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W numerze

3 Temat numeru: 
Motywacja - Pamiętaj świat
należy do Ciebie!
Co motywuje do pracy i nauki
naszych uczniów?

5 Strefa wydarzeń
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
2022/2023
Narodowe Czytanie
Odpust Parafialny
Śladami Pamięci. W rocznicę tragicznego
września 1939 roku
Drugi Olszyński Rajd Rowerowy
22. Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin
Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie
,,Olszyny w słowach i obrazach’’
,,Bajkoterapia, czyli bajki - pomagajki"

12 Dzień Patrona Szkoły
Kim  dla mnie jest Jan Paweł II -
opowiadają jego uczniowie

10 Szkolna galeria rozmaitości
W świecie pająków!
Być jak Ignacy! - rusza kolejna edycja
Fotorelacja z wycieczki do Wrocławia
klas 7 i 8

15 Nasze sprawy w naszych rękach!
strefa Samorządu Uczniowskiego

16 English Corner
Hallween

18 Bajtelkowo
Asy z 1, 2 i 3 klasy

20 Szkolny terminarz
O czym warto pamiętać

17 Strefa najmłodszych 
Przedszkolaki w naszej szkole

 bonus na np.: biologia lub przyroda

https://spolszyny.edu.pl/05_z_zycia_szkoly/2022_2023/apel_pologlych.pdf


MOTYWACJA DO NAUKI – SKĄD JĄ WZIĄĆ?
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MOTYWACJA - PAMIĘTAJ ŚWIAT
NALEŻY DO CIEBIE!

Musisz zdać sobie sprawę z tego, dlaczego tak naprawdę masz coś zrobić.

Może to być poczucie spełnienia, chęć zmiany świata dla przyszłych

pokoleń, a może dobra ocena z lubianego przedmiotu?

Zadaj sobie pytanie "dlaczego"?

Chcę zdać egzamin. Dlaczego?

Bo chcę ukończyć studia. Dlaczego?

Chcę być świetnym geografem. Dlaczego?

Będę mógł spełnić wszystkie swoje marzenia podróżnicze.

Jeśli wyobrazisz sobie końcowy efekt – motywacja do nauki pojawi się

dosłownie znikąd! Wizja celu i niepoddawanie się może sprawić cuda.

NAGRODA
Nie chodzi o wyobrażenie sobie odległego w przyszłości celu, jednak o małą przyjemność,

którą zafundujesz sobie po wykonaniu zadania. Uczysz się 2-3 godziny do sprawdzianu? 

Daj sobie nagrodę na koniec dnia. 

Takimi małymi etapami dotrzesz do celu. 

CHWILA RUCHU
Często jest tak, że widzisz ile masz do zrobienia i na samą myśl o tym czujesz się

zniechęcony. W takim przypadku mogą pomóc … ćwiczenia fizyczne. Krótkie wyjście

na spacer albo 5 minut treningu oczyści Twoją głowę i sprawi, że po powrocie 

do pracy motywacja wzrośnie i będziesz chciał zrobić coś ze swoim życiem.
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MOTYWACJA - PAMIĘTAJ ŚWIAT
NALEŻY DO CIEBIE! ZASADA 5 MINUT

Motywacja, czyli chęć do działania, właśnie chęć. Dopóki nie zamieni
się w działanie, jest bezużyteczna.  Potrzebujesz działania.  Po prostu
zacznij robić to, co masz robić. Jeśli masz z tym kłopot, spójrz 
na zegarek i obiecaj sobie, że to tylko na 5 minut. Najważniejsze, 
aby zacząć. Jak już zaczniecie, motywacja do nauki sama się znajdzie.
Fajnym sposobem jest wystartowanie od najprzyjemniejszej 
albo najłatwiejszej rzeczy. Ciekawi Cię chociaż fragment tego, 
czego masz się nauczyć? Zacznij od tego. Jest coś, co zajmie Ci
dosłownie w chwilę? Zacznij od tego.

