
 
 

 
„Kto chce poznać dusze Polski, niech jej szuka w Krakowie”. 
 

Pod takim hasłem 31 maja Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego w Białym Kościele 

zorganizowało konkurs dla wszystkich szkół z terenu gminy Wielka Wieś. Naszą szkołę 

reprezentowały trzy osoby: Paulina Piechówka, Ola Kaźmierowska oraz Dawid Krężołek.  

Bardzo ważnym elementem konkursu były zdjęcia potwierdzające naszą obecność 

w średniowiecznych zaułkach miasta.  

Paulina, Ola i Dawid wystąpili w tradycyjnym stroju krakowskim, czym urzekli jury. 

Zaprezentowali ponadto przygotowaną prezentację multimedialną, która składała się 

z tekstów autorstwa Pauliny, zdjęć krakowskich zabytków oraz ilustracji wykonanych przez 

klasę szóstą. 

Ciężka praca opłaciła się, zajęliśmy 1miejsce w grupie szkół podstawowych. 

 

Ola Kaźmierowska  

 

                                                          

 NIEZAPOMNIANY DZIEŃ DZIECKA! 
  

Rodzice oraz nauczyciele nie zapomnieli o naszym święcie 

 i zorganizowali dla nas wycieczki do Krakowa. 

 Młodsi koledzy pod opieką wychowawczyń 1 czerwca pojechali  

do ZOO, które położone jest w przepięknym Lasku Wolskim. 

 Spacer po alejkach zajął nam aż trzy godziny, ale nie było  

czasu na nudę. Zdolni młodzi malarze wzięli udział w konkursie 

 rysunkowym „Mój ulubiony zwierzak”. Największą frajdą  

były odwiedziny w mini zoo, gdzie można  było nakarmić kuce,  

osiołki, żółwie, króliki karłowate. Z rozmów, które przeprowadziłem 

z uczestnikami właśnie to zapadło im najbardziej w pamięci.  

Zwiedzanie ogrodu zoologicznego zakończyli wizytą przy  

wybiegu olbrzyma wśród zwierząt, czyli słonia. Do Wielkiej Wsi wrócili zmęczeni, 

ale bardzo zadowoleni. 

Dzień później klasy IV-VI pojechały do Ogrodu Doświadczeń, gdzie czekało nas 

spotkanie z zaczarowanym światem zjawisk fizycznych i chemicznych. W parku mieliśmy 

możliwość przeprowadzenia doświadczeń dotyczących m.in. ruchu, równowagi, 

przyśpieszenia, rezonansu, doznań wzrokowych i słuchowych. Na lekcji historii w klasie 

czwartej Pani mówiła nam  o zegarach  i tutaj mogliśmy zobaczyć zegar słoneczny. 

Ciekawość naszą wzbudziło też zwierciadło o zmiennej krzywiźnie. Znaleźli się też chętni, by 

samodzielnie wywołać wir wody, czy rozszczepić światło. Silni panowie wywołali, uderzając 

w gong, odczuwalną przez wszystkich falę dźwiękową.  

  Mnie najbardziej spodobały się wagoniki połączone liną, które pokazywały siłę 

zderzenia. 

 



O wszystkich atrakcjach Ogrodu Doświadczeń nie sposób napisać w krótkim artykule, 

zachęcam do odwiedzenia tego cudnego świata. 

Dziękujemy naszym rodzicom za zorganizowanie nam takich atrakcji. 

Paweł Witek 

 

 

Historia naszej gminy 
 
3 czerwca w Modlnicy odbyły się zacięte zmagania o tytuł najlepszego znawcy historii, 

kultury i przyrody Gminy Wielka Wieś.  

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych (klas I-VI  ) oraz gimnazjum.  

Nasza szkoła wystawiła dwie drużyny w składzie - Arkadiusz Wójtowicz, Mateusz 

Kulesza, Paweł Witek, Julia Pac, Martyna Ogrodnik i Wiktoria Chwast. 

