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     WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2017 

Szkoła Podstawowa im. Małgorzaty Sulek w Drużynach 

 

 



 

SKŁAD REDAKCYJNY GAZETKI SZKOLNEJ 
„SZKOLNIACZEK” 

Cześć! Nazywam się Julia Załęska, mam 13 lat i 

chodzę do klasy 7. Interesuję się siatkówką, rysowaniem i jazdą na wrotkach. 

Moim ulubionym zwierzęciem jest pies. 

  Nazywam się Mateusz Sarnowski chodzę do 5 klasy. 

Moim ulubionym  przedmiotem jest matematyka. Bardzo lubię łowić ryby i grać 

w  piłkę. nożną. 
 

 Jestem Sebastian Osmański. Mam 11 lat. Interesuję się 

rolnictwem i jestem szalonym chłopakiem! 

 

 

 



 

 
                                                                                     

     Hej! Mam na imię Marta Orłowska i chodzę do 

klasy 6. Bardzo lubię tańczyć i śpiewać .Jestem pozytywnie 

nakręcona. Lubię spędzać czas z rodziną .Moje motto tak 

trzymać 

                                                    

 

 

 

 

 

 

Cześć! Nazywam się Marta Misiak chodzę do 

Klasy 7. Bardzo lubię spędzać czas z moją rodziną. 

Moim ulubionym dniem tygodnia jest piątek. 

Bardzo lubię podróżować i jeździć na rowerze. 
 

 

 

 

Hejka! Nazywam się Julka Rzepnikowska chodzę do klasy 6,  

mam 12 lat. Jestem bardzo szalona, spontaniczna i zawsze 

uśmiechnięta. 

Bardzo lubię słodycze, owoce i warzywa. 
 

 

 

 

 

 

 

Siema ! Jestem Julia Łapkiewicz chodzę do klasy 6 i ma 12 lat. 

Bardzo lubię zwierzęta ,a szczególnie koty ,psy i króliczki. 

Po szkole, gdy odrobię lekcję, idę na rolki lub spędzam czas  

z koleżankami i kolegami. 

Witam wszystkich. Nazywam się Zuzanna Betlejewska. Jestem przyjazna i kocham 

zwierzęta a najbardziej króliczki! Jestem pilna i z chęcią wszystkim pomagam. 



 
                                  

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

 

 

Dnia 4 września 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Małgorzaty Sulek w 

Drużynach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. 

Wśród gości znaleźli się m.in. przewodniczący rady gminy Pan Mirosław 

Sobiech, radni gminy: pan Roman Węgrzynowski i Władysław Szulc, sołtysi 

wsi Drużyny, Grzybno i Budy panowie: Krzepicki Tadeusz, Kazimierz Hurtak 

i Adam Kalwa oraz ksiądz proboszcz Jarosław Janowski. Ten dzień z 

pewnością zostanie zapisany w historii naszej szkoły w związku ze zmianą na 

stanowisku dyrektora, które objęła pani Kamila Sobiech. 
 

 

 
 

                                                             



 
 

 

TEATRZYK PROFILAKTYCZNY 

 

                          Dnia 28 września 2017 r. w naszej szkole odbył się teatrzyk 

profilaktyczny .    

          W   przedstawieniu  wzięli udział aktorzy teatru „Kurtyna” z Krakowa . 

          Opis spektaklu. 

Diagnoza lekarska, będąca konsekwencją  kontuzji na treningu, zamyka przed  

uczniem szkoły podstawowej drogę sportowej kariery. Pojawia się za to nowa 

szkoła, nieznane środowisko rówieśnicze, i najważniejsze: konieczność 

zaspokojenia  potrzeby akceptacji. Spektakl „Możesz odkryć siebie” zaczyna się 

zatem od zmiany. Zmiany, która jest wyznacznikiem dynamiki świata, w który 

wkraczają młodzi ludzie, próbujący zachować swą podmiotowość. I z taką 

rzeczywistością przyjdzie się zmierzyć bohaterowi spektaklu. Nowe środowisko 

szkolne wypełnione jest zgiełkiem, nietolerancją, brakiem poszanowania dla 

tradycyjnych wartości, przemocą i agresją. Nowi koledzy i koleżanki nie radzą 

sobie z zagrożeniami towarzyszącymi potrzebie wykreowania własnej 

tożsamości, a wzorce do naśladowania znajdują w iluzorycznej rzeczywistości 

reklam i Internetu.  Bohater spektaklu poprowadzi widzów w kolejne etapy 

podejmowania decyzji i wyborów. Czy zaspokojenie potrzeby  akceptacji warte 

jest lekceważenia ryzyka inicjacji alkoholowej? Czy przyzwolenie na użycie 

środków psychoaktywnych to wyraz odwagi, a wypalony papieros jest atrybutem 

wolnego człowieka? Czy relacje międzyludzkie mają swój fundament w agresji i 

dyskryminacji, a Internet jest biblią współczesności? Na te pytania spektakl daje 

