłeś. 

My Cię na zawsze zapamiętamy, 

Może się kiedyś w niebie spotkamy. 

  Magdalena Kafel kl.4 

 

JAN PAWEŁ II – WIELKI POLAK 

Dla Wadowiczan jesteś Karol Wojtyła 

Do czasu, gdy Ziemia Święta Ciebie odkryła. 

16 października 1978 roku Polsce zabrało, 

Gdy konklawe na Jana Pawła Cię wybrało. 

Przez 26 lat po świecie pielgrzymowałeś, 

Wielkie słowa miłości do młodzieży wygłaszałeś. 

„Zło dobrem zwyciężaj” – mówiłeś nieraz, 

Dziś w wielkiej żałobie zostawiłeś nas. 

Z Tobą, Ojcze Święty, lepiej nam się żyło, 

Totus Tuus – do Ciebie będę się modliła. 

Kinga Olesiak kl.5a 
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LLEEGGEENNDDYY  

NNAASSZZEEJJ  OOKKOOLLIICCYY  
 

 Szkoła Podstawowa w Rdzio-

stowie była organizatorem Gminnego 

Konkursu „Legendy naszej okolicy”. 

Zadaniem uczestników konkursu było 

zapisanie legendy, baśni, gawędy, które 

dotyczyły miejscowości z terenu gminy 

Chełmiec. Do tekstów należało dołączyć 

rysunek lub zdjęcie, ilustrujące daną 

legendę. Uczniowie naszej szkoły licznie 

wzięli udział w tym konkursie. Prace 

literackie i plastyczne przygotowało aż 

dwanaście osób. Możemy pochwalić się 

zajęciem czołowych miejsc i wyróżnień.  

Oto nagrodzeni uczniowie: 

I miejsce  – Aleksandra Płachta 

II miejsce  – Kinga Cięciwa 

III miejsce – Monika Zwolińska  

 – Anna Hajdusianek 

Wyróżnienia:  

Justyna Obrzut, Aleksandra Mróz, 

Karolina Wójsik, Kamil Weber, Piotr 

Zapart. 

 

Prezentujemy niektóre prace złożone na 

konkurs. 

 

„Legenda o powstaniu Marcinkowic” 

 

 Dawno już, bardzo dawno temu, 

gdzie do dzisiaj rzeka Dunajec tworzy 

silny zakręt w kierunku północnym, a 

mała rzeczka Smolnik wpada do jego 

nurtu i kiedy to cały obszar dzisiejszych 

Marcinkowic oraz okolicznych wiosek 

pokryty był lasami, przybył tu i osiedlił 

się 

dzielny rycerz. Upodobał on sobie tę piękną i żyzną 

dolinę, opasaną górami, bogatą w dziką zwierzynę i 

obfitującą w ryby.  

 Miał dwóch synów – Marcina i Wojciecha, 

których od dzieciństwa przyzwyczajał do pracy, brał 

na polowania i przyuczał do myślistwa. Kochał ich 

bardzo, ale jego ulubieńcem był jednak Marcinek – 

starszy syn, mający objąć po ojcu całą schedę, czego 

zazdrościł mu młodszy brat, Wojciech. 

 Gdy Marcinek i Wojciech wyrośli na pięknych  

i silnych młodzieńców, sami zapuszczali się w 

ogromne połacie lasów, a każdy z nich chciał 

przynieść ojcu jak najwspanialszą zdobycz. Pewnego 

razu, kiedy to bracia  kolejny raz wyruszyli sami na 

polowanie, złość i zazdrość, która od dawna tkwiła w 

sercu Wojciecha, tak się spotęgowała, że postanowił 

się zemścić i zabił brata. Zwłoki zaniósł ojcu, 

mówiąc, że Marcinek zginął w potyczce z dzikim 

zwierzęciem. 

