
Nasi najlepsi  

 
Koniec roku szkolnego to czas podsumo-

wań. Oto lista najlepszych uczniów naszej 

szkoły; 

            

klasa O- 

 Dominika Maciejska; Krzysztof Rogowski 

Klasa I-  

Arek Witkowski, Iga Krzystyniak, Dawid 

Wiśniewski; Izabela Ząbek;  

Klasa II-  

Martyna Matoga, Marika Switała; 

Klasa III-  

Ewa Semeniuk, Adam Semeniuk, Dawid 
Maciejski, Mateusz Nowaczewski, Michał 

Nowaczewski, Karol Kureła;  

Klasa IV-  

Aleksandra Dobrowolska,  

Katarzyna Puczko, 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, Maciej Biernat. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

KONIEC  

ROKU  

SZKOLNEGO  

TUŻ,  

TUŻ 

W numerze... 

OD REDAKCJI... 

Wszystkim uczniom, nauczycielom, 

pracownikom szkoły z okazji za-

kończenia roku szkolnego  

2002/2003  

oraz zbliżających się wakacji życzy-

my miłego  

wypoczynku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

globtroter 
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Motto na wakacje: 

 

Bezużyteczną rzeczą jest uczyć 

się, lecz nie myśleć, a niebez-

pieczną myśleć i nie uczyć się. 

 

? 



1. Andreasik Patryk   

2. Biernat Maciej 

3. Bocheński Piotr 

4. Brzózka Paulina 

5. Buła Marika 

6. Byrgiel Daria 

7. Ciechanowicz Marlena 

8. Dobrowolska Magda 

9. Drabik Piotr 

10. Gumienny Roman 

11. Jucha Katarzyna 

12. Klorek Mateusz 

NASI ABSOLWENCI 

 

Podziękowania dla chórzystek !!! 

Str. 2 

 

13. Kos Justyna 

 

14. Mierzwiński Łukasz 

 

15. Nowak Paweł 

 

16. Olechno Anna 

 

17. Panek Daria 

 

18. Postrzelona Monika 

 

19. Rabska Katarzyna 

 

20. Rudzicka Karolina 

 

21. Rycąbel Mateusz 

 

22. Wójcik Anna 

 

23. Pacierz Damian  
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Sprawozdanie z wycieczki 
 

 
      Dnia 28.V. 2003.r. klasy IV- VI z nauczycielami pojechaliśmy na wycieczkę do 

Złotoryi. Gdy dojechaliśmy , poszliśmy do Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryj-

skiej. Tam przywitał nas pan Józef Banaszek. Pan Józef opowiadał nam o ścieżce Św. 

Jadwigi. Oglądaliśmy obrazy namalowane przez panią Lidię Malicką, a na koniec 

przed pójściem na ścieżkę Św. Jadwigi wpisywaliśmy się do kroniki. Gdy wyszliśmy, 

poszliśmy pod mały kościół, bo tam był początek ścieżki Św. Jadwigi. 

  Ścieżka Św. Jadwigi została wykonana z okazji 790 rocznicy nadania Złotoryi 

praw miejskich. 

 Kolejne stacje to: 

I Wiara- Św. Jadwiga była wierzącą, została kanonizowana i uczęszczała do szkoły 

klasztornej. 

II Nadzieja- Św. Jadwiga wiedząc, że jej syn nie żyje jednak wciąż miała nadzieję, że 

spodka się z synem w życiu pozaziemskim.  

III Miłość- Najgorętszą miłością Jadwiga darzyła swoje dzieci i wnuki, najbardziej ko-

chała syna Henryka, inna miłość pozaziemska do Boga pozwalała jej na opanowanie 

rozpaczy po stracie najbliższych.  

IV Umiar- Zachowywała posty tak, że wszyscy się dziwili, że nie umarła z głodu. 

V Roztropność- Roztropność, powaga i odpowiedzialność z jaką traktowała swoje 

obowiązki, nie pozwalały jej na to, aby ktokolwiek wyręczał ją z roli matki.  

VI Sprawiedliwość- Św. Jadwiga była sprawiedliwa wobec wszystkich ludzi, na-

wet tych, którzy byli innej narodowości i innego pochodzenia.  

VII Odwaga- Św. Jadwiga była bardzo odważna, ponieważ bardzo często przebywała 

pośród chorych ludzi.  

 Ta stacja była ostatnia, a znajdowała się w Rokitnicy w ruinach zamku, w któ-

rym przebywała Św. Jadwiga. 

  Ścieżka Św. Jadwigi miała charakter dydaktyczny.  

 Taki był koniec wycieczki szlakiem Św. Jadwigi. 

