
Nasi najlepsi  

 
Koniec I semestru to czas podsumowań. 

Oto lista najlepszych uczniów naszej szko-

ły; 

            

klasa O- 

 Dominika Maciejska;  
Klasa I-  

Kamil Brzuszek, Iga Krzystyniak, Dawid 

Wiśniewski; Izabela Ząbek;  

Klasa II-  

Martyna Matoga, Marika Switała, Piotr 

Dziuk;  

Klasa III-  

Ewa Semeniuk, Adam Semeniuk, Dawid 

Maciejski, Mateusz Nowaczewski, Michał 

Nowaczewski, Karol Kureła;  

Klasa IV-  
Aleksandra Dobrowolska, Katarzyna Pucz-

ko, Katrzyna Ząbek;  

Klasa V-  

Anna Hołyszewska, Karolina Gil, Marek 

Skowroński, Karol Semeniuk;  

Klasa VI-  

Anna Olechno, Marika Buła, Marlena Cie-

chanowicz, Daria Panek, Mateusz Rycąbel, 

Katarzyna Rabska. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

DO  
KOŃCA 

ROKU SZKOLNEGO 

ZOSTAŁO 

96 
DNI 

W numerze... 

OD REDAKCJI... 

Witamy po długiej przerwie. 

 Przepraszamy za tak długi okres 

milczenia, ale.......... 

Jednocześnie obiecujemy, że taka 

sytuacja już się nie powtórzy. 

globtroter 

S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  W  P R O B O S Z C Z O W I E   

Rok 2, Numer 1 

Data wydania   15– 03 - 2003 

Świąteczny Proboszczów 2 

Z list przebojów... 2 

Europa bez granic 4 

Kącik poetycki  5 

Cudze chwalicie 6-7 

Humor  8 

Zagadki 8 

W tym numerze: 

OGŁOSZENIE 

 

Dnia 05.04.2003 r.  

o godz. 10.00  

 w auli szkolnej  

odbędzie się 

 

Konkurs Ortograficzny 

 

dla kl.  I — VI 

„Złota Stalówka” 

o nagrodę  

Dyrektora Szkoły 

 

 

 

 Począwszy od tego nu-

meru zmieniamy formułę  

„globtrotera”. Chcemy, aby-

ście aktywniej uczestniczyli w 

przygotowaniu kolejnych nu-

merów. Dlatego też  zapra-

szamy do współpracy– cze-

kamy na Wasze pomysły!!! 



MUZYKA 

1. Baśka—WILKI 

2. Kłamstwo—Magdz Femme 

3. Samo Zycie—Stachurski 

4. Asereje—Last Ketchup 

5............ 

 

Czekamy na Wasze propozycje do szkolnej listy prze-

bojów. Podawajcie tytuły i nazwiska wykonawców. A 

może chcecie teksty piosenek?  

 

 

Z list przebojów... 
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GRY na PC 

 

1. Skoki 2003—złota edycja 
 

2. Kurka Wodna 

 

3. Wnerwiony działkowiec 
 

4. Sim City 4 

 
5. FIFA 2003 

 

6. NBA 2003 

 
7. Sacriffice 

 

Przysyłajcie swoje typy najlepszych gier, a stworzy-
my ranking — na razie tylko propozycje 

 

Świąteczny Proboszczów 
 

Miesiąc grudzień  to w Szkole Podstawowej  im. W. Puchalskiego w Proboszczowie czas realizacji ścieżki regional-
nej Tradycje Bożego Narodzenia. 

W ramach zajęć edukacyjnych nauczyciele zorganizowali szereg ciekawych konkursów i quizów, które miały na celu 

przekazywanie oraz kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Uczniowie mieli możliwość próby swoich sił twórczych 

w wybranej dziedzinie kultury. A było w czym wybierać. Zorganizowano m.in.  

 I Bieg Mikołajów – połączony z wizytą Mikołaja i zbiórką upominków dla dzieci z domu dziecka. 

 Konkursy – na projekt kartki oraz najładniejsze życzenia świąteczne; pięknego czytania; najpiękniejszą szopkę i 

ekologiczny stroik. 

