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LIST OD REDAKCJI 

 Szanowni Czytelnicy! 

W tym miesiącu do Waszych rąk trafia drugi numer „Kleksa”. Życzymy 

przyjemnego czytania i zapraszamy do współpracy!!!  Jeśl i  chcecie 

s ię z nami czymś podz ie lić, p iszcie na adres e -mail redakcji :  

kleks2012@o2.pl  

KOLEGIUM REDAKCYJNE:  

Paulina Dąbrowska  

Aneta Kargul      

Ilona Tomaszewska  

Marta Wąs 

Agata Wesołowska  

Justyna Witoń  

Kamil Gadowski  

Mateusz Kobyłecki  

Mariusz Ślusarz  

 

 13 stycznia 2013 r. odbędzie się 21. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Zebrane w tym dniu pieniądze zostaną 

wykorzystane na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka oraz na 

wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo – 

leczniczych. W budynku Świetlicy Gminnej w Baćkowicach odbędzie się 

aukcja charytatywna połączona z pokazem talentów. Zebrane na tej 

imprezie pieniądze zostaną przekazane Fundacji WOŚP. Serdecznie 

zapraszamy do zaprezentowania swojego talentu na scenie. 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO POKAZU TALENTÓW 

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO PANI ANNY KARCZ LUB 

POD ADRES E – MAIL: GIMBAC@INTERIA.PL.         

mailto:gimbac@interia.pl
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Ile dni w szkole, a ile dni laby czeka w roku szkolnym 

2012/2013 licząc od poniedziałku 10 grudnia? 

Do końca roku szkolnego pozostało jeszcze 120 dni nauki. 

Do wakacji pozostało 80 dni wolnych od nauki,                                             

a 144 razem z wakacjami. 

21 grudnia (piątek) - początek astronomicznej zimy –   

                    najkrótszy dzień roku 
24 grudnia (poniedziałek) - Wigilia Bożego   

                    Narodzenia. 

 25- 26 grudnia – Boże Narodzenie. 

 31 grudnia (poniedziałek) - Sylwester. 

 

 

W dniach 23-25 listopada wyjechaliśmy na wycieczkę do 

Krakowa i Bochni zorganizowaną dla 45 uczniów szkoły 

podstawowej i 45 uczniów naszego gimnazjum. Podziwialiśmy 

zabytki Krakowa, zwiedzaliśmy Muzeum Lotnictwa, byliśmy w 

interaktywnym kinie, w którym największe wrażenie wywarła na 

nas „sala ruchu”. Atrakcyjne było także zwiedzanie Kopalni Soli w 

Bochni. Wycieczka została w całości sfinansowana dzięki 

projektowi „Edukacja naszą szansą na lepszy start”.  Wygodne 

noclegi, ładne pokoje i znakomite posiłki w krakowskim hostelu 

Rest, a także integracyjna dyskoteka, dopisująca pogoda oraz 

znakomita atmosfera panująca w trakcie wyjazdu spowodowały, 

że mamy mnóstwo ciekawych i miłych wspomnień.  

http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_grudzien/2012/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_grudzien/2012/
http://www.kalendarzswiat.pl/wigilia_bozego_narodzenia
http://www.kalendarzswiat.pl/wigilia_bozego_narodzenia
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_grudzien/2012/
http://www.kalendarzswiat.pl/kalendarz_grudzien/2012/
http://www.kalendarzswiat.pl/sylwester
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„Tak smakuje życie” - singiel zespołu Enej wydany 10 

października 2012 roku, promujący trzecią płytę tej formacji 

„Folkhorod”. „Tak smakuje życie” to pełen radości, uśmiechu 

utwór, oparty na żywiołowym rytmie. W utworze został 

wykorzystany fragment ukraińskiej, ludowej pieśni. 

