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To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 

I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 

Dżdżu krople padają i tłuką w me okno... 

Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną 

I światła szarego blask sączy się senny... 

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny… 

Fragment wiersza   

„Deszcz Jesienny” Leopolda Staffa 
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Za nami ... 

Dzień Patrona Szkoły  

Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły od 9 grudnia 2011 roku. 
W tym dniu odbyła się uroczystość nadania imienia szkole i poświęcenie 
sztandaru ufundowanego przez społeczność Olszyn.  

Nasza szkoła podejmuje wiele działań w celu przybliżeniu 
uczniom osoby Jana Pawła II, jego działań i myśli. Dzień 16 październi-
ka jest Dniem Patrona. Spotykamy się wówczas w kościele na Mszy Św. 
Następnie idziemy do szkoły na uroczystą akademię i kremówki. 

Co roku, przedstawiciele szkoły, biorą udział w spotkaniach Rodzi-
ny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze oraz Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tar-
nowskiej. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskich konkursach „Papież Słowianin” oraz „Myśli Jana 
Pawła II”. Na religii i lekcjach wychowawczych zapoznajemy się z naszym Patronem, wykonujemy gazetki ścienne 
bierzemy udział w konkursach szkolnych. 
      Osoba Jana Pawła II zobowiązuje do naśladowania Świętego w tym jak się modlił, jak szanował każdego czło-
wieka, jaki był przebaczający. Ojciec Święty przekazał nam wartości, o których trzeba pamiętać, uczynić ich swoimi 
i używać na co dzień. 

Kamila Pietras, kl. 5 

JAN PAWEŁ II   

PATRON NASZEJ 

SZKOŁY 

4 października 2017 r. klasa III gimnazjum, wraz z przedstawicielami rodziców  
i nauczycieli, brała udział w XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II. na Jasną Górę. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało „Idźmy na-
przód z nadzieją!”. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 400 szkół i placówek no-
szących im. Jana Pawła II. Po przybyciu w to Święte Miejsce, pomodliliśmy się przed 
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Później udaliśmy się na plac przed klasztorem. 
Uroczystość rozpoczęta została modlitwą różańcową, a następnie odbyła się Msza Świę-
ta, której przewodniczył krajowy duszpasterz Rodzin Szkół im. Jana Pawła II biskup 
radomski Henryk Tomasik.  

Po tym wydarzeniu o wymiarze duchowym dostaliśmy pamiątkowe różańce, przypin-
ki oraz obrazki ze świętym Janem Pawłem II. 

Sylwia Niemiec ,kl. III gim.       

Idźmy naprzód z nadzieją! 

Uczestnicy pielgrzymki 

 W dniu 16 października ob-
chodziliśmy Święto Patrona Naszej 
Szkoły Jana Pawła II. Zaczęliśmy 
uroczystą mszą w kościele parafial-
nym o godzinie 8:00. Mszę św. od-
prawiali ks. Dariusz Nawalaniec oraz 
ks. Albert Adamczyk. Po mszy świę-
tej poszliśmy w kolumnie, ze sztan-
darem na czele do szkoły. Nad bez-
pieczeństwem przemarszu czuwali 
nasi strażacy. Akademię rozpoczęli-
śmy od odśpiewania hymnu szkoły. 

Później uczniowie przedstawili nam kilka historii z życia Jana Pawła II.  
Po uroczystej akademii poszliśmy do klas, gdzie były już przygotowane 
dla nas słynne "papieskie kremówki", które chętnie zjedliśmy. Ok. 11 wró-
ciliśmy do domów. To był bardzo uroczysty dzień. 

Justyna Niziołek, kl. 5 

 

Cześć artystyczna w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły 

http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/32766.mp3
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Jak co roku 14 października w naszej szkole świętujemy Dzień Edukacji 
Narodowej. W tym roku akademię poprowadziła klasa siódma. Po długich 
przygotowaniach wystąpiliśmy przed nauczycielami i uczniami z naszej szko-
ły.  

Na początku przedstawiliśmy część artystyczną, a następnie złożyliśmy 
życzenia Gronu Pedagogicznemu i wręczyliśmy małe upominki za trud wło-
żony w nasze wychowanie. 

Później nastąpiło wręczenie nagród Dyrektora Szkoły dla nauczycieli  
i pracowników obsługi. Po gorących brawach wszyscy porozchodzili się do 
klas. Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo 
szczęścia, radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych 
wzorowych uczniów. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy!  

Monika Niziołek, kl. 7 

Dzień Edukacji Narodowej 

26 września 2017 r. odbyło się spotkanie z autorem wielu ksią-
żek dla dzieci Wiesławem Drabikiem. Spotkanie to zostało zor-
ganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Rzepienniku Strzyżew-
skim w ramach projektu „Spotkajmy się w Bibliotece”. 

 Pan Drabik zaprezentował zebranym zbiory swoich najpopu-
larniejszych książek. Uczniowie mogli odpowiadać na przeróżne 
pytania, wygrywając naklejki lub książki. Niektórzy uczestnicy spo-
tkania przeczytali nam fragmenty bajek i wierszy. Wszyscy ucznio-
wie na pewno zapamiętają to przemiłe spotkanie i z chęcią przeczy-
tają inne utwory pana Drabika. 

Spotkajmy się w Bibliotece 

Wiesław Drabik w trakcie spotkania 

Natalia Mikrut, kl. 5 

Dla tego oklaski, kto nosi odblaski. 

Za nami ... 

Nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do akcji „Odblaskowa Szkoła”, organizowanej przez Wydział Ru-
chu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 
Najważniejszym celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność noszenia elementów odblaskowych podczas 
poruszania się po drodze. 

p. Bożena Mężyk 

Spotkanie z Policjantami klas I - III  Bezpieczne przejście przez drogę pod okiem Policji 
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Rozmawiamy ... 