PRZYPOMNIENIE SOBIE SWOICH SUKCESÓW
Na pewno masz swoje małe i większe sukcesy na koncie. Ostatnia
piątka z testu, wygranie zawodów. Przypomnij sobie pracę, jaką w to
włożyłeś i to uczucie, które pojawiło się  po osiągnięciu tego. 
 Uświadom sobie że jesteś w stanie zrobić wiele, a wykonanie małego
zadania to dla Ciebie żaden problem.

POMYŚL O NAUCE JAKO O PRZYJEMNOŚCI
Co ciekawego odkrył ten Kolumb? Dlaczego układ trawienny
pracuje w taki, a nie inny sposób? Dlaczego ryba może
oddychać w wodzie, a ptak unosić się w powietrzu? Nauka jest
fajna, nauka może być fascynująca, dlaczego więc nie zmienić
myślenia z “Muszę się tego nauczyć, a i tak to mi się nie
przyda…” na “Wow! Ale to jest super!”? Czasami nie będzie 
to łatwe, ale spróbuj, obudzić w sobie dziecięcą ciekawość. 

A CO MOTYWUJE DO NAUKI/PRACY NASZYCH UCZNIÓW?
MAGDALENA

Do nauki motywuje mnie dobre
napisanie egzaminu

ósmoklasisty i dostanie się 
do dobrej szkoły.

JAKUB
Do nauki motywuje mnie rozwój

osobisty i chęć zdobycia
wymarzonej pracy i pieniędzy. 

KAMIL
Do pracy motywują mnie książki
o rozwoju osobistym, ponieważ

dzięki nim wiem jak rozwijać
siebie (finanse, sport). 

TIMI
My future my friends and my… 

I would like to get my car. 

PATRYK
Mnie do nauki motywują dobre
oceny oraz chęć dostania się 

do średniej szkoły. 

BARTOSZ 
Motywuje mnie do pracy/nauki

chęć osiągnięcia kamieni
milowych w moim życiu.

GOSIA 
Do nauki motywuje mnie
spełnienie moich marzeń,

 czyli praca w laboratorium
chemicznym. 

BARTEK 
Do nauki motywują mnie

dobre oceny i dostanie się 
do nowej szkoły. 

OLIWIA 
Do nauki motywuje mnie to,
że chciałabym zdać egzamin,
dostać się do wybranej szkoły

i móc rozwijać się dalej. 

DAGMARA
Do nauki

motywuje mnie
egzamin, zależy
mi żeby zdać go

jak najlepiej. 
 Później, żeby
zdać maturę i

pójść 
na studia. 

JOANNA 
Do nauki

motywuje mnie
chęć zyskiwania
dobrych ocen,

zdanie egzaminu
aby w przyszłości

zdobyć dobrą
pracę. 

PRZEMEK 
Chcę się uczyć, żeby mieć

dobre oceny, potem pójść do
bardzo dobrej szkoły, by mieć

dobrą prace i dużo zarobić.

DAWID
Do nauki motywuje mnie

nagroda, obietnica zdobycia
tytułu

najlepszego/najgorszego
bramkarza w Olszynach.



UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2022/2023 
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    1 września 2022 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2022/2023. Pani Dyrektor Bożena Brzęczek przywitała wszystkich przybyłych

uczniów, gości, rodziców oraz grono pedagogiczne. Pani dyrektor w kilku

słowach nawiązała do 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – Minutą Ciszy

uczczono pamięć poległych. 

     Szczególne chwile spotkały uczniów klasy pierwszej, zostali oni przyjęci 

do grona uczniów naszej szkoły. Uroczystość Pasowania Uczniów wspólnie

przygotowali Rodzice pierwszoklasistów wraz z wychowawczyniami panią

Haliną Duran oraz panią Agnieszką Kurcab. Ostatnim etapem było spotkanie

uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach. 

     Wszystkim życzymy, aby ten rok szkolny przyniósł wiele radości, sukcesów

 i zadowolenia. 