jednoznaczną odpowiedź, podbudowaną ostateczną decyzją i wyborem 

scenicznego bohatera. Odnajduje on drogę do poznania siebie, poświęcając swój 

czas na niesienie bezinteresownej, wypływającej z empatii i szacunku pomocy dla 

osoby starszej i bezradnej. I to ostatnie zdarzenie sceniczne niesie ze sobą kolejną 

zmianę, tym razem dla całego środowiska rówieśniczego byłego sportowca. 

 



                                           
 

Moje wspomnienia z wakacji-Marta Orłowska 

 

Turcję odwiedziliśmy po raz drugi. -    niesamowite 

wrażenia i chęć pozostania tu na dużo dłużej... 

Kiedyś chciałam jeździć w różne miejsca; nie 

wyobrażałam sobie wciąż wracać do tego samego 

kraju. Kiedyś, dopóki nie dotarłam do Turcji... Nadal 

chcę zwiedzać świat, ale tylko pod warunkiem... 

odwiedzenia również Turcji. Z przyjemnością 

odwiedziłabym też inne jej rejony, ale - póki co - 

Alanya przywiązała mnie do siebie wszystkim , 

otwartymi, miłymi, POGODNYMI i dobrymi 

ludźmi, przepysznym, śródziemnomorskim 

jedzonkiem, które bardzo mi służy, cudowną pogodą 

i klimatem, w którym czuję się jak nie ja (tak dobrze, 

radośnie i energicznie), niezwykłymi miejscami i 

widokami, magią, różnorodnością, tolerancją i 

wieloma innymi rzeczami... Turcję pokochałam już 

w 2016 r., kiedy byłam w niej z rodzicami i bratem 

po raz pierwszy,  . W 2017r. Odwiedziłam ją ponownie.  Obsługa, mimo sporej 

ilości osób, za każdym razem bardzo miła, serdeczna, przychylna. . W tym roku 

poznaliśmy także ludzi z tatr, z którymi bardzo miło i  w niezapomniany sposób 

spędziliśmy czas. A oni nazywali się Sisi oraz Leo byli tam z rodzicami .Jeśli tylko 

będę mieć okazję, na pewno wrócę tu znów. Turcja jest magiczna, niezwykła, 

czarująca i... wciągająca!  Nie płakałam, gdy ją opuszczałam, pomimo smutku. Jeśli 

nie macie pomysłu na , urlop marzeń, niezapomniane wrażenia albo  macie 

wszystkiego dość i chcecie coś zmienić w swoim życiu... Turcja! :-) Polecam z 

całego serca! 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Sprzątanie Świata 
Dnia 15 września 2017 roku w naszej szkole została podjęta coroczna akcja ,,Sprzątanie 

Świata ”. Dzieci z klasy 0 zbierały odpady na terenie szkoły. Uczniowie klas I-III oraz IV-

VII udali się na wycieczkę poza  teren szkoły. Wszyscy zebrali dużo odpadów. 

 
 

 

Cele akcji: 

- kształtowanie u dzieci dobrej postawy wobec środowiska naturalnego, 

- przypomnienie na czym polega segregacja śmieci, 

- uwrażliwienie na potrzebę dbania o czystość wokół nas. 

 
 

 
 

 

 

 



 
Uroczystość Ślubowania uczniów klasy pierwszej  

13 października 2017 r. uczniowie klasy pierwszej zostali oficjalnie przyjęci do grona 

społeczności uczniowskiej. 

