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Gazetka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach 

Nr I - 2019/2020 Cena: 1 zł. 

Temat wydania 

Wakacyjne wspomnienia 

klasy czwartej 

Rozmawiamy  

Wywiad  

z ks. Adamem Rąpałą 

Wokół Samorządu 

Wywiad  

z przewodniczącą SU 

Klaudią Jodłowską 

Z pamiętnika szkolnego 

krytyka ... 
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W NUMERZE 

3 Temat numeru 
Wakacyjne wspomnienia  

uczniów klasy 4 

4 Strefa wydarzeń 
Nigdy więcej wojny! 

Nasz nowy samorząd, rozmowa  

z Klaudią Jodłowską 

6 Rozmawiamy  
Wywiad z ks. Adamem Rąpałą 

 

8 Jesteśmy aktywni,  
kreatywni 
Projekty realizowane przy współ-

pracy z GCK w Rzepienniku 

Strzyżewskim, 

Konkurs na selfie z książką 

9 Strefa informacyjna 
Z pamiętnika szkolnego krytyka  

Losy absolwentów 

12 
Różnorodności  
Języki obce otwierają oczy 

Wiem co jem! 

14 
Strefa najmłodszych 
Bajtelkowo 

Pierwszoklasiści 

16 
Szkolny terminarz  
Z życia szkoły 

 
Bonusowe np. 
W październiku - RELIGIA 
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Wakacyjne  

wspomnienia 

Uczniów klasy 4  

„Najlepszym miejscem w Krynicy Zdroju, które odwiedziliśmy, był Park Linowy. Najwięcej trudności sprawiły 
mi trapezy, ponieważ bardzo się chwiały”. 

Faustyna Karaś 

„Nasze wakacje były bardzo wesołe. W Ciężkowicach, w Skamieniałym Miasteczku zwiedzaliśmy Wodospad, 
Piekiełko i Wąwóz Czarownic”. 

Wiktoria i Karolina Karaś 

„Pomagałem rodzicom w pracach polowych. Bardzo lubię jeździć traktorem.” 
Filip Bąk 

„Dużo jeździliśmy na rowerach, chodziłem na treningi piłki nożnej.” 
Wojtek Ryndak 

Wojtek Ryndak 



4 

Gadżetka nr I - 2019/2020 

19 września odbyła się uroczysta akademia 

upamiętniająca 80. rocznicę wybuchu II wojny 

światowej. Społeczność szkolna oddała hołd 

bohaterstwu i poświęceniu wszystkich Polaków, 

którzy brali udział w tym największym konflikcie 

zbrojnym XX wieku.  

Redakcja  

W  7 5  r o c z n i c ę   

 

 

 

W naszej szkole akcja prowadzona jest po raz 6 i stała się już 

tradycją. W tym roku czytaliśmy Nowele Polskie, utwory które 
kształtowały polską tożsamość. Do wspólnego czytania wybraliśmy 

trzy teksty: 

„Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schulza, „Katarynkę” 

Bolesława Prusa oraz „Orkę” Władysława Reymonta. 
W tajemniczy, metaforyczny świat noweli Brunona Schulza 

wprowadzili nas: 

Pan Marek Karaś, Pan Wacław Walaszek oraz Pani Barbara Kozioł 
Wzruszającą historię zamożnego mecenasa i niewidomej dziew-

czynki przybliżyli nam: 

Pan Maciej Bąk, Natalia Karaś, Jan Knapik, Pani Julia Rąpała, Pan 
Michał Ryndak, Pani Agnieszka Bajorek i nasz gość szczególny 

Ksiądz Adam Rąpała. 
W świat życia wiejskiego, jakże różnego od współczesnego, 

wprowadzili nas: 
Pan Teofil Bąk, Pani Anna Nowak, Pan Krzysztof Płaczek 

Pan Łukasz Gurbisz 

Tradycyjnie już można było otrzymać pamiątkowy 

stempel pieczęcią, którą otrzymaliśmy z Kancelarii 
Prezydenta. Akcji towarzyszyła wystawa prezentująca 

sylwetki autorów wszystkich ośmiu nowel, wytypowa-
nych do tegorocznego czytania. 

Dziękujemy wszystkim czytającym. Tym, którzy czyta-

ją z nami od lat i tym, którzy odwiedzili nas po raz 
pierwszy. Warto czytać, bo czytanie ma przyszłość. 

