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Święty Mikołaj...  

 
... istnieje naprawdę!!! 

 

 



Od redakcji 
 Dawno nas nie było, ale to nie wina zespołu redakcyjnego. Dwa poprzednie numery 

"Tramp(ka) mamy gotowe, ale nie miał kto ich zamieścić na stronie szkoły. Uznajemy je za 

nieaktualne, a jak ktoś jest ciekawy co w nich było, to zapraszamy do p. Litwińskiego z nośnikiem 

elektronicznym. 

 Aktualny numer gazetki zawiera dużo informacji sportowych, turystycznych i nie tylko. 

Czytajcie i przekazujcie innym! 

Redakcja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z życia szkoły 
 

 

Imieniny naszych nauczycieli 

 

 

W tym roku szkolnym swoje imieniny obchodzili  : 

Pani Dyrektor Elżbieta Żelazowska 

Pani Wicedyrektor Renata Bajera 

Pani Barbara Strychalska 

Pani Aldona Bortnowska 

Pan Artur Jakimowicz 

 

Wszystkim solenizantom z tej okazji życzymy wiele radości, cierpliwości, serca do pracy oraz  

satysfakcji z jej efektów. 

Julia 

 

 

 

 



 

Święta naszych Nauczycieli i pracowników oświaty 

 

 

       13 października w piątek w naszej szkole  odbył się Dzień Nauczyciela, który  zorganizowali 

nasi nauczyciele: pani Barbara Strychalska, pani Beata Tarach i pani Małgorzata Pałka. W 

przedstawieniu brały udział klasy 2 gimnazjum  i 6. Całe przedstawienie polegało na pokazie mody i 

ciekawej  scence nauczycielki z uczniami. Wszyscy dobrze się  bawili a cała akademia wyszła super.       

                                                                                                           Oliwia 

 

Dzień Niepodległości 

 

 W naszej szkole 11 listopada świętowaliśmy Dzień Niepodległości. Pani Janina Prokopczuk i 

Pani Edyta Ostanek przygotowały super przedstawienie, nikt się nie nudził. Aktorzy byli bardzo 

„wczuci” w swoją rolę i zrobili kawał dobrej roboty  Przedstawienie polegało na pokazaniu 

historii Polski, jak się broniła przed wrogami oraz jak odzyskała niepodległość :) 

Alka 



Dziennik elektroniczny 

 Od tego roku szkolnego w naszej szkole obowiązuje dziennik elektroniczny "Librus". Nasi 

nauczyciele testowali go już przez II półrocze poprzedniego roku szkolnego. Teraz dostęp do 

dziennika mają i uczniowie, i rodzice. Czy jest to dobre rozwiązanie dla szkoły? Zdania jak zwykle 

są podzielone, choć opinie przeważnie są pozytywne. Najbardziej zadowoleni są rodzice, mając 

dostęp do wszystkich informacji o swoim dziecku i o działaniach szkoły. Nauczyciele trochę mniej, 

bo muszą prowadzić dwa dzienniki (elektroniczny i papierowy). Najtrudniej chyba jest uczniom - 

nic się teraz nie ukryje przed rodzicami. 

 

 

 

Master of Illusion 

Benny Khermayer 

 

 

 

  

 

 23 listopada naszą szkołę odwiedził iluzjonista pochodzący z Chorwacji wraz ze swoją 

asystentką. Zaskoczył nas efektami pozornie sprzecznymi z prawami fizyki. Zobaczyliśmy i 

mogliśmy doświadczyć na własnej skórze wielu świetnych iluzji. Największą uwagę zyskał 

zaskakujący a zarazem niemożliwy pokaz lewitacji i czytanie w myślach widzów. Wszystkim 

bardzo się podobało i pokaz okazał się świetną rozrywką i chwilami namysłu dla oglądających. 

 

 

                                          

 



Szlachetna Paczka i Podaruj Misia 

 

 

 

 

 20 listopada 2017r w naszej szkole rozpoczęła się akcja Szlachetna Paczka i Podaruj Misia. 

Wolontariusze z naszej szkoły zbierali pluszowe misie, żywność długoterminową i drobne pieniądze 

aby pomóc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i żeby każdy mógł cieszyć się 

Świętami Bożego Narodzenia. Akcja zakończyła się sukcesem, ponieważ wszyscy okazali dobre 

serce i zostali darczyńcami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Święta,  Christmas,  X-mas..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły wymienili się 

kartkami świątecznymi z uczniami szkoły w Strzale. Kartki świąteczne, w całości wykonane 

odręcznie z życzeniami w języku angielskim przygotowali uczniowie klasy VI, II i III gimnazjum. 

