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Za nami ... 

Narodowe Czytanie 

Odpust Parafialny 
Jak co roku 14 września w dniu Święta Podwyższenia Krzyża Świętego  obchodzimy uroczystość odpustową. 
Mszę Świętą o godzinie 11:00 odprawił oraz wygłosił do nas Słowo Boże ks. biskup Leszek  Leszkiewicz, który 
pochodzi z sąsiedniej parafii Rzepiennika Biskupiego. W uroczystej procesji po Mszy Świętej uczestniczyli: Dziew-
częca Służba Maryjna, ministranci, lektorzy, księża rodacy, księża przyjezdni oraz liczna grupa parafian. 

Justyna Niziołek, kl. V  

 Już po raz czwarty nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję  
Narodowe Czytanie, której patronuje Para Prezydencka. W tym roku lekturą, 
wybraną do wspólnego czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.  
Równo 10 lat temu w naszej szkole uczniowie gimnazjum realizowali projekt 
„My wobec tradycji regionu”, w ramach którego przygotowywaliśmy przed-
stawienie fr. „Wesela” Wyspiańskiego.  
Dziś z ogromnym trudem udało nam się zebrać część grupy osób, które wtedy 
uczestniczyły w tym wydarzeniu i to oni wprowadzili  nas w mroczny świat dra-
matu.  
Warto wspomnieć, że „Wesele” Wyspiańskiego nie jest utworem biesiadnym,  
ale gorzką diagnozą polskiego społeczeństwa. Tak też staraliśmy się ten utwór 
przekazać naszym uczniom.  
W tym roku Narodowe Czytanie połączone było z uroczystym rozpoczęciem 
roku szkolnego i dzięki temu zgromadziło wszystkich uczniów i  wielu Rodzi-
ców. 
Tradycyjnie po wysłuchaniu fragmentu „Wesela” nasze uczennice rozdały cytaty 
z pamiątkową pieczęcią, którą otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy.  

p. Bożena Brzęczek  
koordynator przedsięwzięcia  

 Składamy serdeczne podziękowa-
nia tym absolwentom naszej szkoły, któ-
rzy mimo natłoku własnych spraw, włą-
czyli się w naszą inicjatywę.  

Podziękowania należą się: 
Pani Karolinie Sterkowicz 

Pani Paulinie Mikrut 

 Pani Angelice Ryndak 

Pani Agnieszce Kurcab 

Panu Błażejowi  Starzykowi  

Panu Mateuszowi Mężykowi  

Panu Łukaszowi Gurbiszowi 

W rolę narratora wcieliła się Pani Kata-
rzyna Bąk, która przed 10 laty była koor-
dynatorem wspomnianego projektu.  

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję  
Narodowego Czytania. 

 04 września 2017r. w naszej szkole odbyło się  Narodowe Czytanie ,,Wesele''  
Stanisława Wyspiańskiego. Gościliśmy byłych uczniów naszej szkoły, którzy przeczytali 
nam fragmenty tego dzieła. Przed 10 laty wcielili się oni w rolę aktorów i przedstawili fragmen-
ty tej sztuki na szkolnej scenie. Wszyscy wysłuchali fragmentów ,,Wesela'' z ciekawością.  

Natalia Mikrut, kl. V  

Jak zapamiętali wydarzenie nasi uczniowie? 
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Święto Wojska  

Polskiego 

15 sierpnia obchodzimy 
Święto Wojska Polskiego usta-
nowione w rocznicę tzw. Cu-
du nad Wisłą. Upamiętniono 
w ten sposób zwycięską bitwę 
warszawską. Bitwa rozegrała 
się na przedpolach Warszawy 
w 1920 roku. Wojsko polskie 
pod dowództwem Naczelnego 
Wodza Józefa Piłsudskiego 
odparło natarcie Armii Czer-
wonej.  

 1 września 1939 roku Polskę zaatakowali Niemcy, którzy rozpoczęli drugą wojnę światową zaś  
17 września  najechał nas nasz wschodni sąsiad ZSRR. Dla Polaków był to moment tragicznego końca 
niepodległości państwa, które przetrwało niewiele ponad dwadzieścia lat. 15 września 2017 wszyscy ze-
braliśmy się na Uroczystej Akademii z okazji Rocznicy Tragicznego Września, którą przygotowała klasa 
szósta. Klasa pięknie śpiewała piosenki. Później mogliśmy usłyszeć jak uczniowie recytowali wiersze,  
opisujące odwagę i ogromny patriotyzm Polaków. Na niektórych twarzach było widać wielki smutek.  

Alicja Rąpała, kl.V  

Rocznica września 1939 roku 

Wokół nas 

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe  

„Po polsku o historii”  

to konkurs, który od czterech lat organizują dla uczniów  
Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”. 

W bieżącym roku szkolnym Konkurs został objęty  
Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do uczenia się historii  
i refleksji nad językiem ojczystym. W tekstach do napisania pojawiają się  
postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez 

Polskę. 
Zapraszamy do udziału kolejnym 

Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym  
„Po polsku o historii” 

Szczegółowe informacje u nauczycieli języka polskiego. 

Dzisiaj niewielu uczniów pamięta kiedy i jakie święta państwowe obchodzi-
my.  Przedstawię trzy ważne dla każdego Polaka święta i przypomnę co leży 
u podstaw ich świętowania.  

Iwona Piekarz, kl. II gim. 

Polskie 

Święta 

Państwowe 
 

Narodowe Święto Niepodległości – obchodzone jest 11 listopada. W 1795 
roku Polska zniknęła z mapy Europy i świata, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały 
trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na wal-
kę o niepodległość. 11 listopada 1918 r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzy-
skała wolność. Właśnie dlatego obchodzimy Dzień Niepodległości. W 2017 roku 
będziemy obchodzić 99 rocznice.  

Narodowe Święto Niepodległości  

Święto obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytu-
cja 3 maja z 1791 roku regulującej ustrój prawny Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyj-
muje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Euro-
pie i drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjedno-
czonych z 1787r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. 