Zapraszamy za rok. 
Bożena Brzęczek 

8 .  e d y c j a  N a r o d o w e g o  C z y t a n i a  

N i g d y  w i ę c e j  w o j n y !  

18 sierpnia 2019 w 75. rocznicę katastrofę samolotu Liberator  

nad Olszynami społeczność lokalna uczciła wydarzenie biorąc udział 
w uroczystości przygotowanej przez Szkołę Podstawową  

w Olszynach, GCK w Rzepienniku Strzyżewskim, OSP w Olszynach. 
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: członkowie rodzin pole-

głych, delegacje ze Związku Lotników Polskich oraz Stowarzyszenia 

Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z Krakowa, poczty sztandarowe 
wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, przedstawiciele  samorzą-

du terytorialnego. Msza Św., ceremonia podniesienia flagi na maszt, 
apel poległych, siedmiokrotny przelot samolotu nad miejscem, oko-
licznościowa wystawa pamiątek przygotowaną przez gminne GCK -  

sprawiły, że uroczystość nabrała  wyjątkowego charakteru.  

Katarzyna Bąk  
współorganizator z ramienia SP w Olszynach 
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W dniu 16 września w naszej szkole odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.  

Do  konkurencji stanęło dziewięciu kandydatów. Po wstępnym przeliczeniu głosów okazało się, że dwie osoby otrzy-

mały jednakowa liczbę głosów. Ze względu na nierozstrzygnięcie głosowania w I turze oraz zbyt niską frekwencję 

komisja oraz opiekunowie SU zdecydowali o powtórnym głosowaniu, które obyło się w czwartek (19.09.2019).  

W drugiej turze brali udział ci sami kandydaci. Finalnie zwyciężyła Klaudia Jodłowska z klasy VII. 

Cześć! Ze względu na twoją wygraną chciałabym poprosić cię o kilka  

informacji, dzięki którym uczniowie naszej szkoły będą mogli lepiej cię 

poznać. 

Cześć! Nazywam się Klaudia Jodłowska. Jestem uczennicą kl. VII. Intere-

suję się sportem, a najbardziej koszykówką. Wolę przedmioty humanistyczne 

niż ścisłe. W wolnym czasie słucham muzyki. 

Zdradź mi dlaczego zdecydowałaś się kandydować na przewodniczącą 

szkoły? 

Pomysł kandydowania podsunęła mi koleżanka. Stwierdziłam,  

że spróbuję. 

Powiedz mi, czy byłaś zaskoczona, kiedy dowiedziałaś się, że wygrałaś? 

Po ogłoszeniu wyników byłam w szoku, bałam się, że nie podołam temu 

zadaniu. Jednak koleżanki dodały mi otuchy i nabrałam pewności siebie. 

Jak się czujesz w nowej roli? 

Czuje się w niej znakomicie. Jest mi bardzo miło, że koleżanki i koledzy 

obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na mnie swoje głosy. 

Co zamierzasz zmienić w naszej szkole? Może masz już jakieś plany? 

Chciałabym, aby w naszej szkole zapanowała miła atmosfera. Zależy mi 

również na dobrych stosunkach pomiędzy uczniami i nauczycielami. 

Dziękuję za wywiad. Życzę Ci powodzenia w sprawowaniu nowego stano-

wiska. 

Dziękuję, mam nadzieję, że wszyscy, którzy na mnie zagłosowali nie  

zawiodą się. 

Wybory do SU (sondaż powyborczy) 

Po skończonym głosowaniu przeprowadziłam sondaż, w którym uwzględniłam  

plusy i minusy zorganizowanych wyborów. 

plusy 
możemy decydować o naszych przedstawicie-

lach w  SU. 

minusy 
są duże kolejki do głosowania, trzeba długo 
czekać, 
do głosowania potrzebna jest legitymacja, 
brak kampanii przed wyborami. 

N a s z  n o w y  s a m o r z ą d  u c z n i o w s k i  

Wywiad z przewodniczącą SU 

Klaudia Jodłowska - przewodnicząca SU 

rozmawiała: Kamila Pietras 
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Księże Adamie, spotykamy ostatnio księdza  

w kościele, widzieliśmy się w szkole na akcji  
Narodowe Czytanie, starsi księdza znają, ale 

młodsi już nie. Czy mógłby ksiądz opowiedzieć  
o sobie? 

