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Grudzień 

W grudniu rzadko ptak zaśpiewa  

W srebrze stoją wszystkie drzewa. 

Naszą rzeczką po kryjomu  

W nocy lodem okuł mróz. 

Sanki wezwał i do domu  

Z lasu nam choinkę wniósł. 

 

Janusz Minkiewicz 
 

 

 

 
 

 



Z życia szkoły 

„Ho Ho Ho” w grudniowej gazetce! Przygotowani na święta? Życzymy miłej lektury. 

 

 W klimacie jesiennej zadumy, w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych, 

przeżywaliśmy w naszej Szkole Zaduszki Poetyckie, przygotowane przez uczniów 

klasy VI SP pod kierunkiem pani Moniki Patrzyk i księdza Dariusza Weryńskiego. 

 Ogrody w szkle, bajkowe skrzaty i cudowny nastrój… Dnia 31 października grupa 

wolontariuszy z klasy VII SP miała okazję wziąć udział w niecodziennych zajęciach 

integracyjnych. Wraz z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej tworzyli 

przepiękne choinki i kartki świąteczne, wyroby z gliny, połyskujące, bajkowe postaci, 

ogrody w szkle i lasy w butelce.  

 NIEPODLEGŁA 2019 – ODRODZENIE. Uczniowie klasy VIII wzięli udział 

w akademii i konferencji popularnonaukowej w kinie Farys zorganizowanej przez 

Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu z okazji setnej rocznicy pierwszych 

powszechnych wyborów do Sejmu Ustawodawczego. 

 Grupa uczniów z klasy VII SP wspólnie z uczniami z innych bieckich szkół 

podstawowych w ramach projektu „Podpisuję glejt, nie kręci mnie hejt - to dobra 

praktyka walki z przestępczością internetową w Bieczu” w ramach Rządowego 

Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej 

im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 koordynowanego przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w dniu 6 listopada br. udała się do Sądu Rejonowego 

i Komendy Powiatowej w Gorlicach.  

 SZKOŁA DO HYMNU! Dnia 8 listopada, o godzinie 11.11 uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Wacława Potockiego w Bieczu dołączyli się do akcji „Szkoła 

do hymnu” i zaśpiewali Hymn Polski. Tego samego dnia gościliśmy panią Katarzynę 

Łyska z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, która przybliżyła uczniom naszej 

szkoły okoliczności odzyskania niepodległości przez Polaków w 1918 roku. 

 I MIEJSCE dla chłopców w koszykówkę. Gratulujemy!  

 W dniach 18-22 listopada w Szkole odbył się Tydzień Edukacji Globalnej.  

 W dniach 21-22 listopada klasa VI SP wzięła udział w Programie Profilaktycznych 

Archipelag Skarbów oraz w Akcji społecznej „No promil-No problem”. 

 W tym numerze gazetki możecie przeczytać jedną z prac przygotowanych specjalnie 

na potrzeby konkursu ogłoszonego w ramach Akcji społecznej „No promil-No 

problem”. 

Kinga  

 

 

Życzymy wszystkim – WESOŁYCH ŚWIĄT!!! 

  



11 listopada to dzień odzyskania przez 

Polskę Niepodległości! Świętujmy go cały 

rok! 
W naszej szkole dnia 8.11.2019 (piątek) o godzinie 11:11 wszyscy uczniowie i nauczyciele 

zaśpiewali Hymn Polski na sali gimnastycznej. Każdy miał przypięty kotylion. Wszyscy 

zaśpiewaliśmy go z dumą i szczęściem. To było naprawdę wspaniałe przeżycie. Tego dnia 

wzięliśmy także udział w prelekcji prowadzonej przez panią z IPN w Krakowie.  

Dzień 11.11.2019 (poniedziałek) był dniem wolnym od nauki. 