 Quiz świąteczny w formie lekcji otwartej 

W międzyczasie uczniowie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Koła Łowieckiego Cyranka oraz czynnie 

uczestniczyli w przygotowaniu „choinki” dla zwierząt – zajęli się ich dokarmianiem. 

Odbyła się też aukcja prac uczniów, w której czynny udział wzięli rodzice. 

Zwieńczeniem całego projektu był uroczysty  apel świąteczny, w którym uczniowie, nauczyciele, a także rodzice 
oraz zaproszeni goście przy pięknie nakrytym i udekorowanym stole wigilijnym dzielili się opłatkiem i składali sobie ży-

czenia. Wówczas też rozstrzygnięto wszystkie konkursy i nagrodzono zwycięzców.  

Na zakończenie odbyło się wspólne śpiewanie kolęd oraz degustacja świątecznych potraw, przygotowanych przez dzieci. 

Dzięki ofiarności sponsorów mogliśmy nagrodzić nie tylko zwycięzców konkursów, ale i wszystkich ich uczestni-

ków.  

Grudzień w szkole upłynął w mikołajkowo – świątecznej atmosferze. 
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Sport w szkole 

 
Uczniowie naszej szkoły  brali czynny udział w zawodach sportowych 
na szczeblu gminy i powiatu, zajmując czołowe lokaty. 

 

 W gminnych rozgrywkach  w piłkę siatkową 

 

I miejsce - chłopcy kl. IV 

II miejsce - chłopcy kl. V—VI 

II miejsce - dziewczęta kl. IV 

III miejsce - dziewczęta kl. V—VI 

 

 W powiatowych rozgrywkach  w piłkę siatko-

wą 

 

III miejsce - chłopcy kl. IV 

 

Ze względu na brak funduszy nie mogliśmy uczestniczyć w większej 

ilości zawodów, dlatego też w piłkę nożną, unihokeja, piłkę siatkową 

rywalizowaliśmy między klasami. 

 

Duuużo sukcesów życzymu p. Lucjanie Sarnie 

 

CHÓR 

Zespoły: „Białe obłoki” ( Marika Buła, Justyna Kos i 

Magda Dobrowolska ) oraz  „Forte” ( Kasia Rabska i 

Joanna Lipowiecka) zajęły II miejsca w IX Przeglądzie 

Piosenki Dziecięcej w Złotoryryi ”  

 

 5 stycznia br. Zespół wokalny „ Ostrzyca” wraz z 

grupą jasełkową występował w Gminnym Koncer-

cie Kolęd w Twardocicach  

 

SEKCJA PLASTYCZNA  

 

 Uczniowie brali udział w konkursach: „świat Pe-

łen Szczęśliwych Uśmiechów” oraz „Ogień, woda 

dwa żywioły” 

 Sekcja działająca przy świetlicy terapeutycznej 

przygotowała świąteczne ozdoby, które posłużyły 

do zorganizowania aukcji. 

  

Duuuże dzięki p. Beacie Gralak 

Co u nas  piszczy ... muzycznie i na sportowo 

 

 Jasiu! Dlaczego 

smarujesz telewi-
zor musztardą? 

 Aby zwiększyć 

ostrość. 

 
Zebranie. Mówi starszy mężczyzna: 

- My to już chyba tej Unii Europejskiej 

nie doczekamy, ale nasza młodzież na 

pewno. 

Na to odzywa się jakiś staruszek: 

- I dobrze tak chuliganom!  



Europa bez granic —GRECJA 
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Grecja, Republika Grecka, Ellenikí Dimokratía, państwo w południowej części kontynentu europejskiego. 
 

Zajmuje znaczny obszar Półwyspu Bałkańskiego oraz ponad 100 wysp na Morzu Egejskim i Jońskim, z których najwięk-

sze to: Kreta, Eubea, Cyklady, Sporady Północne i Południowe, Wyspy Jońskie. Obszar 130 918 km2, z czego na część 

lądową przypada 105 834 km2, na wyspy zaś 25 084 km2. 