Jaka była reakcja Pani rodziny na pierwsze sukcesy? 
Moja rodzina bardzo się cieszyła. Zaznaczę tu, że mój 
tata zawsze przeżywa i denerwuje się razem ze mną. Jest 
moim największym kibicem. Mówi mi, że po każdym 
biegu mam pierwsze do niego zadzwonić (śmiech). Kiedy 
coś mi nie wyjdzie powtarza: ,,nie martw się, nie przejmuj 
i nie poddawaj się”. Rodzina bardzo mnie wspiera. 
Kto szlifował Pani talent? 
Moim pierwszym trenerem tarnowskim był Ryszard  
Jasicz. Gdy byłam w II klasie gimnazjum przyjechał do 
szkoły w Olszynach, poprosił mnie o rozmowę i tak za-
częła się przygoda z bieganiem. 
W której klasie pojechała Pani na pierwsze zawody? 
Na pierwsze zawody pojechałam w 5 klasie do Rzepienni-
ka Strzyżewskiego. 
Co Pani jada? 
Ważne jest to, żeby nie jeść śmieciowych posiłków. Sta-
ram się wybierać zdrowe jedzenie, nie jem tłusto, spoży-
wam dużo owoców i warzyw. Na śniadanie zazwyczaj jem 
owsiankę, która daje energię na cały dzień. Nie mam ści-
słej diety, ale te najgorsze dla zdrowia dania wykluczam. 
Może sobie Pani pozwolić jako sportowiec na słody-
cze? 
Oczywiście, że mogę. Nie często, aczkolwiek nie trzymam 
bardzo rygorystycznej diety. 
Jaki był Pani rekord życiowy? 
Mój rekord życiowy to 52,95 s. na 400 m, który przebie-
głam na mistrzostwach Polski w tym roku w Suwałkach. 
Jaki czas miała Pani na zawodach w Bydgoszczy? 
Indywidualnie przebiegłam 53,70 s., czyli gorzej od rekor-
du życiowego, ale myślę, że było to spowodowane stre-
sem. 
Jak rozwinęła się Pani kariera od gimnazjum? 
Gdy mój trener przyjechał do mnie i zachęcał żebym 
spróbowała swoich sił w biegach, na początku bałam się, 

że będzie mi ciężko, ponieważ do Tarnowa jest trochę 
daleko. Z tego powodu trener na starcie kazał przyjeż-
dżać raz w tygodniu, a resztę treningów wykonywałam w 
domu. Tak trenowałam przez II i III klasę gimnazjum. 
Później poszłam do szkoły średniej w Tarnowie gdzie 
mieszkałam w internacie. Dzięki temu mogłam swobod-
nie trenować codziennie na miejscu. 
Miała Pani problemy z pogodzeniem nauki i trenowa-
nia? 
Jestem takim typem, który nie usiedzi za długo na miejscu, 
więc nie byłabym w stanie cały czas się tylko uczyć. Myślę, 
że nie miałam z tym problemu, bo wiedziałam, że w tym 
czasie kiedy trenowałam i tak robiłabym coś innego niż 
uczenie się. Zawsze po powrocie z treningu byłam bardziej 
zmotywowana co pomagało mi w nauce. 
Co najbardziej zapamiętała Pani ze swojej kariery 
sportowej? 
Oprócz ostatnich mistrzostw Europy w Bydgoszczy, to  
mistrzostwa Polski Juniorów. Byłam wtedy w I klasie li-
ceum. Udało mi się wywalczyć indywidualnie medal mi-
strzostw Polski. Dzięki temu dostałam się do kadry narodo-
wej. Dobrze wspominam ten czas. 
Co jeszcze motywowało Panią? 
Myślę, że przyjaciele. Wyjeżdżałam na obozy za granicę, 
gdzie poznałam wielu ciekawych ludzi. To dawało mi moty-
wację do trenowania. Wiadomo, przez wyjazdy nie chodzi-
łam do szkoły i trzeba było później nadrabiać naukę, ale nie 
przeszkadzało mi to. 
Myśli Pani, że młodzież z Olszyn ma możliwość bycia 
sportowcem i zdobycia kariery? 
Oczywiście. Jestem tego przykładem. 
Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukce-
sów. 

wywiad przeprowadziła Anna Cygnar 

 Niedawno naszą szkołę odwiedziła Pani Mariola Karaś, zwyciężczyni sztafety 4 x 400 m  
na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Opowiadała ona III gimnazjum o jej karierze i o tym jak 
doszła do tego miejsca w którym teraz jest. Przeprowadziliśmy z nią rozmowę. 

Mariola Karaś wraz z uczniami III kl. gimnazjum 

 

medale  
zgromadzone 
przez  
Mariolę Karaś 
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Wokół nas 

 10 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzepienniku Suchym odbyło 

się II Forum Lokalne pod hasłem „I co dalej?”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach pro-

gramu Równać Szanse, dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta 

Tarnowski Roman Łucarz.  

 W II forum wzięli udział przedstawiciele instytucji oraz organizacji z terenu gminy Rze-

piennik Strzyżewski działający na rzecz młodzieży. Celem spotkania było wypracowanie wspól-

nej strategii działań zwiększających szanse na lepszy start młodych ludzi w dorosłe życie. Punktem wyjścia dla 

nakreślenia planów dalszego działania była, diagnoza środowiska lokalnego w tym młodzieży z terenu gminy  

(w badaniach ankietowych wzięło udział 612 osób w wieku 13 -19 lat). Wyniki przedstawionej diagnozy pokazały, 

co dla młodzieży z terenu naszej gminy jest ważne, jakie są jej potrzeby, ambicje i aspiracje. Uczestnicy spotkania 

pracowali nad zagadnieniami bezpośrednio związanymi z działalnością na rzecz młodzieży.   Podjęto decyzję utwo-

rzenia platformy wymiany informacji i doświadczeń dla podmiotów pracujących z młodzieżą na terenie naszej 

gminy. 

Katarzyna Bąk 

I co dalej? 

15 października 2017 r. w Dąbrach, odbyła się 

Msza Św. w intencji poległych partyzantów Plutonu 

„Regina II” 16 Pułku Piechoty AK batalionu „Barbara”. 

W uroczystości udział wzięli mieszkańcy gminy, 

władze i zaproszeni goście. Apel poległych odczytał 

płk Jerzy Pertkiewicz. W wydarzeniu uczestniczyli 

również uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunka-

mi Haliną Duran i Jolantą Wójcik. 