 Długo rozpaczał ojciec po stracie ukochanego 

syna, a na miejscu, gdzie zginął Marcinek, wzniósł 

gród i nazwał go Marcinkowym. Od tego czasu tę 

okolicę nazywano Marcinkowicami. 

Aleksandra Płachta 

 

Legenda o Zamczysku 

 

 Dawno, dawno temu wśród gęstego lasu stał 

zamek. Jego właścicielką była zamożna, lecz zła pani. 

Drwiąc sobie z wszystkich i wszystkiego, prowadziła 

próżniacze życie. Pewnego dnia postanowiła urządzić 

wielki bal dla wszystkich swoich znajomych. 

Zaprosiła nań wielu gości … 

 W noc przed balem przyśnił jej się dziwny 

sen. Nieznany głos mówił do niej: „Nie urządzaj jutro 

balu! Przecież to Wielki Piątek – dzień śmierci 

Chrystusa!” Dumna pani zignorowała ostrzeżenie i 

zajęła się przygotowaniami do uczty. Około południa 

zaczęli się zjeżdżać pierwsi goście, a wieczorem 

zamek był już pełen biesiadników. 

 Gdy rozpoczęła się zabawa, z nieba lunął 

ulewny deszcz. Groźne grzmoty i 

błyskawice towarzyszyły gwałto-

wnej burzy, która rozszalała się nad 

zamkiem. Goście nie zwracali 

uwagi na to, co działo się na 

zewnątrz. Nagle piorun uderzył w 

wieżę budowli, zamkiem 

wstrząsnął potężny wybuch i 

ziemia się rozwarła. Niektórzy 

goście próbowali się wydostać, ale 

skały i ziemia z wielkim rumorem 
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szybko zasypały powstałą szczelinę, 

grzebiąc wszystkich na wieki. 

 Następnego dnia wśród lasu 

widniały jedynie puste miejsca. Nie było 

tu ani jednego drzewa, na powierzchni 

były tylko zwały gruzów. Po jakimś 

czasie wiatr przyniósł ziarenko, które 

upadło między skały. Z ziarenka wyrosło 

małe drzewko, które z roku na rok 

potężniało, stawało się coraz wyższe i 

szersze. Setki lat później na owej górze 

rósł piękny, okazały dąb. 

 Dziś góra, zwana Zamczyskiem, 

jest miejscem często odwiedzanym przez 

turystów i dzieci ze szkoły podstawowej. 

Kamil Weber 

 
 

KKUULLTTYYWWUUJJEEMMYY  

TTRRAADDYYCCJJEE  LLUUDDOOWWEE  
 

Miłośnicy twórczości ludowej 

mieli możliwość zaprezentowania 

swoich umiejętności i wykonanych przez 

siebie prac w konkursach gminnych: 

XVII Przeglądzie Palm Wielkanocnych 

w Gminie Chełmiec oraz Konkursie 

Plastyki Obrzędowej – „Najładniejsza 

pisanka”. 

Finał przeglądu palm odbył się 

10 maja br. w Zespole Szkół w Chełmcu. 

Na konkurs złożono 301 palm. Wśród 

zwycięzców znalazła się liczna grupa 

dzieci z naszej szkoły: 

 

Kategoria palm wysokich: 
I miejsce –  

Michał Sopata, Kinga i Weronika Piszczek, 

Jakub Potoczek, klasa 3b 

II miejsce –  

Renata Pacholarz, Kinga Olesiak, Karolina 

Konar, Agnieszka Giża, Michał Świderski, 

Karolina i Agnieszka Wójsik 

 

Kategoria palm średnich i małych: 
I miejsce –  

Katarzyna Bębenek, Weronika Tobiasz, Karolina 

Skraba, Anna Hajdusianek, klasa 0a, klasa 0b, 

klasa 1 

II miejsce –  

Jan Piszczek, Mariusz Kowalczyk, Alicja Hasior, 

Marek Samek, Karolina i Aleksandra Konar 

 