Dzień później, wszyscy ubrani na galowo, uczestniczyliśmy w akademii przygotowanej przez 

uczniów klasy VII SP. Były wiersze i piękne patriotyczne pieśni. Po uroczystości, która 

trwała około godzinę, wróciliśmy do sal lekcyjnych. 

A co działo się dnia 11 listopada w naszej stolicy – w Warszawie? 

Jak co roku, odbył się Marsz Niepodległości. O godzinie 14.00 wszyscy zebrali się na rondzie 

Dmowskiego, i stamtąd,  przeszli al. Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, Wybrzeżem 

Szczecińskim aż do błoni Stadionu Narodowego.  

Tego dnia także odbył się „Festiwal Niepodległa”, w czasie którego zaprezentowali się znani 

polscy artyści. Poza tym w Warszawie odbył się „Bieg Niepodległości", którego trasa w tym 

roku prowadziła od Ronda Radosława przez al. Jana Pawła II i al. Niepodległości - trasa biegu 

obejmowała 10 kilometrów. 

 

 

Przygotowały:  

Zuzanna i Wiktoria  

  



NO PROMIL NO PROBLEM

 

W tym roku nasza Szkoła bardzo aktywnie 

brała udział w kampanii   „No promil – 

No problem”. Głównym jej celem było 

ograniczenie na terenie Małopolski liczby 

osób, które prowadzą pojazdy pod 

wpływem alkoholu. 

 

 

 

Wzięliśmy też udział w marszu trzeźwości, 

który miał na celu uświadomienie 

mieszkańcom Biecza, jak jazda pod 

wpływem alkoholu może być 

niebezpieczna nie tylko dla kierowcy, ale 

też dla innych. 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły wykonywali 

prace artystyczne i prace pisemne 

polegające na wymyśleniu opowiadania 

przedstawiającego skutki prowadzenia 

pojazdów pod wpływem alkoholu. 

 

 

Każdy uczeń Szkoły mógł spróbować swoich umiejętności artystycznych i wziąć udział w tej 

kampanii. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy mieszkańców, że nie warto jest prowadzić 

pojazdów pod wpływem alkoholu i będą reagować, kiedy ktoś inny będzie chciał prowadzić 

samochód w stanie nietrzeźwym. 

       Przygotowała: Milena Korzeniec 



Opowiadanie konkursowe:  

NO PROMIL – NO PROBLEM 

 

Mam na imię Maja i chciałabym opowiedzieć wam moją historię. I choć zdarzyło się 

to dokładnie pięć lat temu, nadal nie mogę się z tym pogodzić... 

Poranek zapowiadał się normalnie. Jak co dzień przygotowywałam się do wyjścia do 

szkoły. Chociaż nigdy niczego mi nie brakowało, rodzice kupowali mi właściwie wszystko, 

na co miałam ochotę, moje relacje z nimi były, można by rzec… troszkę skomplikowane. Nie 

mogliśmy znaleźć wspólnego języka. 

Mama zawsze dużo ode mnie wymagała; musiałam być „idealna”. Nie przejmowała 

się moimi problemami, liczyły się dla niej tylko oceny i nienaganna opinia innych o mnie. 

Z tatą również się nie dogadywałam, ponieważ jak sam powiedział, zawiódł się na mnie. 

Wysportowany, silny, a ja nie odziedziczyłam po nim zamiłowania do sportu. Wolałam 

posiedzieć sobie z książką w domu niż biegać za piłką. Ojciec wiele razy próbował zrobić ze 

mnie sportowca, jednak zawsze kończyło się to złamaną nogą lub kolejna kłótnią. 

 W szkole natomiast byłam „lalunią”, czyli bogatą, rozpuszczoną dziewczyną, która 

uważała się za lepszą, mądrzejszą… Ba! Najlepszą! Zawsze towarzyszyły mi koleżanki, ale 

nie miałam prawdziwych przyjaciół, jedynie, bo tak naprawdę spędzały ze mną czas tylko 

dlatego, by wkupić się „w moje łaski” i żebym je dobrze traktowała. Dlaczego byłam 

niemiła? Tak naprawdę zazdrościłam im tego, że miały kochających rodziców, prawdziwych 

przyjaciół. Tymczasem ja, ta idealna, ta najlepsza, najwspanialsza, musiałam nosić „maskę 

obojętności”, żeby nikt nie zorientował się, co tak naprawdę czuje, bo przecież musiałam być 

idealna.  