Urodziłem się 19.10.1974 roku w Olszynach. Szkołę 

Podstawową ukończyłem również w Olszynach i po 
ósmej klasie uczęszczałem do Technikum Mechaniczne-

go w Jaśle. Po skończonej maturze w 1994 roku wstąpi-
łem do Wyższego Seminarium Duchownego OO.  Re-

demptorystów w Krakowie. Pierwsze dwa lata studiowa-
łem filozofię i po jej ukończeniu odbyłem Nowicjat  

w Lubaszowej. Był to czas modlitwy i wyciszenia, aby 

lepiej rozpoznać swoje powołanie. Samo miejsce Nowi-
cjatu sprzyja temu czasowi. Jest to  miejsce ciszy, na 

łonie przyrody. Po skończonym Nowicjacie składa się 
pierwsze śluby zakonne; posłuszeństwa, czystości,  

i ubóstwa. Te śluby zostały złożone 15.08.1997 r. w 

Lubaszowej. Po tym czasie modlitwy i wewnętrznego 
spotkania z miłością Boga samego rozpoczęły się studia 

Teologii w Tuchowie pod okiem Matki Bożej Tuchow-
skiej. Po pierwszym roku teologii nasz kurs otrzymał 

propozycje możliwości wyjazdu na misje w Brazylii. Tu-
taj można powiedzieć, że rozpoczyna się nowy okres  

w moim życiu, zamyślony przez samego Boga. 18-

.08.1998 roku razem z Ojcem Stanisławem Wilczkiem  
i br. Jarosławem Gwoździem z Warszawy wylatujemy do 

Brazylii do miasta Salvador w regionie Bahia. Jest to 
północna część ogromnej Brazylii, naznaczona ubó-

stwem co widać przez rozległe favele, dużo bezdomnych 

i dzieci na ulicach myjących szyby u samochodów. Po 
ukończonym trzymiesięcznym kursie języka portugal-

skiego rozpoczęliśmy studia Teologii na Uniwersytecie 
Katolickim w tymże mieście. Teologię ukończyłem w 

2001 roku, a święcenie kapłańskie otrzymałem w 2002 

roku w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej z rąk  
ks. Bp. Czesława Stanuli oraz biskupa misjonarza, który 

przez długie lata posługuje w Brazylii, a pochodzi z po-
bliskich Szerzyn. Po powrocie do Brazylii zostałem skie-

rowany do pracy Sanktuarium Matki Bożej Wspomoży-
cielki i Parafii Ducha Świętego w Arraial (miejsce, do 

którego przybyli Portugalczycy). Tam przez sześć lat 

pełniłem funkcję Kustosza Sanktuarium i Proboszcza w 
Parafii Ducha Świętego. W  tym miejscu również miałem 

do obsługi wioski tamtejszych Indian z szczepu Pata-
szów, oczywiście mówiąc już po portugalsku. Był to czas 

bardzo miły i ubogacający pierwsze lata kapłaństwa i 

pracy misyjnej. Oprócz pracy w mieście dojeżdżaliśmy 
do wiosek w odległości kilkudziesięciu km. Ten czas 

trwał do 2008. W marcu tego samego roku zostałem 
przeniesiony do Bom Jesen do Lapa w odległości 800 

km od miejsca pobytu do pracy administracyjnej jako 
ekonom naszej Viceprowincji Redemptorystów  

w Bahia jest to miejsce, w którym znajduję się drugie co 

do wielkości w Brazylii Sanktuarium Dobrego Jezusa z 
Groty, do którego corocznie przybywa około 3 milionów 

pielgrzymów. Przybywają oni z całej Brazylii  
i przede wszystkim ludzie ubodzy niemający możliwości 

spotkania się z Bogiem  w Sanktuariach z powodu braku 

kapłanów. Od trzech lat, oprócz już wspomnianej funkcji 
objąłem nowo powstałą parafię św. Jana Chrzciciela- 

jako proboszcz w tym samym mieście. Parafia dzieli się 
na część miejską i wiejską. Składa się  z 5 kościołów w 

mieście i 70 wiosek, z których do najdalszej mamy 2,5 
godziny jazdy samochodem po polnych drogach. Cała 

parafia liczy ponad 30 tysięcy mieszkańców. Bardzo du-

żo w tej pracy nam pomagają misjonarze świeccy po-
przez różne dusz pasterstwa i posługi. Miasto utrzymuje 

się z ruchu pielgrzymkowego, a na  wioskach w czasie 
pory deszczowej sadzi się groch i kukurydzę. Jest to 

miejsce dużej suszy, która trwa od kwietnia do listopa-

da. Brak wody dla bardzo wielu rodzin. Do tych ludzi 
jesteśmy posłani, aby głosić, że Bóg ich kocha i jeste-

