
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNEWS 

PODSUMOWANIE ROKU 

SZKOLNEGO 2016/17 



Edukacja i rozrywka 

 

 

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego klas II i III gimnazjum 

 

W dniu 20.09.16r. uczniowie trzecich klas gimnazjum odwiedzili najstarszy w Polsce ogród botaniczny 

Uniwersytetu Jagiellooskiego w Krakowie. Z koocem pierwszej godziny lekcyjnej uczniowie wraz z 

opiekunami wyjechali spod budynku naszej szkoły. Po dotarciu na miejsce podzieliliśmy się na 3 grupy i 

rozpoczęliśmy zwiedzanie, oczywiście w towarzystwie bardzo sympatycznych pao i panów przewodników. 

Zobaczyliśmy wiele ciekawych okazów roślin mięsożernych, sagowców, roślin użytkowych oraz najstarsze 

okazy drzew liczące nawet ponad 200 lat.Podczas ponad godzinnego podziwiania najważniejszych kolekcji 

Ogrodu, naszym zadaniem było rozwiązad karty pracy, które miały utrwalid wiedzę zdobytą podczas tego 

wyjazdu. Po takiej dawce nowych informacji zrobiliśmy sobie przyjemnośd, wstępując do KFC. Po powrocie 

do szkoły załapaliśmy się na ostatnią godzinę lekcyjną, której oczywiście nie mogliśmy nie wykorzystad. 

Myślę, że każdy z uczestników będzie miło wspominał ten wyjazd, który sam w sobie był niezwykle 

przyjemny, ale i bardzo edukujący. Liczymy na to, że będziemy mied wiele możliwości spędzenia wspólnie 

czasu i zintegrowania się, tak jak w tym przypadku. 

 

 

 

Dnia 22 września uczniowie klas 2 gimnazjum wzięli udział w wycieczce do Ogrodu Botanicznego 

Uniwersytetu Jagiellooskiego w Krakowie. Wycieczka  była formą lekcji biologii.. Przed wyjazdem wręczono 

nam kartki z pytaniami, na które mogliśmy odpowiedzied dzięki uważnemu słuchaniu przewodnika. Po 

dotarciu na miejsce zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Każdej z nich przydzielono przewodnika. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pierwszej szklarni, w której podziwialiśmy piękne paprocie i kaktusy. Potem 

spacerowaliśmy po arboretum (miejsce kolekcjonowania drzew i krzewów). W drugiej szklarni znajdowała 

się piękna palmiarnia. Zobaczyliśmy tam także bardzo ciekawe rośliny owadożerne, cytrusy, rośliny 

ozdobne i wodne. Na zakooczenie przewodnik zrobił krótkie podsumowanie. Podziękowaliśmy mu za 

oprowadzenie i udaliśmy się do wyjścia. Wycieczka była dla nas bardzo ciekawą formą nauki i z pewnością 

wszyscy mile ją zapamiętają, a także z chęcią odwiedzą ogród po raz kolejny, ponieważ jest to niezwykłe i 

magiczne miejsce. 

 

 

 

 

 

 

 



Sport 
 

 

 

Sztafetowe biegi przełajowe w Skawinie i Koniuszy 

 

Dnia 29.09.2016 odbyły się w Skawinie sztafetowe biegi przełajowe. Nasze gimnazjum było 

reprezentowane zarówno przez drużynę dziewczyn jak i chłopców. Były to zawody na szczeblu 

powiatowym. Najpierw swoje zmagania zaczęły dziewczyny. Każda z zawodniczek miała do 

pokonania około 800m. Drużyn z całego powiatu stawiło się 11. Dziewczyny walcząc o każdą 

sekundę do samego kooca, mimo ciężkiego startu, gdzie zajmowały 8 miejsce, zdołały przybiec na 

metę jako piąta drużyna zawodów! Wielkie brawa dla dziewczyn, które pokazały wielki charakter, 

mimo, że nie były uznawane za faworytów biegu pokazały, że zespół mają mocny i równy! Chłopcy 

mieli większą konkurencje, bowiem na starcie ustawiło się aż 13 ekip. Tutaj trasa biegu była 

dłuższa, każdy biegacz musiał przebiec lekko ponad 1000m. Po kilku kółkach znacząco odskoczyły 

dwie drużyny, które były dzisiaj poza zasięgiem rywali. Następna grupka to cztery inne zespoły w 

tym nasze gimnazjum. Wyścig był emocjonujący. Raz byliśmy 6, później pięliśmy się w górę by 

znowu zostad wyprzedzeni. Na finiszu udało nam się wyprzedzid jedną z ekip i zająd 5 miejsce! 