 

 

 

Katarzyna Rabska 
                                Kl. „ VI ” 
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Lubimy Góry.....Stołowe 

 

 

Dnia 27 maja 2003 r o godzinie 7.00 klasa III wraz z rodzicami i naszą wychowawczynią 

Panią Beatą Gralak oraz Panią Danutą Kurełło wyruszyła na wycieczkę w Góry Stołowe. 

Po trzech godzinach jazdy autokarem dotarliśmy do miejscowości Karłów u podnóża 

Szczelińca Wielkiego. Po pokonaniu ponad ośmiuset stopni zdobyliśmy szczyt. Droga była trud-

na, lecz urozmaicona, dlatego byliśmy bardzo zadowoleni i nie czuliśmy zmęczenia. Wszystko, 

co zobaczyliśmy, było godne podziwu. W bezleśnej części gór dominują skalne wzniesienia, sta-

nowiące główny  walor krajobrazowy. Następnym etapem naszej wyprawy było smakowanie 

czterech rodzajów wód źródlanych w Kudowie Zdroju. Po degustacji wód pojechaliśmy do Kapli-

cy Czaszek w Czermnej (brrrr..). po tych emocjonujących przeżyciach odwiedziliśmy Wambie-

rzyce. Tam zwiedziliśmy ruchomą szopkę z końca XIX w stanowiącą prawdziwą perłę wśród za-

bytków Ziemi Kłodzkiej. Na zakończenie w „Dolnośląskiej Jerozolimie” odwiedziliśmy wspania-

ły barokowy kościół, noszący miano Bazyliki Mniejszej. Od ośmiu wieków pielgrzymi z Czech, 

Niemiec i Polski wspólnie  modlą się w Sanktuarium, wypraszając łaski bożej dla siebie i swoich 

bliskich. 

Najmłodszym uczestnikiem naszej wycieczki był Józio, dziewięcioletni bobas, który bar-

dzo dobrze znosił trudy wyprawy. 

Do domu wróciliśmy późnym wieczorem. Dzień był pełen przygód i niespodzianek. 

Po tak udanej wyprawie byliśmy szczęśliwi i zadowoleni. Długo nie zapomnimy tego 

dnia. 
 

Ewa Semeniuk kl.III 

 

 

 

 

 

Co to za góry? 

 
Stołowe Góry, część Sudetów Środ- kowych, cią-

gnąca się od Kotliny Kamiennogór- skiej na pół-

nocny zachód do Kotliny Kłodzkiej na południowy 

wschód. Długość ok. 42 km, szero- kość 7-12 km. 

Większa, środkowa część pasma znajduje się w Czechach, kraniec północno-zachodni i najwyż-

sza część południowo-wschodnia w Polsce. 

 

Powierzchnia (w granicach Polski) 48 km2. Zbudowane są z poziomo leżących ławic kredowych 

piaskowców i margli. Mają charakter gór płytowych. Występują dwa poziomy spłaszczonych sto-

liw górskich, ponad którymi wznoszą się oryginalne formy skalne, tworzące m.in. labirynty skal-

ne: Wielki Szczeliniec (919 m n.p.m. - kulminacja pasma), Błędne Skały (850 m n.p.m.). Ze 

względu na unikatowy charakter i krajobraz są atrakcyjnym regionem turystycznym. Południowo-

wschodnia część obejmuje Stołowogórski Park Narodowy. 
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DYKTANDO  
 

Dnia 10.04 2003 r odbyło się ogólnoszkolne dyktando o nagrodę Dy-

rektora Szkoły 

„Złota Stalówka 2003”. Konkurs odbywał się w dwu kategoriach: 

 Młodsi – udział wzięło 12 uczniów z kl. I-III 

 Starsi   - udział wzięło 18 uczniów z kl. IV-VI 

Poziom prac był bardzo zróżnicowany, ale o zwycięstwie zdecydowały  

Spośród młodszych uczestników dyktanda zdecydowanie wygrał Mi-

chał Nowaczewski z kl.III, a wśród starszych  - Daria Panek z kl.VI. 

Gratulujemy. 

 

 
***************** 

 

DZIEŃ MATKI 

 

Dnia 26 maja 2003 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia 

Matki. Przedstawienie przygotowały klasy VI, IV, III, I. Nad całością   

uroczystości czuwała pani Beata Kucharuk. 

O godzinie 10.00 wszystkie Mamy weszły na salę, gdzie zaczęło się 

przedstawienie. 

Około godziny 11.30 wręczaliśmy naszym Mamom kwiaty i upominki. 

Nasze Mamy wzruszyły się. Niejednej zakręciła się łza w oku.  
Dziękując nam za to przedstawienie, zakończyły apel. 