 

Graniczy na północy z Albanią, Macedonią, Bułgarią i Turcją. Granice morskie wyznaczają od wschodu Morze Egejskie, 

od południa Morze Śródziemne, od zachodu Morze Jońskie. Podzielona administracyjnie na 10 obwodów. 

 

Stolica Ateny (Athine), 3,3 mln mieszkańców (łącznie z aglomeracją, 1991). 

 

Większe miasta (dane z 1991): Saloniki (407 tys.), Pireus (197 tys.), Patras (142 tys.), Larisa (102 tys.), Iraklion (Kandia) 

(102 tys.). W 1991 w miastach zamieszkiwało 63% ludności. 
 

W obrębie 9 prowincji dzieli się na 51 nomosów, 1 okręg autonomiczny (Ajon Oros) i 1 okręg miejski (Wielkie Ateny). 

 

Językiem urzędowym jest grecki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludność 

10,6 mln mieszkańców (2000), co daje średnią gęstość zaludnienia 81 osób/km2. Przyrost naturalny: 0,18‰ (2000). Kraj 
jest niezróżnicowany etnicznie, przeważającą większość ludności stanowią Grecy (96%), pozostałą część tworzą: Mace-

dończycy (2%), Turcy (1%) oraz Albańczycy i Bułgarzy. 

 

W 1990 prezydentem został K. Stefanopulos, reelekcja 8 II 2000. 

 

W lipcu 1992 parlament grecki ratyfikował postanowienia traktatu z Maastricht. 

 

Ustrój polityczny 

 

Republika, funkcję głowy państwa sprawuje prezydent, władza ustawodawcza należy do trzystuosobowego Zgromadze-

nia Narodowego. Władza wykonawcza w rękach rządu. 
 

Godne odwiedzenia są m.in. Ateny: Akropol i Partenon, muzea: archeologiczne, sztuki bizantyjskiej i inne, Korynt, Del-

fy, Olimpia, Rodos, Korfu, Mykeny, Kreta, Daphni, Nauplion, Saloniki 

 



 

Kącik poetycki 
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Szukam cię -- a gdy cię widzę 
udaję, że cię nie widzę. 

 
Kocham cię -- a gdy cię spotkam 

udaję, że cię nie kocham. 
 

Zginę przez ciebie -- nim zginę 
krzyknę, że ginę przypadkiem... 

 
***** 

 
Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, 

Nie tracę zmysłów, kiedy cie zobaczę; 
Jednakże gdy cię długo nie oglądam 

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam 
I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 
 

***** 

 
Wszystkim kobietom i małym i dużym życzy-

my dużo radości, miłości i wytrwałości. 

...I wchodzą, a nad nimi pogoda szalona         Tak, owszem, nie powiedzą ludzkim głosem drzewa 
Swe chmury rozpościera i wiatrów ramiona         Roślina jest skazańcem, swej mowy nie miewa. 

Na ziemię opadają — zapraszam wichury                       Wyobraź sobie, proszę, gdyby przez dzień cały 

Pędzące wprost z północy jak ze świata góry.         Na  miejskim posiedzeniu usta twe milczały. 

Zapraszam! Już za chwilę czerwona kurtyna          Nie zdołałbyś uczynić nic dla miasta tego 

Odsłoni krzywdę, zważcie, gdzież  tkwi jej przyczyna,       I któż by chciał, sam powiedz, burmistrza takiego. 

Kto zaś jest reżyserem tej sztuki bolesnej,        fragment 

Kto raczy być autorem drzew śmierci zbyt wczesnej? 

Wśród gwaru zwyczajnego, co widownią włada  

Na spektakl czekającą, pan burmistrz powiada: 

 

Ach Zosiu, moja żono, jeszcze nie bywały 

Te czasy, żeby drzewa z ludźmi rozmawiały. 
Wszak jest to niemożliwe i człowiek na pewno 

Zapragnie naśladować to spróchniałe drewno. 

Już ono się ukrywa za szatą czerwoną, 

Ciekawym jest, czy krzewy te na scenie spłoną? 

Byłoby na co patrzeć— taka akcja cudna... 