Narodowe  

Święto 3 Maja  
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Wakacyjne wspomnienia 

Wakacje z GOK 
 Podczas wakacji dzieci z Olszyn miały możliwość uczest-

niczyć w zajęciach organizowanych przez GOK w lokalu kina 

„Za rogiem”. W czasie tych spotkań opiekowały się nami panie, 

Renata Gogola, Anna Nowak i Anna Bugno. Każdy dzień miał 

inny temat zajęć. Według mnie najciekawsze spotkanie było  

kiedy piekliśmy pyszne ciasteczka, które potem jedliśmy na pod-

wieczorek, a resztę zabraliśmy do domu poczęstować nasze ma-

my. Chłopcy zachwyceni byli dniem, w którym zbudowaliśmy 

indiańską wioskę, panie pomalowały nam buzie w wojenne  

barwy i tańczyliśmy taniec deszczu. Te i inne zajęcia przygoto-

wane dla nas, były bardzo wesołe i zajmujące. Wspólnie z kole-

żankami i kolegami mogliśmy spędzać wolny czas. 

Kamila Pietras, kl. V 

 W tym roku w czasie wakacji pojechałem na obóz karate z Młodzieżowym Klubem Karate w Gromni-
ku do Bartkowej. Było super. Wstawaliśmy o 7.00 na rozruch ( czyli biegi i gimnastykę), o 9.00 było śniadanie.  
Podzieleni byliśmy na trzy grupy. O godzina 12.00  każda grupa była przydzielana do swojego zadania: pierwsza 
grupa miała trening, a druga naukę japońskiego, trzecia pływała w tym czasie w jeziorze. Codziennie mieli-
śmy od 3 do 4 treningów. Oprócz obowiązków, było też wiele miłych chwil: rejs statkiem, pobyt w parku  
linowym, 2 dyskoteki z DJ, kurs tańca, kurs pierwszej pomocy i ogniska. Na obozie, miałem możliwość poznać 
osobiście, mistrza Europy który ma 5 dan w karate. Pobyt na tym obozie, dał mi też możliwość poznania wielu 
nowych kolegów i nawiązania nowych przyjaźni.  

Jan Knapik, kl. VI 

Obóz karate 

Uczestnicy spotkań w trakcie zajęć 

6 sierpnia 2017 r. odbyły się Dożynki Wiej-

skie w Olszynach. Uroczystość ta była po-

dziękowaniem za zbiory płodów rol-

nych. Starości dożynkowi oraz grupa wieńcowa przeszli do Kościoła w uroczystej procesji przy dźwiękach orkiestry strażac-

kiej z naszej gminy. Tam została odprawiona Msza św. Druga część dożynek odbyła się na stadionie przy naszej szko-

le.  Odbyły się tam różne ciekawe zabawy dla dzieci, pokaz karate oraz wiele innych atrakcji. O godz. 17:30 na scenie wystą-

piła grupa wieńcowa, a od godz. 18:00 trwały kolejne zabawy i konkursy dla dzieci. Na zakończenie odbyła się zabawa ta-

neczna na której grał zespół ,,Olimp”.  

Paulina Dziuban, kl. VII 

Dożynki w Olszynach 

Część wakacji z siostrą spędziłyśmy u cioci  

w Częstochowie. Byłyśmy na Jasnej Górze  

i zwiedzałyśmy min.: Skarbiec, w którym znajduje 

się kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wykonanego przez Józefa Chełmońskiego oraz zbiór szat Li-

turgicznych. Byliśmy również w Arsenale, w którym można obejrzeć gabloty z wyrobami złotniczymi herbami i świecącymi 

serduszkami, obrazy z widokami Jasnej Góry oraz ekspozycjami dawnej broni. Odwiedziliśmy również Muzeum 600-lecia 

klasztoru, Wieczernik, Kaplicę Sakramentu Pokuty, spacerowaliśmy wałami Jasnogórskimi. Innym razem zwiedzaliśmy Czę-

stochowę jeżdżąc autobusem z przewodnikiem, który opowiadał nam o mieście i jego historii . Były to dni pełne wrażeń  

i radości. 

Anna Sowa, kl. V 

Wakacje w Częstochowie 
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Wakacyjny czas ... 

19 sierpnia 2017r. w godzinach od 18:00 do 23:00 odbyła się w budynku remizy OSP w Olszynach bezalkoholowa zabawa 

taneczna pt.: "Kończymy wakacje". Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Wszystkie Dzieci Nasze Są oraz ze-

spół „Gromy". Zabawa była zorganizowana z myślą o młodzieży z Olszyn i okolic. Pochmurna i deszczowa pogoda nie od-

straszyła licznej młodzieży, która pojawiła się na imprezie. Młodzież tańczyła i bawiła się przy piosenkach Zespołu "Gromy". 

Po udanej zabawie wszyscy obecni udali się do domów.  
Julia Juruś, kl. III gim 

„Kończymy Wakacje”  

25 czerwca 2017r.  
w Rzepienniku Strzy-
żewskim odbył się  

festyn „Powitanie Lata” gdzie gwiazdą wieczoru był Mateusz Mijal, (znany piosenkarz, współpracował m.in.  
z Liberem, jego przykładowa piosenka to „ Niech się ludzie śmieją”). Festyn rozpoczął się turniejem piłki nożnej  
o puchar Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski a następnie odbył się pokaz karate oraz liczne gry i zabawy. 
Większość młodzieży czekała jednak na godz. 21:00 kiedy miał odbyć się koncert Mateusza Mijala. Piosenkarz ze-
brał wokół siebie masę młodzieży, dorosłych i dzieci. Wszyscy znakomicie bawili się do jego piosenek. Po koncer-
cie można było zrobić sobie zdjęcie z artystą oraz otrzymać autograf. Myślę, że w naszej gminie może być więcej 
tak udanych koncertów jak ten. 

Mateusz Mijal, Piersi, Eleni – Gwiazdy w okolicy! 