III miejsce -  

Agnieszka Wójsik, Sebastian Mordarski, Patrycja Kwiatkowska, 

Monika Zapart, Karolina Zapart, Klaudia Radomińska, Martyna 

Wąsowicz, Kinga Mordarska, Natalia Wójs, Klaudia 

Radomińska, Piotr Zapart, Karol Pietrzak, klasa II, klasa IIIa 

 
Wyróżnienia –  

Katarzyna Smajdor, Gabriela Stachoń, Magdalena Szkaradek 

 

Dużymi sukcesami zakończył się udział 

uczniów naszej szkoły w konkursie na najładniejszą 

pisankę. W rankingu szkół, uczestniczących w 

konkursie, zdobyliśmy I miejsce , uzyskując 99 pkt. 

Na 64 prace plastyczne złożone na konkurs, 

nagrodzono aż 13 pisanek wykonanych przez 

uzdolnionych uczniów naszej placówki. Zdobyliśmy 

osiem I miejsc, sześć – II miejsc, trzy – III miejsca. 

Nagrodzeni uczniowie: 

 
I miejsce – 

Renata Pacholarz, Jakub Potoczek, Monika Zwolińska, Jessica 

Janus, Laura Garbacz, Dominik Wójcik, Julia Niemas, Michał 

Sopata 

II miejsce –  

Karol Pietrzak, Krzysztof Bębenek 

III miejsce –  

Patryk Wójcik, Alicja Pacholarz, Kinga Olesiak 

 

Red. 

 

MMIISSTTRRZZOOWWIIEE  

OORRTTOOGGRRAAFFIIII  22001111 

  

W kwietniu w naszej szkole odbył się konkurs 

ortograficzny, który wyłonił Mistrzów Ortografii z 

klas 4 – 6. Konkurs zorganizowany był w dwóch 

etapach. Pierwszy polegał na uzupełnieniu tekstu z 

lukami, w którym umieszczono wyrazy z różnymi 

trudnościami ortograficznymi. W drugim etapie 

należało poprawnie napisać dyktando. 

 Drugi etap konkursu wyłonił Mistrzów 

Ortografii Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach: 

 

Klasa 4:  Dominika Sojka 

  Katarzyna Wilczak 

  Weronika Piszczek 

  Ksymena Berezowska 

  Katarzyna Smajdor 

  Mariusz Szczerba 

Klasa 5:  Kinga Mordarska 

  Maciej Mężyk 

Klasa 6:  Kasper Mróz   

Red. 
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UUCCZZNNIIOOWWSSKKIIEE  

DDOOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  
 

Uczniowie klas pierwszych 

naszej szkoły w okresie 2009–2011r. 

realizowali ciekawy projekt edukacyjny: 

,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia 

drogą do wiedzy”. Głównym celem 

projektu było wdrażanie elastycznego 

modelu edukacji, dostosowanego do 

indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów, opartego na wykorzystaniu 

nowatorskich metod, treści kształcenia i 

środków dydaktycznych. 

 Uczniowie klasy I pod przewod-

nictwem pani Marii Zatorskiej w dniu 

06.06.2011r. zaprezentowali program 

artystyczny, kończący III etap 

powyższego projektu pt. ,,Nowoczesna 

bajka o Kopciuszku” oraz przedstawili 

montaż słowno–muzyczny z okazji Dnia 

Matki. 

 Na zakończenie uroczystości 

dzieci otrzymały dyplomy, potwier-

dzające udział w projekcie oraz 

pamiątkowe myszki - pacynki. Rodzice 

mieli możliwość obejrzenia prac 

plastycznych swoich dzieci, albumu 

klasowego z przebiegu projektu oraz 

zabawy z pociechami w ośrodkach 

zainteresowań. 