Drużyny reprezentujące klasy starsze szkoły podstawowej rywalizowały w 5 

konkurencjach: architektura, obrzędy i tradycje, znane postaci, historia naszej gminy, 

przyroda gminy i OPN. Każda drużyna losowała 3 pytania lub 3 obrazki. Za poprawną 

odpowiedź dostawaliśmy odpowiednią liczbę punktów. Po zakończeniu części sprawdzającej 

naszą wiedzę ,wszyscy uczestnicy udali się na boisko. Rozpoczął się etap sportowy. 

Szanowne jury przygotowało nam  konkurencje zręcznościowe, jak: rzut do kosza, strzał 

do pustej bramki oraz skoki przez linę. Później nastąpiło podliczenie zdobytych przez 

drużyny punktów. Okazało się, że nasza drużyna zdobyła taką samą liczbę punktów, co 

zespół ze szkoły z Będkowic. Po dwóch zaciętych dogrywkach lepsi okazali się rywale, my 

musieliśmy zadowolić się tym razem drugim miejscem. Nasz młodsze koleżanki również 

wywalczyły drugie miejsce. 

 Po odczytaniu wyników obejrzeliśmy występ najmłodszych artystów w przedstawieniu 

zatytułowanym „Smok wawelski”. 

Konkurs zakończył się wspaniałym  krakowiakiem  w wykonaniu uczniów klasy pierwszej. 

 

         Bartosz Knapik 

 

 

 

       Szkoła bez przemocy! 
 

6 czerwca odbył się apel podsumowujący udział  naszej szkoły 

w V edycji programu „Szkoła bez Przemocy", który 

rozpoczął się wraz z rokiem szkolnym 2010/2011. 

Na wstępie koledzy przypomnieli nam jeszcze raz główne cele 

projektu, a potem akcje w jakich wzięliśmy udział. Były 

to m.in.: „Tydzień wolontariatu”, „Gwiazdka dla zwierząt” 

i rozmaite konkursy. Miło było usłyszeć, że nasz redakcyjny 

kolega Paweł Witek zdobył wyróżnienie w konkursie 

na projekt koszulki „Dnia Szkoły bez Przemocy”. Uczniowie 

z klasy I  i V także mogli pochwalić się nagrodą za stworzenie 

plakatu „Stop przemocy”. 

 

  Dzięki konkursowi „Uczeń na medal” dowiedzieliśmy się, że złość i agresja nie 

są właściwymi zachowaniami. Przypomnę, że nie tak łatwo jest uzyskać to wyróżnienie. 

Trzeba przede wszystkim wykazać się aktywnością na forum  klasy oraz szkoły, prezentować 

nienaganne maniery i postępować zawsze fair play. Taką osobą jest m.in. redaktor Kulesza. 

Gratulujemy, tak trzymać!!! W ostatniej edycji tytuły zdobyli:   

 
 

 



kl.I – Natalia Maciejczyk        kl.II – Julia Jagło         kl.III -  Aleksandra Wolińska 

kl.IV – Karolina Udziela     kl.V – Agnieszka Piechowicz      kl.VI – Mateusz Kulesza 

    Karuzela konkursowa trwała dalej - wyczytano laureatów Olimpusa: przyrodniczego, 

humanistycznego, z języka angielskiego; konkursu o Krakowie oraz turnieju piłki ręcznej. 

Zwycięscy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz gromkie brawa.  

Dla wszystkich zatańczyła grupa taneczna z klasy czwartej, zaprezentowali układ, który 

zapewnił im zwycięstwo w gminnym konkursie tańca i piosenki angielskiej.  

      Na zakończenie apelu wszyscy wyszliśmy na szkolny parking, aby punktualnie o godzinie 

12.00 wypuścić w niebo setki balonów w ramach akcji „Szkoła bez przemocy”. 

  

Kamil Kaźmierowski, Mateusz Kulesza. 