DZIEŃ SPORTU 
30 czerwca odbył się dzień sportu. Na po-

czątku został odczytany Apel Olimpijski, po którym 
wszyscy uczniowie z transparentami wyszli na ulicę, 
aby zamanifestować dzień bez papierosa. Następ-
nie wszyscy poszli do parku, gdzie odbył się bieg 
terenowy. Każda klasa miała do pokonania tę samą 
trasę i takie same konkurencje. Pierwszą konkuren-
cją były pytania. Drugą -  znajomość kompasu. 
Trzecią - wbijanie gwoździ młotkiem. Czwartą - 
przenoszenie rannego. Piątą - skok w dal z miejsca, 
a ostatnią rzut do celu. Pierwsze miejsce zajęły ex 
aequo   klasy V i VI. 

 Po biegu odbyło się ognisko. Następnie 
poszliśmy na boisko szkolne, gdzie zostały rozegra-
ne dwa mecze. W pierwszym meczu grała klasa III 
przeciwko klasie II.  
Wygrała klasa III. W drugim meczu grała klasa VI 
przeciwko klasom V i IV; wygrała VI po ładnej, zgra-
nej akcji.  

Po meczach zostały rozdane nagrody za 
bieg terenowy. O 16.00 odbyła się zabawa z poczę-
stunkiem i napojami. 

Ten dzień był wyczerpujący, ale bardzo faj-
ny.  

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 

KONKURS PRZYRODNICZY 
 

 12 czerwca 2003 r został rozstrzygnięty, 

trwający cały rok, konkurs wiedzy przyrodniczej. 

W konkursie udział brały wszystkie klasy.  W 

ramach zadań uczniowie m.in..  zbierali puszki, 

sprzątali Proboszczów, dokarmiali zwierzęta, 

sadzili drzewka, uczestniczyli w „Awanturze o 

wiedzę”.   

 Nagrody przyznano w dwu kategoriach:  

 Młodsi —  kl. I — III 

 Starsi   —  kl. IV— VI 

Wśród grupy młodszej najlepiej z zadaniami po-

radziła sobie klasa  II i to oni zdobyli I miejsce. 

Natomiast wśród starszych  rywalizacja była bar-

dzo zacięta, do końca nie było wiadomo, kto wy-
gra. Ostatecznie zwyciężyła klasa VI, II miejsce 

zajęła klasa V, a trzecie — klasa IV  

Puchar „FENIKSA” 
 

 13 czerwca 2003 r w Piel-

grzymce odbyły się gminne rozgrywki w 

piłkę nożną o puchar „Feniksa”. Starto-

wały drużyny z Pielgrzymki, Nowej Wsi 

i oczywiście z Proboszczowa. Mecze 

rozgrywano systemem każdy z każdym. 

Po długich i zaciętych „bojach” zajęli-

śmy ostatecznie drugie miejsce (chodzą 

słuchy, że byliśmy najlepsi ).   

 Wyniki poszczególnych me-

czów: 
1. Proboszczów — Pielgrzymka  3:0 

2. Proboszczów — Nowa Wieś    0:1 

3. Nowa Wieś   —  Pielgrzymka   3:2

  



 

SACHEM – CIĄG DALSZY 
 

 

        Po występie w Antylopie cyrk ruszył w dalszą drogę. Zbliżał się 

zmierzch, to też dlatego woźnica stanął. Wszyscy wyszli z wozu. 

Czerwonemu Sępowi kazano iść po chrust, aby rozpalić ognisko. 

Gdy był w lesie, ukazał się mu duch. Okazało się, że to duch jego 

ojca, wodza Czarnych Wężów.  

     

       Wódz opowiedział mu o jego błędach. Gdy sachem zrozumiał, 

wszystko zaczął płakać nie tylko dlatego, że zdradził swoje ple-

mię, ale również dlatego, że przypomniał mu się ten dzień, w któ-

rym stało się tak wiele. 

    Czerwony Sęp myślał o zemście. Na drugi dzień w cyrku nie było 

nikogo, ponieważ zabił ich sachem. Teraz zmierzał do Antylopy. 

Czwartego dnia w mieście zostało tylko dwóch. Jednym był sa-

chem, drugim Niemiec  o imieniu Joseph. Joseph nie poddał się 

bez walki. Walczyli bez przerwy dwie godziny. Była to krwawa 

walka. Obydwaj polegli. 

      

      Teraz w 2003 roku na gruzach Antylopy i wcześniej Chivatty 

jest las mieszany. Podobno drogę w tym lesie wskazuje zabłąka-

nym duch Indianina. 

    Czy wiecie kto to jest?  

