
    
 

 
W tym roku nasza szkoła również nie zapomniała o ważnym święcie narodowym – 

92 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  
9 listopada odbyła się uroczystość, w czasie której usłyszeliśmy znane nam piosenki 

patriotyczne, przeplatane poezją. Zauważyłem, że wielu z nas nuciło je razem 
z wykonawcami. Spektakl publiczności się spodobał, czego wyrazem były gromkie brawa.  

W przygotowanie obchodów święta odzyskania niepodległości zaangażowali się 
koledzy z IV- VI klasy. Reżyserem spektaklu była pani Bogusława Marzec, a orkiestrą 
dyrygował p. Dariusz Konieczkowicz. 

Występ stał się wspaniałą lekcją patriotyzmu, za którą dziękujemy. 
                             
                                                                                                                        Bartek Knapik 
 
 
 

 
          
 
 92 lata temu odzyskaliśmy upragnioną wolność, my uczciliśmy ja uroczystym apelem. 
Ja postanowiłem - Drodzy Czytelnicy - przypomnieć, że na terenie naszej gminy są miejsca 
związane z okresem 123 lat niewoli.  
  W przepięknej Dolinie Kluczwody stoją słupy graniczne z berłami carów Rosji oraz 
cesarzy austriackich. Często jeździcie do Krakowa, ale niewielu zauważa w Szycach pomnik, 
a właściwie głaz wciśnięty pomiędzy domy. Ufundowali go mieszkańcy, by upamiętnić 
bohaterskich powstańców z 1863 roku. Na tablicy umieszczone są nazwiska poległych 
żołnierzy: Oswald Artmiński, Tytus Balicki, Michał Dębowski , Dudziak Falencki, Kazimierz 
Federowicz, Leopold Łebiński, Bogdan Narzynkiewicz, Feliks Piątkowski, Hipolita 
Świderewskiego. Obok orła widnieje znak krzyża, za nim napisano:  
 

POGONI POSZLI NASI W BÓJ BEZ BRONI ,,NON OMNIS MONARIAR'' 
 
 Przypomnę tylko zapominalskim, że powstanie  wybuchło 21/22styczniu  1863 roku. 
Było najdłuższym i ostatnim zrywem niepodległościowym Polaków w XIX wieku, 
zakończonym klęską.  Proponuję wybrać się na niedzielny spacer z rodzicami i odszukać grób 
dowódcy oddziału powstańczego, który spoczywa na cmentarzu w Modlnicy. A może się 
okaże, że i ktoś z Waszych przodków brał udział w tych wydarzeniach.                        

                                                                                                       Paweł Witek  

 
 
 
 



                                                                                                                
                                                                                                                     
 
 
 W dniu 19 listopada 2010 r. uczniowie 
naszej szkoły w ramach realizacji zajęć 
przyrodniczych projektu unijnego „Więcej, 
lepiej, ciekawiej… 2 – zajęcia pozalekcyjne w 
Gminie Wielka Wieś” odwiedzili 
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 
w  Niepołomicach. Na miejscu 
zaprezentowano nam kosmos, Układ 
Słoneczny i inne zjawiska astronomiczne za 
pomocą nowoczesnych technologii i 
profesjonalnego sprzętu. Przedstawiono 
również życie ludzi, którzy pracują w 
kosmosie.  
 Po prezentacji zaproszono nas do 
Planetarium, gdzie przenieśliśmy się w kosmos 
uczestnicząc w seansie „Wschodzące Słońce i 
gwiaździste niebo”. Mieliśmy możliwość  
oglądania słońca, ale nie bezpośrednio, tylko  
przez lunetę. Naszym oczom ukazały się trzy 
czerwone plamki, niczym piegi na gorącej 
gwieździe. 
 Po zakończonej wizycie w kosmosie 
„spadliśmy” na ziemię wprost na dziedziniec 
zamku. Wycieczka bardzo  nam się podobała. 
Liczymy na więcej takich ciekawych wypadów 
naukowych. 
 

RODZICE KONTRA DZIECI. 

Międzyklasowy Turniej Koszykówki 

 28 listopada odbył się międzyklasowy 
turniej koszykówki. Do rywalizacji o tytuł 
mistrza kosza stanęły cztery drużyny. Bój był 
zaciekły, zawodnicy walczyli o każdy punkt. 
Koszykarzy dopingowała do walki super 
publiczność, najgłośniej skandowały 
dziewczyny. Najlepsza okazała się  drużyna z 
klasy VI b, zdobywając zaszczytny tytuł 
mistrza kosza. Turniej zakończył mecz dzieci 
kontra rodzice. Niestety dorośli okazali się 
lepsi, ale my już myślimy o rewanżu. 
Pozostałe wyniki turnieju: Srebro – klasa VI a, 
Brąz- V klasa. Miejsce IV- przypadło klasie 
IV. Wszystkim uczestnikom turnieju nasza 
redakcja gratuluje sportowego ducha. Tak 
trzymać! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zaprezentujemy wam dziś porcje 
uczniowskiego humoru z historii, niektóre 
odpowiedzi omal nie przyprawiły naszej 

pani o zawał serca.  
 

„Elekcja - tron tymczasowo pozbawiony 
króla” lub „ Elekcja - każdy szlachta mógł 

występować w sejmie walnym” 
 

„ Unia realna - zawarcie pokoju z innymi 
krajami” 

 
„ Pańszczyzna - rolnicy porzucali swoje 
farmy i pracowali za darmo u króla” 

 
„ Matylda - była dziadkiem Kazimierza 

Odnowiciela” 
 

„Jako pierwszy poeta tworzył w języku 
polskim. Twierdził , że Polacy nie gęsi 

i swój język mają”- udzielane przez 
uczniów odpowiedzi: Adam Mickiewicz, 

Henryk Sienkiewicz 
 