Redakcja 

73 rocznica tragicznych  
wydarzeń w Dąbrach 

Poczet sztandarowy wraz z przedstawicielami SU  
w trakcie uroczystości 

Kiedy: 10 listopada, godzina: 18:00,  
Miejsce: Centrum Paderewskiego - Kąśna Dolna,   
Wydarzenie: „Straszny dwór” Stanisław Moniuszko 

opera w 4 aktach, 
libretto: Jan Chęciński, 
reżyseria i inscenizacja: Wiesław Ochman, 
kierownictwo muzyczne: Tadeusz Serafin,  
Więcej informacji: 
http://opera-slaska.pl/spektakle/event/27/straszny_dwor 

Wydarzenie: Przygotowując się do obchodów Święta Niepodległości zachęcamy  
do udziału w wydarzeniach organizowanych przez naszą szkołę: uroczy-
stości „Wyśpiewajmy Niepodległość” oraz wyjazdu do Kąśnej Dolnej 
na operę „Straszny dwór” w wykonaniu solistów Opery Śląskiej. 

„Straszny dwór” 
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Szkolny wolontariat 

 

Targi Dobroczynności Jana Pawła II 

 15 września 2017r. trójka wolontariuszy z naszej 
szkoły: ja, Faustyna Kokoszka, Wiktor Zając oraz pani 
Barbara Duran pojechaliśmy do Krakowa na "Targi Do-
broczynności Jana Pawła II". Gdy dojechaliśmy na miej-
sce, poszliśmy zobaczyć stoiska różnych stowarzyszeń nie 
tylko z Polski, ale również z wielu innych krajów a nawet 
kontynentów m.in. z Afryki. W budynku Uniwersytetu Jana 
Pawła II uczestniczyliśmy w debacie oksfordzkiej, której 
teza brzmiała "Wolontariat to bardziej akt filantropii niż 
troski o dobro wspólne" gdzie po stronie propozycji stanę-
ło IV LO z Tarnowa, a po stronie opozycji LO z Krakowa. 
Po ciężkich zmaganiach obu drużyn ostatecznie debatę 
wygrało LO z Krakowa wynikiem; 3-0. Po wysłuchaniu 
całej debaty stwierdziliśmy, że było to bardzo zaskakujące 
zdarzenie, ponieważ nie spodziewaliśmy się, iż spotkamy 
tam osoby z Tarnowa. Po wyjściu z Uniwersytetu Jana 
Pawła II udaliśmy się pod słynne okno papieskie. Następ-
nie uczestniczyliśmy w Międzynarodowej Konferencji 
"Veritatis Splendor”, która odbyła się w Auli Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam mieliśmy 
okazję spotkać wiele znanych postaci ze świata kościoła, 

kultury i sztuki. Wśród uczestników konferencji byli mię-
dzy innymi kard. Stanisław Dziwisz, Krzysztof Zanussi, 
(sławny na całym świecie reżyser i scenarzysta filmowy), 
Patriarcha Grzegorz III Laham, (zwierzchnik Grecko-
Katolicki Kościoła Melchickiego, Syria), Magdalena Sie-
mion (autorka książki „Teologia ciała. Seks według Jana 
Pawła II Cię wyzwoli”). 
 Po tym obfitym w wydarzenia dniu udaliśmy się  
w drogę powrotną do domu. 
 Uważam, że wyjazd ten był niezwykle owocny.  
Mogliśmy na własne oczy zobaczyć jak wielką moc ma 
wolontariat i jak wielu ludzi się w niego angażuje. Czuliśmy 
się zaszczyceni i wyróżnieni przebywając w kręgu tak wielu 
ważnych i znanych postaci. My, Jana Pawła uczniowie,  
z niewielkiej szkoły noszącej jego imię, z małej miejscowo-
ści, mogliśmy dać piękne świadectwo na arenie międzyna-
rodowej.  
 

Katarzyna Dziuban, kl. III gim. 

W dniach 7-8 paź-
dziernika odbyła się 

wycieczka w Bieszcza-
dy. Wzięli w niej 

udział głównie wo-
lontariusze stowa-

rzyszenia Wszystkie 
Dzieci Nasze Są.  

W pierwszy 
dzień chodząc po górach i zwiedzając przeszli-

śmy ponad 18 km. W tym dniu uczestniczyliśmy 
również w wydarzeniu o nazwie: Różaniec  

do granic. Natomiast w drugi dzień naszym ce-
lem stała się ,,Chatka Puchatka”. Wspaniałe, po-
zwalające odpocząć miejsce na wzgórzu. Pogoda 

nie każdemu dopisywała, ale przyjemności wy-
magają poświeceń. Wyprawę zaliczamy do uda-
nych. Każdego, kto nie miał okazji jeszcze po-
zwiedzać trochę bieszczadzkich gór serdecznie 
zachęcam. Nie pożałujecie, a wręcz przeciwnie 

będziecie w 100 % zadowoleni.  
Adam Rąpała, kl. III gim 

W Bieszczadach 

Było FANTASTYCZNIE !!!! 
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Chwila zadumy  

Wstaje mglisty dzień ponury, 
Dzwon od rana huczy z wieży – 

Dziś Zaduszki, Święto Zmarłych, 
Każdy na mogiły bieży…  

Czesław Maj 

►W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć w XII w., a pod koniec XV w. była już znana w całym kraju.  

►Pięknym polskim zwyczajem jest zapalanie znicza na grobach. Tradycja ta związana jest z pogańskim zwyczajem rozpala-

nia ognisk na mogiłach; wierzono, bowiem, że płomienie ogrzeją błąkające się po ziemi dusze. Ogniska rozpalano także  

na rozstajach dróg i w obejściach, aby wskazywać drogę duchom.  

►W nocy z 1 na 2 listopada nie należało wychodzić z domu. Wierzono, że w tę noc, zmarli księża odprawiają w kościołach 

msze, na które ze wszystkich stron przybywają zmarli. Spotkanie z nimi, a tym bardziej wejście do kościoła w czasie takiego 

nabożeństwa może być niebezpieczne. Po takiej mszy duchy zmarłych udają się do swych domów.  

►Do początku XX w. na wsiach polskich istniał zwyczaj przygotowywania w dniu poprzedzającym Dzień Wszystkich 

Świętych różnych potraw. Pieczono chleby, gotowano kaszę i bób, a na wschodzie kutię z miodem i wraz z wódką pozosta-

wiano na noc (na stołach) dla dusz zmarłych.  