 W dniach 26-27sierpnia 2017r. w Grom-
niku odbyły się XIX Dożynki Powiatu Tar-
nowskiego. Festyn, zabawa i koncerty trwały aż 
dwa dni. W pierwszy dzień wieczorem odbył się 
koncert zespołu  Piersi (znany zespół, ich naj-
bardziej znana piosenka to „Bałkanica” ). Na 
koncercie zgromadziły się tłumy, gdzie przy faj-
nych piosenkach spędziliśmy czas na zabawie. 
Zespół grał bardo długo, co jeszcze bardziej do-

dało uroku całej zabawie. Pod koniec festynu zespół zrobił piękny gest. Na ich 
koncert przyjechały osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, oczywi-
ście mieli miejsca przed tłumem by lepiej widzieć. Przy ostatniej piosence cały 

zespół zszedł do nich ze sceny podziękował im za przybycie i wspólnie zakończyli koncert. Po wspaniałym koncercie gwiazdy 
rozdawały autografy i robiły sobie zdjęcia z fanami.  
W drugim dniu wieczorem odbył się koncert Eleni (polska piosenkarka pochodzenia greckiego, swoją karierą zaczęła w latach 
70-tych). Gwiazda zgromadziła na swoim koncercie, który miał zakończyć dożynki powiatu tarnowskiego tłumy, które można 
było liczyć w tysiącach. Artystka zaśpiewała dla wszystkich swoje najpiękniejsze piosenki i wspólnie wszyscy się bawili. Kon-
cert zakończył się około godz. 21:30 lecz na scenie zabrała głos jeszcze jedna osoba. Był to starosta naszego powiatu który 
podziękował Eleni za piękny występ oraz wszystkim zgromadzonym za przybycie i poprosił artystkę by w tej godzinie (21:37) 
zaśpiewała dla wszystkich „Barkę”. Podczas śpiewania tej pieśni na niebie rozpryskiwały się przepiękne fajerwerki. I w taki 
wzruszający sposób zakończyły się dwudniowe XIX Dożynki Powiatu Tarnowskiego.  

Katarzyna Dziuban, kl. III gim 

XIX Dożynki Powiatu  
Tarnowskiego 

 

Moje wakacje przeżyłam w niezapomniany sposób. Najciekawszym 
czasem był niedzielny wyjazd do Krościenka, gdzie przez ponad dwie 
godziny płynęliśmy na tratwie Dunajcem. Podczas spływu zobaczyli-
śmy: Trzy Korony, kapliczkę, przy której modlił się Jan Paweł II i most prowadzący na granicę. Flisacy oprócz kierowania 
tratwą opowiadali nam różny historie. Najbardziej zapamiętałam historię, mówiącą o jednym z miejsc, w którym Janosik prze-
skoczył z jednego brzegu na drugi. Bardzo serdecznie polecam wszystkim taki sposób wypoczynku.   

Sylwia Niemiec, kl. III gim 

Ostre szczyty Pienin  

Katarzyna Dziuban, kl. III gim 
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Szkolny zawrót głowy 

Od 1 września 2017 roku w całej Polsce wdrażana jest nowa reforma szkolnictwa. Zapytali-

śmy przedstawicieli środowiska szkolnego: nauczycieli, uczniów i rodziców, co o tym sądzą.  

Redakcja 

 
Rozmowa z Justyną Rąpałą uczennicą kl. 7 sp. 
Iwona: Jak myślisz, nowa reforma szkolnictwa będzie 
korzystna dla uczniów? 
Justyna: Myślę, że nowa reforma edukacji będzie nieko-
rzystna dla nas uczniów, ponieważ musimy opanować 
materiał z trzech klas gimnazjum w ciągu 2 lat. 
Iwona: Jesteś temu przeciwna? 
Justyna: Tak, z tego względu że mamy więcej nauki, a 
poza tym musimy więcej czasu spędzić w liceach, techni-
kach czy zawodówkach a co za tym idzie więcej wydanych 
pieniędzy na bilety miesięczne. 
Iwona: Dziękuję. 

Rozmowa z Katarzyną Bąk uczennicą kl. 7 sp. 
Iwona: Jak myślisz, nowa reforma szkolnictwa będzie 
korzystna dla uczniów? 
Katarzyna: Myślę, że nowa reforma będzie dobra dla 
uczniów. 
Iwona: z jakich względów ją popierasz? 
Katarzyna: Jestem za, ponieważ można nauczyć się o 
wiele więcej w krótszym czasie, a poza tym nasi rodzice 
również uczyli się w klasach 7 i 8 i są bardzo mądrymi 
ludźmi. 
Iwona: Dziękuję. 

Iwona Piekarz 

Rozmowa z Panią Lucyną Pietras,  
nauczycielką Szkoły Podstawowej w Olszynach. 

Co Pani myśli o obecnej reformie szkolnictwa? 
Zawód – nauczyciel to powołanie bez względu  
na okoliczności i sytuację. Od 1 września 2017 roku reforma 
stała się faktem, więc nie pozostaje nic innego jak dobrze praco-
wać nad wszechstronnym rozwojem uczniów. 
Jak Pani uważa, czy reforma będzie korzystna dla społecz-
ności szkolnej? 
Ocenę reformy wystawimy za kilka lat. Myślę, że zmiany zapro-
ponowane przez MEN zaowocują rzeszą zadowolonych, odpo-
wiedzialnych i dobrze wyedukowanych ludzi. 

Anna Cygnar 

Co Pan Dyrektor myśli o obecnie wdrażanej refor-
mie szkolnictwa? 

Z początkiem roku szkolnego rozpoczęło się wdrażanie 
reformy edukacji a w szczególności reformy programo-
wej. Zaczynamy uczyć nową podstawą programową w 
oddziałach przedszkolnych, w klasie pierwszej, czwartej 
i klasie siódmej. To tutaj nauczyciele muszą wykonać 
najwięcej pracy by w jak najlepszym stopniu wprowa-
dzać zmiany określone w nowej podstawie programo-
wej i ramowych planach nauczania, zmiany które ocze-
kiwane są również przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej. 
Dla mnie i z pewnością dla naszych nauczycieli najwięk-
szym problemem będzie to, że uczniowie klasy siódmej 
uczący się według nowej podstawy programowej, za 
półtora roku będą zdawać egzamin po 8 klasie szkoły 
podstawowej. Na pewno będzie to dla nich bardzo 
trudne – czas nauki jest stosunkowo krótki, zaś oczeki-
wania duże.  
Drugim ważny problemem będą działania zmierzające 
do dostosowania szkoły do nowej rzeczywistości. Mam 
na myśli zakup odpowiedniego wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych. 
Jestem optymistą. Mamy odpowiedzialnych i dodrze 
przygotowanych nauczycieli i myślę, że uczniowie na-
szej szkoły płynnie przejdą przez nadchodzący okres 
zmian. Do tej pory byliśmy Zespołem Szkół i właściwie 
organizacyjnie niewiele się zmieniło.  
Natomiast - jakie będą efekty reformy? Jestem przeko-
nany, że pozytywne ale na to trzeba będzie poczekać 

jakiś czas. 