Szkoda bo do trzeciego brakło nam zaledwie około 10 sekund. Brawa należą się naszym 

reprezentantom, którzy zajęli wysokie miejsca, walcząc dzielnie ze swoimi słabościami.  

Dwa dni wcześniej nasi uczniowie wzięli udział w Biegu Sztafetowym rozgrywanym z okazji "72 

rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Partyzanckiej" na obszarze dzisiejszych powiatów: 

pioczowskiego, kazimierskiego i proszowickiego. Uroczystośd ta ma nie tylko wymiar sportowy, ale 

i historyczny. Uczestnicy mają bowiem okazję spotkad się z ostatnimi żyjącymi świadkami i 

twórcami nieodległej historii naszych okolic, wysłuchad ich wspomnieo i opowieści z tamtych dni. 

Głównym punktem uroczystości już od samego początku jej powstania jest bieg sztafetowy 

uczniów i uczennic z Koniuszy do Proszowic. Nasza drużyna zajęła 6 miejsce, a wszystkich drużyn 

startowało 14. Skład: Aleksandra Migas, Hubert Solarz, Katarzyna Kwiecieo, Przemysław Paluch, 

Wiktoria Zając, Radosław Caba, Alicja Latała, Kamil Koral, Aleksandra Nakielska, Dominik Duda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edukacja i rozrywka 

 

 

 

Noc Młodych Naukowców 

 

 

Dnia 30 września uczniowie klas II i III naszego gimnazjum pojechali w celach edukacyjnych na Noc 

Młodych Naukowców, której częśd odbyła się na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. 

Pojechało nas 25 osób, wiadomo, nie każdy ma ochotę spędzid piątkowy wieczór na uczelni i pod 

opieką nauczycieli. Niemniej jednak każdy z uczniów był zachwycony i zaciekawiony, mieliśmy 

przecież okazję odwiedzid jedną z najważniejszych uczelni w Krakowie. Zaczęliśmy od glutków, czyli 

hydrożeli i pierścionków z kawy. Jednak największą uwagę przykuła drukarka 3D, która drukowała 

pokemony! Brzmi zabawnie, ale każdy wie, że ta maszyna to także przyszłośd medycyny. Było wiele 

innych wynalazków, które interesowały naszych uczniów m. in zielony laser, robot odtwarzający 

twarz kobiety, roboty wykonane z lego, którymi moglibyśmy bawid się bez kooca, ogromne 

wrażenie wywarła na nas maszyna skanująca ciało człowieka, można było dotknąd wydrukowaną 

przez nią dłoo. Zajęcia były interaktywne, mogliśmy sterowad robotem a nawet narysowad nim 

rysunek, pobawid się sprężonym powietrzem. Mieliśmy możliwośd zobaczenia budowy kokpitu 

samolotu F16, chociaż pan prowadzący trochę nas zniechęcił zbyt poważnym wykładem, to nie 

było na nasze gimnazjalne umysły, zmęczone całym tygodniem nauki. Po 2-godzinnym zwiedzaniu 

zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy do domu. To była pouczająca noc!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wolontariat 

 

 

 

Fundacja "Człowiek dla Zwierząt" - schronisko w Łętkowicach 

 

Dnia 05.10.2016r w ramach projektu gimnazjalnego wybrałyśmy się do schroniska fundacji 

"Człowiek dla Zwierząt" w Łętkowicach - Kolonii. Gdy dotarłyśmy na miejsce, przywitała nas 

Pani Wiola, która jest właścicielem tego prywatnego schroniska. Dowiedziałyśmy się, że w 

schronisku jest 90 psów, 20 koni, 4 kozy i 2 osiołki. Pani dokładnie wyjaśniła, nam na czym 

polega praca w schronisku i że wcale do łatwych nie należy. Praca przy zwierzętach zajmuje 

opiekunom cały dzieo od godziny 6.00 do 23.00: karmienie, sprzątanie boksów, 

wypuszczanie na wybieg. Jest to schronisko, w którym cały czas potrzebna jest karma dla 

psów i siano dla koni. Dlatego my nie pojechałyśmy tam z pustymi rękami. 

