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Gazetka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach 

W numerze: 
● Lekcja Patriotyzmu 

Wyśpiewajmy Niepodłeglość! 

Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc 

Wypominki Narodowe 

● Janicka Zbójnicka w naszej szkole 

Spotkanie z Weroniką Gogolą 

● Jesteśmy samorządni 

Śniadanie daje moc! 

● Rozmawiamy ... 

Wywiad z ks. Albertem Adamczykiem 

● Szkolny wolontariat 

IV Integracyjna Spartakiada  

Bal Wszystkich Świętych 

● Przestrzeń swobodnej wymiany myśli 

Jak postrzegamy naszą szkołę? 

● Galimatias szkolny 

Wywiad z przewodniczącą SU 

● Na Marginesie  

Andrzejki 

W numerze: 
● Strefa „Szafiar”  

● Sportowy Telegraf 

● Czytadełko  

● Auto - Mobilni, Suchar Numeru 

● Co w matematyce π-szczy 

Szachy - lekcja nr 2 

● „Opowiem Ci historię ...” 

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 

Z kart rodzinnego pamiętnika Pietrasów 

● English Corner 

Thanksgiving 

● Bajtelkowo 

● Okiem  najmłodszych  

Mikołajki 

● „Szkolny Bigos” 

Nadchodzące wydarzenia 

Bonus na np. j. polski i WOS 

 

 

Nalejcie wosku na wodę, 
Ujrzycie swoją przygodę 

Słychałam od swej macierze 
Gdy która mówi pacierze 

W wigilię Andrzeja świętego 
Ujrzy oblubieńca swego (...) 

Nie kuś Bogiem ni jego świętami 
Nie pętaj sie czarami przeklętymi! 

Nie pomogą tobie lane woski, 
Jest każdej dar obiecany boski! 

Marcin Bielski, 1557 r. 
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Lekcja Patriotyzmu 

Narodowe Święto Niepodległości 

W tym roku obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Cała społeczność szkolna uczestniczyła w szeregu wydarzeń: uroczysto-
ści „Wyśpiewajmy Niepodległość” wyjazdu na operę „Straszny Dwór”  
w ramach festiwalu „Viva Polonia!” organizowanego przez Centrum I. J. Pade-
rewskiego w Kąśnej Dolnej oraz „Wypominkach Narodowe” przygotowa-
nych przez uczniów naszej szkoły i ks. katechetę Alberta Adamczyka. Jak co 
roku Szkoła Podstawowa w Olszynach stanęła na wysokości zadania  
i mogliśmy uczestniczyć w przedsięwzięciach mających na celu kształtowanie 
postaw patriotycznych i co najważniejsze kreowania poczucia przynależności 
narodowej. 

Wyśpiewajmy Niepodległość 

10 listopada 2017r. odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. Uczniowie wyśpiewali piosenki i wyrecytowali patriotyczne wiersze o na-
szym kraju. Klasa V oraz II gimnazjum wraz z wychowawczyniami: p. Bożeną Mężyk  
i p. Martą Janik, zaprosili nas na wspólne śpiewanie utworów związanych ze Świętem 
Niepodległości. Nasza szkoła miała zaszczyt zaprosić wielu gości m.in.: panie ze stowa-
rzyszenia ,,My Kobiety", przedstawicieli stowarzyszenia ,,Wszystkie Dzieci Nasze Są", pana 
Artura Gurbisza oraz pana Wójta Marka Karasia. Wszyscy zebrani aktywnie brali udział 
w akademii -  śpiewając i recytując. Całą uroczystość nagrywała telewizja ,,Pogórze".  
Na koniec można było poczęstować się piernikami w barwach naszej flagi. 

Natalia Mikrut, kl. 5 

 

Zachęcamy do obejrzenia  krótkiego filmu i fotorelacji z wydarzeń na: 
http://pogorze24.pl/olszyny-spiewem-i-wierszami-uczcili-pamiec-bohaterow/ 

10 listopada 2017r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wysłuchania 
w Centrum Ignacego Paderewskiego w Kąśnej Dolnej opery "Straszny 
Dwór" Stanisława Moniuszki w wykonaniu solistów Opery Śląskiej.  

Spektakl rozpoczął się o godzinie 18.00 i był podzielony na cztery akty. 
Opera opowiadała o dwóch braciach: Zbigniewie i Stefanie, którzy wrócili do 
domu po skończonej służbie wojskowej. Złożyli przysięgę, że się nie ożenią, 
ale ich stryjenka - pani Cześnikowa miała wobec nich inne zamiary. Odwie-
dzają oni starego przyjeciela - Miecznika. Poznają tam jego dwie, piękne córki. Młodzieńcy zaczynają się wahać. Tymczasem 
ich stryjenka chce ich ożenić z innymi pannami. W tym celu rozpowiada plotkę na ich temat. Jednak się jej to nie udaje. Bra-
cia wybierają sobie na żony córki Miecznika, w których są zakochani ze wzajemnością. Cały spektakl był bardzo piękny, 
wzruszający i sentymentalny. Na koniec wszyscy śpiewacy otrzymali bukiety kwiatów i ogrom braw od publiczności. Po spek-
taklu wszyscy cali i zdrowi wróciliśmy późnym wieczorem do swoich domów.  

Justyna Załęska, kl.7  

Viva  Polonia!  Ku  Pokrzepieniu  Serc 

Piątkowe patriotyczne popołudnie miało swoją kontynuację w wieczornym wyjeździe na operę „Straszny 
Dwór” do Kąśnej Dolnej, zorganizowanym przez Panią Katarzynę Bąk. Spektakl ten był częścią Festiwalu Viva 
Polonia! Ku Pokrzepieniu Serc, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Grupa młodzie-
ży spędziła niezapomniany wieczór, przy spektaklu w wykonaniu artystów Opery Śląskiej.  
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Patriotyczną puentą dla obchodów niepodległościowych  były Wypominki Narodowe przygoto-

wane przez ks. Alberta Adamczyka i młodzież z naszej szkoły. W niedzielę, po mszy świętej mieszkańcy 

Olszyn mogli doznać niesamowitych przeżyć, uczestnicząc w bardzo obrazowym przekazie przygotowa-

nym w oparciu o naszą trudną historię. Ks. Albert przeprowadził nas przez najtragiczniejsze momenty 

naszej historii. Pokazał ile cierpienia, łez i niesprawiedliwości doświadczyli Ci, dla których ważne były 

ideały : Bóg, Honor, Ojczyzna. Niezwykłym aspektem tego spotkania był fakt, że Dziadkowie, Rodzice  

i dzieci, Kapłani, nauczyciele…. wszyscy wspólnie uczestniczyli w tym wydarzeniu. I to jest najpiękniejsza 

lekcja patriotyzmu. Obserwując twarze Seniorów dało się zauważyć spadające ukradkiem łzy… Spektakl 

obudził wspomnienia, często niełatwe.  

