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W kwietniu 2018 r. minęła 78 rocznica tragicznych dla Polaków wydarzeń z 1940 r. Uczniowie szkoły pod-

stawowej oraz gimnazjum przygotowali montaż słowno-muzyczny, którego celem było złożenie hołdu Ofiarom 

Zbrodni Katyńskiej oraz uczczenie pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczel-

nych władz Związku Sowieckiego w 1940 r. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne sam wy-

stęp wzbogacony był dodatkowo prezentacją multimedialną. Zebrani mogli poczuć atmosferę minionych wyda-

rzeń. Była to nie tylko wspaniała lekcja historii oraz patriotyzmu, ale także wyraz szacunku młodego pokolenia 

dla przeszłości naszego kraju. 

Wymowne są słowa, które padły w finale programu artystycznego: 

Nie płaczcie. Oni są martwi, ale nie umarli. Nie są zamknięci w ziemi, ale wolni 

od ziemi. Nie ziemią przywaleni na zawsze, ale z jej czarnego wnętrza powstają-

cy, by pozostać w każdym z nas. Rozproszeni w nieładzie i w naszym doczesnym 

życiu, w naszych smutkach, radościach, wzlotach i upadkach, dobroci i podłości 

(...). W nieustannym, niepowstrzymanym życiu, w biegu czasu – oby do kresu 

barbarzyństwa. 
Katarzyna Bąk, Bożena Mężyk, 

Dzień  Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej  

Z okazji Święta Flagi oraz Święta  

Konstytucji 3 Maja uczniowie naszej szkoły 

wspólnie wykonali Flagi Państwowe, którymi 

udekorowali szkołę, w ten sposób oddając  

honor Barwom Narodowym.  

Bożena Mężyk, 

Przedszkolaki, rok szkolny 2017/2018 

Uczniowie II i III kl. gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 

ŚWIĘTO FLAGI  
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30 kwietnia 2018 roku odbyła się uroczysta akade-

mia upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 

Krótkie przedstawienie przygotowane przez uczniów 

klasy 4 przeniosło nas w czasie, pozwalając oddać hołd 

twórcom konstytucji i przypomnieć wydarzenia histo-

ryczne z nią związane. Uroczystość była jedną z form 

złożenia hołdu pamięci twórcom Konstytucji 3 Maja, 

doskonale wpasowała się również w działania szkoły 

związane z Rokiem 100-lecia Niepodległości Polski. 

Małgorzata Kras 

4 kl., rok szkolny 2017/2018 

Święto Narodowe Trzeciego Maja  

Gminne Uroczystości Rocznicowe  

na Cmentarzu Wojennym nr 113 w Olszynach  

Jednym z tych działań było - 8 maja 2018 roku - spotkanie społeczności Olszyn w historycznym miejscu – cmen-

tarzu z czasów I wojny światowej – w celu uczczenia pamięci walczących o niepodległość naszego państwa. Uroczy-

stość przygotowana została przy współpracy Szkoły Podstawowej w Olszynach z Urzędem Gminy Rzepiennik Strzy-

żewski, Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji oraz OSP w Olszynach. Wydarzenie miało podniosły cha-

rakter: odśpiewano hymn państwowy, odczytano Niepodległościowy Apel Poległych, nie zabrakło również modlitwy 

za walczących w obronie ojczyzny. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Olszyn wraz z nauczycielami we wzruszającym 

montażu słowno-muzycznym przybliżyli zebranym trudny okres walki Polaków o niepodległość. Wydarzenie zgroma-

dziło przedstawicieli władz samorządowych, środowisk kulturalnych, społecznych oraz pozarządowych naszego tere-

nu - stało się więc doskonałą okazją sprzyjającą budowaniu wspólnotowości struktur lokalnych społeczności.  

Koordynator programu 100 lat Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie  

Katarzyna Bąk 

Rok 2018 jest rokiem  

wyjątkowym w historii Polski 

– obchodzimy bowiem  

100-lecie Odzyskania Niepod-

ległości. Realizowany przez 

szkołę program „100 lat Nie-

podległości w naszej Małej 

Ojczyźnie”, poprzez szereg 

działań wpisuje się w ogólno-

polskie obchody 100-lecia 

odzyskania niepodległości.  
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X Gminny Konkurs Ortograficzny przebiegał pod hasłem „W 100-lecie Niepodległości". Do zmagań konkurso-

wych przystąpiło 15 uczniów z klas gimnazjalnych z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski. Tekst dyktanda utrzy-

many był tonacji patriotycznej i lokalnej - odnosił się do wydarzeń historycznych, których świadkiem była Nasza 

Mała Ojczyzna. W tym roku tytuł Mistrza Ortografii i Pióro Wójta wywalczyła Patrycja Gąsior z Gimnazjum w Rze-

pienniku Biskupim. Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Rzepiennik Jutra za obdarowanie uczestników konkur-

su flagami narodowymi. Taki miły gest w przeddzień majowego święta. 