Co z tą reformą? 

Rozmowa z Panem Dyrektorem  
mgr inż. Stanisławem Koziołem  

przeprowadzona przez naszą redaktorkę 
Annę Cygnar. 

  O opinię dotyczącą reformy edukacji poprosiliśmy również przedstawiciela środowiska rodziców, 

panią Annę Mikos, mamę dwójki dzieci w wieku 14 i 12 lat.  Przytaczamy jej wypowiedź:  

„Według mnie, proces nauczania nie powinien być zmieniany. Gimnazja były dobrym rozwiązaniem, 

którego rząd nie musiał zastępować”. 

Redakcja 
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Na marginesie 
Lektury szkolne naszych rodziców i dziadków  

wakacje 
Uciekają szybko, 

Przychodzą powoli, 
Są pełne, zabawy, miłości, swawoli. 

Lecz ich odejście nie zadowala 
I alarm włącza w głowie centrala. 

Pyta nas szybko; Moja ty rybko, gdzie te wyprawy? 
Wśród łąki, wśród trawy? 

Gdzie te przepiękne wspólne  momenty, 
W pamięci nasze  eksperymenty? 

Ich koniec się zbliża, 
Więc chowa się waliza. 

Lecz dziś mój drogi nie smuć się wielce, 
Bo czasu na to nie ma twe serce. 

Ono przypomni wspomnień Ci morze, 
W każdej smutniejszej życia twego porze. 

Wakacje wrócą po szkolnym czasie, 
A teraz do nauki drodzy dołączacie. 

 
Anonimka 

Myśląc o lekturach szkolnych naszych dziadków czy rodzi-
ców czasem uważamy, że oni czytali całkowicie inne lektury 
niż my. Mylimy się. Dużo lektur, które czytali nasi bliscy 
czytamy my sami. Oto kilka tytułów czytanych przez moich 
dziadków: 
,,Krzyżacy”, ,,Chłopi”, ,,Placówka”, ,,Janko Muzykant”, 
,,Lalka”, ,,Nasza Szkapa”, ,,Potop”, ,,Syzyfowe prace”, ,,Nad 
Niemnem”, ,,Stara baśń” 
Poniżej widnieją książki czytane przez moich rodziców: 
,,Balladyna”, ,,Chłopcy z Placu Broni”, ,,Krzyżacy”, 
,,Antek”, ,,Janko Muzykant”, ,,W pustyni i w puszczy”, 
,,Katarynka”, ,,Syzyfowe prace”, ,,Ten obcy”. 

Anna Cygnar, kl. III gim. 

Nasi dziadkowie uczęszczali do szkół jeszcze w XX 
w., często nie mieli możliwości zdobycia szkolnych lek-
tur, wpływało to na niski poziom czytelnictwa. W póź-
niejszych latach wraz z rozwojem szkolnictwa dostęp do 
lektur był coraz większy. W latach 1950 – 1980 nasi 
dziadkowie, babcie oraz rodzice czytali min.:  
,,Kajtkowe przygody”, ,,Łysek z pokładu Idy”, 
,,Siłaczka”, ,,Ludzie bezdomni”, ,,Bramy raju” ,,Popiół i 
diament”, ,,Moralność Pani Dulskiej”, ,,Quo Vadis” , 
,,Kamienie na Szaniec’’, ,,Balladyna”, ,,Porwanie w Tiu-
tiurlistanie”, ,, Akademia Pana Kleksa”, ,,Chłopcy z 
Placu Broni”. 
Niektóre tytuły, czytane przez starsze pokolenie, nadal 
są szkolnymi lekturami. 

Monika Niziołek, Justyna Załęska, kl. VI 

29 września 2017r.  
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. 
World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja eduka-
cyjna. Odbywa się każdego roku w ostatni piątek wrze-
śnia. 29 września 2017 roku szkoły z różnych stron 
świata będą uczestniczyć w tym wydarzeniu. W naszej 
szkole Święto Tabliczki Mnożenia obchodzić będzie-
my po raz drugi. 

Akcja jest okazją dla uczniów do nad-
robienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Nato-
miast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swo-
ją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.  

Jaki jest cel akcji? 

„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana 
jest w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów 
z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami są młodsi uczniowie. 
Tworzą oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyj-
ne. Zaopatrzeni w losy przepytują starszych kolegów oraz 
dorosłych. „Egzamin” – brzmi bardzo groźnie i wielu oso-
bom kojarzy się z trudnymi „przeprawami” – w formie te-
stów, klasówek i zaliczeń. W trakcie ŚDTM egzaminy są 
znacznie przyjemniejsze! Ich główną formą są losy o róż-
nym stopniu trudności. Każda osoba, która odpowie na 5 
pytań z losu, otrzymuje imienną legitymację oraz tytuł  

„Eksperta tabliczki mnożenia”. 
Przygotujmy się zatem, bo „Młodsi sprawdzają, czy starsi 
tabliczkę mnożenia znają”. 

Zapraszamy 
Szkolny Koordynator akcji 

p. Marta Janik  

Na czym polega? 

z zasobów Internetu 
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Galimatias szkolny  

z przymrużeniem 

oka 

 

JaK    przetrwać   sZKołę  !!! 

Rok szkolny to trudny czas dla uczniów. Ciągłe kartkówki, sprawdzia-
ny, odpowiedzi ustne … warto mieć na to sposób. 

Ucz się systematycznie – dzięki temu zaoszczędzisz sobie kolejnych 
jedynek oraz stresu przed kartkówkami lub pytaniem, a weekendy będą 
Ci służyły do wypoczynku. 

Słuchaj na lekcji co mówi nauczyciel – słuchając na lekcji mniej 
czasu poświęcasz na naukę w domu, ponieważ kilka tematów zapa-
miętujesz z lekcji – sprawdzone! 

Dużo czytaj -  nie musisz czytać od razu książek, których gru-
bość Cię przeraża. Czytaj gazety, serwisy informacyjne, książki  
o tematyce, która Ciebie interesuje. Czytając nauczysz się dobrze 
pisać wypracowania, nie będziesz popełniał/a błędów ortogra-
ficznych, a twoje słownictwo będzie bogatsze.  