Zorganizowałyśmy zbiórkę pieniędzy i karmy w naszej szkole. Udało nam się zebrad ponad 

40 kilogramów karmy, około 400 zł gotówki, miski, koce, a także zabawki. Ten wyjazd 

pokazał nam, jak wzorowo prowadzone jest schronisko i ile serca trzeba włożyd w to, aby 

podjąd takie wyzwanie. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzimy schronisko i znów 

pomożemy bezdomnym zwierzętom. Składamy serdeczne podziękowania dla uczniów i 

nauczycieli, którzy wzięli udział w naszej zbiórce. Szczególne podziękowania należą się 

uczniom Szkoły Podstawowej, którzy byli bardzo hojni i wsparli nasz projekt. Dziękujemy 

również naszym opiekunom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sport 

 

 

Październik miesiącem piłki nożnej 

 

W dniu 5 października odbył się w naszym gimnazjum między klasowy turniej piłki nożnej. 

Uczestników jak i kibiców na trybunach było dużo. Miła sportowa atmosfera, a co 

najważniejsze gra fair play. Wszyscy spisali się na medal. Turniej wygrała drużyna w 

składzie: Radosław Tomerski, Kacper Kotyza, Dominik Duda, Hubert Solarz, Marcel Pietras. 

W finale zwycięzcy strzelili decydującego gola, dwie minuty przed koocem meczu. Emocji 

nie brakowało! 

 

Natomiast 12 października został rozegrany mecz piłki nożnej halowej pomiędzy drużyną 

Gimnazjum Wawrzeoczyce, a drużyną Gimnazjum Igołomia. Mecz pokazał, że w sporcie nie 

ma nic pewnego, a żeby wygrad trzeba walczyd do samego kooca. Pierwsza połowa 

skooczyła się wysokim prowadzeniem gospodarzy, którzy niesieni dopingiem publiczności 

pakowali bramkę do siatki rywali raz za razem. Kiedy wydawało się, że druga połowa to 

formalnośd, przebieg boiskowych wydarzeo całkowicie się zmienił. Igołomia przeważała i na 

minutę przed koocem meczu strzeliła gola na 9:8. Wynik meczu nie zmienił się jednak i to 

Wawrzeoczyce zwyciężyły w meczu, którego stawką była przepustka do turnieju 

powiatowego, który odbędzie się 27.10.2016. Brawo dla naszej drużyny!! O to skład: Hubert 

Solarz, Kamil Koral, Przemek Paluch, Damian Wójcik, Damian Wilkosz, Marcel Pietras, 

Kacper Kotyza, Karol Adamczyk, Radek Tomerski, Dominik Duda. Trzeba też pochwalid 

drużynę z Igołomii, która mimo ciężkiego początku potrafiła wstad z kolan i napędzid 

wielkiego stracha gospodarzom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kultura 

 

 

 

Święto szkoły 

 

Dnia 17 listopada 2016 roku wszyscy uczniowie gimnazjum przybyli do szkoły w 

odświętnych strojach. Nic dziwnego, świętowaliśmy bowiem niecodzienne wydarzenie, a 

mianowicie Święto Szkoły. Uroczystośd rozpoczęła się w kościele. Tam uczestniczyliśmy we 

mszy świętej, wysłuchaliśmy kazania i byliśmy świadkami ślubowania klas pierwszych 

gimnazjum. Atmosfera była bardzo podniosła. Cały czas towarzyszyły nam poczty 

sztandarowe ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Należy też dodad, że było to już niestety 

ostatnie ślubowanie w historii gimnazjum. Po mszy świętej powróciliśmy do szkoły i dalsza 

uroczystośd odbyła się na świetlicy. Uroczysty apel przygotowali uczniowie klas trzecich 

gimnazjum. Na inscenizację złożyły się wiersze napisane przez absolwentów naszego 

gimnazjum, a poświęcone królowej Jadwidze, prezentacje multimedialne i pieśni w 

wykonaniu naszej uczennicy - Kasi Kwiecieo. Na koniec odśpiewaliśmy hymn ŚDM i naszej 

szkoły. Całośd uświadomiła i przypomniała nam, jak cudowną i mądrą patronkę posiada 

nasze gimnazjum. Finalnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod obrazem św. 