śmy wszyscy jedną rodziną. Być misjonarzem to przede 
wszystkim być blisko drugiego człowieka okazując mi-

łość i czas. 

Jak już wspomniałam spotkaliśmy się niedaw-

no w naszej szkole, czy zdaniem księdza bardzo 

odbiega ona od tej, którą Ksiądz pamięta z dzie-
ciństwa? 

Bardzo dużo się zmieniło, praktycznie ½  szkoły to 
nowa część. Nie mieliśmy sali gimnastycznej, stadionu, 

siłowni, sal tak pięknie urządzonych, komputerowni np. 

Wszystko było znacznie skromniejsze ale czego nie brako-
wało to radości i dużego poświęcenia naszych nauczycieli, 

aby nam przekazać nie tylko wiadomości potrzebnych do 
przyszłego życia, ale przede wszystkim okazanej życzliwo-

ści, serdeczności i ciepła.  

Pozostańmy w temacie szkoły. Czy mógłby 
nam ksiądz opowiedzieć jak wygląda szkoła i na-

uka w miejscowości, w której ksiądz pracuje? 
Tak jak wspomniałem, ta miejscowość dzieli się na 

część miejską i wiejską, które różnią się od siebie. W mie-
ście możliwości i warunki są lepsze i możliwość chodzenia 

do szkoły jest dostępna dla wszystkich dzieci. Dzieci  

z rodzin bogatszych chodzą do szkół prywatnych, a bied-
niejsze do państwowych, gdzie czasami spotykają się  

z różnymi problemami np. brak nauczycieli, materiałów 
potrzebnych do nauki, klasy małe i bardzo gorące. Dzieci 

z wiosek muszą jechać kilkanaście kilometrów co dzień do 

szkoły, która znajduje się daleko, tam również warunki są 
bardzo skromne i trudne. Patrząc i porównując szkołę  

z Olszyn z tamtymi to jest bardzo trudne. Nasza olszyń-
ska jest na bardzo wysokim poziomie. Cieszcie się i uczcie 

dobrze, bo w Brazylii tego nie ma. 
 

Wywiad z ks. Adamem Rąpałą  
naszym rodakiem i misjonarzem 
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Za czym ksiądz najbardziej tęskni, będąc tak 

daleko od kraju? 
„ Piotr rzekł do Niego i oto my opuściliśmy wszystko 

i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus odpo-
wiedział, że każdy kto dla mego imienia opuści dom, 

braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole stokroć 

tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.” Wiadomo, że 
na początku wszystko jest nowe i czuje się braki swojej 

tradycji, kultury, ale z biegiem czasu wszystko się zmie-
nia. Te słowa Jezusa są prawdą i się sprawdzają w ży-

ciu. Jeżeli z otwartością serca podchodzimy do powoła-
nia i zadania jakie Bóg nam stawia otrzymujemy znacz-

nie więcej niż posiadamy. W Brazylii ludzie są bardzo 

życzliwi i szybko nawiązują przyjaźń. Tak więc rodzina 
nie tyle z więzów krwi ale braterstwa szybko rośnie  

i możemy się czuć jak wśród swoich. Tak też jest w 
moim przypadku bardzo dużo miłych i zatroskanych 

osób Bóg postawił na mojej drodze życia. Czego braku-

je to może takiego klimatu świątecznego Bożego Naro-
dzenia, kolędy, wigilii, łamanie się opłatkiem i cała 

oprawa Bożonarodzeniowa. Są święta ale trochę ina-
czej, nie czuje się tego klimatu świątecznego i uroczy-

stego jak w kraju ojczystym.  
Czy ma ksiądz dla nas, uczniów szkoły, któ-

rej patronem jest święty Jan Paweł II, jakieś 

przesłanie? 