Maria Zatorska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTEESSTT  KKOOMMPPEETTEENNCCJJII  
 

Dnia 5 kwietnia 2011 roku klasa szósta, do 

której uczęszczam, napisała bardzo ważny test 

kompetencji. Treść zadań związana była z postacią 

wybitnego matematyka, Karola Gaussa. Sprawdzian 

rozpoczął sie o godzinie 9:00 i trwał 60 minut. Kilka 

osób pisało o 30 minut dłużej. Można było uzyskać 

maksymalnie 40 punktów. Najwyższy wynik uzyskał 

Kasper Mróz – 35 pkt. Ponad 30 pkt. zdobyli: Kamil 

Weber, Rafał Świderski, Ireneusz Wojtarowicz, Piotr 

Zapart.  

Monika Zwolińska 

 

 

DDZZIIEEŃŃ  MMAATTKKII 

 

Nasz kolega z klasy 3a, Mateusz Szyszka, 

napisał wiersz. Dedykujemy go wszystkim mamom 

z okazji ich święta. 

 

„Mama” 

Moja mama mnie urodziła, 

Pokochała najmocniej na świecie. 

Co dzień uczy mnie i wychowuje 

Jak w przyszłości być dobrym człowiekiem. 

 

Lubię z moją mamą przebywać, 

Ona zawsze doradzi, pomoże. 

O wszystkim jej mogę powiedzieć, 

Bo jest przy mnie o każdej porze. 
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KKOONNKKUURRSS  ZZ  JJĘĘZZYYKKAA  

AANNGGIIEELLSSKKIIEEGGOO  
 

Dwadzieścia trzy osoby z naszej 

szkoły wzięły udział w Ogólnopolskim 

Konkursie z Języka Angielskiego „Albus 

2011”, zorganizowanym przez Centrum 

Edukacji Szkolnej. Laureatem konkursu 

został Kasper Mróz, zajmując 10 miejsce 

na 1930 uczestników w grupie 

szóstoklasistów.  

 

 

KKAANNGGUURR  

MMAATTEEMMAATTYYCCZZNNYY 

 

Znamy już wyniki Międzynaro-

dowego Konkursu „Kangur Matema-

tyczny”. Uczestniczyło w nim 5984 

osoby z Polski. Wyróżniono 473 

uczniów. W grupie tej znaleźli się trzej 

chłopcy z naszej szkoły: Mariusz 

Kowalczyk z kl.3b, Michał Sopata z 

kl.5a i Kasper Mróz z kl.6. 

 

 

FFIIGGHHTTIINNGG  TTIIGGEERRSS  
 

Fighting Tigers to grupa 

taneczna, zajmująca się głównie tańcem 

break dance i hip hop’em. Działamy od 

roku 2009. Naszym instruktorem jest 

Sławomir Dobosz. Możemy pochwalić 

się kilkoma osiągnięciami: II miejsce na 

Wiośnie Artystycznej w Nowym Sączu, 

III miejsce na I Powiatowym Festiwalu 

Tańca Nowoczesnego. Uczestniczyliśmy 

w wielu „bitwach”, np. dwa razy w 

Piwnicznej, raz w Łabowej.  

W skład grupy wchodzą: 

Przemysław i Karolina Guzik, Kinga i 

Sebastian Mordarski, Sylwia, Karolina i 

Tadeusz Cabała, Izabela i Krystian Żak, 

Gabriela Kucia, Jakub Padryl, Anna i 

Piotr Zapart, Michał i Wojciech Tobiasz, 

Sylwia Hasior, Dominika Sojka, Damian 

Król, Maciej Mężyk (czekamy na jego 

powrót, bo z powodu kontuzji musiał przerwać 

treningi).  

Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w 

naszych treningach. Odbywają się one we czwartki od 

godz.15.00 w naszej szkole.  

Kinga Mordarska 

  

  

OOSSIIĄĄGGNNIIĘĘCCIIAA  KKLL..  33AA  
 

Prezentujemy nasze najważniejsze osiągnięcia 

w gminnych konkursach w roku szkolnym 2010/2011. 