Koordynatorka projektu: Bożena Brzęczek 

„W 100 - lecie Niepodległości” Dyktando Ortograficzne  

o tytuł Mistrza Ortografii  i  Pióro Wójta  

27 maja 2018 r. klasa 5 udała się zwiedzać szcze-
gólne miejsce, kolebkę polskości – Kraków.  
Po przyjeździe do Krakowa udaliśmy się na  
Wawel. Niezapomniane wrażenie na uczniach 
wywarł m.in.: widok Krakowa z wieży Dzwonu 
Króla Zygmunta, Katedra Wawelska w której znajdu-
ją się groby królów polskich i wybitnych Pola-
ków, czy renesansowy dziedziniec zamku wawelskie-
go. Nieodzownym punktem każdej zwiedzającej 
Kraków wycieczki jest pomnik Smoka Wawelskie-
go. W drugim etapie wycieczki piątoklasiści wzięli 
udział w lekcji muzealnej w Podziemiach Rynku 
Krakowskiego – gdzie w interaktywny sposób 
przedstawione zostały im początki miasta. Sam 
Rynek to wyjątkowe miejsce, z niezmiennymi od 

lat symbolami Krakowa – Kościołem Mariackim, renesansowymi Sukiennicami, Ratuszem, pomnikiem Adama Mickiewicza (przy 
którym klasa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie) oraz klimatycznymi kawiarenkami. Wizyta w jednym z najstarszych 
miast Polski przyniosła uczestnikom wiele niezapomnianych wrażeń, zaś sam Kraków to miejsce pełne uroku skrywają-
ce jeszcze wiele  miejsc godnych zwiedzenia.  

Katarzyna Bąk, Bożena Mężyk 

Wawel, rok szkolny 2017/2018 

Uczestnicy konkursu , rok szkolny 2017/2018 

Kraków -  kolebka polskości  
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W roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości uczniowie naszej szkoły zostali włączeni w rozmaite pro-
jekty i przedsięwzięcia edukacyjne odnoszące się do tak ważnej 
rocznicy. Doskonałym przykładem zaangażowania uczniów był 
projekt edukacyjny realizowany na lekcjach historii w klasie 4 i 7 
szkoły podstawowej oraz 3 klasie gimnazjum Polacy dla Niepodle-
głej, kolejnym – VIII edycja Szkolnego Konkursu wiedzy o historii Pol-
ski „Wywalczyć Wolność”. Głównym założeniem tych działań była 
popularyzacja i upamiętnienie wydarzeń, osób związanych z od-
zyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę oraz po-
szerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących 
Polskę do odzyskania niepodległości.  

Katarzyna Bąk 
4 kl., rok szkolny 2017/2018 

Polacy dla Niepodległej  

Wystawa militariów z okresu  

walk o niepodległość  

 Odbywający się co roku w naszej szkole Dzień Rodziny, tematycznie powiązany był z obchodzonym Jubileuszem 

100-lecia Odzyskania Niepodległości. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się przygotowana przez księdza kate-

chetę Alberta Adamczyka „Wystawa militariów z okresu walk niepodległościowych Polaków”. 

Projekty/  konkursy/wizyty w miejscach pamięci  

Pozostałe działania realizowane ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości, o których należy wspomnieć to: 
Funkcjonująca zakładka na stronie internetowej szkoły 100 lat niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie. 
Wizyty w miejscach pamięci narodowej „Cena wolności” Edycja I – wizyta uczniów sp. w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau (maj 2018), 
„Cena wolności” Edycja II. – wizyta społeczności olszyńskiej w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau (sierpień  2018). 
Wstawa „Niepodległa” – wystawa biblioteczna tekstów, utworów i dzieł związanych z niepodległością Polski.  
Konkursy szkolne: 

 ►W stulecie niepodległości. Ważne wydarzenia w historii naszej wsi – konkurs literacki, 
 ►Polacy dla Niepodległej – konkurs artystyczny, 
 ►Miejsca Pamięci w mojej gminie – wystawa fotografii, 
 ►Konkurs na ścienną Gazetkę Niepodległościową 
 ►Plakat Niepodległościowy – konkurs plastyczny, 
 ►Początki państwa polskiego w legendach – konkurs plastyczny. 