Jadwigi na szkolnym korytarzu. Potem udaliśmy się do klas na dalsze zajęcia. Ta uroczystośd 

nasunęła wszystkim uczestnikom wiele refleksji. Widad było dumę, z tego, że patronuje nam 

święta Jadwiga Królowa Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozrywka 

 

 

Andrzejki 2016 

 

Z okazji Andrzejek Samorząd Uczniowski planował zorganizowad dyskotekę szkolną. Jednak 

przez słabe wyniki egzaminów próbnych, które uzyskali trzecioklasiści dyskoteka nie odbyła 

się. Samorząd wystąpił, więc ze spontaniczną inicjatywą osłodzenia tego dnia wszystkim 

gimnazjalistom oraz nauczycielom. Przygotowaliśmy dla każdego symboliczne ciastko z 

wróżbą. Wszyscy uczniowie byli miło zaskoczeni tym podarunkiem, a cały andrzejkowy 

dzieo przebiegł w bardzo miłej atmosferze. 

 

 

 

Mikołajki 2016 

 
 

6 grudnia bieżącego roku był przez nasze gimnazjum obchodzony w bardzo wesołej, ciepłej, 
a co najważniejsze świątecznej atmosferze.  
Sztab Mikołajów i śnieżynek z trzecich klas gimnazjum w czasie lekcji odwiedził wszystkie 
klasy naszej szkoły! Zaczynając od najmłodszych - zerówkowiczów, a koocząc na 
najstarszych uczniach gimnazjum. Podczas tej niespodziewanej wizyty wszyscy mogli zrobid 
sobie pamiątkowe zdjęcie na kolanach naszego wyjątkowego Mikołaja oraz poczęstowad się 
słodkościami, które rozdawały śnieżynki. Uśmiechów i dobrej zabawy nie brakowało! :)  
Bardzo cieszymy się, że wszystkim spodobała się nasza mikołajkowa inicjatywa. Takich 
słodkich niespodzianek na pewno będzie o wiele więcej.  
 

 

 

 

 

 

 



Rozrywka 

 

 

Mikołajkowy wyjazd do kina 

  
 

 Dnia 8 grudnia 2016 roku odbył się w naszym gimnazjum wyjazd do kina dla klas 1-3, na film "Nowy 
początek". Około godziny 8:30 zebraliśmy się przed szkołą i wkrótce potem wyruszyliśmy w podróż do 
Krakowa.  
 Humory dopisywały, z chmur przebijało się do nas słooce, a cała podróż była spokojna i przebiegła w 
przyjemnej atmosferze. Po dojechaniu na miejsce udaliśmy się spacerem na krakowski Rynek Główny, 
gdzie mogliśmy podziwiad Bożonarodzeniowy targ i przepiękne krakowskie szopki świąteczne. Szopki 
urzekły nas precyzyjnym wykonaniem i pięknymi barwami. Stragany pełne były wszelakich misternie 
wykonanych rękodzieł i pamiątek. Na każdą warto było zwrócid uwagę, a co ładniejsze znalazły się potem w 
siatkach z zakupami naszych uczniów. Sam Rynek był pięknie ozdobiony, górowała zaś nad nim strzelista, 
piękna choinka. Tam naprawdę można było poczud świąteczny klimat! Z rynku skierowaliśmy się do KFC, 
aby tam posilid się przed seansem. Tutaj uczniowie mogli do cna opróżnid swoje portfele, jeśli nie zrobili 
tego już wcześniej. :-) Po posiłku przyszedł czas na centralny punkt wycieczki, a mianowicie na seans 
filmowy. Odbył się on w mieszczącym się na Rynku Kinie Pod Baranami, gdzie sala zarezerwowana była 
specjalnie dla nas. Kino to, małe i dosyd kameralne, ma jednak wspaniały klimat, który odczuliśmy podczas 
seansu. Od razu po zajęciu miejsc można było poczud się "jak u siebie". Co jednak z samym filmem? "Nowy 
początek"  film niesamowicie inteligentny, do maksimum angażujący widza, operujący zaskakującymi 
zwrotami akcji, realistycznymi efektami specjalnymi i pełen doborowej obsady aktorskiej, w pełni 
potwierdził bardzo dobre recenzje, które wcześniej zebrał.  
Główne przesłanie jakie płynie dla widza to siła komunikacji: jak wiele możemy wspólnie zrobid, jak łatwo 
rozwiązad każdy konflikt, jeżeli tylko będziemy ze sobą rozmawiad i współpracowad . Jednym słowem  
obraz, który będziemy pamiętad jako jeden z lepszych filmów science- fiction w ostatnim czasie.  
 Po filmie około godziny 15:00 wróciliśmy do szkoły. Wycieczka ta była świetnie spędzonym czasem, 
znakomitym "wstępem" do zbliżających się świąt. Podróż wypełniona była śmiechem i dobrą zabawą. 
Czekamy na więcej takich wyjazdów! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wolontariat 