Wypominki Narodowe w kościele parafialnym w Olszynach 

Lekcja Patriotyzmu 

 
Wypominki Narodowe w kościele parafialnym 

Wszystkie te wydarzenia pokazują jak ważną rolę w procesie edukacji i wychowaniu  
patriotycznym pełni szkoła i kościół. W małych miejscowościach, takich jak Olszyny to te dwa  
ośrodki są najważniejszymi centrami kultury. Tylko bezinteresowne działania środowiska szkol-
nego i parafialnego  mogły dać tak wspaniały efekt.  

Święty Jan Paweł II, Patron naszej szkoły powiedział: 

 „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej 
dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecier-
piała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.” 

Minione wydarzenia to nasz lokalny wymiar miłości szczególnej do Ojczyzny. Kolejne 

świadectwo, że Szkoła Podstawowa w Olszynach realizuje testament swojego Patrona. 

Bożena Brzęczek 
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Janicka Zbójnicka w naszej szkole 

Spotkanie z Panią Weroniką Gogolą było dla nas takim nietypowym przerywnikiem śródlekcyjnym. Bardzo pozytywnie 
zaskoczeni nagrodziliśmy naszego gościa brawami.  

Mam nadzieję, że postać Weroniki, jej sposób bycia, otwartość na świat i ludzi skłoni Was do pozytywnego patrzenia na świat. Zachęcam  
do lektury książki „Po trochu” i zapewniam, że będziecie zaskoczeni jak prosto opisuje pewne rzeczy. Pamiętacie Pilota z „Małego Księcia” i jego 
test dla dorosłych z obrazkiem przedstawiającym słonia połkniętego przez węża boa? Myślę, że książka Weroniki jest dla nas takim testem - 
testem na autentyczność - usłyszeliśmy od Pani Bożeny Brzęczek, organizatorki spotkania.  

Według mnie spotkanie z panią Weroniką Gogolą autorką książki „Po trochu” było bardzo interesujące, ponieważ opowiadała nam o swoim 
prawdziwym życiu i o tym co przeżyła na własnej skórze. Jak dowiadujemy się z książki, wiele w życiu przeszła a i tak bardzo wiele osiągnęła.- 
skomentowała Sylwia, uczestniczka spotkania. 

Kiedy pani na języku polskim powiedziała, że w piątek idziemy na spotkanie z pisarką 

Weroniką Gogolą to nic nam to nie mówiło. Nikt z nas nie znał tej Pani, mimo że pochodzi 

z Olszyn.  

Weronika Gogola - urodzona w 1988 r. w Nowym Sączu. Wyrastała  
w Olszynach, którym to postanowiła poświęcić swój debiut prozatorski. Tłuma-
czy ze słowackiego i ukraińskiego.  
Skończyła Ukrainoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. De-
biut jest wyrazem wdzięczności za wszystko, co dała jej Ojcowizna. Konse-
kwentnie buduje swoją Córowiznę. 

Kim jest Weronika Gogola? 

Wszyscy spodziewaliśmy się wystylizowanej Pani, która popatrzy na 
nas z wyższością i będzie starała się być dla nas miła … Tymczasem 

zobaczyliśmy miłą, uśmiechniętą, młoda dziewczynę, która patrzyła na nas przyjaźnie i rozmawiała z nami jak z rówieśnika-
mi… Tego się nie spodziewaliśmy…. Pani Weronika urzekła nas swoją bezpośredniością  
i ….demonicznym śmiechem, który, jak sama mówiła, jest jej znakiem rozpoznawczym.  Zdumiewające jak można podchodzić 
do siebie bez kompleksów i umieć śmiać się z samego siebie - szkoda, że wielu z nas tego nie potrafi.  

Rocznik 1988 kontra 2002-2003 

Spotkanie z Weroniką Gogolą zorgani-
zowane było w związku z wydaniem  
jej książki „Po trochu”, która ukazała się  
na początku roku i doczekała się licznych, 
pochlebnych recenzji.  

Po Trochu ... 

Najlepsze historie ze swojego życia zawsze opowiada się po trochu, po kawałku,  
to zwykle jakieś urywki, fragmenty. Ktoś coś zapamiętał i z tej pamięci rodzą się 
najpiękniejsze opowieści. Zupełnie tak, jakby siąść z przyjacielem i zacząć mu opo-
wiadać: o sobie, o dzieciństwie na wsi, o Mamie, a jeszcze bardziej o Tacie,  
o wujkach, ciotkach, kuzynach. W takich chwilach chodzi o to, by mówić normalnie 
– bez zadęcia, bez patosu, bez wstydu: o pierwszych widzianych pożarach, o stratach, 
które przygotowują nas na kolejne odejścia, o czarach, o sikaniu na stojąco, o wsi,  
o „fuszkach życia”, o tym, że Mama mogłaby być Stingiem, a nie jest tylko dlatego, 
że jej się nie chce. I właśnie tak, jak w zwykłym życiu, o najważniejszych sprawach,  

i o tych całkiem zwyczajnych, które zna każdy – 
mówi się w Po trochu. Tak właśnie wyglądało nasze spotkanie: po trochu czytaliśmy,  

po trochu pytaliśmy, Pani Weronika odpowiadała nam po trochu…. 

„Są w Olszynach takie miejsca,  do których wracam z sentymentem. To jest na 
pewno Porębisko, znacie Porębisko?- pytała ze śmiechem Weronika- Moi 
znajomi zawsze byli rozczarowani, ze to moje magiczne Porębisko to taki byle 
jaki lasek….bo spodziewali się…sama nie wiem czego- mówiła. Drugim 
takim miejscem były Potoki, o którym Ojciec opowiadał nam historie rodem z 
Dzieci z Bullerbyn, o magicznym źródełku dającym niezwykłą siłę.  

Po trochu o Olszynach … Po trochu o wspomnieniach … 

Mam pamięć absolutną i detaliczna i jak nacisnę jakiś guzik 
potem puszcza się lawina wspomnień. Ta książka jest tak napisa-
na na tej zasadzie , że jedno wspomnienie generuje kolejne. Strasz-

nie dużo pamiętam. Postanowiłam te książkę napisać na wypa-
dek, gdybym straciła pamięć. Też dla siebie, dla Olszyn, dla mojej 

Rodziny jako kapsułę czasu, w której zamknę te rzeczy.  

….każde pokolenie mówi, ze za naszych czasów było inaczej. Moja babcia to mówiła mojej ma-

mie, moja mama mnie a ja to mówię dziś wam, czy ludziom w waszym wieku. Zmieniają się cza-

sy, ale poczucie tego, ze jesteś nikim, ze masz pryszcze i tłuste włosy i nikt cię  nie kocha  pozostaje to samo.pierwsze miłości zostają te same i 

pierwsze nienawiści też zostają te same. Zmienia się trochę język. Na przykład jak patrzę co pisze na fb moja mała kuzynka, to tam jest jakiś 

kod IT, którego ja nie rozumiem, a przecież jestem rocznik `88, czyli nie jestem jakaś strasznie stara rakieta…..te rzeczy się zmieniają, ale myślę, 

ze poczucie tego ,że musisz się zbuntować pozostaje to samo - podsumowała Pani Weronika.  