 Tego dnia, jak zwykle rano, wsiadłam rodzicami do samochodu. Wysadzili mnie przed 

szkołą i pojechali do pracy. Obydwoje byli prawnikami. Dzień w szkole minął mi tak jak 

zazwyczaj, czyli… wyśmiewanie się z biednych dzieciaków, oglądanie meczu szkolnej 

drużyny piłki nożnej i przerwa obiadowa na stołówce. Po lekcjach ruszyłam na piechotę 

w stronę domu. Rodziców jeszcze nie było, gdyż jak zwykle wracali dopiero wieczorem.  Po 

ich powrocie z pracy usiedliśmy do wspólnej kolacji; to w zasadzie był jak dotąd nasz jedyny 

wspólnie spędzany czas w ciągu dnia. Oczywiście wypytywanie, jak było w szkole, czego się 

nauczyłam, jakie mam mieć sprawdziany, kartkówki, jakie oceny dostałam… No właśnie, 



oceny. Właśnie wtedy dostałam, o zgrozo, czwórkę ze sprawdzianu z matematyki. Mama się 

wściekła. Krzyczałam na mnie, mówiła, że do niczego się nie nadaję, że w życiu niczego nie 

osiągnę, że jestem nieudacznikiem. Nie wytrzymałam. Wykrzyczałam, co o niej myślę. Z 

moich ust padło wiele wstrętnych słów. Teraz to wiem… Powiedziałam, że ją nienawidzę, 

choć nie była to prawda. Tacie powiedziałam to samo. Byłam jak w amoku, nie 

kontrolowałam tego, co mówię. Potem tego żałowałam, ale wtedy byłam zbyt dumna, by ich 

przeprosić. Co zrobiłam? Wstałam od stołu i poszłam do swojego pokoju. Oni też nic nie 

zrobili… 

Następnego dnia była sobota. Mieliśmy jechać w odwiedziny do cioci. Mieszkała 

sama w domu oddalonym od nas o około sto kilometrów. Droga na początku mijała w ciszy, 

w końcu poprzedniego dnia przy kolacji wybuchła bomba! Rodzice uważali, że to ja 

powinnam ich przeprosić, ja z kolei, że oni…  

Nagle na drogę wjechał rozpędzony samochód. Pamiętam tylko, że go zobaczyłam 

dosłownie przez ułamek sekundy i że tata nie zdążył wyhamować... Resztę pamiętam jak 

przez mgłę. Słyszałam krzyk mamy, jej słowa, że mnie kocha, przeprasza za wszystko. Auto 

koziołkowało i wylądowało na dachu. Pamiętam ten przejmujący ból i pamiętam… krew. 

Słyszałam jeszcze sygnał karetki pogotowia, pomyślałam, co z mamą, co tatą i zamknęłam 

oczy. I tyle. Pustka. 

Nie wiem jak długo byłam nieprzytomna, ale gdy się przebudziłam, zobaczyłam 

oślepiającą biel. Na początku nie wiedziałam, gdzie jestem, lecz po chwili wspomnienia 

wróciły. Nie! Mamo! Tato! Przepraszam was! Nie chciałam! Gdzie jesteście? Błagam… 

nie… Zrzuciłam szpitalną kołdrę na podłogę i chciałam wstać, ale nie mogłam. Co się dzieje? 

Myślałam intensywnie. Chciałam poruszyć nogami, ale nie mogłam, czułam się tak, jakby 

dziwna siła trzymała moje ciało. Zaczęłam krzyczeć, wołać rodziców. Do sali wszedł lekarz. 