►Warto dodać, że wyznawcy prawosławia ustawiali jedzenie na grobach. Wieszano też czysty ręcznik, obok stawiano mydło  

i wodę. Wieczorem uchylano drzwi wejściowe, aby dusze zmarłych mogły w swoje święto odwiedzić dawne mieszkania.  

Był to znak gościnności, życzliwości i pamięci. Zwyczajem było również nawoływanie zmarłych po imieniu. 

►Dziś na kilka dni przed Świętem Zmarłych i Zaduszkami ludzie porządkują groby, zdobią je kwiatami i zielonymi gałęzia-

mi.  

Informacje opracowane na podstawie artykułu „Zaduszki na wsi” , źródło: http://rme.cbr.net.pl 

Pierwotnie obrządki odprawiane w dniu tzw. Dziadów miały na celu na-
wiązanie kontaktów z duszami zmarłych oraz zyskanie ich przychylności. 
Obrzędy te stały się inspiracją dla Adama Mickiewicza i jego wielkiego po-
ematu narodowego „Dziady”, który poprzedzony był takimi oto objaśnienia-
mi autora:  

Dzień Wszystkich Świętych (1-go listopada) i Dzień 
Zaduszny (nazywany też Zaduszkami 2-go listopada) we-
dle polskiej tradycji są świętami pamięci o zmarłych.  

Pierwszy termin został ustanowiony w 835 r. przez 
papieża Jana XI ku czci zmarłych świętych. Ponad wiek 
później - w 998 r. ustanowiono Dzień Zaduszny, a to dzię-
ki opartowi benedyktynów z opactwa w Cluny, późniejsze-
mu świętemu Odilonowi.  

W polskiej tradycji  

„Dziady: Jest to nazwisko uroczystości obchodzonej 

dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, 

Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadów, czyli w 

ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta począt-

kiem swoim sięga czasów pogańskich i zwała się nie-

gdyś ucztą kozła, na której przewodniczył Koźlarz, 

Huslar, Guślarz, razem kapłan i poeta (gęślarz).  

Dziś pospólstwo święci dziady tajemne w kaplicach 

lub pustych domach niedaleko cmentarza…”. 
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Galimatias szkolny  

Dzień Edukacji Narodowej  
obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji 

Edukacji Narodowej w 1773 r. - pierwszego  
w Europie ministerstwa oświaty  

Złote myśli 

Jak stać się analfabetą?  
Należy wykształcić tak otoczenie, żeby same-

mu pozostać daleko w tyle.  
Stanisław Jerzy Lec 

* 
Człowiek uczy się przez całe życie,  

z wyjątkiem lat szkolnych. 
Gabriel Laub 

* 
Szerzenie niewiedzy o świecie musi być także  

naukowo opracowane. 
Stanisław Jerzy Lec 

* 
Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy. 

(Seneka) 

* 
Więcej nauczy się mądry od głupiego,  

niż głupi od mądrego.  
(japońskie) 

 wyszukała: Ada Mika, II gim 

 

14 października  
Dzień Edukacji Narodowej 

ciekawostki 
Australijczycy na pierwsze zajęcia idą w styczniu. 

Niemcy stosują oceny w skali od 1 do 6: jedynka 

to najlepsza ocena, szóstka jest najgorsza. 

W Hiszpanii promocję do następnej klasy otrzy-

muje się co dwa lata. 

We Francji obowiązek szkolny dotyczy dzieci  

w wieku od 6 do 16 lat. Uczniowie chodzą do 

szkoły aż sześć razy w tygodniu. Poza niedzielą 

mają tylko wolne popołudnia w środy i soboty. 

W Anglii co poniedziałek obchodzone jest święto 

flagi narodowej, które celebrowane jest przez  

godzinę, po czym rozpoczynają się lekcje. Nor-

malne zajęcia trwają dwie godziny, potem jest 

przerwa 15-minutowa. 

Justyna Załęska, kl. 7 

►Jeżeli zeszyt spadnie nam na ziemię i na nim nie 

staniemy, oznacza, że będziemy pytani. 

►Gdy kładziemy torbę na ziemi pieniądze uciekają. 

►Kiedy nie możemy się czegoś nauczyć, trzeba wło-

żyć przed snem książkę pod poduszkę. 

►13 dzień miesiąca – dzień pechowy.  

Anna Cygnar, II gim 

Często, na szkolnym korytarzu, słyszy-

my przesądy związane z nauką i szkołą. 

Oto kilka przykładów: 

Wszystkim życzymy !!! 
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Strefa Szafiar 

Co robią 2 herbaty na ringu? 

naparzają się 

* 

Kto najbardziej lubi pić lemoniadę? 

Helena 

* 

Co mówi ogórek gdy jest zdziwiony? 

Skisłem 

* 

Jaka jest ulubiona ryba rolnika? 

Orka  

„Bonusowe np.”„Bonusowe np.”„Bonusowe np.”   
Na łamy „Gadżetki” powraca kupon na dodatkowe „nieprzygotowanie” do zajęć lekcyjnych.  

Przypominamy zasady działania „Bonusowego np.”. 
Kup gazetkę, wytnij kupon, wypełnij, wrzuć do urny w bibliotece i czekaj na wyniki losowania.  
5 osób będzie mogło skorzystać z dodatkowego „nieprzygotowania”. Losowanie 2 listopada 
(czwartek) o godz. 10:35 w bibliotece szkolnej. Kupon jest ważny 30 dni kalendarzowych liczonych 
od momentu losowania. W tym miesiącu bonus obejmie historię. 

Suchar numeru 
Co mówią chemicy gdy grają w karty? 

Potasuj  

* 

Co robi żołnierz na egzaminie? 

Strzela  

* 

Dlaczego zakład pogrzebowy to słaby biznes? 

bo klienci nie wracają  

przygotowała klasa 6 

Nie wiesz w co się ubrać? 

 wszystkie ubrania już ci 

się znudziły? 

Sprawdź co kryje twoja 

szafa!!! 

Przed Wami miejsce, 

gdzie znajdziecie propozy-

cje stylizacji przygotowa-

nych przez Klaudię Jodłow-

ską i  Annę Sowę z klasy 5. 