Po trochu o młodości … 

Opracował zespół redakcyjny 
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8 listopada 2017 r., w Dniu Śniadanie Daje Moc wszyscy najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej wraz  
z wychowawcami obchodzili ogólnopolskie święto śniadania. 

W tym dniu uczniowie wraz z wychowawcami oraz rodzicami przygotowali wspólne, pożywne śniadanie  
w klasach. Przynieśli potrzebne produkty, z których wykonali zdrowe, smaczne i kolorowe kanapki. Na stole nie 
zabrakło również owsianki. Był także deser owocowo - warzywny przygotowany w formie szaszłyków, jogurty  
i soki owocowe. Poza zjedzonym smacznym i zdrowym posiłkiem, dzieci dowiedziały się dlaczego śniadanie jest 
tak ważne dla prawidłowego rozwoju ich organizmu. To dzięki niemu mają energię do nauki, lepiej koncentrują 
się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. Codzienne śniadanie pomaga im dobrze zacząć dzień i daje równy start w 
szkolne obowiązki. Ponadto nauczyciele przypomnieli uczniom o 12 zasadach zdrowego odżywiania oraz prze-
prowadzili pogadankę na temat: Jak zdrowo się odżywiać?, Co jeść, aby być zdrowym? wykorzystując  
do tego piramidę zdrowego żywienia. 

Wspólne śniadanie było dla dzieci świetną zabawą, a zarazem nauką o tym, jak ważne jest codzienne, zdrowe 
śniadanie. Mamy nadzieję, że udział w tym programie poszerzył ich wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania.. 

Podziękowania kierujemy do rodziców za ich zaangażowanie w żywienie dzieci.  
p. Jolanta Wójcik 

ŚNIADANIE DAJE MOC ! 

Jesteśmy samorządni 

30 października w naszej szkole odbył się Dzień Spódnicy. Uczennice przyszły w spódnicach do szkoły, żeby 

uczcić to święto. Wszystkie bardzo ładnie wyglądały. W ten dzień podliczono ile dziewczyn przyszło w spódnicz-

kach.  Klasa, w której było najwięcej dziewczyn w spódnicach zwycięża i za to dostaje jakąś nagrodę. 

   Anna  Cygnar, kl. II gim 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, 
lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy 
dzień! 

9 listopada najmłodsze dzieci z naszej szkoły przyłączyły się do tego ogól-
nopolskiego programu. Wspólne śniadanie, przygotowywały m.in.: dzieci z 
klasy I z pomocą czterech uczennic z klasy II gimnazjum. Dzieci przyniosły 
do szkoły zdrową żywność: owoce i warzywa. Na początku ich wychowawczy-
ni, Pani Barbara Bąk powiedziała im jak powinniśmy się odżywiać. Zadaniem 
pierwszoklasistów było przygotowanie zdrowych i pięknie wyglądających po-
siłków. Po zrobieniu kanapek, zbożowych ciasteczek i sałatki owocowej dzieci 
zaprosiły Pana Dyrektora na poczęstunek. Miło było zobaczyć z jakim zapa-
łem i radością dzieci przygotowują i spożywają zdrowe posiłki.  

Anna Cygnar, Julia Mikos, kl. II gim 

Klasa 1 w trakcie śniadania 

 

Dzień Spódnicy 



6 

Gadżetka nr III Gadżetka nr III Gadżetka nr III ---   2017/20182017/20182017/2018   

Rozmawiamy ... 

Paulina: Bardzo proszę opowiedzieć kilka słów 
o sobie, skąd ksiądz pochodzi, o swojej rodzi-
nie, rodzicach , rodzeństwie, do jakich szkół 
ksiądz uczęszczał, jakie są księdza zaintereso-
wania, ulubione książki, sport, hobby ? 
Ks. Albert:  
Urodziłem się w 1988 roku, pochodzę ze Szczucina, 
małego miasteczka leżącego nad Wisłą. Mam dwóch 
braci – starszego (o 4 lata) i młodszego (o 13 lat). 
Całą edukację odbyłem w mojej rodzinnej miejsco-
wości – począwszy od Szkoły Podstawowej aż po 
Liceum Ogólnokształcące, gdzie chodziłem do klasy 
o profilu matematyczno-informatycznym. Po pozy-
tywnym zdaniu matury w 2007 roku wstąpiłem do 
naszego diecezjalnego Seminarium Duchownego w 
Tarnowie. Długo by pisać moich zainteresowaniach 
– wspomnę tylko, że bardzo lubię historię, zwł. II 
wojny światowej, piłkę nożną, bardzo lubię czytać 
książki (prozę, ale i dramaty), choć niestety coraz 
mniej na to czasu… A w Seminarium zainteresowa-
łem się bardzo filozofią i kosmologią – i dlatego też 
moją pracę magisterską pisałem właśnie na semina-
rium z filozofii. Do domu z Olszyn mam ok. 80 km, 
więc nie jest tak daleko. 
Paulina: Jak spodobała się księdzu nasza para-
fia? 
Ks. Albert: W Olszynach podoba mi się bardzo. 
Piękne, ciche i spokojne miejsce; dla mnie to już 
trochę góry, bo pochodzę z miejscowości, gdzie jest 
równo jak na stole ( nawet nie ma bardzo gdzie po-
jeździć na sankach). Poza tym nasz kościółek, zabyt-
kowy i drewniany naprawdę ma coś w sobie; jego 
wystrój i atmosfera sprzyja modlitwie i skupieniu.  
I jedno z pierwszych moich wrażeń to to, że ludzie 
mają tu dobre, oddane Panu Bogu serca.. A to naj-
ważniejsze. 
Paulina:  Czy tęskni ksiądz za poprzednią para-
fią? 
Ks. Albert: Staram się nie tęsknić.. Wiadomo mam 
wielu znajomych, pracowałem tam przez  
4 lata… Ale od początku wiedziałem, że w życie 
księdza wpisane są przenosiny, zmiany parafii.. Etap 
posługi w Pustkowie – Osiedlu się już zakończył i 
jest dla mnie zamknięty.. Teraz nowy etap – parafia 

Olszyny – i  na nim się skupiam..  A do Pustkowa 
jeśli wracam to na razie tylko modlitwą..  
Paulina: Na której z kolei jest ksiądz parafii?  
Ks. Albert: Olszyny to dopiero moja druga parafia.. 

