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Witamy w IV i ostatnim w tym 

roku szkolnym wydaniu naszej  

gazetki. Cała redakcja dziękuje 

za wspólnie spędzony rok 

szkolny oraz życzy miłych 

wakacji. 



Kącik Sportowy 

Siatkarz plażowy 

Mariusz Prudel (ur. 21 stycznia 1986 w 

Rybniku) – polski siatkarz 

plażowy, reprezentant 

Polski, siatkarz TS Volley 

Rybnik. Brązowy 

medalista mistrzostw 

Europy 2013 z Klagenfurt 

am Wörthersee w parze 

z Grzegorzem Fijałkiem. 

Przebieg kariery : W 

2008 roku zdobył tytuł 

Mistrza Europy do lat 23 

w siatkówce plażowej 

oraz wicemistrzostwo 

Polski seniorów. W  2009  

wraz z Grzegorzem Fijałkiem zdobył tytuł 

Mistrza Polski Seniorów w siatkówce 

plażowej. W Pucharze Świata w Bahrajnie 

zajął 4 miejsce, co jest wynikiem, jakiego 

nie osiągnął jeszcze żaden Polak. Na 

Mistrzostwach Europy Seniorów w 

Hamburgu zajął 5 miejsce (2008). 

Uznany przez FIVB (Światowa Federacja 

Siatkówki) za objawienie roku.                           

Z zespołem TS Volley awansował do  II 

ligi w siatkówce halowej. Był 

Wicemistrzem Europy do lat 20 (2005) i 

Wicemistrzem Polski Seniorów (2007). 

W  2009  roku był nominowany w 

plebiscycie "Siatkarskich Plusów 2008"           

w kategorii drużyna roku  wraz ze swym 

kolegą z drużyny, ostatecznie zajął 2 

miejsce. Wraz z Grzegorzem Fijałkiem, 

zdobył kwalifikacje do Igrzysk 

Olimpijskich w Londynie w 2012 i tym 

samym został pierwszym w historii 

reprezentantem Polski w siatkówce 

plażowej na igrzyskach olimpijskich. Tam 

przegrali w ćwierćfinale zajmując 

ostatecznie 5 miejsce. 

Oliwia Hyrc, kl. VII 

 

 

 

 



Kącik Kulinarny 

Ciasto z galaretką i truskawkami 

Składniki: 

Biszkopt: 

 8 jajek 

 20 dag mąki 

 20 dag cukru 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 1 opakowanie cukru waniliowego 

 2 łyżki kakao 

Krem: 

 1 litr mleka 

 1 opakowanie budyniu 

śmietankowego 

 pół szklanki grysiku 

 półtorej kostki masła 

Inne:  

 2 galaretki truskawkowe 

 2 galaretki o smaku owoców 

leśnych 

 pół kilograma truskawek 

Przygotowanie: 

Najpierw musimy oddzielić białko 

od żółtka, potem białko ubijamy 

do sztywna i dodajemy na 

przemian cukier wymieszany z 

cukrem waniliowym i żółtka. 

Proszek do pieczenie wymieszany 

z mąką dodajemy powoli 

mieszając do wcześniej powstałej 

masy. Biszkopt pieczemy 25min w 180*C. 

Następnie od litra mleka należy odlać 3/4 

jego zawartości do pojemnego garnka. 

Należy pamiętać o dodaniu budyniu 

śmietankowego oraz grysiku. Masło trzeba 

utrzeć na puszystą masę i dodać do 

wcześniej powstałego kremu. Galaretki 

należy przygotować tak, aby nie zastygły  

bardzo,  żeby można je było rozlać na 

biszkopt, który trzeba podzielić na 3 części. 

Na 1 część po kolei musimy rozlać krem, 

który przykładamy kolejną częścią 

biszkoptu. Galaretkę o smaku owoców 

leśnych trzeba rozłożyć na kolejnej części. 

Truskawki musimy przekroić na pół                         

i rozłożyć na biszkopcie. Galaretkę 

truskawkową należy rozlać na samej górze 

ciasta i wsadzić do lodówki aby się 

zastygła.                                                                                                       

Życzymy smacznego!  

Koktajl truskawkowy 

Składniki: 

 1kg truskawek 

 Kefir 

 śmietana 15% 

 cukier 

Przygotowanie: 

Umyte i obrane truskawki należy 

zmiksować z 3 łyżkami cukru z 1/3 kefiru                   

i połową śmietany.                                     

Życzymy smacznego! 

Anna Chytkowska, kl. VI 

Natalia Taczała, kl. VI 



Kącik Muzyczny 

Prezentujemy Wam sylwetkę 

kolejnego polskiego artysty, tym 

razem jest to przedstawiciel 

młodego pokolenia. 