Katarzyna Bąk

DESERY TERESY
Od gorących ciasteczek po
mrożone przekąski — szef

kuchni, Teresa, tworzy desery,
które skuszą każdego



 NARODOWE CZYTANIE 2022
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  Kolejna edycja Narodowego Czytania za nami. W tym roku uroczystość uświetnili swoją obecnością: 

 Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski pan Marek Karaś,  Skarbnik  Gminy pani Elżbieta Kaminska-

Zając, radny Olszyn pan Wacław Walaszek. Odwiedzili nas również - pani Barbara Bąk, pani

Władysława Mikrut oraz  ksiądz Adam Rąpała. Brawurowo recytację ballad Adama Mickiewicza

wykonały uczennice Faustyna Karaś i Kornelia Bąk. Pani Agnieszce Bąk i panu Markowi Bąkowi

bardzo dziękujemy za muzyczną interpretację ballady "Lilie".  Z niecierpliwością czekamy na

następną edycję.

Redakcja

Narodowe Czytanie, realizowane pod Patronatem Honorowym Pary
Prezydenckiej, od lat tradycyjnie jednoczy Polaków na całym świecie wokół klasyki
polskiej literatury. Podczas 11. odsłony akcji, w  2022 roku, zaplanowano wspólne

czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

      14 września tradycyjnie w naszej miejscowości

odbywa się Uroczystość Odpustowa 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 

W odpuście bierze udział cała społeczność szkolna

wraz z parafianami. Dziękujemy uczniom,

wchodzącym w skład pocztu sztandarowego oraz

opiekunom pocztu pani Halinie Duran oraz panu

Łukaszowi Gurbiszowi, za godne reprezentowanie

szkoły na uroczystości odpustowej.

Joanna Solarz

ODPUST PARAFIALNY

https://www.facebook.com/faustyna.karas.1?__cft__[0]=AZUmYnyobdlZQ_1HsfB75P66Lm2JrIjvOLAfw4c6_RNN74WTnz8m4v0TNhZ9fWAFPr51Tzu4kH4xB_oQggHgqLvvQo9l0PicFVMFAmPfHu5GjyyBxHKMMARKPkRBrCCg4FRN1xCcnT4zOyULjebWWRsbnxNrlBTQ6G4QSGiJLWiM4Q&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/kornelia.bak.986?__cft__[0]=AZUmYnyobdlZQ_1HsfB75P66Lm2JrIjvOLAfw4c6_RNN74WTnz8m4v0TNhZ9fWAFPr51Tzu4kH4xB_oQggHgqLvvQo9l0PicFVMFAmPfHu5GjyyBxHKMMARKPkRBrCCg4FRN1xCcnT4zOyULjebWWRsbnxNrlBTQ6G4QSGiJLWiM4Q&__tn__=-]K-R


ŚLADAMI PAMIĘCI - W ROCZNICĘ
TRAGICZNEGO WRZEŚNIA 1939 R.

DRUGI OLSZYŃSKI RAJD ROWEROWY

22. OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI
RODZIN SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
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19 września w czasie szkolnej uroczystości złożono hołd

wszystkim walczącym i poległym za Ojczyznę. Krótki montaż

słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów szkoły

podstawowej, nawiązywał do wydarzeń sprzed lat i historii

lokalnej. Ksiądz proboszcza Dariusza Nawalaniec odmówił

Modlitwę za Poległych za naszą Ojczyznę następnie odbył się

Apel Poległych poprowadzony przez pana Łukasza Gurbisza
i klasę 4b. Ostatnim punktem było zapalenie zniczy

pod Pomnikiem Poległych Lotników w Olszynach przez

delegacje: Gminy Rzepiennik Strzyżewski – wójta Pana Marka

Karasia oraz uczniów naszej szkoły.