Wiem, że staro wyglądam, ale naprawdę drugaJ  
Paulina: Czy zamierza ksiądz organizować wy-
cieczki dla dzieci, młodzieży i starszych?  
Ks. Albert: Bardzo bym chciał, żeby takie wyjazdy 
czy spotkania odbywały się jak najczęściej; to najlep-
sza okazja, żeby się dobrze poznać, porozmawiać.. 
Uważam, że ksiądz nie może się zamykać na pleba-
nii, bo to bez sensu.. Prawdziwa radość kapłańska 
jest wtedy, gdy się jest z ludźmi, z parafianami..  
Paulina: Czy ma już ksiądz jakieś plany, propo-
zycje na zmiany w naszej parafii?  
Ks. Albert: Myślę, że na propozycje zmian jeszcze 
za wcześnie.. Na razie muszę wszystko i wszystkich 
poznać, zobaczyć jak funkcjonuje nasza parafia.. Ale 
na pewno chcę Wam dobrze służyć i w niczym Was 
nie zawieść.. No i oczywiście kartkówki i sprawdzia-
ny z religii będą regularnie.  
Paulina: Może czymś ksiądz się szczególnie 
pasjonuje? Jeśli tak, to proszę o tym szerzej opo-
wiedzieć. 
Ks. Albert: Jak już wcześniej wspomniałem, mam 
kilka zainteresowań, ale moja szczególną pasją, już 
od dzieciństwa, była historia, a konkretniej historia 
wojen. Wszystko zaczęło się od tego, że pewnego 
razu, na Mikołaja, dostałem od taty książkę „Słynne 
bitwy w historii Polski”. Przeczytałem ją, można 
powiedzieć, jednym tchem i tak mi już zostało… 
Zacząłem czytać coraz więcej, potem w starszych 
klasach jeździłem na konkursy historyczne, maturę 
też zdawałem z historii. Szczególnie interesuje mnie 
II wojna światowa. Do tej pory, choć oczywiście 
czasu jest na to coraz mniej, bardzo lubię przeczytać 
książkę o tej tematyce czy obejrzeć jakiś film wojen-
ny. Co ciekawe, nasz ojciec duchowny mówił nam, 
że bardzo wskazane jest by ksiądz miał jakieś hobby 
 Paulina : Dziękuje za wywiad!  
  

wywiad przeprowadziła Paulina Dziuban, kl. 7  

 

Ksiądz katecheta Albert Adamczyk Ksiądz katecheta Albert Adamczyk Ksiądz katecheta Albert Adamczyk ---   pochodzi ze Szczucina, ukończył Seminarium Duchowne pochodzi ze Szczucina, ukończył Seminarium Duchowne pochodzi ze Szczucina, ukończył Seminarium Duchowne 
w Tarnowie, po Pustkowie w Tarnowie, po Pustkowie w Tarnowie, po Pustkowie ---   Olszyny to druga parafia jego posługi kapłańskiej.Olszyny to druga parafia jego posługi kapłańskiej.Olszyny to druga parafia jego posługi kapłańskiej.   
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Szkolny wolontariat 

 

 
IV Spartakiada odbyła się w Szerzynach dnia 15 październi-

ka. Tradycyjnie rozpoczęła się Mszą Świętą, po której nastąpiło 
uroczyste otwarcie.  
Na początku były zawody dla dzieci niepełnosprawnych, w któ-

rych wszystkie dzieci dostały medale. Niespodzianką dla uczestników imprezy był  przygotowany 
przez Rodziców uczniów ze szkoły w Szerzynach spektakl „Kopciuszek” w wersji uwspółcześnionej.  
Na zakończenie spotkania obejrzeliśmy barwny występ mażoretek. Chętni mogli skorzystać z prze-
jażdżki konnej dla dzieci.  Dzieci dobrze się bawiły i co najważniejsze,  nie było smutku na ich bu-
ziach. Dla takich chwil warto poświęcić swój wolny czas. 

                                                                                                         Wiktor Zając, kl. III gim  

IV Integracyjna  

Spartakiada 

Bal Wszystkich Świętych 

W czwartek  16 listopada 2017 w remizie OSP w Żurowej odbył się III BAL WSZYSTKICH ŚWIE-
TYCH długo oczekiwany przez podopiecznych ze Stowarzyszenia „Wszystkie Dzieci Nasze Są”. Organi-
zatorami tej uroczystości byli wolontariusze, nauczyciele SP w Olszynach oraz PSP w Żurowej. Głów-
nym celem balu było podkreślenie świętości w naszym życiu, tego że święci pokazują nam jak bardzo są 
obecni w naszym życiu. Oni uczą nas jak żyć i służyć Bogu i bliźniemu. Spotkanie rozpoczęliśmy od Eu-
charystii pod przewodnictwem księdza Stanisława Mikołajczyka, który wygłosił do nas wszystkich wzru-
szające i pełne nadziei Słowo Boże „Jest prawdą, że największym skarbem dla rodziców jest ich dziecko. Dziecko 
między nami  jest żywą radością. Ten Skarb, jakim jest dziecko, powierzył Pan Bóg opiece ojca i matki. W twoim dziec-
ku  jest Królestwo Boże, jakże te słowa Jezusa są dziś ważne dla nas. Pośród tylu niepokojów, problemów i zamieszania 
ogarniającego nasze codzienne  życie, słowa te są jak latarnia dla żeglarzy na wzburzonym morzu. Jeśli będziemy pogłę-
biać naszą wiarę poprzez wytrwałą modlitwę codzienne słowo Boże sakramenty, Eucharystię i konkretne czyny dobroci 
wobec każdego bliźniego, to Królestwo Boże stanie się dla nas czymś bardzo bliskim , obecnym, niemalże namacalnym, 
gdyż ono już JEST pośród nas”.  

Dzieci w strojach świętych: św. Jana Pawła II, św. Józefa i  Maryi, św. Mikołaja, św.  Franciszka, św. 
Piotra, św.  Weroniki, św. Pawła, św. Marty, św. Natalii i rzeszy Aniołów otaczały ołtarz jako Dzieci Bo-
że. 

Po Mszy świętej, panie z parafialnego CARITAS przygotowały słodki poczęstunek a następnie odbył 
się długo oczekiwany bal i koncert w którym wystąpili: Sylwia Niziołek, Joanna Ciepielowska, Elwira  
z Pauliną, Marian Witek oraz Artur Szwandrok. Na balu nie brakło rodzinnej atmosfery, wspólnych dłu-
gich rozmów, dobrej zabawy, szalonych tańców. 
Jestem pełna podziwu i zachwytu dla nauczycieli, wolontariuszy z Olszyn, Żurowej, Ołpin, Jodłówki 
Tuchowskiej, parafialnego CARITAS i księdza proboszcza Stanisława Mikołajczyka, za tak ofiarne zaan-

gażowanie się - po zajęciach w szkole, nie siedzą na ”wygodnych kanapach” ale ofiaru-
ją swój wolny czas po to, aby dać radość, uśmiech dziecku a rodzicom trochę ode-
tchnienia. Przebywając z podopiecznymi i ich rodzicami naprawdę odczuwa się 
Królestwo Boże, które jest właśnie pośród nas. 

Barbara Duran  

5 grudnia Dzień Wolontariusza 
aby Wasza działalność na rzecz dobra wspólnego była źródłem  

radości i dumy oraz aby nie zabrakło Wam nigdy energii i pasji !!! 
Redakcja  
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przestrzeń  
swobodnej 

Wymiany myśli 

Redaktorzy szkolnej „Gadżetki” przeprowadzili wśród uczniów ankietę. Miała ona na celu sprawdzenie 
zdania uczniów na sprawy, które wywierają poruszenie w społeczności szkolnej, oraz porównania zdań 
starszych uczniów (gimnazjum i klasa VII) z poglądami uczniów nieco młodszych (klasa 5 i 6). Redakto-
rzy rozdali uczniom ankiety, które jak można było zobaczyć chętnie były przez ankietowanych wypełnia-
ne. Za szczere odpowiedzi na nasze pytania serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że tego typu działa-
nia  zorganizowane w przyszłości zostanie miło przez Was przyjęte. A oto wyniki ankiety. 