Na początku przedstawiamy wyniki z Gminnych 

Konkursów Plastyki Obrzędowej: 
 

Bożonarodzeniowy w GOK w Klęczanach: 

1 miejsce - Katarzyna Cichostępska w kat. „Anioły” 

1 miejsce – Alicja Pacholarz w kat. „Ozdoba 

choinkowa” 

3 miejsce - Elżbieta Marszałek w kat. „Szopka” 

Wyróżnienia: Patrycja Kwiatkowska, Dominika 

Piszczek, Konrad Garbacz 
 

Wielkanocny w GOK w Klęczanach: 

1 miejsce - Alicja Pacholarz w kat. „Ozdoba 

choinkowa” 

2 miejsce - Alicja Pacholarz w kat. „Pisanka” 

2 miejsce – Magdalena Szkaradek za palmę w kat. 

palm średnich i małych 

3 miejsce – Patrycja Kwiatkowska za palmę w kat. 

palm średnich i małych 

3 miejsce za palmę klasową w kat. palm średnich i 

małych 
 

Wielkanocny w Zespole Szkół w Piątkowej: 

2 miejsce – Sebastian Brzęczek w kat. „Serwetka” 

wyróżnienia: Alicja Pacholarz w kat. „Ozdoba 

wielkanocna”, Patrycja Kwiatkowska w kat. 

„Serwetka” 
 

Wielkanocny w Zespole Szkół w Chełmcu: 

1 miejsce - Dominik Wójcik w kat. „Pisanka 

współczesna” 

3 miejsce - Alicja Pacholarz w kat. „Pisanka 

skrobana” 
 

Gminny Konkurs Poetycki w Zespole Szkół 

Chełmcu: wyróżnienie: Mateusz Szyszka 
 

Gminny Konkurs Ortograficzny w Zespole Szkół 

w Świniarsku: 3 miejsce - Jakub Krzyszkowski 

 

Aneta Klimek - Żołna 
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KKOONNKKUURRSSYY  

PPRRZZYYRROODDNNIICCZZEE  
 

Pasjonaci przyrody z naszej 

szkoły brali udział w kilku konkursach, 

do których przygotował ich pan Tadeusz 

Widomski, nauczyciel przyrody. 

Konkursy te cieszyły się wśród uczniów 

dużym zainteresowaniem, dlatego też 

uczestniczyła w nich duża grupa osób. 

Oto nazwiska uczestników i wyniki 

konkursów: 

**Ogólnopolski Konkurs Geo–Planeta 

Dyplom i nagroda książkowa: Ireneusz 

Wojtarowicz  

Dyplom wyróżnienia: Piotr Zapart, 

Kasper Mróz, Kamil Weber, Kinga 

Olesiak, Kinga Cięciwa, Renata 

Pacholarz 

Dyplom uznania: Mateusz Kumor, 

Karolina Konar 

**Ogólnopolski Konkurs Eko–Planeta 

Dyplom wyróżnienia i nagroda 

książkowa: Katarzyna Wilczak 

Dyplom wyróżnienia: Mariusz Szczerba, 

Julia Kucharska, Hubert Mordarski, 

Kamil Kucia, Justyna Ziobrowska, 

Oskar Gacek, Justyna Obrzut, Kinga 

Cięciwa, Maciej Mężyk, Kinga Olesiak, 

Ireneusz Wojtarowicz 

Dyplom uznania: Piotr Zapart, Kamil 

Weber, Kinga Mordarska, Karolina 

Guzik 

**Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno 

–Przyrodniczy z Centrum 

Edukacji Szkolnej: 

Dyplom wyróżnienia: Kinga 

Piszczek 

Dyplom uczestnika: Karolina 

Guzik, Kinga Mordarska, 

Oskar Gacek, Karolina 

Wójsik, Kamil Weber 

**Ogólnopolski Konkurs 

Przyrodniczy z Olimpusa: 