Oj mężu—na to żona—myśl twa jest okrutna; 

Nie wszystko, co prawdziwe, jest w rzeczywistości, 

Więc żądam dziś od Ciebie mniej drwiny, podłości. 

To hańba! Tak spoglądać na premiery cienie, 

Dalekie bowiem były jej przyczyn korzenie. 

PRZYJACIEL STRUMYKÓW— Krystian Skrzypek 

Cztery pory roku 

 

Wiosna kolorowa i kwiecista 

Rozpromieniona słońcem złotym 

Chodzi po polach i boiskach  

Szuka ciepłego kącika 

 

Lato lśni się niczym diament 

Ciepłe jest i miłe 

Rozprzestrzenia się wokoło  

Po całym globusie 

 

Jesień jest jak barwny liść 
Kolorowa i wesoła 

Lubi patrzeć na świat 

Przez czerwone okulary 

 

Zima piękna śnieżna pani 

Na głowie koronę nosi  

Suknię ma z sopelków lodu 

I z puszystych białych śnieżek  



 

„ Robinson i ja ” 

 
 

Pewnego słonecznego dnia wybrałem się nad morze. 
- Jak tu pięknie i cudownie? Zostanę tu aż się ściemni.  

Zbierając muszelki, myślałem o Robinsonie Kruzoe.  

Nauczyciele zapewniali mnie, że tam rozbitek naprawdę istnieje, ale ja uważałem inaczej.  

-  Żaden człowiek nie przeżyłby tylu lat na bezludnej wyspie. Myśląc o Robinsonie nie zauważyłem, kiedy się 

ściemniło.  

Już miałem odejść, kiedy usłyszałem krzyki. 
- Ratunku! Pomocy! Niech mnie ktoś ocali! Zauważyłem chłopca dryfującego na belce. 

- Zaraz ci pomogę! 

 

Wskoczyłem do wody i popłynąłem jak najszybciej. 
Gdy dopłynąłem do belki, chłopca już nie było. 

Na pewno puścił się belki i utonął. 

Żal mi było tego chłopca, ale nie myślałem o tym teraz, ponieważ nadciągnęła wielka burza. 
Nie miałem już sił wrócić na brzeg, dlatego mocno trzymałem się belki i modliłem się o ocalenie. 

Nagle coś uderzyło mnie w głowę i zemdlałem. 

Myślałem, że już nie żyję. 
Poczułem coś zimnego na czole. 

Gdy otworzyłem oczy, ujrzałem przed sobą dużego, brzydkiego mężczyznę. 

 

-Kim jesteś, czy ja już nie żyję? 
-Nazywam się Robinson Kruzoe.  

-Nie, to przecież nie możliwe! 

-Ludzie już dawno o mnie zapomnieli, ale ja nadal żyję.  
 

Robinson pomógł mi dojść do siebie, potem oprowadził mnie po swojej wyspie 

Pokazał mi swój dom, sprzęt, zwierzęta oraz zapoznał mnie ze swoim przyjacielem Piętaszkiem.  Po zjedzeniu 

wieczerzy poszliśmy spać. 
Tej nocy nie wyspałem się, ponieważ było zimno, mokro i jakiś robak chodził mi po twarzy.  

Rano zaczęła mnie martwić sprawa powrotu do domu 

 
- Robinsonie, jest jakaś nadzieja powrotu do domu ? 

- Razem z Piętaszkiem budowałem przez te wszystkie lata łódź, którą mieliśmy wrócić do swoich domów. 

- Mogę popłynąć z wami?  
-      Na łodzi zmieszczą się tylko dwie osoby. Dlatego popłyniesz z Piętaszkiem, a ja zostanę na tej wyspie.  

Wtedy Piętaszek powiedział: 

- Ja zostać z pan. Pan ocalić życie Piętaszek. 

Robinson postanowił, że sam wrócę do domu. 
Posprzeczawszy się z nim, wypłynąłem na otwarte morze. 

Gdy znalazłem się na lądzie, byłem tak szczęśliwy, że skakałem z radości. 

 
W szkole nikt mi nie uwierzył, ale to już inna historia.  