Mamy nadzieję, że będzie 

się cieszyło waszym zainte-

resowaniem. 

Redakcja  
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czytadełko 

Warto przeczytać... 
 Sięgnąłem akurat po tę pozycję, ponieważ zaintrygowała mnie już sama okładka  
i krótki opis z tyłu książki. Seria nosi tytuł ,,Zwiadowcy", a pierwsza z trzynastu części opo-
wiada o ,,Ruinach Gorlanu". 

Głównym bohaterem książki jest 16-letni Will. Ten młodzik chciał zostać Zwiadowcą. 
Aby mógł nim zostać musiał przejść wieloletni trening , który obejmował takie zadania jak 
przechodzenie  w lesie z plamy cienia do cienia,  strzelanie z łuku, czy umiejętność przetrwa-
nia w lesie. Jego pierwszym trudnym zadaniem było śledzenie kalkar -okrutnych  stworów, 
które miały postać pół - niedźwiedzia pół - małpy. To zadanie wykonywał ze swoim mi-
strzem Haltem. Gdy wpadli na pierwszy trop kalkar zorientowali się, że one szykują na nich 
pułapkę. Musieli zacząć z nimi nierówną walkę o przetrwanie...  

Moim zdaniem książka jest warta uwagi .Akcja jest szybka i nieprzewidywalna.  
Opisy stworzeń i ludzi są bardzo ciekawe. Każda z kolejnych części książki ,,Zwiadowcy" skłania nas, aby sięgnąć 
po kolejny tom. Według mnie książka jest skierowana do odbiorców w moim wieku, doskonale rozwija wyobraźnię 
i sprawia, że czytanie daje nam radość.  

Hubert Wróbel , kl.4  

 

Clash Royale jest bardzo dobrą i wciągającą grą. Gdy wchodzimy do gry mamy samouczek 

jak grać. W grze mamy dwie wieże i jeden zamek. Celem gry jest zniszczenie dwóch albo jednej 

wieży i zamku. W grze mamy karty, którymi gramy. Między innymi są tam: legendy, zwykłe karty 

oraz rzadkie i super rzadkie. Karty „dropi” się ze skrzyń. Skrzynie są legendarne, magiczne, super 

magiczne, darmowe, złote, czempionowe i wiele innych. Grafika gry jest bardzo dobra. Ocena gry 

10/10. 

Jan Knapik, Paweł Smalarz, kl. 6 

 

Auto-Mobilni  

Określany jako „Fascynujący Zwiastun Motoryza-
cyjnej Rewolucji”. Eksperci Mercedes-Benz opisując 
go używają również sformułowań: 

„opływowy kształt i wyraziste linie” 
„luksusowy salon w najlepszym wydaniu” 

„wnętrze jako przestrzeń cyfrowa” 
„sygnały wizualne i akustyczne zapewniające  

większe bezpieczeństwo” 
„rewolucyjna konstrukcja” 

„1100 kilometrów bezemisyjnej jazdy” 

Przedstawiamy Wam  

jeden z ciekawszych modeli samochodu 

koncepcyjnego firmy Mercedes-Benz  

F015    

My zwrócimy Waszą uwagę na Wnętrze - po odwróce-
niu przednich foteli do tyłu wygląda bardziej, jak mini-
sala konferencyjna, albo lotniskowa loża VIP. Mercedes-
Benz chce zresztą, aby pasażerowie F015 nie przejmowali 
się takimi rzeczami, jak prowadzenie samochodu. 

Jan Knapik i Paweł Smalarz, kl. 6 
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Sportowy  telegraf  

Ze szkolnego  

podwórka  

Zachęcamy wszystkich wielbicieli sportu do przeczytania wywiadu  
z Mariolą Karaś (Olszynianką) zwyciężczynią sztafety 4 x 400 m na Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Europy. Wywiad znajduje się na stronie 4 obecne-
go wydania Gadżetki.  

Marioli gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych! 
Redakcja 

Islandczycy kolejny raz dokonali niemożliwego: półprofesjonal-

na liga, liczba mieszkańców Islandii - ponad 337 tys. (odpowiednik 

polskiego Lublina) i awans do najważniejszego piłkarskiego tur-

nieju na świecie. Ponad rok po świetnych wynikach na EURO re-

prezentacja małej wyspy znowu zadziwiła wszystkich.  

Trener reprezentacji - Lars Lagerbaeck , 
Kapitan: Aron Gunnarsson, 
Barwy: Niebiesko - białe, 
Gwiazda zespołu: Gylfi Sigurdsson - 26-letni pomocnik Swansea City, klubowy kolega Łukasza  
Fabiańskiego. Seniorską karierę rozpoczął w Reading w 2008 roku, później grał m.in. w Hoffenheim  
i Tottenhamie Hotspur. Słynie z umiejętności wykonywania stałych fragmentów oraz strzałów z dystan-
su, a w Swansea wyróżnił się też licznymi asystami. W drużynie narodowej rozegrał 38 meczów i zdobył 
13 bramek, w tym jedną w towarzyskim meczu z Polską w listopadzie 2015 roku. 
Ważniejsze sukcesy: Największym sukcesem Islandii jest występ i wyjście z grupy na Euro 2016. 

Krzysztof Rąpała, kl. 6 

Sensacja eliminacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

Reprezentacja  Islandii w Piłce nożnej  

Reprezentacja Islandii 

Mariusz PudzianowskiMariusz PudzianowskiMariusz Pudzianowski   
polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA), wcześniej 
utytułowany strongman i rugbysta. 
Tytuły, które zgromadził to: ośmiokrotny Mistrz Polski 
Strongman, sześciokrotny Mistrz Europy Strongman, pię-
ciokrotny Mistrz Świata Strongman, trzykrotny drużynowy 
Mistrz Świata Par Strongman, mistrz Super Serii, zwycięzca  
i finalista wielu innych zawodów siłaczy. Mariusz Pudzia-
nowski jest synem sztangisty, Wojciecha Pudzianowskiego, 
który był jego pierwszym trenerem sportów siłowych. Pu-
dzianowski rozpoczął treningi siłowe i brał udział w zawo-
dach w wyciskaniu. Jak twierdzi, jako strongman osiągnął 
już wszystko, dlatego podjął nowe wyzwanie sportowe. Po-
nieważ od kilkunastu lat trenuje amatorsko sporty walki, 
chciał spróbować swych sił w oficjalnym pojedynku. Obec-
nie Mariusz Pudzianowski trenuje boks, MMA. 