Odpowiedzi uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum brzmiały podobnie. Najczęściej podały odpo-
wiedzi takie jak: niepotrzebne, bez sensu, niektóre są dobre a inne złe, trzeba je zmienić, głupie, nie po-
dobają mi się. Zabrakło wprawdzie uzasadnienia wygłaszanego zdania, mamy jednak nadzieję że element 
ten pojawi się przy kolejnych tego typu akcjach. 

Chcemy zachęcić całą społeczność szkolną  
- uczniów, rodziców i nauczycieli, do swobodnego 
wypowiadania się na tematy ważne, kwestie z któ-
rym się nie zgadzacie, które czasem bywają trudne. 
Tworzymy więc  przestrzeń wspólnej debaty.  Chce-
my zachęcać Was, poprzez naszych redaktorów, do 
aktywnego i otwartego wypowiadania się na tematy 
dla was istotne. Mamy nadzieję, że dla Was będzie 
to miejsce definiowania siebie i budowania swojej 
tożsamości. Oto pierwsza odsłona. 

Katarzyna Bąk 

3. Co sądzisz o zakazach wprowadzonych w naszej szkole? 

1. Z czym dobrym kojarzy Ci się nasza szkoła? 

 

2. Co zmieniłbyś/

zmieniłabyś w naszej  

szkole? 

opracowała: Katarzyna Dziuban, kl. III gim 
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Jesienne święto poetów w „Gadżetce”  

12 listopada 2017 r. o godz. 17.00 na sali widowiskowej w Rzepienniku Strzyżewskim odbył się kon-
cert "Dla Niepodległej". W koncercie wzięli udział artyści: Katarzyna Słota-Marcinek, Dominik Chro-
bak oraz Ayham Hammour. Jako goście przybyli: pan Wójt, Pan Stanisław Kozioł dyrektor naszej szkoły 
oraz przedstawicielki stowarzyszenia „My Kobiety". Zaproszeni goście czytali niepodległościowe wiersze. 
Skrzypek Dominik Chrobak grał niepodległościowe pieśni: "Rozkwitały pąki", "O mój rozmarynie", 
"Pierwsza Brygada"..., a pianista - Ayham Hammour wraz z Katarzyną Słotą-Marcinek wykonali utwory 
Fryderyka Chopina, Jerzego Petersburskiego, Stanisława Moniuszki i Jana Stefaniego. Katarzyna Słota-
Marcinek wykonała pieśni operowe. Po koncercie prowadzący wręczył artystom drobne upominki, po-
dziękował za przybycie oraz zaprosił nas na następny koncert. Bardzo podobał mi się ten koncert. Myślę, 
że było  to istotne wydarzenie społeczne.  

Justyna Rąpała, kl. 7  

Dla Niepodległej 

Polska  
Polska, jakież piękne to słowo. 

Polska, zawsze budzi się na nowo. 
Polska, twa ojczyzna ukochana. 
Polska, tyle razy poszarpana.  

Jej historia tak bogata, 
Wciąż pamięta swego kata. 
Twej ojczyzny serce krwawi, 
Gdy ktoś inny je bezprawi. 
Ty człowieku mały, wielki, 
Poznaj historii kropelki. 
By ojczyzna ukochana , 

Cierpień znów nie przeżywała.  
Gdy historii poznasz nutkę, 
Co dzień nawet na minutkę, 

Wspomnisz jakie cierpień morze, 
Wycierpiało serce Boże. 

Które chroni Polskę, strzeże, 
Od gór wielkich po wybrzeże. 

Więc mój drogi patrioto, 
Chcę pokazać Tobie oto. 

By zrozumiał każdy z nas, 
I zacisnął czasem pas. 

Kiedy słyszysz złe mówienie, 
Że w tej Polsce „same lenie”. 
Lub zniewagi jeszcze gorsze, 
Które chcą być coraz szersze. 

Stań w obronie Twej ojczyzny, 
Która nosi w sercu blizny! 

Byś w swym kraju był szczęśliwy, 
O ojczyznę swą troskliwy. 

Katarzyna Dziuban  
uczennica kl. III gim 

Julia: Co Cię skłoniło do kandydowania na przewodniczącą 
szkoły? 
Patrycja: Do kandydowania skłoniła mnie chęć zrealizowa-
nia się. Pamiętam, że będąc w młodszych klasach marzyłam 
o tym, aby kiedyś pełnić rolę przewodniczącej.  
Nie sądziłam wtedy, że może mi się to udać, byłam bardzo 
wstydliwa i bałam się publicznych wystąpień. 
Julia: Czy myślisz, że samorząd szkolny ma realny wpływ 
na to, co dzieje się w szkole? 
Patrycja: Moim zdaniem samorząd szkolny nie ma bezpo-
średnio realnego wpływu na to, co dzieje się w szkole.  
Możemy zgłaszać swoje propozycje, lecz to już od dyrekcji 
szkoły zależy czy zostaną one zrealizowane. 
Julia: Jakie są obowiązki przewodniczącej szkoły? 
Patrycja: Jednym z głównych moich obowiązków jest po-
maganie innym, nie rządzenie. Powinnam także reprezento-
wać wszystkie klasy i w ich imieniu rozmawiać  
z nauczycielami oraz dyrekcją. Mam także obowiązek anga-
żowania się w życie szkoły i jej godnego reprezentowania. 

Julia: Jakie są twoje odczucia po 3 miesiącach sprawowania 
tej funkcji? 
Patrycja: Po 3 miesiącach czuję, że nawiązałam kontakt  
z młodszą grupą wiekową w szkole, oni również mają pra-
wo do wyrażania swojego zdania, zgłaszania swoich propo-
zycji bo oni także budują naszą społeczność szkolną. 
Julia: Czy będziesz próbowała wraz z samorządem coś 
zmienić w funkcjonowaniu szkoły? Jeśli tak, to co? 
Patrycja: Wydaje mi się, że obecnie nie ma potrzeby  
niczego zmieniać w szkole. Jeżeli jednak pojawią się jakieś 
sensowne uwagi i propozycje ze strony uczniów, to będzie-
my dążyć do ich zrealizowania. 

rozmawiała Julia Mikos, kl. II  

Szóstego grudnia Mikołaj Święty 

przynosi grzecznym dzieciom wspaniałe prezenty. 

Książki, zabawki oraz słodycze 

każdemu dziecku tego życzę. 

Gdy niegrzeczne dziecko coś chce 

to  Mikołaj przyniesie mu rózgę. 

Dostaniecie prezenty jak choinkę ustroicie, 

bombki zawiesicie 

i jak pięknie się pomodlicie. 