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 

Uczniowie Gimnazjum w Wawrzeoczycach po raz piąty kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry świątecznej 

Pomocy. W tym roku aż 24 uczniów podjęło się tego zadania, w tym kilku absolwentów, którzy nadal chcą z 

nami "grad". Był to 25 jubileuszowy finał WOśP, dla nas także inny niż poprzednie, ponieważ oprócz 

kwestowania na terenie wsi Wawrzeoczyce i Dobranowice zorganizowaliśmy imprezy towarzyszące, które 

odbyły się w siedzibie CKiP w Wawrzeoczycach. Mieszkaocy gminy mieli okazję obejrzed jasełka przygotowane 

przez dzieci ze świetlicy środowiskowej pod opieką pani M. Kozioskiej-Pietrzyk, koncert kółka gitarowego 

podopiecznych pani J. Ruchwy, prezentację projektu ekologicznego "Foliowa krucjata" uczniów klas II 

gimnazjum. Podczas tego spotkania nadal można było wesprzed naszą akcję kupując los w loterii fantowej, a dla 

dzieci przygotowaliśmy malowanie twarzy. Nad organizacją czuwali wolontariusze z gimnazjum oraz absolwenci 

naszego gimnazjum, obecnie uczniowie szkół średnich w Krakowie. Zaangażowanie wolontariuszy pozwoliło na 

zebranie rekordowej jak dotąd kwoty 6804, 77zł, to ponad 2 tysiące więcej niż w poprzednim roku. Z pewnością 

do tego sukcesu przyczyniła się współpraca wielu osób, którzy wsparli naszych wolontariuszy, a byli to 

sponsorzy (pan K. Szymacha, który przekazał atrakcyjne nagrody do naszej loterii), dyrekcja GCE w 

Wawrzeoczycach, która poparła nasz pomysł zbiórki zabawek na loterię, personel CKiP, który pomógł nam 

zorganizowad imprezę w swojej siedzibie oraz przedstawicielkom Koła Gospodyo Wiejskich z Dobranowic, 

Stręgoborzyc, Żydowa, Wawrzeoczyc, Zofipola, Złotnik, Igołomi i Koźlicy. Panie przygotowały pyszny 

poczęstunek na słodko i zaprezentowały się w pięknych regionalnych strojach. Największą pracę wykonali 

jednak wolontariusze, ci młodzi ludzie poświęcili swój czas wolny na przygotowanie finału, kwestowali na ulicy, 

a pogoda jak wiadomo nie rozpieszczała. Za to należą im się ogromne podziękowania, także ich rodzicom, którzy 

swoje dzieci musieli dowieźd na miejsce zbiórki, a potem jeszcze do centrum kultury. Bez zaangażowania i 

pomocy rodziców byłoby nam ciężko. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli kwestę po raz kolejny. Skoro 

jubileusz to wypada podsumowad naszą akcję w ramach WOśP. W ciągu 5 lat uczniowie Gimnazjum w 

Wawrzeoczycach zebrali w sumie 18939,89zł, kwestując na terenie wsi Wawrzeoczyce i Dobranowice. 

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli się na tę imponującą sumę rzucając pieniądze do puszki. Za rok zagramy 

także, bo jak widad świetnie nam wychodzi pomaganie innym, a tego typu akcje pozwalają kształtowad w 

młodzieży empatię i gotowośd do pomagania potrzebującym bezinteresownie. Oto lista gimnazjalistów-

wolontariuszy tegorocznego finału WOśP w Wawrzeoczycach; Dobranowice: Aleksandra Migas, Izabela 

Kaczmarczyk, Daria Mietła, Dominika Nawrot, Liliana Pluta, Paulina Soswa, Krystian Jagła, Kamil Gosławski, Julia 

Dąbek. Wawrzeoczyce: Aleksandra Polakiewicz, Angelika Tylko, Wiktoria Zając, Alicja Latała, Aleksandra 

Nakielska, Emilia Cicha, Julia Galus, Kacper Kotyza, Bartosz Bębenek, Martyna Caba, Julia Majka, Oliwia 

Pasternak, Dominika Ramza, Karol Adamczyk, Roksana Caba (zebrała rekordową puszkę).  