Redakcja

   16 września odbył się Drugi
Olszyński Rajd Rowerowy,

pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Rzepiennik

Strzyżewski. Głównym celem
było promowanie zdrowych
 i bezpiecznych nawyków w
codziennym podróżowaniu.

Rajd rowerowy to doskonała
okazja do spędzenia

aktywnego czasu w pięknej
scenerii naszej miejscowości.

Redakcja

6 października uczniowie ósmej klasy wraz 
z opiekunami wzięli udział w 22. Ogólnopolskiej

Pielgrzymki Rodzin Szkół im. Jana Pawła II
w Częstochowie.  W tym roku odbywała się ona pod hasłem

„Blask Prawdy”. Kierując się słowami Jana Pawła II:
 „Jeśli chcemy, aby świat stał się ostatecznie przybytkiem

pokoju, musimy nieustannie i z pokorą, ufnie i wytrwale się
modlić…”,  szczególną intencją pielgrzymki była modlitwa 

o pokój na świecie oraz zakończenie wojny na Ukrainie.  
To piękny wyraz pamięci o Patronie, który zawsze pragnął

pokoju. O godzinie 11.00 pielgrzymujący wzięli udział 
w Mszy Św. na jasnogórskim szczycie, której przewodniczył 

bp Marek Solarczyk, duszpasterz rodziny szkół papieskich.
Piękna pogoda oraz radość ze spotkania sprawiły, że wszyscy

uczestnicy umocnieni wrócili do swoich szkół.
Redakcja 

https://spolszyny.edu.pl/05_z_zycia_szkoly/2022_2023/apel_pologlych.pdf


,,OLSZYNY W SŁOWACH I
OBRAZACH’’
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W przestrzeni biblioteki szkolnej w okresie od 29 września 
do 7 października 2022 roku odbywały się warsztaty literacko –

plastyczne ,,Olszyny w słowach i obrazach’’. Wydarzenie
zostało zrealizowane w ramach projektu Biblioteka+

realizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa 
i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim. 

Podstawowym celem warsztatów było promowanie literatury
 i tekstów popularno-naukowych dotyczących Olszyn i regionu.

Wybrane zostały fragmenty tekstów: Weroniki Gogoli 
„Po trochu”, Renaty Kucharczyk „Życie wsi w języku

zapisane”, Janiny Rąpały „Wiersze wybrane”. Olszyny w tych
tekstach, przedstawiono i opisano odmiennym językiem: 

od literackiego, po popularno – naukowy na poetyckim kończąc.
Te różne formy wpłynęły na różny ich odbiór wśród dzieci 

i młodzieży i efekty wspólnej pracy warsztatowej. 
 

Jak wzmocnić wśród dzieci i młodzieży poczucie przynależności do lokalnej społeczności? 
Co robić, by rozbudzać w nich szerokie zainteresowania tym co ich otacza, tym co ich
ukształtowało? Jak uwrażliwić na język którym się posługują, tak różny już od języka 

którym mówili się ich dziadkowie? W jaki sposób język kształtuje postrzeganie otaczającej
rzeczywistości – w tym przypadku Olszyn.

 W trakcie trzech spotkań warsztatowych uczniowie pracowali w trzech sferach. W sferze językowej
wykorzystując teksty kultury, przygotowywali między innymi plakaty, w których znalazły się sowa, pojęcia 

i symbole odnoszące się do Olszyn jako Małej Ojczyzny. W sferze ikonograficznej „bawiąc się”
współczesnymi zdjęciami Olszyn oraz zdjęciami pochodzącymi z archiwów rodzinnych uczestników

warsztatów, tworzyli ciekawe kolaże łączące „starość” ze „współczesnością”. Ostatnią sferą – selekcji
informacji, był międzyklasowy Quiz z wiedzy o Olszynach.  Efektem twórczego zaangażowania uczniów

było powstanie oryginalnych, wyjątkowych i nieszablonowych prac uczestników warsztatów. Godne
pochwały jest duże zaangażowanie młodych ludzi, którzy swój wolny czas poświęcili pogłębianiu

swojej wiedzy o regionie. Mam nadzieję, że forma warsztatów sprzyjała przyjaznej wymianie opinii,
poznaniu się wzajemnie i integracji uczestników.  