Od Mikołaja coś dostaniecie 

jak mamie i tacie pomagać będziecie. 

Kacper Bąk 
uczeń kl. 4 

Święty Mikołaj 

Rozmowa z Patrycją Ryndak,  

przewodniczącą SU  

Galimatias szkolny 
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NA MARGINESIE 

Andrzejki zwane dawniej Jędrzejówkami, to stara panieńska zabawa we wróżby ma-

jąca zdradzić imię i wygląd przyszłego męża oraz stronę świata z której ukocha-

ny przybędzie. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557  

za sprawą Marcina Bielskiego. 

 

Przypuszcza się, że wróżby andrzejkowe wywodzą się  
ze starożytnej Grecji lub wierzeń starogermańskich, które 
związane były z kultem boga miłości, płodności i bogactwa. 
W Polsce to również stara tradycja, pierwsza literacka wzmian-
ka pochodzi z szesnastego wieku. Trzeba zaznaczyć, że były 
to przede wszystkim miłosne wróżby andrzejkowe.  

jeżeli dziewczyna w wigilię  

św. Andrzeja nic nie jadła,  

we śnie miał się jej ukazać 

przyszły mąż 

jeśli ucięta w andrzejki gałązka wiśni zakwitła  

w wigilię Bożego Narodzenia, wtedy panna mogła 

liczyć na szybkie zamążpójście 

strona, z której w andrzejki 

szczekał pies, miała być tą,  

z której przyjdzie narzeczony 

popularne było również wiązanie gąsiorowi oczu i wpuszczanie go do kręgu dziewcząt, 

którą dziewczynę uszczypnął jako pierwszą, ta najszybciej miała wyjść za mąż 

staropolskie zwyczaje andrzejkowe 

 

Andrzejkowy  
Spacer 

Rys. Ada Mika 
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Strefa Szafiar 

Przed Wami kolejna  

odsłona propozycji styliza-

cji przygotowanych przez 

Klaudię  i  Anię  z klasy 5. 

Tym razem dziewczyny   

pomyślały również  

o chłopakach ☺ 

Redakcja  

dodatki 

 

Sportowy  telegraf  

Grzegorz Krychowiak Grzegorz Krychowiak Grzegorz Krychowiak    

Urodził się 29 stycznia 1990 r. w Gryficach. Jest synem Gra-
żyny Krychowiak i Edwarda Krychowiaka. Ma dwóch braci 
Krzysztofa i Tomasza. 
Polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika. Gra w klu-
bie West Bromwich Albion, wypożyczony z Paris Sanit-
Germain. Ma 27 lat. Pierwszy profesjonalny kontrakt podpi-
sał 29 listopada 2007 roku z francuskim klu-
bem Bordeaux.  Od 13 listopada 2015 w reprezentacji Polski 
występuje on z numerem „10’’ na koszulce. Zadebiutował  
w 2008r. w seniorskiej reprezentacji Polski. Pierwszą bramkę 
w reprezentacji zdobył 14 listopada 2014 r. w meczu z Gru-
zją. Ma dziewczynę modelkę Celie Jaunat. Jest najdroższym 
polskim piłkarzem. Interesuje się modą i fotografią.  

Dawid Karaś, kl.6 

nasz idol 
Grzegorz Grzegorz Grzegorz    

Krychowiak Krychowiak Krychowiak    

Data urodzenia:  
29 stycznia 1990  
Miejsce urodzenia:  
Gryfice 
Wzrost/Waga:  

186cm/ 83kg  
Pozycja:  
Pomocnik 
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czytadełko 

Warto przeczytać... 

Suchar numeru 

Jakie ciastka lubi hydraulik? 

Rurki 

* 

Co zrobił strażak z obiadem? 

Pożar  

* 

Co sprawiło że znalazła się pani w szpitalu? 

Karetka 

* 

Jak się nazywa impreza u Wery? 

Discovery. 
* 

Co mówi piłkarz, gdy przychodzi  
do fryzjera?  

-Gol! 

 Uważam, że warto przeczytać książkę ,,Igrzyska Śmierci''. Została napisana 

przez Suzanne Collins. Książka opowiada o szesnastoletniej dziewczynie Katniss 

Everdeen, która mieszka razem z matką i o kilka lat młodszą siostrą. Nie układa im 

się dobrze w życiu, ponieważ mieszkają w jednym z najbiedniejszych dystryktów 

państwa. Co roku w każdym w dwunastu dystryktów losowane są dwie, młode oso-

by. Gdy nadchodzi ten dzień, wylosowana zostaje jej młodsza siostra Prim. Katniss 

nie wyobrażając sobie śmierci siostry zgłasza się na ochotnika. Teraz to ona musi 

zmierzyć się ze śmiercią, a jedynym sposobem na jej ratunek jest zabicie wszystkich 

rywali. Moim zdaniem książka jest bardzo ciekawa i wciągająca. Bardzo dobrze się ją 

czyta. Gorąco ją polecam. 

Alicja Rąpała, kl.6  

 

Białoruska Fabryka 

Samochodów BieŁAZ 

wyprodukowała cięża-

rówkę, która może 

przewozić aż 450 ton 

ładunku. Wóz mierzy 

20,6 m długości, 9,87 

m szerokości i 8,16 m wysokości. Rozstaw osi wynosi rów-

ne 8 metrów. W lewym górnym rogu wygospodarowano 

miejsce na dwuosobową kabinę wyposażoną m.in. 

w specjalne filtry przeciwpyłowe. Producent zarzeka się, że 

wewnątrz kabiny poziom hałasu  

nie przekracza 80 dB. 

Jan Knapik i Paweł Smalarz, kl. 6 

Minecraft to bardzo wciągająca gra. Polega ona na przetrwaniu, zbudowaniu 
domku i farmy. W grze pojawiają się także potwory takie jak: Zombie, Szkielet, 
Enderman, Smok Kresu, Herobrine, Zombi Vilager i Pająk. Możemy też spo-
tkać zwierzęta takie jak: kura, krowa, świnia, grzybowa krowa, kot i pies. 
Mamy tryby peacfull (czyli gra bez potworów easy), medium i hard. Mamy  
też gamemode 1 tzn.: możemy wyczarować wszystkie przedmioty i gamemode 
0 czyli survival.  Pierwsza wersja powstała w 2009 roku  

Jan Knapik, kl. 6 

 

Jan Knapik, kl. 6 

Auto-Mobilni  



13 

Gadżetka nr III Gadżetka nr III Gadżetka nr III ---   2017/20182017/20182017/2018   

Półtora tysiąca lat temu władca hinduski Scharem przez swoją nieudolność w rządzeniu doprowadził pań-
stwo do ruiny. Wówczas jeden z braminów, mędrzec Sessa, syn Dahera, chcąc zwrócić mu uwagę na niewłaści-
wość postępowania ułożył grę, w której król, najważniejsza figura, nie może nic zdziałać bez pomocy innych figur 
i pionków. Zaprezentowana lekcja gry w szachy wywarła wielkie wrażenie. Pragnąc odwdzięczyć się za poglądową 
lekcję życiowej mądrości i dostarczenie przy tym interesującej gry, Scharem obiecał dać w nagrodę mędrcowi 
wszystko, czego zażąda. 