 

 

 

 

 



Tradycja i rozrywka 

 

 

 

Spotkanie z absolwentami 

 

W piątek 27 stycznia 2017 roku w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie z 

ubiegłorocznymi absolwentami. Byli uczniowie mogli przy stolikach i poczęstunku 

porozmawiad z nauczycielami oraz młodszymi kolegami. Absolwenci chętnie opowiadali o 

swoich nowych szkołach i wspominali lata wspólnie spędzone w murach naszej szkoły. 

Podczas tego wydarzenia uczniowie klas trzecich mieli okazję dowiedzied się rożnych 

informacji z pierwszej ręki na temat liceów, techników i szkół zawodowych, co z pewnością 

przyda im się podczas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Także nauczyciele z radością 

rozmawiali z swoimi wychowankami o ich "karierach". W czasie spotkania absolwenci 

wypełnili ankietę, będącą podstawą do raportu dotyczącego badania losów absolwentów. 

Cykliczne spotkania z absolwentami to cenna wymiana doświadczeo, szczególnie dla 

uczniów klas trzecich. 

 

Euroweek 2017 

 

Po raz szósty nasza szkoła wzięła udział w obozie Euroweek. Tym razem zakwaterowaliśmy 
się w ośrodku "Aleksander" w Bystrzycy Kłodzkiej. W tym roku wzięło udział 8 uczniów (z 
tego kilku absolwentów, którzy są już prawdziwymi weteranami euroweeku) i jeden 
nauczyciel (Pani Renata Pomykalska). Spędziliśmy 4 wspaniałe dni w towarzystwie 
gimnazjalistów z okolic Wrocławia oraz wolontariuszy z całego świata, między innymi Alok i 
Varma z Indii, Shee z Kenii, Dawitt z Etiopii, Osmar i Edna z Maksyku, Antonio z Włoch, Zanis 
i Teo z Łotwy, Joe z Ugandy. Cały świat w małym Długopolu! Wszyscy bawiliśmy się 
rewelacyjnie, zżyliśmy się ze sobą. Program zajęd miał na celu pokazanie nam kultur, 
tradycji, potraw narodowych różnych krajów, oglądaliśmy prezentacje multimedialne o 
Meksyku, Włoszech , Etiopii, były gry i zabawy integracyjne, zadania w zespołach przy 
którym mieliśmy wykazad się kreatywnością oraz działad twórczo. Co więcej, relaksacyjny 
kurs jogi, dyskoteki, karaoke, tradycyjne taoce różnych krajów, spacery po okolicy. Trudno 
uwierzyd, że to wszystko w 4 dni, a jednak! 
Mieliśmy także okazję spróbowad prawdziwej orientalnej kuchni! Wolontariusz Varma, z 
Indii, wraz z Panią Renatą przygotowali nam przepyszne curry.  
W wakacje również planujemy wyjazd na Euroweek! Zapraszamy każdego kto lubi mega 
dobrą zabawę! 
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IX Prezentacje Nowohuckich Szkół Ponadgimnazjalnych 

 

W gminie Igołomia Wawrzeoczyce realizowany jest projekt Modernizacja Kształcenia 

Zawodowego w Małopolsce II, którego beneficjentem jest Gminne Centrum Edukacji w 

Wawrzeoczycach. W ramach tego projektu uczniowie gimnazjum w miesiącu marcu mieli 

możliwośd uczestnictwa w przedsięwzięciu promującym szkolnictwo zawodowe - Festiwal 

Zawodów w Małopolsce. Podczas tegorocznych Targów prezentowana była oferta 

edukacyjna szkół zawodowych na dziewięciu niezależnych ekspozycjach wystawienniczych 

w następujących grupach: administracyjno-usługowej, budowlanej, elektryczno-

elektronicznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej, medyczno-społecznej, rolniczo-leśnej z 

ochroną środowiska, turystyczno-gastronomicznej, służb "mundurowych" oraz szkół 

zagranicznych. Ogromną popularnością cieszyły się występy na scenie przygotowane przez 

uczniów, strefa pokazów szkół zawodowych, a w wyborze najlepszej ścieżki edukacyjnej i 

zawodowej pomagali doradcy zawodowi, badający predyspozycje i kompetencje 

zwiedzających targi uczniów.  