Przygotowaliśmy około 40 kartek świątecznych i tyle samo dostaliśmy. Mam nadzieję, że te które 

zrobili nasi uczniowie spodobały się równie mocno jak te, które otrzymaliśmy. Dziękuję wszystkim 

uczniom, którzy wzięli udział w wymianie i Merry Christmas. :)  

Barbara Strychalska 

 

 

 

           

                                        



Sport szkolny 

 
Klasyfikacja generalna za 2016/17 rok szkolny 

 W ubiegły roku szkolnym jak zwykle startowaliśmy w wielu zawodach sportowych. Nasze 

sukcesy zaowocowały zajęciem bardzo dobrych miejsc w punktacji generalnej. Zarówno nasze 

gimnazjum, jak i szkoła podstawowa zajęła III miejsca. W pokonanym polu zostawiliśmy 

kilkadziesiąt gimnazjów i szkół podstawowych z powiatu siedleckiego. Była to klasyfikacja 

prowadzona przez Ludowe Zespoły Sportowe. Dodatkowo nasze gimnazjum zajęło III miejsce w 

powiecie siedleckim w punktacji prowadzonej przez Szkolny Związek Sportowy. Wielkie brawa!  

 

Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne 

 

 Początek zmagań sportowych w tym roku szkolnym to oczywiście Międzynarodowe Zawody 

LA w Siedlcach. Konkurencja jak zwykle duża, tym bardziej cieszą sukcesy naszych uczniów. 

Księżopolska Julia, Mędza Mateusz, Rymuza Sebastian, Sadłowski Michał, Furmaniak Rafał, 

Furmaniak Konrad, Mędza Dominik, Dmowski Kamil, Dymowski Kacper - stanęli na podium 

w tych zawodach. Gratulacje dla całej ekipy, a szczególnie dla najlepszych. Zarówno szkoła 

podstawowa i gimnazjum zostały nagrodzone pucharami za bardzo dobre wyniki. 

 

 

 



Jesienne otwarte biegi przełajowe 

 

 

 Zawody te są przetarciem przed kolejnymi biegami przełajowymi. Zawsze zorganizowane są 

bardzo dobrze, więc zawsze w nich uczestniczymy. I przeważnie wracamy z tarczą. Nie inaczej było 

i w tym roku. Przygodzki Bartosz, Księżopolska Julia, Furmaniak Rafał, Barszcz Michał uzyskali 

miejsca na podium w tych zawodach, a wielu naszych uczniów uzyskało awans do dalszego etapu 

tych zawodów. Bardzo dobra postawa wszystkich zawodników pozwoliła zwyciężyć w kategorii 

gimnazjów (podobnie jak w ubiegłym roku) i zająć III miejsce w kategorii szkół podstawowych. 

 

 

 

Awans do MIMSz! 

 Regionalne Biegi Przełajowe jak zwykle odbywały się na siedleckim zalewem. Biegali tutaj 

najlepsi z najlepszych z całego regionu siedleckiego! Tym bardziej cieszy zwycięstwo Julki 

Księżopolskiej w swoim biegu. Oby tak dalej, aż do medalu na "mazowszu". Oprócz Julki awans do 

najważniejszych biegów przełajowych na Mazowszu uzyskali: Furmaniak Rafał, Barszcz Michał, 

Niegowski Grzegorz i Branowski Bartek. Gratulacje! 

 

 

 

Sztafety 

 Nasi chłopcy startowali w sztafetowych biegach przełajowych. W powiecie nie mieli sobie 

równych, ale w regionie nie sprostali już silniejszym i równiejszym sztafetom. Brawa jednak za 

walkę! 



Z wizytą w Skórcu 

 

 Po raz pierwszy w niedzielę 5 listopada pojechaliśmy do Skórca na Skórzeckie Biegi 

Niepodległości. Bardzo profesjonalnie zorganizowana impreza przypadła do gustu naszym uczniom. 

Szczególnie, że odnieśliśmy kilka sukcesów. Julka Księżopolska i Rafał Furmaniak zwyciężyli w 

swoich kategoriach. Na podium stanęli także: Barszcz Michał i Branowski Bartek. Sukces tym 

większy, że po raz pierwszy startowali oni na dystansie 5 km. Wszyscy wrócili zadowoleni i chętni, 

by za rok ponownie do Skórca zawitać. 

 

 

Sukcesy Julki i Rafała 

 W tym roku dwójka naszych uczniów szczególnie wywołuje uśmiech zadowolenia na twarzach 

naszych wuefistów. Oczywiście to Julka Księżopolska i Rafał Furmaniak. Ich praca nad sobą i 

swoją formą przynosi efekty w postaci bardzo dobrych wyników sportowych. Zwyciężając sławią 

oni dobre imię naszej szkoły. Już w ubiegłym roku Rafał odniósł wielki sukces zajmując III miejsce 

w biegu na 1000 m podczas Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Sukces ogromny, biorąc 

pod uwagę fakt, że starują tutaj najlepsi z całego Mazowsza. W tym roku oboje chcą coś wywalczyć 

na tych prestiżowych zawodach. Trzymamy kciuki!  

