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Nasze osiągnięcia ...                              

 
KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

 
 
W tym roku już po raz trzeci odbyły się konkursy przedmioto-

we: humanistyczny (27.X) i matematyczno – przyrodniczy 
(09.XI). Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych, naszą szkołę 
na szczeblu gminnym reprezentowali: Patrycja Klimczyk i Artur 
Kot. Konkurs matematyczno - przyrodniczy był przeprowadzony 
w naszej szkole. Mieliśmy zaszczyt gościć naszych rówieśników 
wraz z opiekunami ze szkół z całej gminy.  

Nasze osiągnięcia c.d.                           
 
KONKURSY SPORTOWE 

 
W dniu 7 października 2004 roku, chłopcy z naszej szkoły brali 
udział w sztafetowych biegach przełajowych 
w Olesznie. Był to etap gminny, na którym "wybiegali"  
I miejsce. Oto skład naszej drużyny: 
1. Klimczyk Kamil 
2. Cygan Hubert 
3. Ptak Mateusz 
4. Stolarczyk Marcin 
5. Ciszek Jan 
6. Larecki Radosław 
7. Frączek Dawid 
8. Jedliński Łukasz 
9. Grad Krystian 
10. Larecki Damian 
 
Rezerwowi: 
11. Sobczyk Grzegorz 
12. Robak Michał 
 
Dzięki temu wynikowi przeszliśmy do etapu powiatowego, ale 
tam nie poszło nam już tak dobrze.  
Do poprzedniego składu dołączyli: Mazur Arkadiusz i Kot Artur. 
                                                                                                                      /Dawid F./ 



Relacje ...                                               
 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

Dnia 19.10.2004 r. odbyła się w naszej szkole akademia z 
okazji święta Edukacji Narodowej.  
Przygotowywali ją uczniowie klas IV-VI. Nad całością czuwała 
pani mgr W. Wilczyńska oraz mgr I. Kukla. Występom towarzy-
szyły gromkie brawa i wybuchy śmiechu, gdyż mieliśmy możli-
wość obejrzenia strojów uczniowskich od prehistorii do współ-
czesności.  
   

Bardzo ucieszyliśmy się, gdy usłyszeliśmy słowa uznania 
od Pani Dyrektor dla naszych nauczycieli. W tym roku przyznano 
"Nagrody Dyrektora"  p. Agacie Frączek,  
p. mgr Agacie Szymczyk oraz p. mgr Wandzie Wilczyńskiej.  

 
 

Wywiady ...                        
                  
WYWIAD Z PANIĄ KRYSTYNĄ GOŁUCH- BIBLIOTE-

KARKĄ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ   
W MIECZYNIE 

 
 

Ile lat pracuje Pani bibliotece? 

W Bibliotece Publicznej w Mieczynie pracuję już 41 lat. 
 

Czy lubi Pani tę pracę, jeśli tak, to dlaczego? 

Tak, ponieważ lubię czytać książki i myślę, że mam dobry 
kontakt z dziećmi i młodzieżą. 
 

Dlaczego zdecydowała się Pani wybrać tę profesję? 

Chyba dlatego, że lubię pracę z ludźmi. 
 

Czy wykonywała Pani jeszcze jakiś inny zawód? 

Nie, to moja jedyna praca! Jest to też jedyne moje źródło 
utrzymania. 
 

Czy próbowała może Pani pisać wiersze?               

 

Nie, choć czasem coś mi się zrymowało, lecz tego nie prze-
lewałam na papier.  



Wywiady c.d.             
 

Czy chciałaby Pani zostać w tej bibliotece? 

Nie, lecz zawsze będę służyła pomocą, czy radą następnej 
bibliotekarce/ bibliotekarzowi, niekoniecznie w moim wie-
ku. 

 
    7. Czy po odejściu będzie Pani tęskniła za uczniami naszej  

szkoły? 

Oj, bardzo, lecz mam nadzieję, że będę mogła tutaj przy-
chodzić? 
Nie mamy nic przeciwko temu (śmiech)! 

 

A, czy zdradziłaby nam Pani, jakie jest Pani największe  

marzenie? 

          Moim największym marzeniem jest długi wypoczynek 
          nad Morzem Bałtyckim. 
 

Dziękujemy za rozmowę 

                       
/Wywiad przeprowadziły: Patrycja K., Monika R.,  Ewa K.,/ 

Słowniczek gwarowy ... 
 