Pamiętaj o znajomych – przecież to dzięki nim szkoła staje się rado-
śniejsza. 

Złap dobre oceny na początku roku – wtedy jest najłatwiej zdo-
być dobrą ocenę. A dzięki temu końcowa ocena będzie szokiem 
nawet dla Ciebie. 

Siedź w pierwszej ławce – boimy się tego, prawda? A tak naprawdę 
są z tego same korzyści. W oczach nauczyciela wypadamy świetnie, 
nikt nas nie rozprasza i wszystko mamy na oku.  

Skup się na ważniejszych ocenach – często jest tak, że 
te ,,mniej ważne” oceny mamy lepsze. Lepiej przyłożyć się do 
sprawdzianu, niż do starannego zeszytu. Zeszyt nam nie zagwa-
rantuje piątki na koniec roku bądź semestru. 

Nie odrabiaj zadań domowych w ostatniej chwili – przyjdź ze 
szkoły i odrób zadania. Robiąc tak, później masz dużo czasu wol-
nego bez ciągłego myślenia ,,Muszę jeszcze odrobić lekcje”. 

Na sprawdzian ucz się parę dni wcześniej – ucząc się w ten sposób 
będziesz miał/a więcej czasu wolnego niż ucząc się dzień przed 
sprawdzianem oraz więcej zapamiętasz z tego co się uczyłeś/aś.  

►ludzkie oczy nie zmieniają swojego roz-

miaru od urodzenia, 

►posiadaczką najdłuższych włosów na 

świecie jest 39-letnia Chinka, obecnie wło-

sy Lu mają 2,3 metra długości, 

►w Singapurze zabronione jest żucie 

gumy, 

►trzy najbogatsze rodziny na świecie, 

maja w sumie więcej środków i zasobów 

niż 48 najbiedniejszych krajów łącznie, 

► czterolatek zadaje ponad 400 pytań 

dziennie, 

►widelec pojawił się we Włoszech wcze-

śniej niż w jakimkolwiek innym kraju (ze 

względu na makaron), 

►(prawdziwa) maślanka nie zawiera mle-

ka, 

►kichnięcie „podróżuje” z prędkością  

około 44m/s, 

Klaudia Jodłowska, Anna Sowa, kl. V 

Udzielaj się w szkolnym życiu – biorąc udział np. w konkur-
sach, działając w SU, organizacjach -  możesz  nabyć nowych 
umiejętności, poznać ciekawych ludzi, brać udział w interesują-
cych projektach. Bądź aktywny! 

opracowały: Anna Cygnar, Ada Mika 

Kształcenie  
i doradztwo  
zawodowe 

Czyli co to jest SPInKa? 
Gmina Rzepiennik Strzyżewski  
w latach 2017-2020 będzie uczest-
niczyła w działaniach projektowych 
poprzez uruchomienie w gimna-
zjach na terenie gminy SPIneK – 
Szkolnych Punktów Informacji 
i Kariery. We wrześniu 2017 r. 
SPInKi zostaną uruchomione  
w oddziałach gimnazjalnych  
w Olszynach, Rzepienniku Bisku-
pim i Turzy.  
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„Post Scriptum” 

Dzień   ChłopaKa 
W Polsce Dzień Chłopaka obchodzony jest  

30 września. Na całym świecie świętuje się go w 

innych dniach roku:  

►w Indiach 19 listopada,  

►w Rosji i Ukrainie 23 lutego,  

►w Brazylii 15 lipca,  

►w Wielkiej Brytanii 5 kwietnia.  

Pierwszy raz był obchodzony 10 lat temu na 

wyspie Tobogo. Dziewczęta w szkołach obdarowują 

chłopców drobnymi upominkami. Czasem chłopcy 

tego dnia są zwalniani z odpowiedzi. 

Quiz 

Jeżeli przeważają odpowiedzi: 
(1) :Towarzyski ,  szalony,  
romantyczny, inteligentny. 
(2): Nieśmiały, miły, ambitny, 
zabawny. 

Na podstawie tego quizu dowiesz się jaki 
będzie Twój przyszły chłopak! ...  zabawny,  
nieśmiały, szalony, "Bad Boy", zadufany 
w sobie. A może już się  kimś spotykasz? Do 
której grupy można zaliczyć Twoją 
„sympatię”? Zachęcamy  również naszych 
chłopców do  udziału w zabawie - może do-
wiedzą się o sobie czegoś nowego? 

Redakcja   

 1. Jaki ma kolor oczu? 
      1. Brązowy, czarny, 
      2. Zielony, niebieski, 
2. Jaki ma kolor włosów? 
      1. Brązowe, czarne,  
      2. Blond, rude, 
3. Jakiej muzyki słucha? 
      1. Rock, pop, metal, 
      2. Rap, reggae, hip-hop, 
4. Jaki sport preferuje? 
      1. Piłka nożna, 
      2. Koszykówka, 
5. Jakie słodycze wybiera? 
      1. Żelki, pianki, 
      2. Czekoladę, baton, 
6. Jakie filmy preferuje? 
      1. Komedie, przygodowe, 
      2. Horror, thriller, 
7. Co woli zjeść? 
      1. Pizzę, 
      2. Frytki z kurczakiem, 

 

Julia Mikos, kl. II gim 

Kształcenie i doradztwo zawodowe 

Celem projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce” jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcą-
cych się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształce-
nia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów 
zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej poprzez  wsparcie orientacji zawodowej 
uczniów gimnazjów.  
Wszelkich informacje na temat działań projektowych w danej placówce 
szkolnej można uzyskać bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia, w go-
dzinach pracy SPInKi.  
W gimnazjum w Olszynach zajęcia warsztatowe będą odbywały się we 
wtorki na pierwszej lekcji a konsultacje indywidualne w piątki od 8.00-
8.45 oraz od 13.40-14.25 

Szkolny koordynator projektu: Bożena Brzęczek 
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czytadełko 

Warto przeczytać... 

Auto-Mobilni  
De Dion Bouton Dos-a-Dos pochodzi z 1884 

roku i jest najstarszym działającym auto-

mobilem na świecie. 