Szkolny Projekt edukacyjny „Ocalić od zapomnienia” – zarchiwizowanie i skatalogowanie obiektów sakralnych (m.in.: kapliczek,  
krzyży przydrożnych) z terenu Olszyn z początku XX w. 
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 7 września już po raz piąty, spotkaliśmy się w szkole, aby 

wspólnie czytać literaturę polską. Było to spotkanie wyjąt-

kowe, bo w 100-lecie odzyskania przez Polską Niepodległo-

ści. W tym roku czytaliśmy fragmenty „Przedwiośnia” Ste-

fana Żeromskiego - utworu o nadziei, miłości i rewolucji. 

Wszyscy, którzy mieli ze sobą egzemplarze „Przedwiośnia”, 

otrzymali pamiątkowy stempel pieczęcią,  

którą otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP. 

 Po spotkaniu uczennice rozdawały pamiątkowe karty.  

Dziękujemy i zapraszamy za rok  

 Bożena Brzęczek - Koordynator akcji  

 17 września 2018 r., pod Pomnikiem Poległych 

Lotników w Olszynach odbyła się uroczystość upamiętnia-

jąca wydarzenia z 1944 r., które na trwałe zapisały się  

w historii naszej miejscowości – katastrofę samolotu Li-

berator nad Olszynami, gdzie zginęła cała załoga mło-

dych lotników udających się na pomoc walczącej Warsza-

wie. Śmiało możemy powiedzieć, że powstanie warszaw-

skie odbiło się echem również w naszej miejscowości. 

Uroczystość przygotowana została przez Szkołę Podsta-

wową im. Jana Pawła II w Olszynach przy współpracy z 

Urzędem Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Gminnym Cen-

trum Kultury Czytelnictwa i Promocji oraz OSP w Olszy-

nach. Wydarzenie miało podniosły charakter: odśpiewano 

hymn państwowy, odczytano Niepodległościowy Apel 

Poległych, nie zabrakło również modlitwy za walczących w obronie ojczyzny. Zebrani wysłuchali kilka słów skierowanych 

do nich przez pana Aleksandra Gucwę, autora książki „Odwaga i Nadzieja” traktującej o tragicznych losach załóg samolo-

tów zestrzelonych nad Banicą i Olszynami w sierpniu 1944 r. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Olszyn wraz z nauczyciela-

mi, w montażu słowno-muzycznym, przybliżyli zebranym wydarzenia sprzed 74 lat. Uroczystość zgromadziła przedstawi-

cieli władz samorządowych, środowisk społecznych i pozarządowych naszego terenu – wpisując się w Jubileusz Obcho-

dów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Katarzyna Bąk 

Narodowe Czytanie  

Gminne Uroczystości Rocznicowe przy  

Pomniku Poległych Lotników w Olszynach  
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W dniu 29.10.2018 r. klasa V i VI udała się  
do Tarnowa. Celem wycieczki była lekcja muzealna 
w  Okręgowym Muzeum  w Tarnowie oraz obejrze-
nie filmu o tematyce wojennej.  

Podczas pobytu w muzeum poznawaliśmy cieka-
wostki o husarii polskiej. Zobaczyć można było stro-
je oraz broń husarzy. Atrakcją okazały się warsztaty, 
podczas których uczniowie wykonywali hełmy husar-
skie tzw.: szyszaki. 

Kolejnym punktem wycieczki był seans w kinie 
Marzenie pod tytułem „Dywizjon 303. Historia praw-
dziwa” o polskich lotnikach, którzy stali się legendą 
Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. 

Na zakończenie wycieczki udaliśmy się na mały 
posiłek do McDonald’s. 

Anna Niziołek, klasa V 

Drzewa Niepodległości  

Lekcja Muzealna  

Drzewa Niepodległości 

to inicjatywa Samorządu Uczniowskiego -  

w obejściu szkoły zostało posadzonych kilkanaście 

sadzonek drzew, którym nadane zostaną imiona  

i nazwiska wybitnych Polaków. Drzewa  będą  

przypominać uczniom o obchodzonym  

w tym roku Jubileuszu. 

19 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Widowi-

sku Dumy i Radości, które zostało zorganizowane w Krakowie przez Kura-
torium Oświaty. Po przybyciu do Krakowa wszyscy zgromadzeni rozpoczęli 

ten uroczysty dzień Mszą św. na Wzgórzu Katedry Wawelskiej. Po niej odbył 
się przemarsz barwnego korowodu reprezentowanych szkół i placówek ulica-

mi Miasta Krakowa, z Katedry Wawelskiej do Parku im. dr Henryka Jorda-

na. Udział w takim widowisku stał się doskonałą okazję do zaprezentowania 
naszej Dumy i Radości z faktu, że żyjemy w wolnej Polsce i że pamiętamy o 

tych, którzy dla nas ją wywalczyli.  
Halina Duran  

Widowisko Dumy i  Radości  

delegacja uczniów szkoły  na Wawelu 
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