1) bedzie – będzie                                                

2) chlif – chlew                                               

3) chłodźze – chodź                                   

4) copka – czapka                                 

5) dóm – dom                                           

6) drwol – drwal 

7) godać – mówić 

8) jo – ja 

9) kawołek – kawałek, część 

10) klinkać – klękać 

11) kochom – kocham 

12) un – on 

13) una – ona 

14) wioł – wiał 

15) wzion – wziął 

16) źmioki - ziemniaki 



Przepisy babuni ... 
 

PALUSZKI Z KMINKIEM 
 
 

0,5 kg mąki 
25 dag masła lub margaryny 
1 jajo 
1 żółtko 
szklanka kwaśnej śmietany 
kminek 
szczypta soli 
jajo do smarowania ciasta 
 

Mąkę posiekać z tłuszczem, dodać sól, żółtko, jajko, kmi-
nek, śmietanę i szybko zagnieść ciasto. Rozwałkować na grubość 
0,5 cm, pokroić na paseczki szerokości 1 cm  
i długości około 10 cm. Posmarować roztrzepanym jajkiem, wsta-
wić do piekarnika i upiec na rumiano w temperaturze 200 stopni 
C. Podawać do czerwonego barszczu. 

 
 

SMACZNEGO!  

Okruchy ...                                 
 

 

 Jestem jak ser ciągle się topię. 

                              Krzysiek K. 
 
 

Jestem jak but często się rozklejam. 

Jestem miękki jak papier toaletowy. 

Moje życie jest jak piłka. Pokopane. 

                                   Grzesiek K. 
 
 

Jestem jak ogień, który nie wygasa. 

                                        Michał R. 
 

 

Jestem jak pędzel, którym malujesz serce 

swe. 

Nieprzytomne serce me wlekę co popołu-

dnie jak gałąź do domu.  

                                                    Justyna P. 



Okruchy c.d.                   
 
Czuję się jak parasol, który broni swego pana przed desz-

czem. 

Jestem jak pies uwiązany na smyczy. 

Anna S. 
 
Jestem szorstki jak papier ścierny. 

Jestem kruchy jak ciastko. 

                                     Kamil K. 
 
 

Jestem jak zeszyt, w którym miłość przekręca 

kartki. 

                                                        Małgorzata K. 
                                                         
 

Moja ręka pisze sama jak pani dyktuje od rana. 

                                                       Damian S. 
 
 

Mówiłeś, że nigdy się nie zakochasz. A potem złapałeś 

mnie za rękę i odprowadziłeś do domu. 

                                      Weronika S.                                                                                                                                

Humor ...  
NIE MA POJĘCIA 

W klinice medycznej profesor 
mówi do lekarza: 
Przecież pana pacjent wyzdro-

wiał, więc nie rozumiem 
czym się pan tak denerwuje? 

Bo nie mam pojęcia co mu po-
mogło, panie profesorze. 

ZACZĄŁ 
Przychodzi bezrobotny do urzę-
du zatrudnienia i pyta urzędni-
ka: 
Czy znajdę tutaj pracę? 

Oczywiście! Dostanie pan 
„komórkę”, 10 tysięcy zło-
tych miesięcznie  
i samochód służbowy. 

Pan chyba żartuje! 

Tak, ale to pan zaczął. 
  

 
  

SKRADŁ 
Sędzia pyta złodzieja: 
Co to ma znaczyć, że oskarżony 

skradł poszkodowanemu 
portmonetkę, a potem ją wy-
rzucił? 

To proste, była pusta. 

SZANSE 
Chłopak do dziewczyny: 
Kochanie, jesteś jedna na mi-

lion. 
Takie same są twoje szanse, od-

powiedziała dziewczyna. 



Ogłoszenia ... 

UWAGA KONKURS ! 
 

Ogłaszamy konkurs na gazetkę ścienną pod hasłem „Higiena 
osobista naszą domeną” . Udział może wziąć cała klasa lub jej 
przedstawiciele. Rozstrzygnięcie konkursu  
w marcu 2005 roku. Nagrodzona praca ozdobi szkolny korytarz. 

Więcej informacji można uzyskać u p. Agaty Szymczyk lub p. 
Ireny Kukli.  

 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! 

/redakcja/ 
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życzy wszystkim nauczycielom i uczniom Weso-
łych Świąt Bożego Narodzenia 