Sessa skorzystał z okazji, by dać królowi lekcję skromności i zażądał na pozór niewielkiego wynagrodze-
nia. Poprosił o wydanie ze spichlerza pszenicy w następującej ilości: na pierwszy kwadrat szachownicy miano po-
łożyć jedno ziarno, na drugi dwa ziarna, na trzeci cztery ziarna i tak dalej aż do ostatniego z sześćdziesięciu czte-
rech pól szachownicy, za każdym razem podwajając liczbę ziaren zboża. Władca wyraził zgodę, ciesząc się, że tak 
tanio wypadła nagroda. Zaczęto ze spichlerza dostarczać ziarno, ale bardzo szybko okazało się, że życzenia mędrca 
spełnić nie można. Dzisiaj wiadomo, że aby zdobyć tę ilość zboża, należałoby obsiać powierzchnię całej kuli ziem-
skiej ośmiokrotnie i tyleż razy zebrać plony. 

LEGENDA 

Justyna Starzyk 

Adriana Mika 

Opiekun Marta Janik 

Ile ziaren pszenicy powinien dostać Sassa? 
 

Sassa powinien otrzymać za szachy: 

– za 1 pole dostaje: 2⁰ = 1 ziarno 

– za 2 pole dostaje: 2¹ = 2 ziarna 

– za 3 pole dostaje: 2² = 4 ziarna 

– za 4 pole dostaje: 2³ = 8 ziaren 

– za 5 pole dostaje: 2⁴ = 16 ziaren 

za 64 (ostatnie pole) dostaje: 263 ziaren  

Czyli Sassa powinien otrzymać 
18 446 744 073 710 000 000 ziaren zboża 

Jak się gra w szachy?  

Komplet bierek szachowych zawiera 
32 bierki, z czego 16 bierek białych  
i 16 czarnych. Bierki dzielą się na figury 
(króle, hetmany, wieże, gońce i skoczki) 
oraz piony. 

Lekcja nr 2 

Symbole graficzne 

S K O C Z EK – każda strona ma po dwa 
konie, poprawnie nazywane skoczkami.  
W pozycji wyjściowej stoją obok wież. Symbo-
lem skoczka jest głowa konia.  

K R Ó L - jest figurą najważniejszą, walka toczy się o "wzięcie króla do 
niewoli", nazywa się to mat. 

P I O N – każda strona ma osiem pionów, które stoją w rzędzie przed figurami. Są one piechotą armii.  

W I E Ż A – każda armia ma dwie wieże. 
Stoją one w rogach szachownicy. Symbol 
wieży ma kształt baszty średniowiecznego 

GONIEC – każda armia ma po dwa gońce. Na początku stoją one obok 
skoczków. Symbolem gońca jest spiczasty hełm – rycerski szyszak.  

H E T M A N – każda strona ma hetmana, zwanego również królową. 
Wyjściowo stoi on na polu własnego koloru – biały na białym, czarny na 
czarnym. Symbolizuje go korona z pałkami. 
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„Opowiem Ci historię ...” 
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. władze komunistyczne Polski 

wprowadziły w kraju stan wojenny. Rządy objęli wówczas wyżsi woj-

skowi. Prawa i swobody obywatelskie zostały ograniczone. Wstrzyma-

no wydawanie wielu gazet. Zakazano organizowania strajków. Zawieszono działalność 

„Solidarności”, na ulice polskich miast wyjechały czołgi. Po  wprowadzeniu stanu wojennego 

w państwie panowała atmosfera strachu, Polacy nie mieli dostępu do informacji. Byli za-

straszani i poddawani inwigilacji. 

opieka merytoryczna: Katarzyna Bąk 

Krystyna Wiercicka urodzona we Lwowie w 1929 roku, magister bibliotekarstwa UW, 
czynna w zawodzie 50 lat. Była pracownicą Biblioteki Narodowej. Uhonorowana Odzna-
ką Zasłużony Działacz Kultury oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.  
Podczas wojny, w roku 1942, przywieziona do rodziny Ryndaków do Olszyn, ze względu 
na głód i biedę panującą we Lwowie. W Olszynach spędziła trzy lata ciężko pracując w 
polu i w domu. Mimo to bardzo dobrze wspominała ten pobyt. Odkąd pamiętamy, ciocia 
przyjeżdżała co roku na wakacje, odwiedzała znajomych, dużo opowiadała o życiu we 
Lwowie i w Warszawie. 

Zdjęcia pochodzą z archiwum rodziny Pietrasów 

Bardzo zapadła mi w pamięć opowieść, jak ciocia jako mała dziewczynka uciekała 
przed niemiecką łapanką. Wskoczyła do otwartego 
okna piwnicy i wylądowała na stolnicy z ciastem, ponie-
waż była to mała ciastkarnia. Na zapłakaną i roztrzęsio-
ną nikt nie krzyczał, że coś zniszczyła lecz została po-
częstowana ciastkami i odeszła do domu. 
Ciocia zmarła w 2015 r. w Warszawie, ale w naszej pa-
mięci i sercach pozostanie na zawsze. 

Kamila Pietras, kl. 5  

Z kart  

rodzinnego  

pamiętnika 

„Ciocia” Krysia  

z Warszawy 

18 grudnia 1981 - Jan Paweł II w liście do gen. Wojciecha Jaruzelskiego apeluje o 

przerwanie stanu wojennego „z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie 

działań, które przynoszą ze sobą rozlew krwi polskiej”. ulica w czasie stanu wojennego 

Grzegorz Przemyk 19-letni poeta, syn działaczki opozycji antyko-

munistycznej Barbary Sadowskiej. Został zatrzymany przez milicjan-

tów 12 maja 1983 r., gdy razem z kolegami świętował zdanie matury. 

Pobity dotkliwie przez funkcjonariuszy, zmarł dwa dni później w wy-

niku obrażeń. 

14 grudnia 1981 - w ok. 250 zakładach pracy na terenie całej Polski zaczynają się straj-

ki. Protestują pracownicy największych zakładów przemysłowych, m.in. stoczni, hut i 

kopalń. Stocznia Gdańska zostaje otoczona przez wojsko. Do pierwszej pacyfikacji 

dochodzi we wtorek 15 grudnia w jastrzębskiej kopalni "Manifest Lipcowy". 

11 lutego 1982 - aby ukrócić protestacyjne spacery w Świdniku, orga-

nizowane w porze Dziennika, władze wprowadzają godzinę milicyjną 

od godz. 19.30. 

Stan wojenny 

On natchniony i młody był,  
ich nie policzyłby nikt; 

On im dodawał pieśnią sił,  
śpiewał że blisko już świt. 

Świec tysiące palili mu,  
znad głów podnosił się dym; 

Śpiewał, że czas by runął mur… 
Oni śpiewali wraz z nim: 

Wyrwij murom zęby krat! 
Zerwij kajdany, połam bat! 