Dawid Podsiadło 

(ur. 23 maja 1993 w Dąbrowie Górniczej) – 

polski piosenkarz i autor tekstów. Swoje 

pierwsze występy publiczne zaliczył w 

wieku ok. dziesięciu lat. W 2012 roku wziął 

udział w drugiej edycji programu X Factor. 

Ostatecznie dotarł do finału, którego 

został laureatem trzeciego miejsca.                  

W finale wykonał utwór „With or Without 

You” z repertuaru U2, a także zaśpiewał w 

duecie z Katie Meluą jej utwór „Better 

Than a Dream”. Najpopularniejsze utwory: 

,,Trójkąty i kwadraty” , ,,W dobrą stronę” , 

,,Nieznajomy”. 

 

 

Flet poprzeczny (wielki) (wł. flauto, 

flauto traverso, skrót: fl.) – instrument 

dęty drewniany, areofon wargowy. 

Wykonany z metalu lub drewna.  Dźwięki 

zapisuje się w kluczu wiolinowym. Flet w 

wersji podstawowej jest instrumentem 

nietransponującym. W orkiestrze w grupie 

instrumentów dętych drewnianych jest 

instrumentem o najwyższej skali. 

Możliwości techniczne fletu są niemal 

nieograniczone. Między innymi można 

otrzymać legato, staccato, staccato 

podwójne i potrójne, tremolo, frullato, 

wszelkiego rodzaju ozdobniki, flażolety, 

skoki interwałowe o dużej rozpiętości. 

Możliwe jest także glissando o niewielkiej 

rozpiętości. 

Gabriela Stachowiak, kl. VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonda 

Ponieważ zbliża się lato, a co za tym 

idzie- wakacje, zapytaliśmy kilka 

osób o to, jakie mają plany na ten 

wolny od nauki czas. 

 

,,Wybieram się  na obóz jeździecki, potem 

za granicę, spędzę też  czas z rodziną.‘’ 

Lena kl. VII 

,,Wyjadę  na obóz harcerski oraz               

w Bieszczady.‘’ 

Natalia kl. VII  

,,Wyjazd na szkolenie na Mazury, na 

akcję katolicką do Niemiec, wyjazd 

do Giżycka’’. 

P. Agnieszka (nauczyciel j. angielskiego) 

 

,,Wyjazd na obóz strażacki, granie na  
komputerze, granie w piłkę‘’ 
       Tomek kl. VI 
 

 

,,Wyjazd na Węgry‘’ 

Kinga kl. IV  

 

,,Wybieram się  nad morze‘’ 

P. Justyna (nauczyciel j. polskiego) 

 

,,Wyjazd na obóz harcerski oraz do babci‘’ 

Gabrysia kl.V 

 

,,Wyjadę do Londynu, mam w planie 

remont domu, zamierzma  czytać dużo 

książek‘’ 

P. Dorota (wychowawca kl. II) 

 

,,Wyjazd za granicę i na obóz‘’ 

Michał kl. VII 

 

,,Wyjazd do Hiszpanii‘’ 

Jakub kl. VII 

Oliwa Hyrc, kl. VII 

Natalia Krzyżak, kl. VII 



Kącik 

Zainteresowań 
 Zaczęło się od braku dodatkowych zajęć, 

aż do pewnego dnia, kiedy to wraz z 

rodziną zobaczyliśmy plakat o 

modelarstwie. Pomyślałem, że spróbuję. 

Słowo ”modelarstwo” kojarzyło mi się 

bardziej ze składaniem różnych części,         

a nie z puszczanie samolotów i rakiet. 

     Pierwsze dwa zajęcia wraz z moją grupą 

spędziliśmy w Domu Kultury w Woli na 

składaniu samolotów. Zdziwiłem się, kiedy 

mój instruktor oznajmił, że przyszłe 

zajęcia  odbędą się  na  łące dla modelarzy. 

Wtedy zrozumiałem, że to nie tylko 

składanie elementów w jedną część, ale 

także rzucanie samolotów i wystrzeliwanie 

rakiet. Zazwyczaj taki samolot ląduje na 

ziemi po ok. 20 – 25 sekundach, jednak 

starsze i bardziej doświadczone osoby 

potrafią rzucić nim tak, że utrzymuję się w 

powietrzu ok. 35 – 40 sekund.  