Spojrzał na mnie ze spokojem i jakimś dziwnym smutkiem w oczach. Wtedy jeszcze nie 

wiedziałam, co oznacza to spojrzenie. 

- Gdzie jest moja mama? Gdzie mój tata? – krzyczałam, płacząc. – Dlaczego nie mogę wstać? 

- Uspokój się, bardzo cię proszę. Pamiętasz wypadek?  - zapytał spokojnie. 

- Pamiętam… Gdzie są moi rodzice? – nie przestawałam krzyczeć. 

- Nie udało nam się ich uratować… 

On żartuje! To nie  może być prawda… Coś mu się pomyliło! 

- Twoja mama zmarła podczas operacji, tata zginął na miejscu. W wasz samochód uderzył 

pijany kierowca. Miał ponad dwa promile alkoholu we krwi. Policja go aresztowała. Jeśli 

chodzi o twoje zdrowie… będzie dobrze. Miałaś wstrząs mózgu, ale to normalne przy takim 



wypadku. Operowaliśmy ci nogę, dlatego nie czujesz nóg. Ale za kilka dni wszystko wróci do 

normy.  

Wszystko wróci do normy… Co on bredzi? Bez mamy i taty? Wtedy byłam pewna, że 

to koniec świata. Moi rodzice nie żyli, zostałam sama. Jak ja żałowałam tej kłótni, czasu, 

który mogłam z nimi spędzić, ale tego nie zrobiłam! Tak bardzo ich kochałam i nie 

wyobrażałam sobie życia bez nich. Już nigdy więcej miałam nie zobaczyć dumnego 

spojrzenia mamy, gdy wygram kolejny konkurs ani nie usłyszeć śmiechu i okrzyków radości 

taty, gdy jego ulubiona drużyna sportowa odnosiła kolejne zwycięstwo w meczu? 

Niemożliwe. Nigdy już nie będzie mi dane spędzić z nimi czasu, zjeść wspólnej kolacji. A on 

żyje! Był pijany, zabił moich rodziców! Ten człowiek zniszczył moją rodzinę, zniszczył mnie. 

 Od tego zdarzenia minęło pięć lat, jednak nadal brakuje mi rodziców. Bardzo. Teraz 

rozumiem, co znaczą słowa: „Nie doceniasz czegoś, dopóki tego nie stracisz.” Szkoda, że 

musiałam tego doświadczyć tak boleśnie. Mężczyzna, który spowodował wypadek, dostał 

wyrok ośmiu lat pozbawienia wolności. Jedni powiedzą – tylko osiem, inni – aż osiem. Dla 

mnie nie ma to znaczenia. Nic nie wróci życia moim rodzicom. Nieważne, czy dostanie karę 

pięciu, czy pięcie dziesięciu lat więzienia… Nie ma sposobu, by cofnąć czas. To, co boli mnie 

najbardziej, to że wsiadł za kierownicę samochodu pod wpływem alkoholu. Czasem 

zastanawiam się, czy ktoś widział go, gdy wsiadał do auta? Czy ktoś wiedział o tym, że 

jedzie, chociaż pił alkohol? Tego nie wiem. I ufam, że nie było osoby, która go widziała. Nie 

mogę myśleć inaczej, bo wówczas mój ból byłby jeszcze większy. Nie można być obojętnym. 

Jeśli widzi się pijanego kierowcę, należy bezwzględnie zareagować. Powstrzymać go! 

Wszyscy powinniśmy wyciągnąć wnioski z tej tragicznej historii, tak dla mnie 

osobistej. Czy chcemy wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu? Czy zdajemy sobie 

sprawę z konsekwencji? Osoby, które widzą pijanego kierowcę niech uświadomią sobie, że 

może on za chwilę zabić kogoś im bliskiego; może siostrę, przyjaciela, kuzyna, sąsiadkę... Co 

stanie się, jeśli pozwolimy pojechać pijanemu kierowcy? Jakiej katastrofie możemy zapobiec? 