Dawid Karaś, kl.6 

nasz idol 
Mariusz Mariusz Mariusz    

PudzianowskiPudzianowskiPudzianowski   

Data urodzenia:  
7 lutego 1977 r. 
Miejsce urodzenia:  

Biała Rawska 
Wzrost/Waga:  

183cm/ 114 kg  
Styl walki:  
Karate Kyokuhin, boks, MMA  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszane_sztuki_walki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strongman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_Europy_Strongman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Awiata_Strongman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BCynowe_Mistrzostwa_%C5%9Awiata_Par_Strongman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BCynowe_Mistrzostwa_%C5%9Awiata_Par_Strongman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Super_Seria
https://pl.wikipedia.org/wiki/7_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1977
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Barwy jesieni 

Jesienne święto poetów w Szkole Podstawowej w Olszynach przybrało formę jesiennego krajobrazu. Ucznio-
wie klasy III gimnazjum przygotowali kompozycję jesienno- poetycką. W barwach jesieni, w liściastych kształ-
tach pojawiły się wiersze- te znane, czytane na lekcjach i te mniej znane. Wśród poetów bardzo zasłużonych  
i znanych pojawili się nasi regionalni, współcześni twórcy. Poezja zawitała również do kącika czytelniczego - 
POCZYTALNIA, aż się prosi wykorzystać słowa dziecięcej piosenki o jesieni, której parafraza w wykonaniu 
naszych uczennic brzmi: 

Hej, zbieramy wiersze, 

wiersze rymowane  

słowem i uczuciem  

pięknie przetykane 

Jesienne święto poetów zawitało również  
do gazetki szkolnej „Gadżetka”, gdzie w numerze 
wrześniowym i październikowym, ukazywały się 
wiersze uczniów naszej szkoły.  
Pozostaje powtórzyć nam za Gombrowiczem: 
Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie 
zachwycać nas, a więc zachwyca. 

opiekun 
Bożena Brzęczek 

jesień przyszła 

rys. Ada Mika 
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Bitwa zacięta zacznie się zaraz. 
Białych z czarnymi na wielu polach naraz. 
Do szachownicy dwóch podchodzi graczy 
I bierki stawia bez wielkiej rozpaczy: 
Wieże na rogach, obok nich skoczki. 

Na środku zaś króla 
Z hetmanem u boku, 

By bez niego nie robił choć jednego kroku. 
Skoczki mają gońców za sąsiadów 

Dlatego nie boją się żadnych napadów. 
Pionki przed nimi, w jednym szeregu, 

Położone ostatnie, gotowe są do biegu. Partia rozpoczęta: 
Rywale w skupieniu robią różne ruchy, 

Wszystkim swoim bierkom, dodając otuchy. 
Zakończona bitwa- „mat” na szachownicy! 

Podają sobie ręce dawni przeciwnicy. 

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywo-
jennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964; obecnie obowiązuje 
ona nieprzerwanie od 1977 roku, z tym że do 1995 r. czas letni w Polsce 
był odwoływany w ostatnią niedzielę września. Od 18 lat czas zimowy 
wprowadzamy tak samo jak inne kraje – w ostatni weekend października. 
W 2017 roku zegarki  z czasu letniego na zimowy przestawiamy w nocy  
z soboty 28 października na niedzielę 29 października.  

Zmiana czasu na zimowy 

Z jakiej dokładnie godziny? Tym razem musimy przesunąć wskazówki zegara do tyłu, czyli z godziny 
3.00 na 2.00. To dobra wiadomość dla wszystkich śpiochów! Śpimy godzinę dłużej. Dlaczego przestawiamy ze-
garki? Teoretyczne założenia, które towarzyszyły wprowadzeniu czasu letniego, mają – według różnych źródeł – 
zapewniać oszczędności energii.  
Latem zmieniamy czas, aby lepiej wykorzystać światło dzienne. Czas letni jest dopasowany do przeciętnej aktyw-
ności człowieka. Korzyści mają również wynikać ze wzrostu bezpieczeństwa – większa część aktywności ludzi 
ma miejsce, gdy na zewnątrz jest jasno, stąd m.in. mniejsze ryzyko aktów wandalizmu czy wypadków drogowych. 

Czas jest zmieniany w około 70 krajach na świecie, w tym prawie we wszystkich państwach europejskich 
poza Islandią i wielu innych, m.in. w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii. 
Konieczność dostosowania wskazań zegarków jest, na szczęście, coraz mniej kłopotliwa. Wskazania w większo-
ści urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, tablety, komputery, czy zegarki elektroniczne są 
korygowane w sposób automatyczny. Dzięki temu możemy bez obaw o pomyłkę zerknąć w niedzielny poranek 
na czas w naszym smartfonie. 

Jak się gra w szachy?  

Ty jesteś generałem! 

Partia szachów jest jak bitwa 
dwóch armii: białej i czarnej. Każdej 
armii rozkazuje przenikliwy generał – 
ty lub twój przeciwnik! Każdy gene-
rał dowodzi takimi samymi siłami  
(po 16 bierek) rozmieszczonymi  
na polu walki (szachownicy). Obaj 
generałowie siedzą twarzą w twarz po 
obu stronach szachownicy i po kolei 
wysyłają do boju swoich żołnierzy. 
Ich celem jest rozbicie wrogich sił  
i danie mata wrogiemu królowi za-
pędzając go do matni, z której nie ma 
wyjścia. Bitwę wygrywa generał, który 
pierwszy zamatuje wrogiego króla   
- i gra skończona! 

Często mówi się o szachach,  

że są „królewską grą”. Wiele wie-

ków temu królowie i władcy, kiedy 

grali w szachy ćwiczyli praktyczne 

umiejętności przewidywania ruchów 

przeciwnika. Obecnie przeprowadzo-

no wiele badań i testów, które udo-

wodniły, że szachy mają wiele walo-

rów edukacyjnych. 

