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Gazetka Zespołu Szkół Publicznych w OlszynachGazetka Zespołu Szkół Publicznych w OlszynachGazetka Zespołu Szkół Publicznych w Olszynach   

Autorka wiersza - Paulina Niziołek, absolwentka ZSP w Olszynach 

Pięć lat temu, po wielu staraniach Zespół Szkół Publicznych w Olszynach dostąpił Pięć lat temu, po wielu staraniach Zespół Szkół Publicznych w Olszynach dostąpił Pięć lat temu, po wielu staraniach Zespół Szkół Publicznych w Olszynach dostąpił    
zaszczytu wstąpienia w krąg szkół noszących imię  Jana Pawła II.zaszczytu wstąpienia w krąg szkół noszących imię  Jana Pawła II.zaszczytu wstąpienia w krąg szkół noszących imię  Jana Pawła II.   

Posiadanie tak Znamienitego Patrona jest dla nas nie tylko prestiżem, ale i obowiązkiem, Posiadanie tak Znamienitego Patrona jest dla nas nie tylko prestiżem, ale i obowiązkiem, Posiadanie tak Znamienitego Patrona jest dla nas nie tylko prestiżem, ale i obowiązkiem, 
który staramy się jak najgodniej realizować.  który staramy się jak najgodniej realizować.  który staramy się jak najgodniej realizować.     

Niniejszy numer specjalny gazetki szkolnej Gadżetka, jest skrótowym podsumowa-Niniejszy numer specjalny gazetki szkolnej Gadżetka, jest skrótowym podsumowa-Niniejszy numer specjalny gazetki szkolnej Gadżetka, jest skrótowym podsumowa-
niem naszych działań, sukcesów i dokonań. Różnorodność podejmowanych inicjatyw, mają-niem naszych działań, sukcesów i dokonań. Różnorodność podejmowanych inicjatyw, mają-niem naszych działań, sukcesów i dokonań. Różnorodność podejmowanych inicjatyw, mają-
cych na celu popularyzowanie sylwetki Patrona świadczy o tym, że świadomie realizujemy cych na celu popularyzowanie sylwetki Patrona świadczy o tym, że świadomie realizujemy cych na celu popularyzowanie sylwetki Patrona świadczy o tym, że świadomie realizujemy 
Jego nauczanie. Jego nauczanie. Jego nauczanie.    

RedakcjaRedakcjaRedakcja   

W numerze: 

● Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Olszynach godne swego  

Patrona 

● Jan Paweł II - nauczyciel 

● Jan Paweł II - papież pełen 

dobroci i uśmiechu 

● My w Rodzinie Szkół  

im. Jana Pawła II 

● Jan Paweł II oczami dzieci 
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„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali ” „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali ” „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali ” te słowa Jana Pawła II przyświecały te słowa Jana Pawła II przyświecały te słowa Jana Pawła II przyświecały 
uczniom, podejmującym trud związany z uczestnictwem w ogólnopolskim konkursie „Papież Słowia-uczniom, podejmującym trud związany z uczestnictwem w ogólnopolskim konkursie „Papież Słowia-uczniom, podejmującym trud związany z uczestnictwem w ogólnopolskim konkursie „Papież Słowia-
nin”. Już od 5 lat uczniowie naszego gimnazjum mierzą się zadaniami konkursowymi. Efekty tych zma-nin”. Już od 5 lat uczniowie naszego gimnazjum mierzą się zadaniami konkursowymi. Efekty tych zma-nin”. Już od 5 lat uczniowie naszego gimnazjum mierzą się zadaniami konkursowymi. Efekty tych zma-
gań z roku na rok są coraz bardziej widoczne:gań z roku na rok są coraz bardziej widoczne:gań z roku na rok są coraz bardziej widoczne:   

 

 

Tak znaczące sukcesy gimnazjalistów nie byłyby możliwe bez wsparcia i zrozumienia wśród nauczycieli  
i Dyrektora Szkoły Pana Stanisława Kozioła, który buduje pozytywną atmosferę do podejmowania aktywno-
ści  w różnorodnych inicjatywach. Wielokrotnie słyszeliśmy pochwały i pozytywne opinie na temat naszej 
szkoły, której aktywność jest zauważana poza granicami województwa. Bardzo pozytywnie oceniana jest rów-
nież mądra współpraca szkoły z organem prowadzącym, który w miarę możliwości wspomaga podejmowane 
przez nas działania. 