 Warto zaznaczyć, że Julka i Rafał startują nie tylko w zawodach szkolnych. Oboje zwyciężyli 

w Siedleckim Biegu Niepodległości, a Rafał niedawno ukończył cykl 4 biegów na 5 km w trudnym 

górskim terenie. Jak myślicie, które miejsce zajął? Oczywiście, że pierwsze! Trzymamy kciuki za 

dalsze sukcesy. 

 

 
 



Turystyka 
 

Wakacje naszych Nauczycieli 

 

Podczas wakacji nasi nauczyciele również spędzili miło czas np.:  

Pan Artur Jakimowicz wakacje spędził bardzo pracowicie budował domek z drewna nad Bugiem 

granicznym, a w wolnym czasie jeździł łowić ryby :)  

Dla Pani Magdy Gadomskiej wakacje to najlepszy okres w ciągu roku dlatego  swoje wakacje 

spędziła na czytaniu książek, spacerach i wycieczkach rowerowych. W upalne dni jeździła poopalać 

się do Drohiczyna nad rzeką Bug albo nad zalew do Siedlec  

Pan Grzegorz Rostkowski przez całe wakacje bardzo się nudził, pisał piosenki, wyrywał panienki i 

poznawał ich wdzięki. Grał koncerty w różnych regionach naszego kraju oraz wydawał pieniądze 

zaspokajając swoje rządze.  

Dla księdza Krzysztofa Sobczuka czas wakacyjny w tym roku był dosyć krótki, ale bardzo 

intensywny, mimo że trwał jak zwykle 2 miesiące. Pierwsza część wakacji minęła mu bardzo szybko 

ale również pracowicie, bo poszukiwał pudełek i busa, którym mógłby przewieźć swoje rzeczy do 

nowej Parafii, a nie było tego mało. Czas ten był bardzo szybki i  zwariowany, ze względu na nowe 

miejsce, nowych ludzi, nowego Księdza Proboszcza :) , ale z radością w sercu przekraczał granicę 

naszej miejscowości i próg domu. Później zaczęło się układanie, wnoszenie i wypakowywanie, ale 

pierwsza i większa była i tak chęć poznania ludzi i miejscowości, takie były jego pierwsze kroki 

pośród was. Druga ich część to posługa i praca w Parafii oraz poznawanie miłych i serdecznych 

osób. Księdzu Krzysztofowi udało się także odpocząć w innych miejscach kilka dni był w naszym 

pięknym Krakowie na swoich rekolekcjach razem  z  kolegą kursowym. Tam w miejscowym domu 

rekolekcyjnym w formie zamkniętej ładował swoje duchowe akumulatory przez konferencje i 

modlitwę we wszelkich interesach. Wszystko jednak kiedyś się kończy, więc wakacje też i nastaje 

czas powrotu do pracy i szkoły, która też była dla niego czymś nowym. Mówiąc krótko minione 



wakacje były dla Księdza Krzysztofa  jednym wielkim wyzwaniem, które rozpoczęło się 1 lipca w 

Suchożebrach i trwa, aż po dziś dzień.  

 Bardzo udane wakacje miał Pan Robert Litwiński. Początek wakacji to wypad pod namiot nad 

jezioro Świętajno. Super biwak na początek wakacji! Potem był wypad w Tatry ze swoimi starszymi 

dziećmi. Pogoda dopisała i wędrówka ponad chmurami dała dużo satysfakcji i wytchnienia od 

codzienności. Na tym wyjeździe Maciek pobił swój rekord wysokości wchodząc na Rysy (2499m).  

 Koleje prawie trzy tygodnie to odpoczynek nad polskim morzem. Plażowanie, spacery, zachody 

słońca, czasami bieganie nad morzem. Dni mijały szybko, pieniądze topniały w portfelu... i trzeba 

było wracać. 

 Kolejny wyjazd to ponownie Tatry, tym razem samotnie. Niestety pogoda nie dopisała, ale 

klimat deszczowych gór - tak. Może to i dziwne tak wędrować gdy na głowę się leje - ale nie dla p. 

Roberta. Liczy się odpoczynek, droga i chęci by wyjść z ciepłego pensjonatu.  

 Zakończenie wakacji to ponownie Mazury, pobyt nad jeziorem Tałty.  