Koordynatorka działań:  Katarzyna Bąk



BAJKOTERAPIA, CZYLI BAJKI -
POMAGAJKI.
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       W dniach od  26 września  do 13 października
2022 r. w naszej szkole odbyło się szczególne

wydarzenie - Bajkoterapia, czyli bajki -
pomagajki. Podczas zajęć dla najmłodszych

czytano bajki terapeutyczne z wykorzystaniem
muzykoterapii. Dzieci malując, rysując,

uczestniczyły w swoistej terapii dającej możliwość
rozwijania swojego potencjału twórczego. Ich prace

zostały wykorzystane do utworzenia ściennej bajki
terapeutycznej, Ostatnim etapem działań był

BAJKOWY PIKNIK -  dzieci i dorośli przedstawią
inscenizację bajki CZERWONY KAPTUREK na którą

zaproszeni zostali rodzice, dziadkowie
najmłodszych uczestników wydarzenia.

Koordynatorką działań w ramach projektu była Pani
Barbara Duran, której dziękujemy za ogromne

zaangażowanie, entuzjazm i wspaniały zmysł
organizatorski. Gratulacje!

Redakcja 
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SZKOLNA  GALERIA
ROZMAITOŚCI

Witam jestem Miłosz z klasy 5. W zeszłym roku pisałem Wam
o swoich zainteresowaniach jakimi są owady. Pod tym

względem nic się nie zmieniło , jedynie powiększyłem swoją
kolekcję, która na obecną chwile liczy 33 okazy. Również w te

wakacje odwiedziłem wystawę żywych owadów. Było tam
niezwykle ciekawie i mogłem na żywo zobaczyć egzotyczne

owady, a także niektóre z nich dotknąć. Tym razem
chciałbym opowiedzieć o pająkach. Jednym z moich

ulubionych pająków jest darownik Pisauridae. Jedną z jego
cech charakterystycznych są długie nogi służące do pływania,

mają obficie owłosione ciała oraz charakterystyczne wzory 
na głowotułowiach. Darowniki w zależności od gatunku

preferują różne siedliska, jedne są typowo lądowe a część
z nich występuje na podmokłych terenach. Większe gatunki

potrafią upolować niektóre ryby i płazy. Są dosyć powszechne
w wielu miejscach na świecie, ale dzięki swojemu

maskującemu ubarwieniu ciężko je dostrzec. Na tym
zakończę. Może jeszcze innym razem będę mógł coś opisać

i przybliżyć Wam jakiegoś owada.
Miłosz Zbylut

Ruszyła VII edycja programu 
„Być jak Ignacy”!
W tegorocznych zmaganiach naszą Szkołę
reprezentuje koło naukowe „Przyjaciele
Nauki”, w skład którego wchodzą uczniowie
klasy IV: Jarosław Kukla, Julia Niziołek,
Weronika Poręba, Natalia Rąpała, Kacper
Wszołek, Natalia Łątka, Zofia Hering, Julia
Ryndak oraz Milena Bąk. 

Konkurs trwa od 5 września 2022 do 31 maja 2023r i
składa się z ośmiu etapów:
1. Cząstki elementarne i chemia w życiu
codziennym (Maria Skłodowska-Curie)
2. Woda, wyporność i życie podwodne (Stefan
Drzewiecki)
3. Astronomia i układ słoneczny (Mikołaj Kopernik)
4. Kryptologia i matematyka (Marian Rejewski)
5. Siły natury 
6. Komunikacja i języki na świecie
7. Optyka
8. Podstawy ekonomii

Uczniowie doskonale poradzili sobie z pierwszym

zadaniem – poznali budowę atomów i wykonali

przepiękne przestrzenne modele atomów.  