Dyplom uczestnika: Damian 

Czop, Kamil Weber, Kinga 

Olesiak, Karolina Wójsik, 

Kinga Piszczek, Karolina 

Konar, Oskar Gacek, Marcin 

Kucia, Jakub Jacak, Krystian 

Janusz, Julia Kucharska, 

Katarzyna Wilczak, Gabriela Stachoń, Magdalena 

Kafel, Mariusz Szczerba, Dominika Sojka, Justyna 

Ziobrowska 

**Gminny Konkurs Ekologiczny - SP Januszowa: 

Szkołę reprezentowali Kamil Weber i Kasper Mróz z 

klasy 6. Uzyskali wyniki poza pierwszą trójką, 

otrzymali dyplomy uczestnika i nagrody rzeczowe. 

**Gminny Konkurs Botaniczny: 

Pierwsze miejsce za najładniejszy zielnik roślin naszej 

okolicy zajęła Kinga Cięciwa z klasy 6. 

Tadeusz Widomski 

 

 

SSUURRSSUUMM  CCOORRDDAA 

 

W bieżącym roku w naszej szkole zostały 

przeprowadzone akcje charytatywne, polegające na 

sprzedaży kartek bożonarodzeniowych oraz kartek 

wielkanocnych. Zebrane pieniądze zostały 

przeznaczone na realizację programu "Starszy Brat - 

Starsza Siostra ". W tym roku program ten obchodzi 

20 rocznicę istnienia. Akcja przebiegła bardzo 

pomyślnie. Wielu uczniów było zainteresowanych 

pomocą innym. Sprzedano ponad połowę kartek 

bożonarodzeniowych oraz sporą część kartek 

wielkanocnych. Akcję charytatywną prowadził 

Samorząd Uczniowski. Wszystkim, którzy zakupili 

kartki świąteczne oraz wspomogli program "Starszy 

Brat - Starsza Siostra", serdecznie dziękujemy! 

Justyna Obrzut 

 

NNAAJJWWAAŻŻNNIIEEJJSSZZYY  DDZZIIEEŃŃ  

WW  MMOOIIMM  ŻŻYYCCIIUU 
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Lodowe marzenie 

 

Szklanka mleka, garść owoców, 

dobry mikser już jest gotów. 

Nie wiesz kto, nie wiesz co? 

 

Dobrze zmrozić jeszcze musisz, 

nie odejdziesz, aż się skusisz. 

Aby loda zjeść – bo to on, 

chyba wiesz. 

 

Lody smaczne, kolorowe, 

cytrynowe, bananowe. 

Tu z posypką, tam z polewą, 

na patyku albo w rożku, 

lubię zjadać je po troszku. 

 

Dzisiaj jestem jeszcze mała 

i zakazów trochę mam. 

Lody jadam tylko w lecie, 

to zasługa naszych mam. 

 

Kochani rodzice, 

czy wy wiecie, 

czego nam bronicie? 

Lody to ochłoda, 

lody to najsłodsza przygoda, 

zimne, no i zdrowe, 

do zjedzenia wciąż gotowe. 

 

Renata Pacholarz kl. 5 

 

 

Lody, lody zakręcone ! 

 

Kiedy lato sypie żarem 

i gorąco bardzo jest, 

Weź od mamy złotych parę 

i na lody szybko spiesz. 

 

Do wyboru sto kolorów, 

różnych smaków wiele też. 

Stoisz, myślisz, które wybrać? 

Już oczami wszystkie jesz. 

 

Śmietankowe, owocowe, 

w czekoladzie i bez też, 

z orzechami, bakaliowe, 

tyle smaków, ile chcesz. 

 

Kształtów także jest bez liku: 

piramidy i świderki, 

w kubku albo na patyku, 

zakręcone są twisterki. 

 

Lody, lody dla ochłody! 

Wszyscy lubią lody jeść. 