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego 

uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Na Ślubowanie przybyli: Wójt Gminy Bobrowo 

pan Paweł Klonowski, Przewodniczący Rady Gminy pan Mirosław Sobiech, radni gminy: pan 

Roman Węgrzynowski i Władysław Szulc, sołtysi wsi Drużyny, Grzybno i Budy panowie: 

Krzepicki Tadeusz, Kazimierz Hurtak i Adam Kalwa, ksiądz proboszcz Jarosław Janowski, 

rodzice uczniów, przedstawicielki Rady Rodziców a także koledzy i koleżanki. 

Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment 

uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program 

artystyczny, w którym wykazali się umiejętnością recytacji wierszy i śpiewu piosenek. 

Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami. W dalszej kolejności 

pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem 

i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły – pani Kamila Sobiech dokonała symbolicznego 

pasowania na ucznia - życząc samych sukcesów w  karierze szkolnej. 

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im 

wspaniałych przygód z nauką, aby nasza placówka była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie 

przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania.  

 
 

 

 



 

Uroczystość  Ślubowania uczniów klasy pierwszej połączona była z obchodami  

Dnia Patrona Szkoły. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Sulek-patronka naszej szkoły 

 
Małgorzata Sulek urodziła się 28 sierpnia 1946roku w Bielsku-Białej w dzielnicy 

Michuszowice Śląskie- Cygański Las. Po ukończeniu szkoły Podstawowej  podjęła naukę 

w Technikum Ekonomicznym w Bielsku-Białej. Uprawiała narciarstwo wyczynowe. W 

1967 roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski w narciarstwie-bieg zjazdowych. W latach 

1966/68  wchodziła w skład kadry narodowej. 

   Pasja nart i dobre wyniki sportowe sprawiły, że  przeniosła się do Zakopanego. 13 marca 

1969 roku podczas treningu, w przeddzień zawodów o mistrzostwo Polski, na trasie 

zjazdowej z Kacprowego Wierchu na Halę Gorczykową, uległa wypadkowi złamania 

kręgosłupa. Wypadek przekreślił jej karierę sportową. Zaistniała groźba kalectwa, 

ograniczenia sprawności ruchowej. Po długich miesiącach rekonwalescencji i treningów 

wróciła do normalnego życia. Mimo, że nawroty ostrego bólu nie ustępowały, przypięła 

narty i zaczęła wędrować po górach. 

    Studiowała zaocznie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pracując 

jednocześnie w przedsiębiorstwie turystycznym „Tatry”. Taki tryb życia odbił się na jej 

zdrowiu. Zaistniała konieczność  leczenia sanatoryjnego płuc. I znów zwalczyła zły los. 

Wróciła do zdrowia. Pracowała w Wydziale Kultury Fizycznej urzędu miasta. Lubiła swoją 

pracę. Miała do czynienia ze sportem, zawodami narciarskimi i turystyką. Jednak 

dolegliwości kręgosłupa zmusiły ją do porzucenia pracy i przejścia na rentę. W 1975 roku 



otrzymała dyplom ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.W1980 

roku ukończyła studium podyplomowe w zakresie ekonomiki i organizacji turystyki. Była 

przewodnikiem tatrzańskim, instruktorem i sędzią polskiego związku narciarskiego, 

ratownikiem wodnym. Osiągnęła niemal wszystkie  

tytuły, jakimi szczycić się mogą ludzie gór, ale jej przyjaciele zapamiętali Małgosię jako 

osobę skromną, życzliwą wobec otoczenia, tchnącą dobrocią i niezwykłym optymizmem. 

   Kochała Tatry. Z nieodłącznym plecakiem przemierzała górskie ścieżki. Radość z pobytu 

w górach potrafiła przekazać uczestnikom wycieczek. Była życzliwa, serdeczna wobec 

podopiecznych, a przekazywana wiedza o górach była zawsze rzetelna. Nie odmawiała 

nigdy pójścia w góry i nigdy też nie wspominała o zapłacie. Ostatnią jej pasją było 

fotografowanie. Od 28 lipca do 9 sierpnia 1991 roku prowadziła bezpieczne po szlakach 

Tatrzańskiego Parku Narodowego uczestników obozu wędrownego z Drużyn. 

  20 sierpnia 1991 roku,  prowadząc grupę młodzieży z Doliny Pięciu Stawów Polskich na 

Orlą Perć, w rejonie Koziej Przełęczy. Kiedy z gór posypały się kamienie Małgorzata Sulek 

własnym ciałem ochroniła młodych turystów. Uderzona w głowę, straciła równowagę i 

spadła w przepaść. Doznając złamania kręgosłupa poniosła śmierć na miejscu. 