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej szkoły,

Gadżetki i oddawania głosów na nasze koło w

nadchodzących plebiscytach. 

Opiekun koła Urszula Dudek
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SZKOLNA  GALERIA
ROZMAITOŚCI

·Pergole, która ma kształt połowy elipsy,

wybudowana na początku XX wieku wokół

sztucznego stawu z fontanną,

Sky Tower - to punkt widokowy zlokalizowany na 49

piętrze na wysokości ponad 200 m. To najwyższy

punkt widokowy w Polsce.

Ossolineum - Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Stare Miasto – jest to najstarsza część

lewobrzeżnego Wrocławia, skupia cenne historyczne

zabytki. Sercem jest tętniący życiem rynek z bogato

zdobionym ratuszem.

Panoramę Racławicką - muzeum sztuki, eksponuje

cykloramiczny obraz ,,Bitwa pod Racławicami”

namalowany w latach 1893–1894 przez zespół

malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha

Kossaka.

Zoo i Afrykarium, które jest największą atrakcją ZOO

Wrocław. W specjalnie wybudowanym kompleksie

basenów i akwariów, żyje kilka tysięcy zwierząt.

 21 i 22 września odbyła się wycieczka klas VII i VIII do

Wrocławia.

W pierwszym dniu zwiedziliśmy m.in.:

Byliśmy także na Ostrowie Turskim i Ostrowie
Piaskowym.

Drugiego dnia podziwialiśmy Tańczące Fontanny i

zwiedzaliśmy:

We Wrocławiu można wszędzie spotkać krasnoludki.

Wrocław jest pięknym miastem. Uważam tą wycieczkę

za bardzo ciekawą i udaną. Wrażenia ze zwiedzania

Wrocławia pozostaną długo w naszej pamięci.

Faustyna Karaś

FOTORELACJA Z WYCIECZKI DO WROCŁAWIA 



Jan Paweł II towarzyszy mi na co dzień,

ponieważ jest patronem naszej szkoły. Papież

jest dla mnie wielkim autorytetem. Człowiekiem,

którego należy naśladować. Kochał każdego

niezależnie od wyznania czy koloru skóry. Przez

całe życie wskazywał ludziom drogę. Jest

symbolem dobroci. Potrafił wybaczać 

i zjednywać ze sobą ludzi.

Faustyna Karaś

Jan Paweł II jako papież przekazał  wiele myśli.

Mówił do wszystkich grup społecznych,

szczególną uwagę zwracając na młodzież. 

KIM DLA MNIE JEST JAN PAWEŁ I I

Gadżetka -   11   - październik 2022

Musicie od siebie wymagać, nawet

gdyby inni od was nie wymagali.

Spotkanie z młodzieżą, 

Jasna Góra, 1983 r.



PODRÓŻE
JANA
PAWŁA II
Podróże apostolskie papieża Jana Pawła II były

jednym z podstawowych elementów Jego

pontyfikatu. Stanowiły niewątpliwie fenomen w

dotychczasowej historii kościoła. Nigdy wcześniej nie

zdarzały się tak częste wyjazdy papieży.

W ciągu 21 lat swojego pontyfikatu odbył 85

pielgrzymek do 119 państw, w których przebywał 176

razy (w niektórych był kilkakrotnie); odwiedził 932

miejscowości. W czasie podróży zagranicznych

wygłosił 3.088 przemówień. Łącznie w podróżach

Papież spędził 845 dni, czyli 11,5% swego pontyfikatu;

przemierzył 1.139.811 km, co równa się ponad 28

okrążeniom kuli ziemskiej albo blisko trzykrotnej

odległości z Ziemi do Księżyca.

P I E L G R Z Y M K I  J A N A  P A W Ł A  I I  

D O  P O L S K I

I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979)

 Przebiegała pod hasłem "Gaude Mater Polonia".

II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983)

 Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Pokój Tobie,

Polsko - Ojczyzno moja!”