 Percy Jackson i bogowie olimpijscy, to seria Ricka Riordana, którą roz-
poczyna Złodziej Pioruna. Ta pierwsza część opowiada o młodym herosie żyją-
cym jak normalny nastolatek, nie mający pojęcia o swoim pochodzeniu. Tak  jest 
do momentu, w którym wyparowuje nauczyciel matematyki. A kiedy ginie piorun 
Zeusa, Percy jako syn Posejdona zostaje oskarżony o kradzież. Na oddanie go ma 
czas do letniego przesilenia. Jeśli nie zdąży wybuchnie wojna bogów, a kiedy ostat-
nio wybuchła taka bitwa, ucierpieli na tym nie tylko bogowie, ale i ludzie. 

Alicja Rąpała, kl. VI 

 

 Uważam, że warto przeczytać książkę Romana Pisarskiego pt.: „O psie, który jeź-

dził koleją’’, ponieważ zawiera wiele ciekawych przygód a jej zakończenie jest bardzo smutne 

i poruszające. Tytułowym bohaterem jest pies o imieniu Lampo, który wysiadł z pociągu na 

stacji we włoskiej miejscowości Marittimie, gdzie zaprzyjaźnił się z zawiadowcą i jego dziećmi. 

Przy nich znalazł nowy dom i choć bardzo lubił podróżować pociągami, to zawsze powracał 

do swojego nowego pana. Opowiadanie to zachwyciło mnie niezwykłą mądrością i znakomitą 

orientacją w podróżowaniu małego kundelka, który potrafił pokonać tysiące kilometrów, aby 

powrócić do swego domu. Oprócz zdolności tego pieska, ogromnie zainteresowała mnie jego 

wielka przyjaźń z zawiadowcą. Lampo był spostrzegawczym i wiernym psem, który rzucił się 

na ratunek córce zawiadowcy, odepchnął ją przed nadjeżdżającym pociągiem a sam zginął. 

Każdy, kto przeczyta tę książkę będzie bardzo poruszony historią życia dzielnego włoskiego kundelka. 

 Arkadiusz Mikos, kl. IV  

 

 Zachęcamy do przejrzenia nowego miejsca  

w naszej Gadżetce - mobilnego  kącika miłośni-

ków pojazdów czterokołowych, który prowadzić 

będą Jan Knapik i Paweł Smalarz z kasy VI. 

Choć tym modelem 
nie pobijesz rekordu 
prędkości, a komfort 
podróżowania z pew-
nością pozostawia 
sporo do życzenia, 
jednak trudno przejść 
obok tej maszyny 
obojętnie. To jeden z 
najstarszych spraw-

nych samochodów. Zbudowana w 1884 roku dla hra-
biego de Dion maszyna ma silnik … parowy. 

 

SSC oznacza Super 
Sonic Car, czyli po 
polsku samochód 
naddźwiękowy. Bry-
tyjska firma Thurst 
postanowiła ustano-
wić rekord najszybsze-
go pojazdu lądowego - 
podczas próby w 1997 

na dnie wyschniętego słonego jeziora na pustyni 
Black Rock (Nevada, USA). SSC pojechał 
aż 1227,985 km/h (1,02 macha), a więc udało się 
przełamać prędkość dźwięku. 
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Sportowy  telegraf  

Ze szkolnego podwórka  
W okresie wakacyjnym zostało oddane do użytku społeczności szkol-

nej boisko do gry w piłkę siatkową. Był to bardzo dobry pomysł, będziemy 
mieć możliwość rozwijania i pogłębiania swoich umiejętności sportowych. 
Nasze zajęcia z wychowania fizycznego będą bardziej ciekawe i na pewno za-
owocują nowymi talentami. 

Dawid Karaś 

Arkadiusz Milik Arkadiusz Milik Arkadiusz Milik swoją karierę piłkarską rozpo-

czął w wieku 6 lat od gry w klubie Rozwój Katowice, na 
pozycji napastnika. W 2010 roku zaproszono go na 
testy do Górnika Zabrze, angielskiego Reading F.C. i 
Legii Warszawa. W rezultacie rozegranych meczów tra-
fił w 2011 roku do Górnika, z którym rozegrał swoje 
pierwsze mecze w Ekstraklasie. 
Pod koniec 2012 roku Milik podpisał kontrakt z Bay-
erem Leverkusen, z którym zadebiutował w Lidze Euro-
py. W sezonie 2012-2013 zagrał osiemnaście spotkań 
jako zawodnik wypożyczony do FC Augsburg. Na cały 
kolejny sezon wypożyczył go Ajax Amsterdam, zastrze-
gając sobie prawo pierwokupu zawodnika. W maju 
2014, kiedy to sfinalizowano transakcję, Milik stał się 
już pełnoprawnym zawodnikiem Ajaxu. 
Pierwsze powołanie do reprezentacji Polski Milik otrzy-
mał w 2011 roku, występował wówczas jeszcze w niż-
szych kategoriach wiekowych. W 2012 roku, jako czło-
nek reprezentacji do lat 19 został również powołany 
do pierwszej reprezentacji, na mecz z RPA, który był 
jego swój pierwszym występem w kadrze narodowej. 

Krzysztof Rąpała 

Czy wiesz że….Czy wiesz że….Czy wiesz że….   

►Arkadiusz Milik jest bardzo wysoki, mierzy 193 centyme-

try, nic więc dziwnego, że jego ukochana również jest wyso-

ka. Jessica Ziółek (20 l.) ma 176 centymetrów wzrostu.  

►Ma starszego brata, Łukasza.  

►Wystąpił w następujących reklamach:  

2015 r. - kampania turnieju o Puchar Tymbarku pt. „Nowa 

reprezentacja nadchodzi";  

2016 r. - kampania turnieju o Puchar Tymbarku pt. „Najlepsi 

Wspierają Najlepszych".  

Krzysztof Rąpała 

nasz idol 

Boisko przy SP w Olszynach 

Arkadiusz MilikArkadiusz MilikArkadiusz Milik   
Data urodzenia: 28 l  1994 rok ( 3lata)  
Miejsce urodzenia: Tychy  
Wzrost/Waga: 193cm/ 73 kg  
Pozycja/Klub:  
Napastnik /  

SSC Napoli   

Suchar numeru 
Suchar - rzeczownik, rodzaj męski,  

1.  kromka wysuszonego pieczywa; 

2. potocznie: mało zabawny lub stary żart.  