  Jest to pierwszy w dziejach przewodnictwa Tatrzańskiego przypadek oddania życia w 

obronie podopiecznych. W dowód uznania, za to co dla nas i dla innych zrobiła, 

postanowiliśmy by nasza szkoła nosiła jej imię. 
 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

 
Z okazji Edukacji Narodowej 

życzymy wszystkim pracownikom szkoły takich myśli i marzeń, 

które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, 

które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, 

aby służba dzieciom tym starszym i tym młodszym 

zrodziła wiele szlachetnych owoców. 

    W dniu 10.10.2017 r. w naszej szkole odbyła się akademia  z okazji Dnia  Edukacji 

Narodowej, na którą przybyli wójt gminy  pan Paweł Klonowski, ksiądz kanonik Jarosław 

Janowski, przedstawicielki Rady Rodziców, uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi.  



     Na wstępie głos zabrała p. Dyrektor Kamila Sobiech, która podziękowała za 

dotychczasowe zaangażowanie, życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym 

zawodzie oraz wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły. Następnie młodzież zaprezentowała 

przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy VII pod kierunkiem opiekuna samorządu 

szkolnego, pani Kamili Panek. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku 

nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie i ich rodzice wyrazili swoją wdzięczność, za 

codzienny trud, poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków, pedagogom i innym 

pracownikom szkoły składając życzenia i drobne upominki - czekoladki oraz kwiaty. 

     W tym świątecznym dniu pożegnaliśmy również długoletnią pracownicę szkoły panią 

Małgorzatę Wiśniewską. Pani Małgosia była przesympatyczną sekretarką, która po 42 latach 

pracy odeszła na zasłużoną emeryturę.  

  
 

 
 

 
 



Rozrywka 

 

ROZWIĄŻ REBUSY ,ROZWIĄZANIA WPISZ W PUSTE POLA  

 
                   Ż=S                ..................... 
                                                      

        
            K=W              ......................   

 

 

 

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ I ODCZYTAJ HASŁO  

 
HASŁO TO JESIENNY KWIAT 

 

 

 

  1. MIESIĄC ROZPOCZYNAJĄCY JESIEŃ 

2. GUBIĄ LIŚCIE NA ZIMĘ 

3. ZBIERAMY JE W LESIE 

4. ROSNĄ NA DĘBIE 

5. MAJĄ KOLCZASTĄ ZIELONĄ SKORUPKĘ 

 
 
HASŁO:...................................................   
 
 

 



DOWCIPY 

 
1.NA IMPREZIE BLONDYNKA PYTA SIĘ CHŁOPAKA SKĄD JEST ? 

-PRZEMYŚL 

-JUŻ PRZEMYŚLAŁAM I NADAL NIE WIEM. 

                                                                                                             
2. PODCHODZI BLONDYNKA DO KIOSKU I MÓWI  

-POPROSZĘ BILET ZA DWA ZŁOTE 

-PROSZĘ BARDZO 

-ILE PŁACĘ 

 

Sport 
Dnia 13.09.2017 r. odbyły się zawody sportowe  w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy 

Bobrowo. Uczniowie naszej szkoły odnieśli zwycięstwa w kategorii 

klas V-VI i w kategorii klas III-IV. Po udanych meczach wrócili do szkoły weseli, szczęśliwi  

ale też zmęczeni niosąc puchar w rękach. 

 
OGŁOSZENIE !!! 

 

UWAGA !!! POMOC DLA SŁABSZYCH UCZNIÓW. 
 

ORGANIZUJEMY POMOC DLA UCZNIÓW POTRZEBUJĄCYCH POMOCY W NAUCE  
DLA  KLAS IV-VII 

 JEŚLI JESTEŚ CHĘTYNY ZAPISZ SIĘ U JULII RZEPNIKOSKIEJ. 
 

UCZ SIĘ Z INNYMI,  ZNAJDŹ OSOBĘ, Z KTÓRĄ BĘDZIESZ MÓGŁ POWTARZAĆ MATERIAŁ I KTÓRA SPRAWDZI CO JUŻ ZAPAMIĘTAŁEŚ. 
 

 PAMIĘTAJ WARTO POMAGAĆ INNYM! 

 

 

 

 

 