 Wakacje Pani Barbary Strychalskiej były najlepsze ze wszystkich wakacji. Po miliardowej 

wygranej w Lotto pani Basia zaczęła lipiec od podróży dookoła świata własnym jachtem pełnym 

luksusów. Opłynęła największe porty świata, jadła w najlepszych i najdroższych restauracjach, które 

dostały maksymalną ilość gwiazdek Michelin, nocowała w najdroższych hotelach i korzystała z 

wszelkich luksusów jakie jej się przecież należą a potem się obudziła, nadszedł  1 września i musiała 

znowu wrócić do szkoły w Suchożebrach. :) 

Dwa miesiące minęły szybko, za szybko, by zrealizować choćby część planów. Ale następne 

wakacje już wkrótce.... 

    Julia  

Kolonie letnie 

 Po rocznej przerwie zapraszamy Was do udziału w koloniach letnich organizowanych przez 

nasz Uczniowski Klub Sportowy "777" i Szkółkę Piłkarską Robert Litwiński. Kolonie jak zwykle 

odbędą się w Gorcach w zaprzyjaźnionym pensjonacie Harnaś w Podobinie. Przez dwa tygodnie nie 

zabraknie atrakcji, a przede wszystkim odpoczynku od szkoły. Termin też się nie zmienia, jak 

zwykle będą to dwa pierwsze tygodnie wakacji. Zastanawiamy się tylko nad formułą tego 

wypoczynku. Myślimy, by były to kolonie o charakterze sportowo - turystycznym. Po nowym roku 

pojawią się ogłoszenia o koloniach. Zapraszamy!!! 

 

 

Wycieczka do Bułgarii 

 W końcu chyba się udało! Od kilku lat p. Litwiński zachęcał do udziału w dłuższej wycieczce 

zagranicznej. Zawsze czegoś zabrakło. Tym razem znalazła się grupka uczniów, którzy chcą coś 

zobaczyć innego. W maju uczniowie klas III naszego gimnazjum, wsparci uczniami klas II i klasy 

VII wyjadą na 10-cio dniową wycieczkę do Bułgarii. Zobaczymy kawałek Rumunii (pierwszy 

nocleg), Bułgarii (pobyt w Złotych Piaskach) i będziemy na Węgrzech (baseny w Hajduszoboszlo). 

Mamy nadzieję na ciepłe już Morze Czarne, czystą plażę i piękne słońce. Mamy jeszcze trzy wolne 

miejsca. Chętnych zaprasza P. Litwiński. 

 

 



Klasy III w Warszawie 

 W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w Polsce, czyli 13 grudnia, uczniowie klas III 

pojechali na wycieczkę do Warszawy. Program nie był zbyt napięty, ale ciekawy. Rozpoczęliśmy od 

wizyty w Polskim Radio. Obecnie, w nawale stacji komercyjnych Polskie Radio przegrywa 

rywalizację o słuchacza, ale poczuliśmy tam "duszę" radia. Mogliśmy zwiedzić studia radiowe 

"jedynki", "dwójki", "czwórki" i innych. Zwiedzaliśmy podczas programów "na żywo", mogliśmy 

więc obejrzeć pracę radiowców "od kuchni". Osłuchaliśmy się też z radiowym, głębokim głosem 

naszego prezentera. 

 Potem był czas na sport. Byliśmy w parku trampolin w "Hangarze 646". Tutaj mogliśmy się 

wyszaleć na trampolinach i innych cudach pod opieką instruktorów. Dobra lekcja wf-u. Spoceni,  ale 

zadowoleni po godzinnym wysiłku pojechaliśmy na zakupy. Punktualnie o 19,30 byliśmy przy 

szkole.  

 Nasze wzorowe zachowanie zostało docenione zarówno przez naszych opiekunów (p. Renata, 

Beata i p. Robert), a także przez sympatycznego pilota p. Eugeniusza i p. kierowcę. 

 

 

Zielona Szkoła 

 

 Jak co roku Pan Artur organizuje Zieloną Szkołę – odbędzie się ona w następnym roku od 17 

do 21 maja ❣ Każdy się bardzo cieszy z tego powodu - każdy będzie mógł przeżyć wiele przygód i 

będzie mógł doświadczyć nowych rzeczy. W tamtym roku było bardzo ciekawie, nauczyciele starali 

się, aby ta wycieczka wypadła jak najlepiej. Dla mnie najciekawszą atrakcją były kajaki, można było 

podziwiać piękne widoki i powdychać świeże powietrze 💖 

Alka  

 

 



 
Zespół redakcyjny szkolnej gazetki „ Trampek’’ wraz z 

opiekunem  składa wszystkim swoim czytelnikom życzenia, 

zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Wypełnionych radością i miłością, niech się wam spełniają 

wszelkie marzenia, pełnego wiary, optymizmu szczęścia i 

powodzenia w 2018 roku. 
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