„Drodzy chłopcy i dziewczęta! Nie pozwólcie, aby 

czas, który daje Wam Pan, minął tak, jakby wszystko było 
przypadkiem” (ŚDM Toronto 2002, J. Paweł II). Nic  

w naszym życiu nie jest przypadkiem. Wszystko ma swoje 
miejsce, czas i sens. Czas szkoły, to czas zdobywania 

wiedzy, stawania się człowiekiem, który otwiera swoje 

serce na drugiego, aby móc tworzyć i budować nową 
wspólnotę, w której powinniśmy się czuć jak w rodzinie. 

Nie traćmy tej możliwości jaka jest nam zadana. Nie trać-
my tego cennego czasu jakim jest nasze dzieciństwo, lata 

młodzieńcze. Raz stracony czas nie powróci już więcej. 
Od was zależy przyszłość rodziny i społeczeństwa, wasze 

przyszłe życie. Miejscem zawsze w centrum swego życia, 

nauki i pracy jest osoba Chrystusa, który jest Drogą, 
Prawdą i Życiem. Podążając za Nim będziecie stawali się 

światłością świata i solą Ziemi. Każdy z was jest ważny, 
potrzebny aby tworzyć piękno tego świata i ojczyzny. Od-

kryjcie swoje powołanie i podejdźcie do Niego z miłością  

i radością. Czyńcie to co chcielibyście żeby i Wam czynili. 
Niech dobry Bóg Wam błogosławi w tej życiowej drodze, 

a Matka Boża Nieustającej Pomocy pomaga Wam na każ-
dy czas.  

 
Rozmawiała  

Klaudia Jodłowska 

 

W  październiku czcimy Maryję naszą najlepszą Matkę, przez modlitwę różańcową. Więc, aby ją lepiej poznać opo-
wiem wam trochę o tej pięknej modlitwie. 

Jak powstał różaniec? 

Różaniec to modlitwa głównie składająca się z modlitwy "Zdrowaś Maryjo". 
A zatem modlitwa "Zdrowaś Maryjo..." jest ułożona z pozdrowienia św. Gabriela Archanioła  "Zdrowaś łaski pełna, 

Pan z tobą" i słowa wypowiedziane przez św. Elżbietę "Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc 
żywota twojego" ale i Kościół dołożył resztę słów wypowiadanych i tak  powstało "Zdrowaś Maryjo..." 

Tajemnice Różańca. 
Różaniec składa się z 4 części (Radosna, Światła, Bolesna, Chwalebna). 

Ale, nie zawsze tak było. Papież św. Jan Paweł II dodał tajemnice Światła! 
Ale, nie bez powodu, pozostałe tajemnice w większości pokazują sceny z Biblii. 

Ale, żeby różaniec był streszczeniem Ewangelii należało dodać sceny z Działalności Jezusa. 

Maryja Prosi o modlitwę różańcową. 
Maryja w różnych objawieniach prosi o modlitwę Różańcową! 
Fatima: „Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny” „Chciałabym, abyście każ-

dego dnia odmawiali Różaniec”.  

Gietrzwałd: "Na początku objawień i na ich końcu Maryja powiedziała: „Odmawiajcie różaniec! Łaski wyproszone 
przez tę modlitwę będą dla was zbawienne i doprowadzą was do szczęścia wiecznego w niebie”. 

 
Zachęcam do Modlitwy Różańcowej i  przybywanie na nabożeństwo Różańcowe do naszego Kościoła - codziennie 

na godz. 17.00, a w niedziele na godz. 15.30. 

Mateusz Słota 

Nabożeństwo  

różańcowe  
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Projekty w których mieliście i macie szanse uczestniczyć 

Trzy wyjątkowe spotkania z 
 
Lechem Dyblikiem - aktorem i pieśniarzem 

Bogdanem Białkiem - redaktorem, psychologiem 

Katarzyną Gogolą i Klaudą Kuklą - studentkami 

Akademii Muzycznej w Łodzi 

To od Was zależy czy podejmujecie wyzwania ... 
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19 września w „Kinie za Rogiem w Olszynach” odbyło 

się spotkanie z Lechem Dyblikiem – aktorem filmowym, 

teatralnym i telewizyjnym oraz twórcą i wykonawcą pio-

senek w stylistyce poezji śpiewanej. Przedstawił zgroma-

dzonym swój życiorys. Opowiadał głównie o swojej cho-

robie alkoholowej oraz bardzo trudnym procesie wycho-

dzenia z nałogu. Podczas spotkania Pan Lech zaprezen-

tował rosyjskie ballady przy akompaniamencie gitary 

akustycznej. Na zakończenie spotkania można było zro-

bić sobie zdjęcie z aktorem oraz otrzymać jego autograf. 