Mam nadzieję, że po wysłuchaniu mojej historii znajdą się ludzie, którzy nie będą obojętni, 

którzy będą o tym pamiętać. 

 

Autor: 

Zuzanna Sendra  



EKO święta 

Zewsząd już słychać nieśmiertelny przebój George’a Michaela, a do tego „atakują” 

nas choinki, bombki i inne ozdóbki, więc to znak, że idą święta. Chcielibyśmy, żeby to były 

ekologiczne święta. Jak to zrobić? Temat ekologii pojawia się obecnie wszędzie; począwszy 

od kulinarii po przemysłu odzieżowy. Przed świętami wpadamy w kompletny szał. Zadajemy 

sobie pytania: Co dać pod choinkę? Jakie potrawy przygotować 

na świąteczny stół? Kompletowanie prezentów, sprzątanie 

domu... A co, gdyby tak zamienić wszystko na bardziej eko 

i jednocześnie stylowe? 

Wystarczy podejść do tematu świąt bardziej… naturalnie. 

W tym oto artykule przedstawimy pomysły, jak  

spędzić ,,eko’’ święta. 

 

1. Eko prezenty 

TORBA Z RECYKLINGU 

Praktycznym eko-prezentem  do noszenia na co dzień, do pracy, do szkoły czy 

gdziekolwiek indziej, jest torba z recyklingu. Ale nie jest to taka zwykła torba, jakich 

pełno w sklepach. Taka torba jest w 100% ekologiczna i zgodna z ideą „zero waste”, 

dlatego że choć dziś jest torbą, to jeszcze wczoraj mogła być… banerem reklamowym. 

 

DREWNIANE ZABAWKI DLA NAJMŁODSZYCH 

 

  

Zdarza się nam kupować za dużo 

zabawek, które kuszą promocjami 

i żywymi kolorami. Niestety wykonane 

są najczęściej z  różnych tworzyw 

sztucznych, które łatwo  i szybko się 

niszczą. Alternatywą są zabawki 

wykonane z drewna, dawniej 

przekazywane z pokolenia na pokolenie. 



Wybierz bioprodukty, 

z lokalnego targu, a nie 

z zatłoczonego hipermarketu. 

Pamiętaj jednocześnie, by nie 

kupować na zapas – nie marnuj 

jedzenia. Większość potraw 

przyrządź samodzielnie, a jeśli 

nie masz czasu na kulinarne 

szaleństwa, zachęć do 

wspólnego gotowania 

najbliższych. Takie gotowanie 

to świetna zabawa, a domowe 

potrawy, samo zdrowie! 

 

 

2. Zdrowe gotowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Choinka… 

Dla ekologów wybór jest bardzo prosty. 

Choinka jedynie żywa. Pamiętaj jednak, aby 

wybierać wyłącznie drewka w doniczkach. 

Dzięki temu, że choinka jest zakorzeniona 

w donicy, po Bożym Narodzeniu można 

ozdobić nią przydomowy ogródek.  

Lub alternatywa żywej choinki …. 

 

Emilia Grygiel 

Aleksandra Jarasiewicz 

 



O tym, że nie każdy jest taki sam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie każdy jest taki sam... To fakt. Każdy ma inne zainteresowania, styl życia, nie 

mówiąc o kolorze oczu, włosów czy skóry. Każdy z nas dąży do osiągnięcia innych 

celów. Nie wszyscy są dobrzy w tym samym. Świat byłby nudny, gdyby nikt niczym 

się nie różnił -  wszyscy byliby tacy sami.  

Jednym z problemów we współczesnym świecie jest niestety brak akceptacji dla tych, 

którzy czymś się wyróżniają. Z niewiadomych powodów bywa, że są wyśmiewani, bo 

„odstają od reguły”. Dlaczego? Powodów może być wiele: zazdrość, strach przed 

nowością lub chęć przypodobania się innym. 