 

 

Na pielgrzymim szlaku Małopolski. 
 

 6 czerwca 2011 roku klasa II wybrała się na pielgrzymkę 

do Ludźmierza. Po przyjeździe do miasteczka pielgrzymi zebrali 

się przy studni, gdzie ksiądz opowiedział o jej symbolicznym 

znaczeniu. Następnie zapoznawali się z historią tego miejsca 

dzięki przestawianym obrazom i zdjęciom. Kolejnym punktem 

była Brama Wiary, gdzie każdy z uczestników mógł zadzwonić 

dzwonem. Następnie uczniowie udali się do Ogrodu 

Różańcowego, na Golgotę ( miniatura grobu pańskiego) i pod 

pomnik błogosławionego Ojca Jana Pawła II. Wszyscy uczestnicy 

zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Po mszy pielgrzymi mogli 

poznać historię  obrazu Matki Boskiej Ludźmierskiej. 

 Z Ludźmierza udali się w kierunku Nowego Targu, gdzie ksiądz proboszcz 

Marek Wcisło zaprosił wszystkich  na pyszne lody. Na koniec wędrowcy dotarli do Niedzicy, 

gdzie czekała ich kolejna niespodzianka – rejs statkiem po zalewie. Pielgrzymi wrócili cało 

i zdrowo do domu z plecakiem pełnym wrażeń.  

Trzy dni później na pielgrzymi szlak wyruszyli trzecioklasiści pod opieką księdza 

proboszcza Marka Wcisło oraz rodziców. Pierwszym przystankiem była Kalwaria 

Zebrzydowska. Zwiedzili tam klasztor ojców bernardynów.  

 Kolejnym punktem ich wyprawy były Wadowice. Tuż po przyjeździe do miasta, 

w którym urodził się Jan Paweł II udali się na Mszę Świętą. Później zwiedzali dom rodzinny 

błogosławionego, po którym oprowadzała ich siostra zakonna. Wśród licznych pamiątek 

po papieżu duże zainteresowanie wzbudziły zdjęcia ukazujące dzieciństwo Karola. 

Ostatnim punktem był DINOZATORLAND, mieszczący się w Zatorze. Po parku 

oprowadzał ich przewodnik, opowiadając historię tych niezwykłych istot żyjących miliony lat 

temu. Dzięki mechanizmom zamontowanym wewnątrz gadów poczuli się na chwilę, jak na 

planie filmu Park Jurajski. Około 20:00 wrócili do Wielkiej Wsi zmęczeni, ale z bagażem  

niezapomnianych wrażeń. 

Kasia Parszywka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sanktuaria maryjne - ulubione miejsca błogosławionego 

papieża. 

 
Była to wspólna wyprawa szóstoklasistów z Wielkiej Wsi oraz Białego Kościoła 

śladem Karola Wojtyły po sanktuariach maryjnych Podhala. Opiekunami byli ksiądz 

proboszcz Marek Wcisło, siostra Katarzyna oraz pan katecheta Przemysław Ryś. W wyprawie 

towarzyszyły nam także wychowawczynie: pani Agata Witek i pani Anita Różycka.  

  Zwiedziliśmy sanktuaria w Myślenicach, Olczy, Ludźmierzu, Bachledówce oraz 

na Krzeptówkach. Mieliśmy także możliwość zwiedzić Dom Rekolekcyjny Episkopatu Polski 

w Księżówce. 

 Podróż pomiędzy poszczególnymi przystankami upływała w wesołej atmosferze. 

Mieliśmy okazję lepiej poznać kolegów z Białego, zwłaszcza, że w nowym roku szkolnym 

spotkamy się z nimi w gimnazjum. Aktywnych  wesołków siostra Katarzyna „nagradzała” 

przesiadką na przednie miejsca. Z czasem do tej zaszczytnej nagrody było coraz mniej 

chętnych. 

  Wróciliśmy z pielgrzymki w świetnym humorze i w jednym kawałku.  