 

       Maciej Biernat kl. VI 
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SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI 

 
 

     Dnia 23 stycznia 2003 roku pojechaliśmy z klasą IV i V autobusem na wycieczkę do Złotoryi. 

Naszymi opiekunami byli: pani Beata Kucharuk, pan Bogdan Gaworecki i pan Bogdan Kuriata. Z 

Proboszczowa wyjechaliśmy o godz. 1040. ·Jechaliśmy prawie 35 minut.  
 

      „Pierwszoplanowym” miejscem było Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, które po-

wstało w 1987 roku. Z panem Józefem Banaszkiem poszliśmy do kościoła Mariackiego. Tam 

oglądaliśmy piękny portal, z którym związana była opowieść o trzech złych mocach. W kościele, 
co prawda przez szybę, widzieliśmy studnię. Jest ona bardzo stara. Drugim punktem wycieczki 

było wejście na wieżę kościoła, która została wybudowana w 1482 roku. Na wieży znajdowała się 

Biblioteka Łańcuchowa. Liczy ona 19 ksiąg, a także obrazy. Na pierwszym obrazie widniał portret 
Walentyna Throzendorffa powstały w 1482 roku wraz z budową wieży. W drugiej sali widzieli-

śmy ręczny mechanizm zegara. W trzeciej sali widzieliśmy wskazówki zegarowe. Następnie we-

szliśmy na samą górę wieży. Stamtąd podziwialiśmy panoramę miasta: domy, pola, lasy, Wilczą 
Górę – bazaltowy wygasły wulkan na pół przekrojony, rezerwat przyrody. Zastygnięta lawa utwo-

rzyła nazwaną przez geologów „ Różę Wulkaniczną”. Zobaczyliśmy Wzgórze Szubienicy, na któ-

rym niegdyś wykonywano wyroki, najstarszy w Złotoryi kościół św. Mikołaja, wybudowany przez 

górników. Widzieliśmy też kościół, który miał być katedrą, a także Basztę. Gdy schodziliśmy, ko-
ło strażnicy zauważyliśmy plan kościoła i wieży. Stwierdziliśmy, że weszliśmy na wysokość 44, 5 

metrów.  

 
 

 

 
 

Następnym punktem wycieczki był rynek. Zobaczyliśmy fontannę bez wody, dalej pomnik po-

święcony Złotoryjskim Kopaczom Złota, którzy zginęli w bitwie pod Legnicą. Koło małego ko-

ścioła widzieliśmy kamień z napisem „Wiara”. Obok opisana była Ścieżka św. Jadwigi (Złotoryja 
– Rokitnica), która liczy 6000 metrów, czyli 6 kilometrów. Po tym zwiedzaniu wróciliśmy do To-

warzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, gdzie pan Alfred Michler opowiedział nam o Ziemi 

Złotoryjskiej. Budynek, w którym przebywaliśmy, miał około 200 lat. W holu oglądaliśmy wysta-
wę archeologiczną, dotyczącą wczesnego średniowiecza Ziemi Złotoryjskiej. Weszliśmy do poko-

ju nr 7 do Sali Złotoryjskiej. Tam oglądaliśmy wystawki. Następnie poszliśmy do Złotoryjskiej 

Izby Kresowej, w której oglądaliśmy przyrządy z XV wieku: książki, fotografie, przyrząd do lo-

ków, magiel, sierp, tary, komplet garnków i wiele innych. Później weszliśmy do pracowni, gdzie 
znajdowały się obrazki namalowane przez dzieci o tematyce „Zamek Piastowski w Rokitnicy”. W 

ostatniej sali, w Czytelni, znajdowały się kufle górnicze, a także obrazy. O godz. 1350 wyszliśmy z 

budynku i na tym zakończyło się nasze zwiedzanie. Przez chwilę chodziliśmy po sklepach. O 
godz. 1415 koło Złotoryjskiego Ośrodka Kultury czekaliśmy na autobus. O godz. 1425 przyjechał 

po nas autobus i szczęśliwie pojechaliśmy do domu. W Proboszczowie byliśmy o godz. 1500. Spod 

szkoły rozeszliśmy się do domów. 
 