III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987)

Trwała od 8 do 14 czerwca 1987 r. Przebiegała pod

hasłem "Do końca ich umiłował".

IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–20 sierpnia 1991)

Pielgrzymka przebiegała w 2 etapach pod hasłem

"Bogu dziękujcie, ducha nie gaście".

V pielgrzymka (22 maja 1995)

Była to najkrótsza i nieoficjalna papieska wizyta w

Polsce. Trwała zaledwie jeden dzień.

Hasło wizyty w Polsce brzmiało: „Zło dobrem

zwyciężaj”.

VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997)

Przebiegała pod hasłem: "Chrystus wczoraj, dziś i na

wieki".

VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999)

Jej hasło brzmiało: "Bóg jest miłością".

VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002)

"Bóg bogaty w miłosierdzie" - takie było hasło

ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.
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Jan Paweł II był wspaniałym papieżem. Bardzo dużo się modlił, 

był jednym z najczęściej podróżujących światowych przywódców

w historii. Kochał swój kraj oraz dbał o pokój na świecie. 

Lubił dzieci, młodzież, organizował pielgrzymki, a także wyjeżdżał

na misje po całym świecie.

Magdalena Zając

W pierwszym roku swojego pontyfikatu, poprosił

władze o wybudowanie basenu oraz o renowację

kortu tenisowego. Uwielbiał on sport, dlatego 

też dbał o to by ludzie mogli jak najwięcej korzystać

z dobrodziejstw miejsc, które stawiają na rekreację

sportową.

KIM DLA MNIE JEST JAN PAWEŁ II

NIETUZINKOWY PATRON
Jan Paweł II był pierwszym papieżem czytającym

bez okularów. Był również pierwszym papieżem

noszącym zegarek na rękę. Był również pierwszym

papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym

wspinaczkę górską, pływającym kajakiem.

Pierwszym w dziejach Słowianinem wybranym 

na głowę Kościoła. Był również największym

podróżnikiem wszechczasów spośród wszystkich

papieży.

Jan Paweł II również łamał schematy. Jego

pierwszą zmianą było zrezygnowanie z lektyki,

na której dotąd noszono papieży uważał, 

że jest to kompletnie niepotrzebne i nie chce

być noszony.

Był to pierwszy Papież, który wziął udział 

w koncercie rockowym, który miał miejsce 

w Bolonii. 

Był to pierwszy Papież, który napisał list do dzieci.

Karol Wojtyła był pierwszym Papieżem, który udzielał

audiencji w mediach.
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Materiały zostały przygotowane przez:
Faustynę Karaś oraz Magdalenę Zając 

 



     Wrzesień  to  czas  zmian  w  szkole:  nowych  wyborów,  planowania. Jednym

z najważniejszych organów szkoły jest Samorząd Uczniowski. Kandydaci mieli

możliwość zaprezentowania  siebie    i   swoje pomysły   społeczności  szkolnej.

Po krótkiej, kilkudniowej kampanii wyborczej nadszedł czas Waszych decyzji...

Czekamy  z  niecierpliwością  na  nowy Zarząd SU.  Życzymy  entuzjazmu, energii

i zapału w realizacji zaplanowanych działań!

Redakcja
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opiekunowie SU:
Jolanta Lenard-Mosoń

Łukasz Gurbisz
ks. Józef Buźniak

Wybory odbyły się 28 września 2022 r. Nowym przewodniczącym
Zarządu SU została Martyna Zając. Gratulacje!!! 

Konkurs Wiedzy o Młodzieżowej
Radzie Gminy Rzepiennik

Strzyżewski.
Już wkrótce wybierzecie swoich
pięciu przedstawicieli do MRG 
liczymy na Waszą aktywność!