Justyna Starzyk 

Adriana Mika 

Opiekun Marta Janik 

Lekcja nr 1 

Król to kluczowa 
figura w a szachach 

http://gadzetomania.pl/10727,jak-oni-to-zrobili-czyli-najdziwniejsze-wypadki-samochodowe
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„Opowiem Ci historię ...” 

Pomnik Grunwaldzki w Krakowie 

Tuż przed wybuchem I wojny światowej w Galicji, znajdującej się pod zaborem austriackim, zorganizowano 
wiele uroczystości które stały się pretekstem do zamanifestowania polskości. Dzisiaj przedstawiamy Wam miejsca 
związane z naszą Małą Ojczyzną, w których demonstrowanie jedności narodowej przyczyniło się do budowania 
tradycji historycznej społeczności lokalnej.  

p. Katarzyna Bąk 

opieka merytoryczna: Katarzyna Bąk 

Pomnik konny króla Władysława Jagiełły na placu Jana Matejki w Krakowie. Wzniesiony 
został w 1910 r. z fundacji Ignacego Paderewskiego dla upamiętnienia 500 rocznicy 
bitwy pod Grunwaldem. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonano 15 lipca 1910 r.  
o godzinie 12 w południe. W uroczystości wzięło udział 150 tysięcy przyjezdnych gości  
i licznie zgromadzeni mieszkańcy Krakowa. Polska, będąc pod zaborami, znajdowała się 
wówczas w szczególnej sytuacji - odsłonięcie pomnika stało się więc formą manifestacji 
patriotycznych postaw Polaków. 

Dominik Niziołek, kl. II gim. 

Pomnik w Cedyni 
Bitwa pod Cedynią to jedna z pierwszych bitew Polski. Rozegrała się w 972 roku. 

Wojska Mieszka I pokonały wówczas wojska niemieckie, które najechały na Pomorze 
Zachodnie. Do bitwy pod Cedynią doszło niedaleko Szczecina. W 1972 r. został tam 
wzniesiony pomnik z okazji 1000-lecia bitwy. Mój dziadek Antoni Kołek odbywał wte-
dy służbę wojskową w Szczecinie. Został przydzielony wraz z innymi żołnierzami  
do budowy tego pomnika.  

Antoni Kołek ur. 1950 r. w Ołpinach był najstarszy z ośmiorga dzieci.  
Po ukończeniu szkoły w Gorlicach odbył służbę wojskową w Szczecinie  
w oddziale saperów. Tam został przydzielony do budowy pomnika upamiętnia-
jącego 1000-lecie bitwy pod Cedynią. W 1972 r. przy pracach końcowych przyda-
rzył mu się wypadek, w którym złamał rękę. Po odbytej służbie wrócił do Ołpin 
gdzie ożenił się z Marią Pyzik. Miał pięcioro dzieci, piątym dzieckiem była moja 
mama. W 1983 r. zamieszkał wraz z rodziną w Bieczu. Pracował w Poszukiwa-
niach Nafty i Gazu. Zmarł w 1sierpnia 2011r. Był wspaniałym dziadkiem. 

Ada Mika, kl. II gim 

W centrum Olszyn znajduje się pomnik z roku 1910 upamiętniający zwycięską  
dla Polaków bitwę pod Grunwaldem. Pomnik ufundowany został przez Józefa Bąka w 
500 rocznicę tego wydarzenia. W czasie II wojny światowej Niemcy uznali, że pomnik 
upamiętniający klęskę ich poprzedników pod Grunwaldem uwłacza ich honorowi i zde-
cydowali się go zburzyć. Wówczas dwóch mieszkańców Olszyn – Aleksander Sterkowicz 
i Władysław Bąk część pomnika, na której był napis zaszalowali i zamurowali aby  
nie uległ zniszczeniu. Okupanci stwierdzili brak uwłaczającego napisu i zrezygnowali ze 
zburzenia. Po wojnie usunięto zaprawę cementową odsłaniając na powrót napis: 
„Pamiątka 500 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem 1410 – 1910”. Przy tym 
pomniku w okresie międzywojennym odbywały się manifestacje mieszkańców Olszyn 
z okazji wydarzeń i rocznic państwowych. 

 Hubert  Augustyn, kl. II gimnazjum 

Pomnik Grunwaldzki w Olszynach 

Pomnik Grunwaldzki  
w Olszynach 

Z kart  

rodzinnego  

pamiętnika 

Ignacy Paderewski w trakcie uroczystości w 1910 r. 

Antoni Kołek  

Zdjęcia pochodzą z archiwum rodziny Mików 

Amelia Mika, kl. 5  

Antoni Kołek przed pomnikiem w Cedyni 
zdjęcie zostało wykonane 15.06.1972 r.  
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opieka merytoryczna: J. Lenard-Mosoń,  M. Kras 

Halloween takes place on the 31st of October, the day before All Saints’ Day, which it is related to. 

It’s roots can also be traced to the Celtic festival Sashimi. People prepare for the holiday by decorating 

their houses with jack-o’-lanterns made from carved pumpkin, spider webs, skeletons and other items 

connected to death. A very popular practice among children is trick-or-treating. They dress up in cos-

tumes and visit their neighbors saying “Trick or treat!”. Usually they receive handfuls of sweets but  

if someone fails to reward them with some candy, they play tricks on them, for example by “decorating” 

their houses and garden with toilet paper. Here are some examples of tricks. 

Happy Halloween! 

Ogłaszamy konkurs  
„Stół dziękczynny”  

Tematem konkursu jest Święto Dziękczynienia  
i związane z nim atrybuty, takie jak indyk,  

róg obfitości, czy kapelusz pielgrzyma.  
Wszystkie szczegóły znajdziecie na plakatach, które 

pojawią się już niedługo.  
Zapraszamy do wzięcia udziału!!!! 

Uwaga, Uwaga !!! 

Halloween is closer and closer. Halloween is 

one of the best-known American tradition.  

In recent years it has become more and more 

popular in the countries outside the United 

States and Great Britain, where the holiday 

comes from. 

materiały przygotował Konrad Kamiński, kl. III gim 
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Bajtelkowo 

Jarzębina 
Już lato odeszło i kwiaty przekwitły, 

a jeszcze coś w słońcu się mieni. 
To w polu i w lesie czerwienią się, spójrzcie, 

korale, korale jesieni. 
Refren: 

Idzie lasem Pani Jesień, 
jarzębinę w koszu niesie. 