 

 

 

Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu i właściwej postawy 
obywatelskiej. Tak też było i w tym roku w naszej szkole.  
W czwartek 27 kwietnia odbył się uroczysty apel związany z 226 rocznicą uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Akademię przygotowali uczniowie klasy IV szkoły podstawowej i klasy II 
gimnazjum, pod okiem pani Beaty Krotli i pani Beaty Mes-Jordan. Prezentację obejrzeli 
wszyscy uczniowie i nauczyciele Gminnego Centrum Edukacji. Uroczystośd tę zainicjowało 
odśpiewanie hymnu narodowego, po którym odbyła się częśd artystyczna. Swoim udziałem 
w Narodowym święcie Konstytucji mieliśmy okazję zamanifestowad uznanie dla twórców 
pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej, spisanej ustawy zasadniczej, która 
była wynikiem dążeo do naprawy stosunków wewnętrznych Rzeczypospolitej.  
Atmosfera i wielkie zaangażowanie młodych artystów spowodowały, ze ta lekcja historii i 
patriotyzmu przemówiły do serc i dusz zebranych. Występ spotkał się z dużym uznaniem ze 
strony publiczności - zarówno ze szkoły podstawowej, jak i tej gimnazjalnej.  

 

Kultura 
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Dni otwarte Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych 

 

28 kwietnia klasy trzecie udały się na kolejny wyjazd w ramach doradztwa zawodowego. 

Tym razem wybór padł na ofertę powiatu proszowickiego, Zespołu Szkół w Piotrkowicach 

Małych. Szkoła ta każdego roku zaprasza gimnazjalistów na "Dni Otwarte", stwarzając 

możliwośd bezpośredniego poznania klimatu placówki oraz kierunków kształcenia. Dyrekcja, 

nauczyciele oraz uczniowie ZS przygotowują liczne atrakcje o charakterze edukacyjnym i 

rozrywkowym towarzyszące temu wydarzeniu. W tym roku szkolnym zaproszeni zostali 

wyjątkowi goście, którzy zaprezentowali swoje niezwykłe talenty: Mikołaj Rey, znany 

kucharz, uczestnik kulinarnego show "Master Chef" oraz Kamil Kobędzowski, uczestnik 

programu "Mam Talent", półfinalista MTB Stunt. Na parkingu przy szkolnych warsztatach 

można było zobaczyd pokaz nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych, zaś kolejny 

parking przeznaczony został dla samochodów rajdowych. Znakomitym przedsięwzięciem 

okazała się organizacja zdobywającego w Polsce coraz większą popularnośd biegu 

przełajowego z przeszkodami - "Spartan Race", w którym udział wzięli zarówno nauczyciele, 

jak i uczniowie. Szkoda tylko,że nie dopisała pogoda! Przyglądaliśmy się zaangażowaniu 

uczniów, którzy wystąpili w roli gospodarzy i współorganizatorów imprezy. Na pewno 

rozwijane w ten sposób wszechstronne kompetencje młodych ludzi przydadzą się w 

przyszłości. Już wiemy, że Zespół Szkół w Piotrkowicach będzie miał przyszłych uczniów, 

absolwentów naszego gimnazjum.  
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Wycieczka do Oświęcimia 

 

Dnia 30 maja 2017 r. klasy trzecie wzięły udział w jednej z najważniejszych wycieczek 

organizowanych w gimnazjum. Udały się do Oświęcimia, by zwiedzid muzeum Auschwitz - 

Birkenau. Celem wyjazdu było przybliżenie wielkiej tragedii, która miała miejsce w obozie w 

czasie II wojny światowej. W trakcie zwiedzania młodzież dowiedziała się o warunkach życia 

więźniów, grupach narodowościowych, kategoriach i oznaczeniach więźniów, liczbie ofiar, 

sytuacji dzieci w obozie, eksperymentach medycznych, karach i egzekucjach, a także o 

ewakuacji i wyzwoleniu obozu. Ta lekcja historii podyktowana była potrzebą budowania 

pamięci na tym, co nam pozostaje, gdy odchodzą ostatni naoczni świadkowie i ocaleli z 

Holocaustu. Wycieczka dostarczyła uczestnikom wiele refleksji i na pewno zostanie w 

pamięci na całe życie. 
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Gminny Dzieo Sportu 