Muszę kończyć te wywody, 

biorę loda, no i cześć! 

 
Mateusz Szyszka kl.3 

 

KKOONNKKUURRSS  PPOOEETTYYCCKKII 

 
 18 maja br. w Zespole Szkół w Chełmcu 

uczestniczyliśmy w podsumowaniu Gminnego Konkursu 

Poetyckiego. Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmiało: 

”Lodowe szaleństwo”. Poeci z naszej szkoły napisali 

ciekawe i pełne humoru wiersze o jedzeniu lodów. W 

sumie wysłaliśmy 17 tekstów poetyckich. Wyróżnione 

zostały wiersze Mateusza Szyszki z klasy 3 oraz Renaty 

Pacholarz z klasy 5. Ponadto nagrodzeni zostali: Jakub 

Potoczek, Patrycja Kwiatkowska, Klaudia Wójcik, 

Katarzyna Wilczak, Julia Kucharska, Hubert Mordarski, 

Marcin Kucia. W ramce obok prezentujemy wiersze 

naszych najlepszych poetów. 

 

 

KKOONNKKUURRSS  PPIIOOSSEENNKKII 

 

Zespół muzyczny z naszej szkoły odniósł 

kolejny sukces w Międzyszkolnym Konkursie 

Piosenki Religijnej, zorganizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 17 w Nowym Sączu. Zespół w 

składzie: Kinga Piszczek, Kinga Mordarska, Karolina 

Wójsik, Karolina Guzik, Weronika Piszczek, Justyna 

Obrzut, Damian Czop, Rafał Świderski przygotowany 

został przez panią Celinę Pacholarz. Zaprezentowali 

oni dwie pieśni: „Tłumy serc”, „Ave Maria” i zdobyli 

trzecie miejsce na dziewięć występujących zespołów. 
 

 

OORRKKIIEESSTTRRAA  DDĘĘTTAA 

W czerwcu w naszej szkole odbył się 

niecodzienny koncert. Z zapartym tchem 

wysłuchaliśmy utworów, wykonanych na 

instrumentach dętych przez naszych kolegów: Justynę 

Obrzut, Damiana Czopa, Rafała Świderskiego i Piotra 

Zaparta. Osoby te należą do marcinkowickiej 

Orkiestry Dętej, a doskonalą swoje umiejętności w 

szkółce nauki gry na instrumentach. Zajęcia prowadzi 

kapelmistrz, pan Grzegorz Szabla, w Domu 

Parafialnym w Marcinkowicach.  

UWAGA! Pan kapelmistrz zaprasza od września do 

szkółki wszystkie osoby, chcące uczyć się gry na 

instrumentach dętych. 
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SZÓSTA KLASA 
 

Nasza klasa to uczniów cała masa. 

Jest nas 20 osób  

I każdy ma na życie sposób. 

Naszą wychowawczynią, wszyscy o tym 

wiecie, 

Jest pani Irenka, najlepsza polonistka na 

świecie. 

Bartek jest malutki, ale wesolutki. 

Kinga włosy najdłuższe ma 

I wszystkim mówi: ”Siema , siema” 

Rafałowi ujemnych punktów się nazbierało, 

Ale on ciągle mało, mało. 

Paulina i Natalia obok siebie mieszkają, 

A Gosię wszyscy w szkole znają. 

Kamil do szkoły chodzi 

I wszystkie dziewczyny uwodzi. 

Kasper to prymus wszechczasów 

W rękawie ma zawsze parę asów. 

Mała Ola jest wesoła, 

Ma przyjaciół dookoła. 

Irek jest inteligentny, 

A Mateusz do wszystkiego chętny. 

Siatkówkę uwielbia Monisia, 

A Ola to klasowa modnisia. 

Ania to słońce w klasie 

I jest bardzo zgrabna w pasie. 

Damian jest dobry w muzyce, 

A Piotrek jest mistrzem w plastyce. 