   Konkurs ma zasięg ogólnopolski, dlatego też serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski Panu Markowi Karasiowi oraz Proboszczowi parafii Olszyny ks. Dariuszowi Nawalań-
cowi za finansowe wsparcie, bez którego nasz udział w konkursie nie byłby możliwy. Liczymy  
na dalszą owocną współpracę w promowaniu młodzieży, szkoły i gminy. 

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Olszynach godne swego Patrona 

Bożena Brzęczek 
Opiekun konkursu 

 

Kraków 2014 r. 

Łódź 2016 r. 

Kraków 2012 r. 

Fotorelacja 

Ogólnopolski Konkurs  
Wiedzy „Papież Słowianin”  

Rok 2012 - Magdalena Łaskawska – finalistka etapu ogólnopolskiego 
Rok 2013 - Karolina Olkiewicz i Karolina Rąpała- uczestniczki etapu wojewódzkiego 
Rok 2014 - Magdalena Piekarz i Paulina Niziołek- finalistki etapu ogólnopolskiego 
Rok 2015 - Michał Ryndak - uzyskał tytuł laureata etapu ogólnopolskiego 

Angelika Rąpała i Urszula Wójcik - uzyskały tytuły finalistek etapu 
ogólnopolskiego 
Klaudia Rąpała - tytuł uczestnika konkursu etapu ogólnopolskiego 

2016 - Michał Ryndak i Karolina Niziołek - laureaci etapu ogólnopolskiego  
Angelika Rąpała, Klaudia Rąpała, Karolina Niziołek - finaliści etapu ogólnopolskiego 
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Jan Paweł II - nauczyciel 

Patriotyzm jako miłość do Ojczyzny przyznaje wszystkim 
innym narodom takie samo prawo jak własnemu, jest zatem 
drogą do uporządkowanej miłości społecznej. 

Pamięć i tożsamość 

Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek  
ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, 
serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludz-
kiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra –  
i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. 

Gniezno, 3 czerwca 1979  

My, Jana Pawła uczniowie, 

Słowa Ojca w czyn chcemy 

przemieniać, 

Pomagać ludziom i wciąż pamiętać.... 

Jak przeniknąć poza granice dobra i zła. 

Początek i kres niewidzialne 

Przenikają do nas 

I widział Bóg, że było dobre. 

Widział – odnajdywał ślad własnej istoty. 

Jeśli chcesz znaleźć źródło, 

musisz iść do góry, pod prąd. 

Gdzie jesteś źródło? 

Cisza. 

Dlaczego milczysz? 

Jakże starannie ukryłeś 

tajemnicę twego początku.  

Tryptyk rzymski 

Uwielbiam cię, drzewo surowe, bo nie znajduję skargi 

w twoich opadłych liściach. 

Uwielbiam cię, drzewo surowe, boś kryło Jego barki 

w krwawych okiściach. 

Uwielbiam cię, blade światło pszennego chleba, 

w którym wieczność na chwilę zamieszka, 

podpływając do naszego brzegu 

tajemną ścieżką. 

To przyjaciel 

Krzyż znaczy: miłość nie zna granic - rozpocznij od tych,  
którzy są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej. 

Nieszpory europejskie, Wiedeń, 1983 r. 
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Wszystko podług Wszystko podług Wszystko podług 
hierarchiihierarchiihierarchii   

Ksiądz Mieczysław Maliński, 
przyjaciel papieża, podczas jednej 

ze swoich wizyt w domu 
królewskim nie posiadał się  
ze zdumienia, kiedy siostra 

usługująca do stołu papieżowi 
przyniosła gospodarzowi  

na kolację rybę, a jemu podała 
na talerzu kurczaka. Ksiądz 

Mieczysław zapytał: 
„Dlaczego?” 

– Dostałeś kurczę, bo kurczę 
jest tańsze – oznajmił  

z uśmiechem Jan Paweł II.  