Daj korali nam troszeczkę, 
nawleczemy na niteczkę. 

2. Włożymy korale, korale czerwone 
i biegać będziemy po lesie. 

Będziemy śpiewali piosenkę jesienną, 
niech echo daleko ja niesie. 

Refren: 
Idzie lasem Pani Jesień ...  

 
Autor tekstu: Anna Chodorowska  
Kompozytor: Adam Markiewicz 
Rok powstania: 1995 

 

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

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

Pokoloruj dary Jesieni 

Wiosną jest zielone,  

potem w słońcu żółknie. 

Jesienią szarzeje,  

zimą jest bielutkie.  

Berecik czerwony  

w białe kropeczki. 

Nie chcą go brać dzieci,  

ani wiewióreczki.  

Mały jeż zgubił się w lesie i nie może znaleźć 
schronienia, które przygotował sobie na zimę. 
Pomóż mu dotrzeć do celu, jeśli wiesz, że  dro-
gę wskazuje mu liczba 14. 

Labirynt  

Materiał pochodzi z dwutygodnika dla dzieci  
„Świerszczyk” (nr 20) zachęcamy najmłodszych  
do przeglądania tego magazynu. Gwarantujemy doskona-
łą zabawę i przygodę edukacyjną. 

Redakcja  
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Zaznacz właściwe odpowiedzi  

i dowiedz się,  

jakim typem ucznia  

jesteś!   

Okiem najmłodszych…. 
W tym numerze przedstawiamy wypowiedzi 4-klasistów na temat, organizowanej  

przez szkołę, dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka. Zapytałyśmy również naszych Pierwszaków 
jak czują się w nowej dla nich sytuacji. 

Natalia Niemiec i Marcelina Bajorek, kl.6  

Karolina Szarowicz, Katarzyna Rąpała  
Kacper Bąk,  Karolina Ryndak , kl. 4 

Co Wam się podobało   

na dyskotece szkolnej?  

Karolina: Była świetna muzyka. 
Katarzyna: Mogłam na tą zabawę 
ubrać ładny strój. 
Karolina: Podobał mi się nastrój  
na dyskotece. 
Kacper: Świetnie mi się tańczyło  
z innymi osobami. 

1. Ilu masz przyjaciół?  
A. 1-3, 
B. 3-5, 
C. 5 i więcej.  

2. Ktoś wpadł niechcący na Ciebie w korytarzu co 
robisz?  
A. Zwracam mu uwagę i idę dalej, 
B. Idę do nauczyciela dyżurującego,                          
C. Oddaję mu i na niego krzyczę.  

3. Czy lubisz się uczyć? 
A. Tak, nawet lubię,  
B. Średnio, 
C. Nie znoszę! 

4. Co myślisz kiedy nauczyciel zwraca Ci uwagę?  
A. W sumie ma rację, ale nie mogę powstrzymać się 
od rozmów, 
B. No, nie znowu się czepia,  
C. Jak on tak może! Przecież rozmawiam o czymś 
ważnym!  

Większość odpowiedzi A: 
Gratulacje! Dobrze się uczysz, jesteś raczej spokojnym i 

rozsądnym uczniem.  Uczniowie cię lubią i masz dobre rela-
cje z nauczycielami.  

Większość odpowiedzi B:  
Uczysz się dobrze, ale nie najlepiej z klasy. Jesteś raczej zna-
ną osobą w szkole i masz szczęście w życiu.  Musisz popra-

cować nad postawą i relacjami z nauczycielami.  
Większość odpowiedzi C: 

Wszyscy w szkole cię znają. Nie uczysz się! Masz słabe oce-
ny i zachowujesz się nie odpowiednio! Musisz wiele zmie-

nić, aby stać się kimś lepszym!  

Wyniki: 

Paulina Dziuban, kl. 7 

Jakie są Wasze pierwsze wrażenia po kilku tygodniach Jakie są Wasze pierwsze wrażenia po kilku tygodniach Jakie są Wasze pierwsze wrażenia po kilku tygodniach 
klasy pierwszej?klasy pierwszej?klasy pierwszej?   
Szymon: Cieszę się, że poznałem nowych przyjaciół. 
Agnieszka: W I klasie bardzo mi się podoba, ponieważ uczę 
się pisać i liczyć. 
Aleksandra: Jako pierwszak nauczyłam się samodzielności.  

Agnieszka Niemiec, Aleksandra 
Sobieraj, Szymon Sowa, kl. 1  

Nasi pierwszoklasiści 

 

Quiz 
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nadchodzące  

wydarzenia 

● 1/11/2017r. – Dzień Wszystkich 

Świętych, 

● 2/11/2017r. – Dzień Wszystkich 

Zmarłych, potocznie zwa-

ny Zaduszkami, 

● 10/11/2017r. – Wyśpiewajmy Nie-

podległość!  

● 11/11/2017r. –  Narodowe Święto 

Niepodległości,  

● 23/11/2017r. – Zebranie Rodziców,  

● 29/11/2017r. – Andrzejki, 

zapraszamy do udziału w  wydarzeniach 

organizowanych przez szkołę  

Wyśpiewajmy Niepodległość! 

„Straszny dwór” Stanisław Moniuszko 

opera w 4 aktach 

10 listopada, godz.: 18:00  

Centrum Paderewskiego - Kąśna Dolna   

10 listopada 2017r. 10 listopada 2017r. 10 listopada 2017r.    

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w OlszynachSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w OlszynachSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach   

zaprasza nazaprasza nazaprasza na   

„Spotkanie z piosenką i poezją patriotyczną”„Spotkanie z piosenką i poezją patriotyczną”„Spotkanie z piosenką i poezją patriotyczną”   

 

historia 

Klasa ………. 

Kupon   na   „Nieprzygotowanie”Kupon   na   „Nieprzygotowanie”Kupon   na   „Nieprzygotowanie”   

Data wygaśnięcia: 3 grudnia 2017 r. 

„Bonusowe np.” „Bonusowe np.” „Bonusowe np.”    

……………………………… 
Imię i nazwisko 