Było to dla nas niezapomniane wydarzenie. 

Kamila Pietras Fotografia dzięki uprzejmości GCK w Rzepienniku Strzyżewskim 

SPOTKANIE Z  LECHEM DYBLKIEM 

Zrób sobie zdjęcie z książką,  

w miejscu gdzie najchętniej czytasz.  

Wyślij do nas na adres  email:  

gadzetka.olszyny@gmail.com  

Z nadesłanych prac utworzymy galerię,  

a najciekawsze, nagrodzimy!  

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

Termin nadsyłania prac upływa  

20 października. 

Konkurs na selfie z książką 
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Wybory, samorząd, prawa uczniów … wydaje mi się, że chyba troszkę się nas nie docenia. No cóż, chy-

ba każdy, no może nie każdy, powiedzmy co trzeci uczeń - z klas starszych, of course, wie na czym polega 

demokracja i demokratyczne wybory. No powiecie - przecież były wybory! No niby były, nawet dwa razy!!! 

A mogły być raz, jak przystało na praworządną instytucję… wystarczyło nas przygotować … zrobić kampa-

nię przedwyborczą, przecież my potrafimy się sprzedać! I to nie tanio! 

No bo jak to wygląda - ja, przeciętny uczeń, taki powiedzmy Uczeń X, (a dodam skromnie, że nie je-

stem taki przeciętny) – no więc, ja - nie wiem kto kandyduje ... i po co? Powiecie była lista! Tak, jasne, 

ale sorry … kto ją widział? Większym zainteresowaniem cieszy się jadłospis na stołówce … 

A kandydaci? To już nie łaska się pokazać, przyznaję … jako wyborca, poczułem się … zignorowany. No 

przecież nikt łaski nie robi, nie chcesz, nie startuj!  

Nie obeszło się bez Waszych komentarzy… a to, że nam kazali, że nikt się nas nie pyta, że i tak nic się 

nie zmieni …  Tak to prawda. Ale czy my koleżanki i koledzy nie zasłużyliśmy na taką ignorancję? (jaki ja 

jestem elokwentny, tyle mądrych słów używam).  

Przecież od lat w tej szkole nie słyszano, żeby uczniowie mieli własną inicjatywę, żeby coś chcieli zro-

bić, poza narzekaniem. Mamy prawo do wyboru Samorządu Uczniowskiego, wiemy jakie ma kompetencje 

ten samorząd, okazuje się, że naprawdę ma głos w szkole - ale nie w naszej - bo nam się nie chce! Czy 

chociaż raz próbowaliśmy sami wybierać opiekunów samorządu, a mamy takie prawo! Czy chociaż raz wy-

szliśmy z propozycją zajęć, kółek, imprez, które MY chcielibyśmy widzieć w szkole? Czasem, ktoś, coś na-

pomknie…. ktoś się wykrzywi, ktoś ponarzeka… i na tym się kończy. 

Pozwolimy, żeby kolejny rok przeleciał nam … nijako? Będziemy narzekać, samorząd nasz, wybrany 

byle jak, będzie miał głos? Może czas przestać się bać i wziąć sprawy w swoje ręce… Mamy fajną prze-

wodniczącą, może jej pomożemy? Może spróbujemy chociaż być samorządni?  

Wnikliwy obserwator 

§ 11.1. W szkole działa samorząd uczniowski. Samorząd 

uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniow-
skiego określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach” uchwalany przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 
Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentanta-
mi ogółu uczniów. 
3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzecz-
ny ze statutem. 
4. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedago-
gicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich spra-
wach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawo-
wych praw uczniów, takich jak: 
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego 
treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 
i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zacho-

wanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  
i zaspokajania własnych zainteresowań;  
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, 
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  
i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samo-
rządu. 
5. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy: 
1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 
2) opiniowanie wprowadzenia lub zniesienia obowiązku nosze-
nia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 
3) opiniowanie wzoru jednolitego stroju; 

Z pamiętnika szkolnego krytyka ... 