Jan Paweł II - papież pełen dobroci i uśmiechu 

Na księdzaNa księdzaNa księdza   
Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę  

w góry. Ubrany sportowo, wyglądał tak, jak wielu innych turystów.  
W trakcie wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł więc 
do opalającej się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać  
o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się. 
– Zapomniał pan zegarka, co? 
– A skąd pani wie? – zapytał zaskoczony Wojtyła. 
– Z doświadczenia – odrzekła – Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, 
który zapomniał zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się 
winko, wieczorem dansing... 
– Ależ proszę pani, ja jestem księdzem – przerwał jej zawstydzony 
Wojtyła. 
– Wie pan – odpowiedziała rozbawiona nieznajoma – podrywano mnie 
w różny sposób, ale na księdza to pierwszy raz. 

WykrakałWykrakałWykrakał   

W czasie jednej z wędrówek po górach biskup Karol Wojtyła spotkał górala, który –   

widząc wędrowca utrudzonego i zakurzonego –  zapytał go, kim jest. 

–  Biskupem! –  odpowiedział zziajany Karol. 

–  Jak wyście som biskupem, to jo jestem papieżem! –  wzruszył ramionami góral. 

Ten to ma powodzenieTen to ma powodzenieTen to ma powodzenie   

Kiedyś, podczas wizytacji jednej z podhalańskich parafii przejęta  

z wrażenia gaździna pomyliła przygotowany tekst powitania kardy -

nała Karola Wojtyły i zamiast zatytułować go „nojdostojniejsym ” , 

powiedziała „Witojcie nom nojpszystojniejsy księze kardynale ” . 

On zaś spojrzał na nią z filuternym błyskiem w oku i odparł: „No, 

coś w tym jest ” .  

   
   
   
 
Szybciej, niż windąSzybciej, niż windąSzybciej, niż windą   

Kiedyś kardynał Wojtyła przyjechał z wykładem  
do seminarium duchownego księży redemptorystów  
w Tuchowie. Ciekawszy od wykładu okazał się jednak 
sposób, w jaki gość przebył parę pięter między aulą  
a refektarzem: usiadł na poręczy schodów i... zjechał. 

DziwiszDziwiszDziwisz   

Po wyborze na papieża, Jan Paweł II 
mówi do swojego przyjaciela, księdza 

Dziwisza: „Stasiu Dziwisz... czy  
Ty się nie dziwisz?” 

Stopień ukardynałowieniaStopień ukardynałowieniaStopień ukardynałowienia   

Któregoś razu papież (wtedy jeszcze kardynał) 
powiedział, że: „40% polskich kardynałów 
jeździ na nartach”. Jeden z księży zauważył: 
„Ale przecież w Polsce jest tylko dwóch kar-
dynałów.” Papież na to: „Tak, tylko że kardy-
nał Wyszyński stanowi 60%”. 
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Celem Rodziny Szkół im. Jana Pawła II skupiającej społeczność szkolną, która za patrona wybrała sobie papieża Polaka 
jest integracja uczniów oraz propagowanie nauczania Jana Pawła II. Idea zrodziła się w 1998 r. w Zespole Szkół Inte-
gracyjnych w Radomiu. Uczniowie i nauczyciele należący do Rodziny zobowiązani są m.in. do realizowania w życiu na-
uczania Jana Pawła II. Nasza Szkoła przestąpiła do projektu w roku szkolnym 2012/2013.  

 

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II - 11 października 2012 r.  

Spotkanie było okazją do uroczystej inauguracji Roku Wiary przez młodych  
i okazją do modlitwy w intencji kanonizacji papieża z Polski.  
W pielgrzymce uczestniczyli uczniowie z ponad 430 szkół noszących imię Jana Pawła II. 
Wystawionych zostało ponad 380 pocztów sztandarowych. Spotkanie, które miało miej-
sce przed Szczytem Jasnogórskim zgromadziło około 20 tys. pielgrzymów. Mszy Św. 
przewodniczył (i homilię wygłosił) abp częstochowski Wacław Depo oraz duszpasterz 
Rodziny Szkół bp radomski Henryk Tomasik. Naszą szkołę reprezentowało 48 osób: 
przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice oraz dzieci z klas IV-VI i młodzież z klas 
I-III gimnazjum.  
 

 

Pielgrzymki 

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II -  
10 października 2013 r. 