Bardzo dziękujemy opiekunom, zwłaszcza panu Przemkowi - kierownikowi 

pielgrzymki. 

 

       Ewelina Hojda, Justyna Pancewicz.  

 
 

KONKURS O TYTUŁ „NAJLEPSZEGO 

CZYTELNIKA” ROZSTRZYGNIĘTY. 

   W książkach jest wszystko. Czytajcie książki,  
co uszlachetniają serca, kształcą rozum,  

hartują wolę i kształtują charakter... 

          Jan Wantuła 

    W przedostatni dzień roku szkolnego na apelu poznaliśmy wyniki konkursu o tytuł 

najlepszego czytelnika. Zdobyła go Julia Pac z klasy pierwszej, która przeczytała w ciągu 

roku 41 książek! (nikt w całej szkole nie zdołał uzyskać lepszego wyniku), drugie miejsce 

zajęła Amelia Litewka i trzecie - Łukasz Wojtal. Najlepszymi czytelnikami w klasie drugiej 

zostali: Martyna Ogrodnik, Jakub Hojda, Patrycja Szumna i Magdalena Wójcik. 

Trzecioklasiści lubiący ksiązki to Maria Tomczyk, Wiktoria chwast, Patrycja Baran i Paulina 

Wójcik. 

 Wśród czytelników klas starszych miłośników książek jest niewielu, z wielkim trudem udało 

się wyłonić trzy osoby: Klaudię Kulon, Kingę Kaczor oraz Agnieszkę Piechowicz. 

  Zbliżają się wakacje, na nudę nie ma nic lepszego jak dobra książka. Nie zapomnijcie 

jej spakować do plecaka. 

         Kamil Kaźmierowski 

 



 

Oskary rozdane! 
 
 

Co roku Samorząd Uczniowski przeprowadza głosowanie, w którym 

uczniowie przyznają nauczycielom Oskary. 21 czerwca na apelu 

poznaliśmy zwycięzców plebiscytu. 

Tytuł Złotej Piły zdobyła po raz drugi  pani Agata Witek - nasza super 

anglistka. Podwójną laureatką okazała się pani Paulina Piotrowska, 

kasując dwa trofea: Złoty Uśmiech i Bratnia Dusza. 

Naszym kochanym paniom gratulujemy zdobytych tytułów i prosimy 

NIE ZMIENIAJCIE SIĘ! 

Już za rok nowe wybory! 

Paweł Witek 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
22 czerwca poznaliśmy nazwiska Złotych Medalistów Roku,  

zostali nimi Mateusz Kulesza  z klasy VI oraz  

Julia Pac z klasy I.   

 

 

 

 

Drodzy czytelnicy to ostatni numer naszej gazetki w tym roku szkolnym. 

Spotkamy się dopiero za dwa miesiące. Żegnamy się z Wami słowami wiersza 

Danuty Daniłow: 
 

Każdy z Was mi przyzna rację,  

że najlepsze są wakacje, 

można jechać na Mazury 

lub nad morze albo w góry. 

 

Można w lesie biwakować 

i w namiocie przenocować, 

można w cieniu odpoczywać 

lub w jeziorze "żabką" pływać. 

 

Można też całymi dniami 

kopać piłkę z kolegami, 

można z tatą łowić ryby 

albo w lesie zbierać grzyby. 

 

 

 



 

 

 

 

Można sobie leniuchować, 

nocą gwiazdy obserwować, 

można także długo spać, 

bo nie trzeba rano wstać. 
 
 

 

 

ROZRYWKA 
 

Rozwiązanie krzyżówki z  numeru majowego: 

 

1. Kielce;  

2. Piotrków; 

3.    Helena 

4.    Antoni 

3. Warszawa 

4. Nasarenum 

5. Wielka Wieś 

6. Krasicki 

 

Hasło główne: KONARSKI 

 

 

 

 

 

 

 