             

„Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości” to jedna 

z najdroższych europejskich superprodukcji ostatnich lat 

i pierwszy francuski film w 3D. W najnowszej adaptacji komiksu 

zobaczymy prawdziwych geniuszy komedii znad Sekwany – 

debiutującego w roli Asterixa – Edouarda Baera, Gérarda 

Depardieu jako Obelixa, popularnego także w Polsce gwiazdora 

rekordowych hitów Danny’ego Boona oraz Gérarda Jugnot. 

 

                            
           Harry Potter i Insygnia Śmierci − siódmy i ostatni 

tom przygód czarodzieja wszech czasów Harry’ego Pottera 

autorstwa J. K. Rowling. Autorka powtarza w wywiadach, że po 

zakończeniu tego tomu ciężko jej się rozstać ze światem, który 

stworzyła. 
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8 listopada 2012r. (czwartek) uczniowie 

gimnazjum wzięli udział w Finale 

Wojewódzkim w Sztafetach Pływackich 10 

x 25 m na olimpijskim basenie „Rawszczyzna” w Ostrowcu Św. 

Nasi „pływacy” znaleźli się wśród ponad 300 uczestników zmagań 

pływackich. Dla naszej młodzieży był to debiut. Obok startowały 

pływaczki i pływacy z dużych miast: Sandomierza, Ostrowca Św. 

Połańca, Buska Zdroju, Jędrzejowa, Kazimierzy Wielkiej. Szkołę 

reprezentowały 2 zespoły dziewczyn i chłopaków: 

Karolina Klusek,  

Kinga Olech, Iwona Gardynik, Agata Frejlich,  

 Wioletta Kita, Pulina Dąbrowska, Natalia 

Kaczmarczyk, Edyta Kowalska, Agata 

Wesołowska, Dagmara Wójcik, Aneta Czerwik, 

Rafał Firmanty, Przemysław Jop, Filip Gałat, 

Patryk Kargul, Wojciech Wójcicki, Sebastian Krowiński, Jakub 

Wójtowicz, Karol Gadowski, Bartłomiej Opala, Karol Ożygała, 

Damian Chodorek. W  sztafecie dziewczyny zajęły IX, a chłopcy 

VIII miejsce! Początki               

zawsze są trudne. Życzymy wytrwałości! 

22.10.2012r. w Ożarowie odbył się turniej piłki    

nożnej, w którym wzięli udział nasi zawodnicy.   

Po ciężkim boju udało im się zakwalifikować 

do następnego etapu zajmując 2 miejsce. 

W drużynie dzielnie walczyli: Jan Kuchniak, David 

Czaja, Karol Kryściak, Piotr Danek, Hubert Danek i 

David Kobiałka. 
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Po dziesięcioletniej przerwie nasza szkolna gazeta pt.: „KEKS” 

znów trafiła do rąk czytelników. W tym numerze chcielibyśmy przybliżyć 

Wam nasz Zespół Redakcyjny. 

Skąd pomysł na wydawanie gazety szkolnej? 

Szansę dał nam projekt „Edukacja naszą szansą na lepszy start”, do 

którego chętnie się zgłosiliśmy. Zaciekawiło nas, jak to jest być 

dziennikarzem. 

Na czym polega nasza praca? 

Tworzymy zgrany zespół, w którym każdy ma swoje zadania. Zbieramy 

aktualności i najważniejsze wydarzenia w naszej szkole i opisujemy je. 

Jak dużo czasu poświęcamy na redagowanie gazetki? 

Jesteśmy pomysłowi i nie zajmuje nam to zbyt dużo czasu. Bardzo wiele 

daje nam też wsparcie naszej opiekunki, która podsuwa nam ciekawe 

pomysły. Mamy jeszcze trochę problemów z redagowaniem tekstów, 

ale radzimy sobie coraz lepiej. 

Czy lubimy swoją „pracę”?  

Baaaaaarrrrrdzdzdzdzdzooooo!!!!! 

Co sprawia nam największą przyjemność? 

Największą przyjemność sprawia nam to, że tworzymy zespół redagujący 

gazetkę. Nie jest to dla nas monotonna „praca”, bo na zajęciach zawsze 

się dzieje coś nowego i dobrze się przy tym bawimy.   