 

6 czerwca 2017 roku w naszej szkole obchodziliśmy Gminny Dzieo Sportu. Oficjalne 

rozpoczęcie całego wydarzenia miało miejsce na sali gimnastycznej o godz. 9, gdzie zebrali 

się wszyscy zaproszeni goście oraz uczniowie i grono pedagogiczne. Głównym punktem 

programu był wywiad z niezwykłymi osobistościami ze świata sportu. Przybyli do nas: 

rekordzistka świata juniorów w biegu na 60m przez płotki - Klaudia Siciarz. Radosław 

Woźniak - mieszkaniec Skawiny, którego życie związane jest z górami i sportami 

ekstremalnymi. Od kilku lat uczestniczy w wyjazdach górskich w Tatry oraz Alpy. W 2014 

roku był uczestnikiem wyprawy do Kirgistanu, gdzie udało mu się zdobyd siedmiotysięczny 

Pik Lenina. Kolejnym ważnym gościem był Kamil Kobędzowski, uczestnik programu „Mam 

Talent”, półfinalista MTB Stunt oraz Pan Adam Korol -  polski wioślarz, czterokrotny mistrz 

świata, mistrz olimpijski z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. W 2015 minister sportu i turystyki 

w rządzie Ewy Kopacz. Każdy ze sportowców wypowiedział się na temat uprawianej przez 

siebie dyscypliny w bardzo ciekawy sposób, urozmaicając wypowiedzi o liczne prezentacje 

multimedialne czy krótkie materiały filmowe. Wszyscy uczniowie z dużym 

zainteresowaniem słuchali opowiadao o ciężkim życiu weteranów sportu. Po tej ciekawej 

lekcji młodzież gimnazjum udała się na rozgrywki sportowe. Dziewczęta rozegrały mecz piłki 

nożnej, koszykówki oraz piłki ręcznej przeciwko drużynie z Igołomii, natomiast chłopcy 

zmagali się w czworoboju. Na zakooczenie obie drużyny wzięły udział w biegu sztafetowym 

na 100m, który zakooczył się remisem. W czasie gdy niektórzy zmagali się na boisku, reszta 

uczniów kibicowała na trybunach. Była także możliwośd porozmawiania, otrzymania 

autografu bądź zrobienia sobie zdjęcia z naszymi gwiazdami. ;) Każdy miał okazję 

dowiedzied się różnych ciekawostek i porozmawiad z prawdziwymi sportowcami. Wszyscy 

wracali do domu z uśmiechem na twarzy. Myślę, że ta uroczystośd zapadnie nam w pamięci 

na długo. 
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Energylandia - największy park rozrywki w Polsce 

 

 
19.06.2017r. uczniowie naszego gimnazjum mieli okazje odwiedzid największy park rozrywki 
w Polsce - Energylandie, która znajduje się w Zatorze. 
Autokar pełen podekscytowanych gimnazjalistów wyruszył z lekkim opóźnieniem spod 
szkoły ok. godz. 9. Całkiem długa podróż upłynęła wszystkim szybko i w miłej atmosferze, 
która zawsze się nas trzyma. Po dotarciu na miejsce i otrzymaniu biletów wstępu zebraliśmy 
się by omówid szczegóły i plan kilku następnych godzin. Wybraliśmy miejsce zbiórki i 
wyznaczyliśmy jej godzinę. Po tych kilku formalnościach przyszedł czas na zabawę! W tym 
ogromnym parku każdy znalazł coś dla siebie. Atrakcji było mnóstwo! Zaczynając od tych 
przyjemnych i spokojnych, a koocząc na bardzo ekstremalnych z dużą dawką adrenaliny. Na 
korzystanie z oferty Energylandi mieliśmy ok. 4 godziny. Wydaję się to dośd sporo, jednak 
dla nas było to zdecydowanie za krótko! O godz. 15;30 wszyscy zameldowaliśmy się na 
zbiórce, a następnie zajęliśmy swoje miejsca w autobusie i opuściliśmy Zator. 
Myślę, że ta wycieczka zapadnie każdemu z nas w pamięd. Dla wielu było to zupełnie nowe 
doświadczenie i poniekąd spełnienie dziecięcych marzeo. Mam nadzieję, że to nasz 
pierwszy, ale nie ostatni raz w Energylandi. 
 
 

 

 

 

 

 