 

 

 

Zanim kogoś odrzucimy, powinniśmy 

zadać sobie pytanie: Dlaczego chcemy tak 

się zachować? Czy na pewno CHCEMY? 

Jaką krzywdę wyrządziła nam ta osoba, że 

chcemy ją skrzywdzić? Czy mamy jakiś 

powód? Czy nie będziemy potem żałować 

tej decyzji? Jakie będą tego 

konsekwencje?      

 

Teraz zatrzymaj się na chwilę 

i pomyśl, do czego dąży świat. 

Jak bardzo ludzie potrafią być 

obojętni, z jaką łatwością 

przychodzi im pozostawianie 

po sobie bólu i cierpienia. Jak 

bardzo ważna jest dla nas 

popularność…  

 

PAMIĘTAJ! 

TRAKTUJ INNYCH TAK, JAKBYŚ SAM 

CHCIAŁ/A BYĆ TRAKTOWANY/A! 

Kinga i Zuzia 



Zgubne uzależnienia 
 
 

Niektórzy młodzi ludzie palą papierosy elektroniczne, piją energetyki. Niektórzy myślą, że 

dzięki temu są „cool”. Co gorsze, nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo szkodzą swojemu 

zdrowiu, sięgając po te niebezpieczne używki. Zapominają, że producentom tych trucizn NIE 

ZALEŻY  NA NICH, lecz zależy im tylko na pieniądzach ich rodziców! Bo taka jest 

prawda… przecież tych pieniędzy młodzi ludzie jeszcze samodzielnie nie zarobili, a wydają 

je czasem na coś, co ich niszczy. 

W tym artykule chciałabym wam uświadomić, jak  niebezpieczne dla naszego organizmu są 

tego typu używki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Baran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład energetyków wchodzą: kofeina, guarana 

(roślina zawierająca najwięcej kofeiny 1g. Guarany 

to ok. 40mg. Kofeiny), tauryna (dzięki niej 

prawidłowo funkcjonują mięśnie i szkielet)  

inozytol ( poprawia samopoczucie), duża ilość 

cukru, dwutlenek węgla, regulator kwasowości. 

Jak dla mnie – nie brzmi w ogóle zachęcające! Wolę 

naturalne energetyki – woda z cytryną i miętą! 

 

 

Wielu młodych ludzi uważa, że E-papierosy są 

zdrowsze od zwykłych. Nic bardziej mylnego! 

Wiedziałeś, że jedna kapsułka JUUL zawiera 

tyle nikotyny co 20 zwykłych papierosów? 

Przerażające, prawda? 

Te używki też uzależniają i powodują wiele 

chorób układu krążenia. Dalej nie wierzysz? 

W Stanach Zjednoczonych stwierdzono już 

kilka przypadków śmierci z powodu palenia e-

papierosów.  

 

Karolina Baran 

 

 



Uśmiechnij się... Żarty o zimie. 
 

  Kowalski do Nawrockiego:            

  -Ty wiesz, że jutro będzie 2 razy zimniej?! 

-Ciekawe, skoro dziś jest 0 stopni.          

                  

  Gdzie znajdują się komary zimą?     

   Dokładnie nie wiadomo.  

Ale przydałoby się, żeby były tam także latem.                                                                                       

 

Kto to jest prawdziwy narciarz? 

- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg 

 w bardzo znanej miejscowości górskiej  

 przy pomocy bajecznie drogiego sprzętu.   

 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmena: 

- Panie prezesie, zima przyszła!  

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro!   

A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę.  

 

- Wiesz, że Eskimosi mają ponad sto słów na określenie śniegu? 

- Eee, ja to mam nawet więcej jak rano samochód odśnieżam. 

 

Kamila 
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UWAGA 

Zapraszamy do lektury „DWÓJKI” na stronie internetowej Szkoły: 

http://www.zs2biecz.c0.pl/ 

i w bibliotece szkolnej. 