 

Jak wabi się pies złomiarza? - puszek 

* 

Ulubiony olej prokuratora? - winny 

* 

Co mówi matematyk do przyjaciela? 

- liczę na ciebie 

Co mówi ksiądz po ślubie informatyka?  
— pobieranie zakończone. 

* 

Jak nazywa się mały Arkadiusz? — Smolarek. 

* 

Dlaczego Indianom jest zimno? 

— bo Kolumb ich odkrył 
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„Opowiem Ci historię ...” 

Dominik Niziołek, kl. II gim. 

 

73 rocznica katastrofy lotniczej nad Olszynami 

Anna Cygnar (uczennica klasy II gimnazjum) przeprowadziła rozmowę ze świadkiem wydarzeń związa-
nych z katastrofą Liberatora. W czasie tego tragicznego wydarzenia pan Eugeniusz Róż miał 15 lat. 
Nasza redaktorka, do opisu, dołączyła również relacje z wydarzeń jej nieżyjącego dziadka Ignacego 
Cygnara.  

Redakcja    

Co pamięta Pan z tamtego dnia? 
p. Eugeniusz Róż: Tyle wiem, że robiło się ciemno jak 
samolot leciał z Tarnowa. Niemieckie myśliwce zestrzeliły 
go, zapalił się i leciał przez Olszyny z płomieniem. Lecąc 
paliła się tylnia część samolotu. Tutejsi ludzie próbowali 
ugasić płomienie, ponieważ osoby lecące tym samolotem 
jeszcze żyły. Spadł on na łąki za kościołem we wschodniej 
części Olszyn. 
Jak ludzie zareagowali na tę katastrofę? 
p. Eugeniusz Róż: Ludzie się bali, że Niemcy przyjadą więc 
nie gromadzili się na miejscu zdarzenia. Bardziej partyzantka 
będąca w Olszynach. Te osoby były także w AK. Później 

wymordowano ich w Dąbrach. Więcej nie wiem, bo nie by-
łem przy samolocie. Długo ten samolot nie leżał w miejscu, 
w którym spadł. Ludzie rozebrali go, ponieważ wszystko 
było potrzebne; gwoździe z blach, skrzydła, koła, materiał 
ze spadochronów. Kto mógł to odkręcał i brał, dlatego że 
takie rzeczy były potrzebne w tamtych czasach. Ja nie byłem 
w miejscu katastrofy. Osoby będące bliżej to wiedziały, brały 
rzeczy. To byłoby na tyle co wiem o zestrzeleniu Liberatora. 
Dziękuję Panu za rozmowę. 
 

Anna Cygnar 

Z relacji mojego nieżyjącego dziadka Ignacego Cygnara mającego wtedy 13 lat,  mieszkającego w rejonie kata-
strofy samolotu.  
Dziadek opowiadał, że materiał ze spadochronów służył do szycia ubrań. Sam mówił, że przyniósł z miejsca zestrzelenia 
samolotu gumowe koło, gdzie guma służyła do robienia podeszw do butów, ponieważ jego ojciec, a mój pradziadek był 
szewcem. 
Na pamiątkę tamtych wydarzeń postawiono pomnik, który przypomina o ofiarach, żołnierzach niosących pomoc dla Po-
wstańców Warszawskich. Załoga samolotu została pochowana na cmentarzu w Olszynach, a po wojnie przeniesiona na 
cmentarz w Krakowie.   

  Anna Cygnar 

opieka merytoryczna: Katarzyna Bąk 

Jednym z ważniejszych, dla naszej społeczności, epizodów II wojny światowej 
był tragiczny lot załogi Liberatora GR-R (EW275), niosącej pomoc  
powstańczej Warszawie.  
Z 16/17 sierpnia 1944 r., samolot Polskiej Eskadry 1586 Specjalnego Przezna-
czenia PAF - Liberator GR-R, lecąc z Brindisi (Włochy) z zaopatrzeniem woj-
skowym dla walczącej Warszawy, został zaatakowany w drodze powrotnej 
przez myśliwiec niemiecki i zestrzelony pociskami zapalającymi. W katastrofie 
nad Olszynami zginęła cała załoga. Obecnie w Olszynach znajduje się Pomnik 
Poległych Lotników przypominający  o tej tragedii. 
W 66 rocznicę zestrzelenia załogi bombowca Liberator - 17 sierpnia 2010 r. 
odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne odsłonięcia nowej tablicy.  
W uroczystościach tych brały udział rodziny poległych lotników oraz wielu 
znamienitych gości - przedstawicieli władz, kombatantów i społeczności  

Olszyn. W tym roku obchodziliśmy 73 rocznicę katastrofy. 
 

 

Pomnik Poległych Lotników 
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Wakacje już za nami, pozostały tylko wspo-
mnienia. A tak wspomina swoje wakacje  
Adriana Mika z klasy II gimnazjum 

My holiday 
I and my family spent our holiday in Croatia. I got to 

know the culture and visited many beautiful places. 

One of them was Komarna where we stayed. It was 

just by the sea. There were many alleys and nice 

views. Everywhere there were small palm trees and 

other amazing plants. It was boiling hot there. Peo-

ple were very friendly and helpful. They spoke Croa-

tian but I understood them. I enjoyed my visit in this 

country.  

Anglia 

 wybrane rajskie miejsca  

na wymarzone wakacje 

Polperro, Kornwalia 
Najbardziej rajskim zakątkiem  
Anglii jest Kornwalia - tutejsze 
wybrzeże Atlantyku to jedno  
z najpiękniejszych miejsc 
w Wielkiej Brytanii.  
Polperro to wioska rybacka z wie-

lowiekową tradycją. W XVIII w. miejsce to było ośrodkiem 
przemytu, gdzie rozładowano statki z kontrabandą. Obecnie 
żyje z turystyki. Znajdziecie tam piękne domki, nabrzeżne 
ścieżki do długich spacerów i uroczą małą zatoczkę, w któ-
rej można wypożyczyć łódkę.  

 

Margate, Kent 
Margate to jeden z najważniej-
szych nadmorskich kurortów An-
glii nieprzerwanie od początku 
XVIII w. Szczyt popularności 
osiągnął w czasach wiktoriańskich, 
między innymi dzięki bliskości 
Londynu. Poza pięknymi plażami miasteczko oferuje tury-
stom m.in. bardzo oryginalne Stare Miasto 
oraz Muszlową Grotę (Shell Grotto). Ta ostatnia składa 
się z kilku komór, których ściany i sklepienie pokryte są 
ponad 4 milionami muszelek. 