Justyna przewodnicząca szkoły, 

A Sebastian jest ciągle wesoły. 

Na Karolinę trzeba patrzeć wysoko, 

A Zuzia jest całkiem spoko. 

Wszyscy o tym dobrze wiecie, 

Że nasza klasa jest najlepsza na świecie. 

Monika Zwolińska 
 

 

NNOOWWEE  KKOOMMPPUUTTEERRYY 

 

Pod koniec lutego bieżącego roku 

szkoła wzbogaciła się o cztery nowe 

komputery z szybkim internetem. Zakup 

wyposażenia współfinansowany był ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach 

programu operacyjnego „Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013”. Wyposażenie 

komputerowe spisuje się bardzo dobrze, 

dzięki czemu można szybko i łatwo 

dostać się np. do elektronicznej skrzynki 

pocztowej. Nowe nabytki bardzo dobrze 

się sprawują, a uczniowie chętnie 

korzystają z nowoczesnych sprzętów.  

Justyna Obrzut 

ŻŻEEGGNNAAJJCCIIEE 

 

Nasz siedmioletni maraton już niedługo się 

skończy. Połowa naszej klasy jedzie na ostatnią 

wycieczkę w podstawówce - na Zieloną Szkołę. Już 

pewnie nigdy nie będziemy traktowani tak ulgowo, 

jak w tej szkole. Gdy w ubiegłym roku, patrzyliśmy 

jak odchodzą szóstoklasiści, zazdrościliśmy im tego, 

że zaczną nowe, bardziej dorosłe życie.  

Teraz, gdy przyszedł czas na nas, nie chcemy 

już wieść dorosłego życia. Będzie czekało tam na nas 

wiele przygód, lecz już nie takich, jak w tych 

szkolnych murach. Każdy nauczyciel był dla nas 

bardzo wyrozumiały, martwił się, gdy nie dawaliśmy 

rady w nauce. Przekazując nam ważne wskazówki, 

przygotowywali nas całe siedem lat do 

kontynuowania nauki w gimnazjum. Zawsze mieli dla 

nas cierpliwość, nie gniewali się za nasze wybryki. 

Załatwiali za nas najważniejsze sprawy, pomagali 

pokonywać przeszkody. Dzięki tej szkole 

nauczyliśmy się, jak radzić sobie z trudnościami.  

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za trud 

przekazywania nam cennej wiedzy, wyrozumiałość i 

życzliwość. 
Justyna Obrzut  

 

 

SSZZKKOOLLNNEE  CCAARRIITTAASS 

 

Szkolne Koło Caritas działa bardzo prężnie 

w marcinkowickiej podstawówce już piąty rok. Wraz 

z Samorządem  Uczniowskim podejmujemy wiele 

działań, niosąc pomoc tym, którzy jej potrzebują.  

Corocznie włączamy się w kampanię charytatywną 

„Dajmy dzieciom nadzieję”, której celem jest 

sprzedaż kartek w okresie świąt Bożego Narodzenia i 

Wielkanocy. Uzyskana kwota przekazywana jest na 

potrzeby stowarzyszenia SURSUM CORDA. 

W ramach współpracy z Parafialnym Oddziałem 

Caritas w okresach przedświątecznych wolontariusze 

prowadzą również zbiórkę żywności dla 

potrzebujących rodzin z naszej parafii .W bieżącym 

roku szkolnym z inicjatywy ks. Tomasza SKC 

włączyło się  w akcję „Mikołaj w Strzelczyskach na 

Ukrainie”. W listopadzie zbieraliśmy artykuły szkolne 

i słodycze dla naszych rówieśników z Ukrainy, które 

nasz ksiądz osobiście dostarczył na miejsce. Z jego 

opowiadania wiemy, jak wiele radości sprawiliśmy 

dzieciom z parafii misyjnej za wschodnią granicą 

Polski. 

Wolontariusze SKC 
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