 

     

 Interesuje się tym dopiero od dziewięciu 

miesięcy, a już mam niemałe osiągnięcie, 

jakim jest czwarte miejsce w Polsce               

w Modelarstwie Kosmicznym czyli                       

w rakietach. Wcześniej byłem w grupie 

młodzików, a teraz jako jeden z nielicznych 

posiadam licencję i zaliczam się do grupy 

juniorów. Czasami na zawody zabieramy 

ze sobą także osoby nieuczęszczające                  

na zajęcia, by pomagały dość szybko 

odnajdywać rakiety. W sobotę drugiego 

czerwca pojechałem  na Zawody Pucharu 

Europy w Modelarstwie Kosmicznym                   

i zdobyłem 38 miejsce na 62 zawodników 

w Europie. 

     Bardzo polecam to zainteresowanie 

osobom lubiącym rywalizację                                   

i interesującym się składaniem 

elementów, ponieważ dzięki temu 

poznajemy prawa fizyki i rozwijamy 

zdolności manualne. 

Mikołaj Szewczyk, kl. III a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIEKAWE 

MIEJSCA NA 

WAKACYJNE 

WYJAZDY 

Dolina Będkowska 

Coś o niej: 

Dolina Będkowska, zwana też Doliną 

Będkowicką lub Będkówką – piękna 

krajobrazowo i posiadająca duże walory 

przyrodnicze, geologiczne i historyczne 

dolina potoku Będkówka spływającego               

z Wyżyny Olkuskiej do Rowu 

Krzeszowickiego. Jest jedną z siedmiu 

dolin wchodzących w skład Parku 

Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Ma 

długość 7–8 km i jest jedną z najdłuższych 

dolin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

Rozpoczyna się obniżeniem terenu przy 

drodze krajowej nr 94 z Krakowa do 

Olkusza, a kończy w przysiółku Łączki. 

Wygodnym miejscem, skąd można 

zwiedzić dolinę są Będkowice, gdyż 

znajdują się w środku pomiędzy doliną 

Będkowską a Doliną Kobylańską, można 

więc stamtąd zwiedzić obydwie doliny. 

Atrakcje: 

Będkowska to największa, a być może           

i najpiękniejsza z dolin Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej. Posiada 

unikalne walory estetyczno-

krajobrazowe (skałki wapienne, rzeka, 

lasy, łąki, wodospad, jaskinie), 

przyrodnicze, geologiczne, a także 

historyczne (związana z Brandysówką 

historia polskiego taternictwa, okopy po 

bitwie z czasów 2-ej WŚ, resztki grodziska 

z XIIw.). Przebiegają przez nią szlaki 

turystyki pieszej, rowerowej oraz 

edukacyjnej. 

Szlaki turystyczne: 

– Żółty (pieszy, Szlak “Dolinek Jurajskich”) 

– Niebieski (pieszy, Szlak “Warowni 

Jurajskich”) 

– Zielony (pieszy) 

– Żółty (rowerowy, Szlak “Nietoperzowy”) 

– Czerwony (rowerowy) 

– Niebieski (rowerowy) 

– Zielony (rowerowy) 

– Jaskiniowa Dolina 

– Małopolski Szlak Geoturystycznyczne 

  Jaskinie 

– Jaskinia Wierzchowska Górna (9km) 

– Jaskinia Mamutowa (8km) 

– Jaskinia Ciemna (9km) 

– Grota Łokietka (8km) 

 Zamki na szlaku Orlich Gniazd: 

– Zamek w Pieskowej Skale (17km) 

– Ruiny zamku w Ojcowie (14km) 

– Zamek Korzkiew (19km) 

– Zamek Tenczyn (25km) 

– Zamek Rabsztyn (25km) 

– Zamek Ogrodzieniec (45km) 

– Zamek Będzin (55km) 

– Zamek Bobolice (70km) 

  

   

   



Rabka Zdrój 

 

Rabka-Zdrój, do 1999 (dziś potocznie) 

Rabka – miasto w województwie 

małopolskim, w powiecie nowotarskim, 

siedziba gminy Rabka-Zdrój. Położona jest 

w Kotlinie Rabczańskiej, na wysokości 

500–560 m n.p.m., u ujścia potoków 

Poniczanki, Słonki i Skomielnianki do Raby. 