      Tak się skończyła wycieczka. Pogoda nam dopisała, co sprawiło, że zwiedziliśmy dużo miejsc. 

Najbardziej podobał mi się widok z wieży na panoramę miasta. Było super! 

 
  

     MARIKA BUŁA  kl. VI  
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SZKOŁA PODSTAWOWA W PROBOSZCZOWIE  

Jesienne rekordy szkoły 
Rzut p.lekarską 2 kg 

 

Chł.—. R.Gumienny   kl.VI— 7.50 m 

Dz.—  M.Postrzelona kl.VI— 6.40 m. 

 

Rzut p.palantową 

 

Chł.— M.Klorek    kl.VI— 51.21 m 

Dz.  -   K.Gil          kl.V  -   30.20 m 
 

60 m 

 

Chł.— M.Biernat  kl.VI— 9.23 s. 

Dz.  -   J.Kos  kl.VI— 9.85 s. 

      

600 m 

 

Chł.— P.Gostomski   kl.V— 1.32 min. 

Dz.  -   S Szymańska  kl.IV–  1.43 min. 

            P.Byrgiel        kl.VI  - 1.43 min. 

 
Skok w dal z miejsca 

 

Chł.— M.Biernat   kl.VI—  2.01 m 

Dz.  -   M.Buła       kl.VI    - 1.82 m 

  

NASZ ZESPÓŁ 
REDAKTOR NACZELNY — B. GAWORECKI 

DZIAŁ KOMPUTEROWY—   
DZIAŁ  AKTUALNOŚCI-  

DZIAŁ KULTURALNY     —  

 

DZIAŁ SPORTOWY          — 

WSPÓŁPRACOWNICY   —       M.Biernat, M.Buła 

I wiesz , że musisz wiedzieć , czego nie wiesz i 

poznać w sposób, którego nie znasz 

CZYTAJ ! 

WARTO WIEDZIEĆ 

 
Najwyższym człowiekiem na ziemi jest 29 letni Algierczyk Mounir Fourar, któ-
ry mierzy 2,44 m, waży 180 kg i nosi 64. numer buta 

 

149 : 0  - to najwyższy wynik meczu w piłkę nożną. Turniej odbył się na Mada-

gaskarze. Przegrana drużyna sama strzelała sobie gole, protestując przeciwko 

niesprawiedliwemu sędziemu. 

 

* humor * 

 
Do apteki przychodzi krasnoludek i mówi: 

- Poproszę tabletkę od bólu głowy. 
- Zapakować ? 

- Nie. Poturlam. 

*** 

Wyczerpany turysta na pustyni pyta napotkanego Araba: 

 Panie, jak dojść do Kairu? 

 Cały czas prosto, dopiero w czwartek skręci pan 

w lewo. 

 

*** 

 

- Wiesz Jasiu, gdy byłem młody, to chciałem zmienić 

cały świat — opowiada dziadek wnuczkowi. 

- A teraz, dziadku? 

- Teraz Jasiu to mi się nawet skarpetek nie chce zmienić. 

 
*** 

Mężczyzna zwiedzający zoo pyta dozorcę: 

- Panie, kiedy będzie pan karmił małpy? 

- A co, głodny pan? 

 

Na poprawne odpowiedzi  co najmniej 2 zadań czekamy 

do 30.03.03 r. NAGRODY!!! 

Zagadki 

1 
Trzynaście kamieni ułożonych w okrąg ponumerowano 
od 1 do 13. Następnie, licząc od kamienia nr 1, zabierano 

co drugi kamień (czyli  

nr 2, nr 4 itd..), aż został tylko jeden. Który to był ka-

mień ? 

2 
Jeżeli wczorajsze pojutrze ma być sobotą, to jakim dniem 

tygodnia będzie jutrzejsze wczoraj ? 

3 
Przestaw litery w wyrazach, aby otrzymać rozwiązanie: 

BOZAKRWINA 

SPORERYCO 

KITYDESKI 

MOTORYNI 

TEMUKROPY 