Daria Panek 

Kl.VI 
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 REKORDY SZKOŁY 

 

WIOSNA ROK SZKOLNY 2002/2003 
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60 m 
 

Chłopcy 
 

1. M. Biernat kl. VI- 8,6 s. 
2. P. Rabski, 

P. Gostomski kl. V- 9,5 s 
3. P. Andreasik, 

                  Ł. Mierzwiński kl.VI- 9,6 S 
 

   Dziewczyny 
 

1. K. Jucha kl. VI- 9,6 s 
2. M. Buła kl. VI- 9,8 s 
3. K. Gil kl. V, 

600 m. 
 

 

Chłopcy 
 
1. M. Rycąbel kl. VI- 1,22s 
2. P. Gostomski kl. V- 1,23s 
3.      P. Rabski kl. V- 1,24s 

 
 

         Dziewczyny 
 
1. K. Jucha kl. VI- 1,30s 
2. K. Rabska kl. VI- 1,33s 
3.      M. Postrzelona kl. VI- 1,37s 

Skok w dal z miejsca 
 

Chłopcy 
 
1. M. Biernat kl. VI- 2,20 m 
2. K. Semeniuk kl. V- 2,05 m 
3. M. Klorek kl. VI- 1,99 m 
 

Dziewczyny 
 

1. J. Kos kl. VI- 1,87 m 
2. M. Buła kl. VI, 
         A. Hołyszewska kl. V- 1,81 m  
3.      A. Olechno kl. VI-  

Rzut piłką palantową 
 

 Chłopcy 
 
1. M. Klorek kl. VI- 53,5 m 
2. P. Gostomski kl. V- 52 m 
3.      P. Rabski kl. V- 48,7 m 
 
 

Dziewczyny 

 
1. K. Gil kl. V- 33,5 m 
2. M. Postrzelona kl. VI- 27,5m 
3.      K. Jucha kl. VI- 261` 

2 kg.- piłka lekarska 
 

 

Chłopcy 
 
 
1. R. Gumienny kl. VI- 8,0m 
2. P. Nowak kl. VI- 7,1m 

3.      P. Rabski kl. V- 7,0m 
 

Dziewczyny 
 
 
1. K. Sienkiewicz kl. V- 6,7m 
2. K. Gil kl. V- 5,6m 
3.      K. Rabska kl. V- 5,4m 



SZKOŁA PODSTAWOWA W PROBOSZCZOWIE  

Wiersz mego ulubionego poety Zbigniewa Herberta de-
dykuję Szóstoklasistom  -  B. Gaworecki 

 
PRZESŁANIE PANA COGITO 

 
Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu  
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę  
idź wyprostowany wśród tych co na kolanach  
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch  
ocalałeś nie po to aby żyć  
masz mało czasu trzeba dać świadectwo  
bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny  
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy  
(...) 
dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę  
powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy  
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz  
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem  
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku  
a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką  
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku  

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych  
czaszek  
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora  
Rolanda  
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów  
Bądź wierny Idź 

  

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 

 
 Ze 100 kg drewna uzyskuje się około 50 kg papieru 

 Zdrowy człowiek wdycha codziennie około 9,5 tys. decymetrów  sze-

ściennych tlenu 

 227 minut dziennie spędza przed telewizorem statystyczny Polak 

 Siedmiu mieszkańców Bydgoszczy wyruszyło w podróż dookoła świata 

na motocyklach Harley Davidson 

 

* humor * 

 
Nauczycielka pyta Jasia: 

 W czym rozpuszczają się tłuszcze? 

 W rondelku, proszę pani. 

  

*** 

Jaś niesie szybę. 

 Po co ci szyba? 

 Robię szybowiec. 

 To już nie robisz czołgu? 

 Nie, bo uciekła mi gąsienica. 

 

*** 

 
Córeczko, proszę, nie chodź do codziennie do tej dysko-

teki. Jeszcze tam  ogłuchniesz! 

- Nie, dziękuje, już jadłam... 

 

*** 

Rozmawiają dwaj saperzy. 

 Ty, co będzie, jak ta bomba nam wybuchnie? 

 Nie martw się! Mam drugą! 

DO ZOBACZENIA PO WAKACJACH 

ZAGADKA na wakacje 

 
Sfinks miał postać lwa i głowę kobiety. Mi-
jającym go wędrowcom zadawał zagadkę, 
a gdy nie potrafili jej rozwiązać, zabijał ich. 

 
„Co to jest: CHODZI NA CZTERECH NO-

GACH RANO, NA DWÓCH W POŁUDNIE, 
A NA TRZECH WIECZOREM? 

JEST NAJSŁABSZE, GDY MA NAJWIĘ-
CEJ NÓG?” 

 
 

Na rozwiązania czekamy do września 2003 r. 
 
 