W Rabce-Zdroju każdy znajdzie coś dla 

siebie. W miejscowości i okolicy jest 

mnóstwo miejsc atrakcyjnych 

zarówno dla zainteresowanych 

dziedzictwem kulturowym jak           

i przyrodniczym. Znaleźć tutaj 

można nie tylko atrakcje dla 

dzieci, ale również miejsca, 

które zaciekawią i zachwycą 

dorosłych. Park rozrywki Rabkoland to nie 

jedyna forma spędzenia wolnego czasu, 

którą zastaniecie w miejscowości Rabka 

Zdrój – atrakcje turystyczne w okolicy 

zadowolą zarówno dzieciaki, jak i starszych 

turystów.Dzieci na pewno nie będą się 

nudzić w Rabce. Tężnia solankowa, 

tańcząca fontanna, muzeum Orkana, teatr 

lalek Rabcio, pomnik Św. Mikołaja, 

stadnina koni u Żura, leśne trasy 

turystyczne w tym 

specjalne ścieżki 

edukacyjne, to tylko 

część atrakcji, które 

oferuje miasto. Grupom 

zorganizowanym 

sugerujemy odwiedzić 

Skansen Taboru 

Kolejowego w Chabówce 

oraz jedyne na terenie 

Małopolski pracownie 

garncarskie znajdujące 

się w Rabce. Cieszą się one dużym 

powodzeniem wśród dzieci. Może to być 

świetna oferta na uzupełnienie wycieczki o 

element edukacyjny. Na osoby lubiące 

góry czekają szlaki turystyczne. Blisko stąd 

na Maciejową (Gorce) oraz na Luboń 

Wielki(Beskid Wyspowy). 

Ciekawostka: 

Dzisiaj prócz uzdrowiska, pięknego 

krajobrazu i obfitości przyrody okoliczych 

gór, Rabka oferuje wiele atrakcji, 

szczególnie dzieciom. Z tego też względu      

1 czerwca 1996 roku podczas I 

Światowego Zlotu Kawalerów Orderu 

Uśmiechu, Kapituła Orderu Uśmiechu, 

UNESCO i Wojewoda Nowosądecki nadał 

Rabce tytuł "Miasto Dzieci Świata"   

 

Anna Chytkowska kl.VI 

 



Wywiad 
Przedstawiamy wywiad z panią Justyną 

Bielec – nauczycielką języka polskiego. 

 

Co skłoniło Panią do wyboru zawodu 

nauczyciela języka polskiego? 

Od zawsze chciałam uczyć. Kiedy byłam 

jeszcze bardzo  mała, często bawiłam się  

,,w szkołę”. Wyobrażałam sobie, że kiedyś 

będę miała swoją własną   Kiedy 

chodziłam do podstawówki, miałam 

świetną polonistkę. To ona zaraziła mnie 

pasją do przedmiotu. Nadal jest dla mnie 

wzorem do naśladowania i kimś, dla kogo 

praca jest równa pasji. 

 

Co daje Pani największą satysfakcję                

w pracy z uczniami? 

Bardzo lubię dzieci, przebywanie w ich 

środowisku, pozytywną energię, którą 

mają w sobie. Lubię przekazywać wiedzę,  

a potem widzieć tego efekty. 

 

W jakich innych szkołach pracowała Pani 

lub pracuje obecnie? 

Kiedyś pracowałam w Szkole Podstawowej 

im. Króla Kazimierza Wielkiego w 

Niepołomicach, obecnie jestem w Woli 

Batorskiej i Podgrabiu. 

 

Jakie cechy Pani najbardziej ceni w 

uczniach? 

Myślę, że są to przede wszystkim 

otwartość, szczerość i pracowitość. 

Pierwsze miejsce daję jednak szczerości    

Cecha ta jest dla mnie istotna u każdego – 

i dużego, i małego. 

 

Jak lubi Pani spędzać czas wolny? 

Uwielbiam chwile spędzone z rodziną -                  

z mężem i córeczkami. Lubię wspólne 

spacery po lesie, wyjazdy. Czasami 

potrzebuję też chwili samotności, wtedy 

sięgam po dobrą książkę i pyszną kawę. To 

mnie relaksuje i uspokaja.  

 

Jakie ma Pani plany na nadchodzące 

wakacje? 

Ostatnio tradycją są dla mnie wakacje nad 

polskim morzem, w tym roku będzie 

podobnie. Mam nadzieję, że lipiec będzie 

łaskawy i tym razem zaskoczy wakacjami 

w słońcu, a nie  w deszczu   

 

Jak wspomina Pani lata spędzone w 

szkole? 

Po pierwsze, nie wiem, kiedy ten czas tak 

szybko minął. Szkolne lata wspominam 

zawsze z uśmiechem na ustach, a mam 

często okazję, by do nich powracać, 

ponieważ wiele relacji koleżeńskich                

z tamtych lat ma swoje odniesienie                  

do teraźniejszości. Przyjaźnie, które wtedy 

nawiązałam trwają z powodzeniem                  

do dziś. To były cudowne i beztroskie lata. 

Pamiętam polne dróżki, śpiew ptaków, 

grupkę dzieci, która radośnie zmierzała             

w kierunku szkoły. Ciągle mam wrażenie, 

że lekcje wtedy trwały tak długo,              

na wszystko był czas. A nauczyciele? Każdy 

z nich był niepowtarzalny   

 

 

 

Wywiad przeprowadziła 

Oliwia Hyrc, kl. VII 

 