Na doroczne spotkanie modlitewne przybyli księża, dyrektorzy, nauczyciele, wychowaw-
cy, katecheci oraz dzieci i młodzież szkół noszących imię bł. papieża Jana Pawła II - łącz-
nie 17,5 tys. osób z 1200 szkół z całej Polski. Pielgrzymka miała szczególny wymiar, po-
nieważ w tym roku Rodzina Szkół im. Jana Pawła II obchodziła 15-lecie istnienia. Naszą 
szkołę reprezentowało 43 osoby w tym przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice 
oraz dzieci z klas V-VI i młodzież z klas I-III gimnazjum.  

 

My w Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II 

XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II - 9 października 2014 r.  

Hasłem pielgrzymki były słowa Jan Paweł II „Świętymi Bądźcie”. Punktem central-

nym spotkania była uroczysta Msza św. odprawiona przed Jasnogórskim Szczytem pod 

przewodnictwem abp Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Euchary-

stię koncelebrował bp Henryk Tomasik, duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

Podczas Mszy św. abp Celestino Migliore poświęcił sztandar Rodziny Szkół im. św. Jana 

Pawła II, który jest szczególną pamiątką pielgrzymki - symbolem jedności wspólnoty. 

W pielgrzymce wzięło udział blisko 25 tys. uczniów z ok. 500 szkół. Naszą społecz-

ność szkolną reprezentowało 44 osoby, w tym 33 uczniów kl. III gimnazjum.  

XV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II -   
8 października 2015 r.  

Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II odbyła się pod hasłem „Jan Paweł II - Patron Rodzi-
ny”. W spotkaniu wzięło udział 450 pocztów sztandarowych szkół noszących imię Jana 
Pawła II z całej Polski i jedna z Litwy. Na placu przed wałami zgromadziło się ok. 20 
tysięcy pielgrzymów. Pielgrzymi w dużym skupieniu przeżyli to wydarzenie. Po zakoń-
czeniu Eucharystii wyruszyli w dalszą podróż do Centrum Jana Pawła II do Krakowa. 

 

Uczestnicy pielgrzymki z 2012 r. 

Uczestnicy pielgrzymki z 2013 r. 

Uczestnicy pielgrzymki z 2014 r. 

Uczestnicy pielgrzymki z 2015 r. 
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Być uczniami świętego Jana Pawła II to nie tylko zaszczyt ale i obowiązek. Obowiązek poznawania wciąż na nowo 
sylwetki i nauczania naszego Wielkiego Patrona. W naszej szkole dokładamy wszelkich starań, aby postać Jana  
Pawła II była wciąż żywa i obecna w życiu społeczności szkolnej. Liczne i różnorodne konkursy przypominają 
uczniom i rodzicom wielkość Jana Pawła II. 

Redakcja 
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Jan Paweł II oczami dzieci 

 

2010/2011 
Konkurs plastyczny o Janie Pawle II 

Marlena Słowik 

2012/2013 
Jan Paweł II - Pielgrzym 

Prace finałowe  

 26 kwietnia 2016 r. - II edycja 
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu: 

Szkoła podstawowa: 
I miejsce - Natalia Mężyk  
II miejsce - Justyna Rąpała  
III miejsce - Paweł Smalarz  
 

Gimnazjum:  
I miejsce - Karolina Niziołek  

- Aleksandra Walaszek  
II miejsce - Patrycja Mikrut 
III miejsce - Katarzyna Dziuban 

Szkolny Konkurs Recytatorski  

Poezji Karola Wojtyły  

Konkurs cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem uczniów.  
W 2016 r. wzięło w nim udział 22 
uczestników z kl. IV-VI sp. i I-III 
gim. 

28 kwietnia 2015 r. - I edycja 
W gronie zwycięzców znaleźli się: 
I miejsce: Katarzyna Dziuban,  
Natalia Mężyk  
II miejsce: Justyna Rąpała  
III miejsce: Natalia Sabat  
Wyróżnienie: Mateusz Bąk  

Uczestnicy I edycji  Konkursu 

Uczestnicy II edycji  Konkursu 

Kamil Karaś 

2014/2015 
Jan Paweł II - Patron Naszej Szkoły 