Od redakcji Temat na czasie, dla przypomnienia podajemy zapis ze statutu szkoły 
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Opracowały: Klaudia Jodłowska, Anna Sowa 
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Języki otwierają oczy. 

The languages open your eyes. 

Los idiomas te abren los ojos. 

Die Sprachen öffnen die Augen. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach mają 

możliwość uczestnictwa w spotkaniach Klubu Sportowego LKS Olszyny, 

założonego w 2006 roku. Pod okiem trenera Łukasza Gurbisza miłośnicy 

piłki nożnej rozwijają swoje umiejętności piłkarskie na 2-godzinnych zaję-

ciach treningowych klubu odbywających się po lekcjach, dwa razy w tygo-

dniu.  

Waldemar Dziuban 

Klub LKS Olszyny 
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Składniki: 

- garść truskawek  

- garść malin 

- 2 łyżki  posiekanych orzechów włoskich 

- 200 ml mleka sojowego 

- 2 kostki gorzkiej czekolady 

Wszystkie składniki zmiksuj i od razu wypij. 

KLASY  4 - 8  

Kółko Kaligraficzne 

Klub Młodego Literata 

Odkrywanie świata z matematyką 

Zabawa z językiem angielskim 

KLASY 1-3 

Fantasmagorie matematyczne 

Świat robotów 

Poczytajmy sobie razem 

Mały Plastyk 

Hej! Wiecie, że takie fajne koktajle pomogą Wam  

w nauce i w koncentracji. Łatwo je zrobić, a są w dodat-

ku bardzo pyszne. Przedstawię wam dwa przepisy na ta-

kie koktajle. 

Wiem, co jem! 

Składniki; 
-125 g chrzanu 

-20 g imbiru 
-3 cytryny 

-3 łyżki miodu 
-2 łyżki cynamonu  

Przygotowanie: 
Warzywa obierz ze skórek 
Wszystko razem  zblenduj   

 
Smacznego! 

Justyna Niziołek 

Ten przepis działa również na oczyszczenie organizmu i po-

zwala utrzymać prawidłowa sylwetkę. 

Pytajcie wychowawców o dodatkowe zajęcia! 
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http://qlturka.pl/ 
http://swierszczyk.pl/ 

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

Bajtelkowo 

Znajdź drogę wiewiórki do żołędzi 
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Początek roku szkolonego to masa emocji, dla nas starych szkolnych wyjadaczy, a co dopiero 

dla tych, którzy zaczynają naukę w klasie pierwszej. Zapytaliśmy pierwszoklasistów o ich  

wrażenia. Wszyscy zgodnie odpowiadali, że cieszą się, ze są już w pierwszej klasie, bardzo im się 

w szkole podoba i uwaga … nie mają żadnych trudności! Nawet zadania im nie straszne!  

Patrząc na ich uśmiechnięte buźki, chyba nikt nie wątpi w to, że naprawdę lubią szkołę. 

Martyna Zając 

Małgorzata Mikos 
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szkolne etapy 

konkursów  

przedmiotowych 

● 18/08/2019 r. -  Uroczystość Rocznicowa pod Po-

mnikiem Poległych Lotników 

● 6/09/2019 r. – Narodowe Czytanie  

● 30/09/2019 r. – Dzień Chłopaka, 

● 4/10/2019 r. – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 

● 10/10/2019 r. – XIX Ogólnopolska Piel-

grzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, 

● 13/10/2019 r. –  Uroczystość w Dąbrach, 

● 14/10/2019 r. – Dzień Edukacji Narodowej,  

Pasowanie uczniów klasy I,  

● 16/10/2019 r. – Dzień Patrona Naszej Szkoły, 

● 1/11/2019 r. – Dzień Wszystkich Świętych, 

● 2/11/2019 r. – Dzień Wszystkich Zmarłych, potocznie 

zwany Zaduszkami,  

● 4/11/2019 r. –  Moniuszko. Polskość jak z nut - spektakl 

teatralny, Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, 

● 11/11/2019 r. –  Narodowe Święto Niepodległości,  

 

zapraszamy do udziału w wydarzeniach 
 organizowanych przez szkołę z życia szkoły 
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