Akcja SU

 

24-27 października

Zbiórka darów 

dla koni pomagających

w terapii osób 

z niepełnosprawnością.
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Halloween zbliża się wielkimi krokami – jeżeli 31 października powiesz swojemu
nauczycielowi języka angielskiego jeden z poniższych wierszy, czeka Cię miła (a może
straszna 😊 niespodzianka. Jolanta Lenard-Moso�

IN THE DARK, DARKWOOD

In  a  dark ,  darkwoodthere  was  a  dark ,  darkhouse ;

And  in  the  dark ,  darkhousethere  was  a  dark ,  darkroom ;

And  in  the  dark ,  darkroomthere  was  a  dark ,  darkcupboard ;

And  in  the  dark ,  darkcupboardthere  was  a  dark ,  darkshelf ;

And  on  the  dark ,  darkshelfthere  was  a  dark ,  darkbox ;

And  in  the  dark ,  darkboxthere  was  a . . . . ghost !

 
 I ’ M  A  L I T T L E S C A R E C R O W

I ’ M  A  L I T T L E S C A R E C R O W ,

 R A G G E D Y  A N D  W O R N

 I  W E A R  A  H A T ,

 A N D  A  S H I R T T H A T ’ S T O R N

 W H E N  T H E  C R O W S C O M E ,

 I  W A V E  A N D  S H O U T ,

 “ A W A Y  F R O M  M Y  G A R D E N - G E T  O N  O U T !

 

HOW TO MEET A WITCH

FIRST, PUTYOURCLOTHES ON INSIDE OUT.

THEN WALK BACKWARD TO WHERETWOROADSMEET.

IFYOUWAITUNTILMIDNIGHT, YOUWILLSEE A WITCH!



DZIEŃ PRZEDSZKOLAKADZIEŃ KROPKI 

DZIEŃ CHŁOPAKA 
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opiekunka merytoryczna działu: Katarzyna Bednarz
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opiekunka merytoryczna działu: Katarzyna Bednarz
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1 września wszyscy uczniowie powitali nowy rok szkolny 2022/2023. Szczególnie uroczyście

przywitali się ze szkołą uczniowie klas pierwszych. Wzięli oni udział w uroczystości pasowania na

ucznia, która odbyła się na sali gimnastycznej.

Przyszłych pierwszoklasistów serdecznie przywitała Pani Dyrektor, kierując w ich stronę wiele

ciepłych słów. W obecności zgromadzonych rodziców, uczniów i nauczycieli pierwszoklasiści

wypowiedzieli akt ślubowania. Następnie Pani Dyrektor dokonała pasowania, dotykając ramion

każdego dziecka dużym ołówkiem. Tym symbolicznym gestem zostali przyjęci w poczet uczniów

szkoły. Życzymy pierwszakom wielu sukcesów i dobrego samopoczucia w murach naszej szkoły.

Agnieszka Kurcab

opiekunka merytoryczna działu: Agnieszka Kurcab

Wszystkie klasy 1-3 obchodziły
Dzie� Chłopaka. 
Fotorelacja z klasy 2 
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zapraszamy do udziału w wydarzeniach
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 6/10/2022 r. – XXI Ogólnopolska Pielgrzymka
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II,
14/10/2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej, 
16/10/2022 r. – Uroczystość patriotyczna w
Dąbrach,
20/10/2022 r. – Dzień Patrona Naszej Szkoły,
1/11/2022 r. – Dzień Wszystkich Świętych,
2/11/2022 r. – Dzień Wszystkich Zmarłych,
potocznie zwany Zaduszkami, 
6-11/11/2022 r. –  Kąśna Dolna, Viva Polonia!
11/11/2022 r. –  Narodowe Święto Niepodległości    

Dzień 
Patrona Szkoły

Drodzy nauczyciele
Dziękujemy Wam 

Za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy, 
gdy nic się nie udawało i pochwałę gdy wszystko szło

dobrze. Życzymy dużo szczęścia i radości 
z wykonywanej pracy. Sukcesów zawodowych 
i samych wzorowych uczniów oraz cierpliwości.

Redakcja

Dzień Edukacji Narodowej