Co jest dla nas najtrudniejsze? 

Czasami ogarnia nas „twórcza niemoc” i nic nie możemy wymyślić. 

Robimy sobie wtedy przerwę, zajmujemy się czymś innym i w końcu udaje 

nam się przełamać złą passę. 

Dziękujemy za „rozmowę”! Wierzymy, że chętnie będziecie czytać 

„Kleksa” i podejmiecie z nami współpracę. 

 



7 
 

 

  9 listopada w szkole odbyło się przedstawienie z okazji 84 

rocznicy odzyskania niepodległości. Brali w nim udział uczniowie 

gimnazjum. Na tę uroczystość przybył również wójt naszej gminy pan 

Marian Partyka oraz ksiądz proboszcz Jerzy Kubik. W piękny sposób 

zostały widzom przedstawione wspomnienia dotyczące historii, rozbiorów 

Polski i odzyskania niepodległości. Zaśpiewano piękne narodowe pieśni. 

Spektakl był bardzo wzruszający i pobudzający do refleksji.  

        11 listopada w kościele parafialnym w Baćkowicach odbyła się 
uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny poprzedzona apelem poległych 
zaprezentowanym przez uczniów klasy 6 szkoły podstawowej pod opieką 
pani Ewy Stępień i pani Joanny Flis. Na uroczystość przybyły władze 
gminy, dyrekcja ZSP w Baćkowicach oraz strażacy z Baćkowic, Piórkowa 
i Wszachowa na czele z pocztami sztandarowymi. Był również poczet 
sztandarowy ZSP. Apel napisany przez panią Joannę Stawiarską 
wspominał bohaterów poległych w obronie ojczyzny pochodzących z 
naszej gminy oraz tych, którzy na naszym terenie walczyli o wolność 
Ojczyzny. Na zakończenie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz w 
celu złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobie poległych żołnierzy. 
Idąc ulicami naszej gminy na wielu balkonach można było zaobserwować 
flagi narodowe świadczące o patriotyzmie i radości z odzyskanej 
niepodległości. 

W pierwszym tygodniu grudnia uczniowie ZSP w Baćkowicach, ich 

rodzice i nauczyciele zorganizowali akcję „I Ty możesz zostać świętym 

Mikołajem”. Pieniądze, zebrane podczas degustacji pysznych ciast 

przygotowanych przez mamy uczniów klas Ia i IIIc wspieranych przez 

swoje pociechy, w formie upominków mikołajkowych trafią w ręce 

przewlekle chorych uczniów naszej szkoły.  

29 listopada młodzież ZSP w Baćkowicach zgodnie z tradycją 

urządziła wróżby andrzejkowe. Wróżki obu płci przepowiadały przyszłość 

lejąc wosk i wykonując inne magiczne czynności. W trakcie imprezy 

uczniowie znakomicie bawili się przy dźwiękach dyskotekowej muzyki. 
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Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza: 

- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu, 

- I my też wierzymy! - odpowiada chórem klasa.  

***** 

W gimnazjum na lekcji polskiego uczniowie piszą wypracowanie, 

które ma zawierać: wątek religijny, i wątek historyczny. 

Wszyscy uczniowie piszą pracowicie już pół godziny, tylko jeden 

rozsiadł się wygodnie i patrzy w sufit. 

- Czemu nie piszesz? - pyta nauczycielka. 

- Ja już napisałem - odpowiada zadowolony uczeń. 

- To jest niemożliwe - dziwi się nauczycielka - przeczytaj 

wszystkim na głos, co napisałeś. 

- „Mój Boże (wątek religijny) - rzekła hrabina (wątek 

historyczny)". 

                                  ***** 

Ojciec pyta syna: 

- No i jak ci poszła odpowiedź z fizyki? 

- Przez 20 min pan trzymał mnie w krzyżowym ogniu pytań... 

- No i co? 

- Nie wydobył ze mnie ani słowa. 

Z uczniowskich wypracowań 

 „Telimena uciekła jak motyl, śpiewając w podskokach”.     