 

 

opieka merytoryczna: J. Lenard-Mosoń,  M. Kras 

http://turystyka.wp.plhttp/turystyka.pako.dcwp.pl/tag/kornwalia
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Bajtelkowo 

Literki 
Raz literki w abecadle chciały się zabawić 

i kłóciły się zajadle, 
jak by się ustawić. 

A krzyczało: - Chcę być pierwsze! 
ale B nie chciało, 

C i D zgubiły wiersze, 
E pod stół wleciało. 

O toczyło się, toczyło, aż w kałamarz wpadło. 
tak o miejsce się kłóciło całe abecadło. 

Nagle słychać głosik Anki: 
"Cicho mi w tej chwili! 

Marsz literki do czytanki jak was ustawili.!" 
Wanda Chotomska 

http://qlturka.pl/ 
http://swierszczyk.pl/ 

Wykorzystano strony internetowe:  
http://www.urwiskowo.com.pl/ 
http://czasdzieci.pl/  
 

Czy uda Ci się przejść przez labirynt i zebrać 
wszystkie koła? Pamiętaj, że można poruszać 
się tylko pionowo i poziomo. Każde pole mo-
żesz odwiedzić nie więcej niż jeden raz. Nie 
wolno także w żadnym wypadku przejść przez 
pole z trójkątem.  

Labirynt  

Łatwe zagadki  

dla Jacka i Agatki 

Urodziny Marka, Stefka, Felka i Michała przypa-
dają w następujące dni (kolejność przypadkowa): 
23 czerwca, 7 stycznia, 8 stycznia, 8 grudnia. Ma-
rek i Michał urodzili się w tym samym miesiącu. 
Michał i Felek urodzili się tego samego dnia mie-
siąca. Podaj dzień i miesiąc urodzin każdego 
chłopca. 

Rozwiązanie zadania 
Kiedy urodzili sie Michał, Marek i Felek? 
Michał i Marek urodzili się 7 stycznia i 8 stycznia.  
Michał i Felek urodzili się 8 stycznia i 8 grudnia.  
Możemy stąd wywnioskować, że:  
Michał urodził się 8 stycznia.  
Marek urodził się 7 stycznia.  
Felek urodził się 8 grudnia. 
Kiedy urodził sie Stefek? 
Zostaje nam tylko Stefek który wobec tego musiał  
urodzić się 23 czerwca. 
Odp: Michał urodził się 8 stycznia. Marek urodził się 7 
stycznia. Felek urodził się 8 grudnia. Stefek urodził się 23 
czerwca. 

Połącz kropki i pokoloruj 
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Okiem najmłodszych…. 

Ze szkolnego zeszytu  

Za nami beztroski okres wakacyjny, przed nami wytężony czas pracy. Kilku uczniów naszej 
szkoły podzieliło się refleksjami dotyczącymi wakacji i planów szkolnych. Uwagi zebrały uczennice 

klasy szóstej, nowe moderatorki strony, Natalia Niemiec i Marcelina Bajorek . 

Weronika: Mam czas na  
podróże. 
Julka: Mam więcej czasu  
dla rodziny. 
Karolina: Jest wolne od szkoły. 
Kacper: Mam więcej czasu na 
zabawę. 
Krzysztof: Mogę odpocząć  
od obowiązków szkolnych. 
 
 

  
Julka: Poznaję tam dużo  
znajomych. 
Karolina: Dowiaduję się dużo 
ciekawych rzeczy. 
Krzysztof: Mogę pograć  
z kolegami w piłkę na W-F. 
Weronika: Mogę spotkać się  
z przyjaciółmi. 
Kacper: Za wycieczki szkolne. 

Alicja: Będę uczestniczyć  

w wielu konkursach. 

Krzysztof: Będę ubiegał się  

o jak najlepsze oceny. 

Paweł: Poświęcę więcej czasu 

na naukę. 

Karol: Postaram się odrabiać 

zadania domowe. 

Marek: Postaram się o świadec-

two z paskiem. 

Mateusz: Chcę poznać więcej 

znajomych. 

Karolina Szarowicz, kl. IV 
Weronika Zioło, kl. V 
Julia Szwed kl. V  
Kacper Bąk kl. IV  
Krzysztof Nowak kl. IV 

Za co uwielbiamy  

wakacje? 

Za co lubimy  

szkołę? 

Postanowienia  

szóstoklasistów  

w roku szkolnym  

2017/2018: 

z zasobów Internetu  

Europa to kontynent ziemski 

* 
W czasie mgły latarnik wyje na latarni  

i tym ostrzega okręty 

* 
Ślimaki są jadalne, ale tylko we Francji 

* 
Węgiel może być kamienny i brutalny 

* 
Duży wpływ na rozwój kultury miał Cyryl  

i jego metody 
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konkursy 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w 

kuratoryjnych konkursach przedmiotowych i tematycz-

nych:  

● dla gimnazjum z przedmiotów: 

język polski, historia, matematyka, fizyka, biologia, geogra-

fia, chemia, j. angielski, j. niemiecki, 

● dla szkoły podstawowej: Konkurs Humanistyczny oraz 

Matematyczny, 

● Więcej informacji u nauczycieli lub na stronie   

https://kuratorium.krakow.pl 

nadchodzące  

wydarzenia 

● 29/09/2017r. – Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia, 

● 30/09/2017r. – Dzień Chłopaka, 

● 12/10/2017r. – Pasowanie 

uczniów klasy I szkoły podstawo-

wej   

● 4/10/2017r. – XVII Ogólnopol-

ska Pielgrzymka Rodziny Szkół 

im. Jana Pawła II, 

● 14/10/2017r. – Dzień Edukacji 

Narodowej, 

● 16/10/2017r. – Dzień Patrona w 

Naszej Szkole, 

●  październik 2016 r. – Uroczy-

stość w Dąbrach , 

● 29/10/2017r. – zmiana czasu z 

letniego na zimowy. 

Jesień ma poezję sama w sobie,  
 przypominać piękne myśli  

i słowa zawsze warto …  
w naszej szkole….. 

 już w październiku! 

zapraszamy do udziału w  wydarzeniach 

organizowanych przez szkołę 