A mury runą, runą, runą 
I pogrzebią stary świat! 

„Mury” Jacek Kaczmarski 

opracowali: Hubert Augustyn, Dominik Niziołek, kl. II gim 

Krystyna Wiercicka 
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opieka merytoryczna: J. Lenard-Mosoń,  M. Kras 

Zapraszamy  
na I Gminny Konkurs  

Angielskiej Piosenki Świątecznej  
„Winter Wonderland” 

18 grudnia 2017, godzina 10:00.  
Sala gimnastyczna w SP w Olszynach. 

A t t e n t i o n !!! 

It is celebrated every fourth Thursday on November. In Canada Thanksgiving is celebrated on the sec-
ond Monday of October. Thanksgiving is one of the most popular feast in the USA. Its celebration links 
everybody.  

THANKSGIVING - CZYLI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA OBCHODZONE W USA 

materiały przygotowała Justyna Starzyk, kl. II gim 

 

The custom of family dinner survived till today. The 
menu is very traditional. On the table there is always a 
turkey with cranberry sauce, mashed potatoes, maizes, 
pumpkin cake and some other American dishes, for 
example apple pie and sweet potato casserole.  
There are also traditions to watch American football 
match and participate in mass, marches and parades.  

▬ Turkey is the symbol of this day therefore Thanks-
giving is also called Turkey Day. 
Every year on Thanksgiving Americans eat 46 mln tur-
keys.  
▬ The average turkey for Thanksgiving weighs  
15 pounds. 
▬ The president of the USA pardons one turkey.  
▬ Thanksgiving begins Chistmas and New Year’s holi-
day season.  
▬ On Friday after Thanksgiving – Black Friday – 
many people don't go to work and they go shopping. 
This is the day of huge sales and bargains. 

In the 17th century nearly half of 102 pilgrims, who 
came to settle in the new land, died due to extreme 
cold in winter. However, in the spring, Squanto, a na-
tive Indian, taught the pilgrims to survive by growing 
food. Owing to severe drought in the summer, pil-
grims called for a day of fasting and prayer to please 
God and ask for a bountiful harvest in the coming 
season. God answered their prayers and it rained at 
the end of the day. It saved the corn crops. So the first 
time it was celebrated in 1621 in Plymouth. On the 
twenty-third of November 1789 first president USA, 
George Washington, announced a feast called in the 
USA „Thanksgiving Day” or just „Thanksgiving”. 

HISTORY   TRADITIONS  

CURIOSITIES 
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Bajtelkowo 

Prośba do Świętego Mikołaja  
Proszę, Święty Mikołaju,  

Przyjedź ze swojego kraju  
I każdemu daj prezenty,  

Bo ty przecież jesteś święty!  
Przyjedź w nocy po kryjomu  
I prezenty zostaw w domu,  
Żeby każde dziecko rano  
Miało buzię roześmianą...  

Proszę, przyjedź tu saniami  
Z cudownymi prezentami,  

Niech się wszystkim buzie śmieją  
I ze szczęścia promienieją.  

 

Zbigniew Dmitroca  
 
 

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

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

Labirynt  

Święty Mikołaj chętnie podaruje 

dzieciom prezenty, ale najpierw... 

trzeba na nie zasłużyć  

Dlatego zapraszamy  

wszystkie dzieci, które chcą  

Mikołajowi dowieść swojej  

pracowitości, do zabawy.  

 Uzupełnij każde pole diagramu odpowied-

nim działaniem tak aby uzyskać wynik  

jak w środkowym, wyróżnionym polu. 

Mikołaj zgubił swój 

worek z prezentami. 

Pomóż mu go odnaleźć. 

 

Z poniższej ilustracji wycięto osiem kwadratów. 

Potrafisz dopasować do siebie pasujące puzzle?  
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Justyna Niziołek, 
kl. 5 
Iwona Piekarz,  
kl. II gim 

Zaznacz właściwe odpowiedzi  

i dowiedz się,  

co czeka Cię w życiu!   

Okiem najmłodszych…. 

Zaznacz właściwe odpowiedzi i dowiedz się jakie 
będzie i powinno być  twoje życie!  
1. Czy wierzysz we wróżby, przesądy?  
A. Zależy,  
B. Tak, 
C. Nie. 
2. Czego chciałbyś się dowiedzieć o swojej przyszłości?  
A. Gdzie zamieszkam. 
B. Z kim się ożenię/wyjdę za mąż. 
C. Nie wiem. 
3. Jaki kolor najbardziej towarzyszy Ci w życiu? 
A. Zielony, 
B. Biały, 
C. Czarny.  
4. Czy lubisz szkolne dyskoteki andrzejkowe? 
A. Tak, wręcz uwielbiam 
B. Są OK.  
C. Nie znoszę! 

Większość odpowiedzi A: 
Twoje życie jest i będzie zaskakujące, czeka cię wiele niespo-

dzianek. Zamieszkasz w pięknym miejscu,  
będziesz żyć kolorowo. 

Większość odpowiedzi B:  
Twoje życie będzie ciekawe i miłe, lecz musisz uważać na 

złych ludzi. Będziesz mieć wspaniałą rodzinę,  
którą musisz chronić. Twój świat będzie wesoły  

i pełen zaskakujących wydarzeń. 
Większość odpowiedzi C: 

Twoje życie będzie dobre. Musisz jednak uważać na to, co 
robisz i trochę zmienić nastawienie do innych.  

Wyniki: 

Paulina Dziuban, kl. 7 

Quiz Andrzejkowy 

Mikołaj z Miry - znany również jako Mikołaj z Bari – święty 
katolicki i prawosławny. Urodził się na przełomie III i IV wie-
ku w Turcji w rodzinie bogatych kupców. Był biskupem diece-
zji Miry, zmarł 6 grudnia. Najstarsze o nim przekazy pochodzą 
z VI wieku. 

Sondaż szkolny 

Uczniowie klas 4-6 wypowiedzieli 
się o wymarzonych prezentach 
mikołajkowych. 

słuchawki do telefonu, kostka 

Rubika, karty do gry, perfu-

my, kauczuki, kaktus  

lampion na wosk, fotoksiążka, 

szkatułka, sztuczna roślinka, 

perfumy, ramka na zdjęcie, 

obudowa na telefon   

chłopcy 

dziewczyny 

Marcelina Bajorek, Natalia Niemiec, kl. 6 

W Polsce Święty Mikołaj jest bardzo popularny. W naszym kraju pod  
wezwaniem tego świętego znajduje się 327 kościołów. 

Tradycja rozdawania prezentów pochodzi już ze średniowiecza.  
W XII wieku Mikołaj miał za zadanie nie tylko rozdawać prezenty, 
ale i wymierzać kary. 5 grudnia wypytywał nauczycieli o zachowanie 
uczniów, a następnego dnia wracał z podarunkami lub z karami. 

Według ludowych tradycji święty Mikołaj jest patronem pasterzy  

i bydła, które chroni przed wilkami. Dlatego właśnie 6 grudnia paste-

rze składali mu specjalne ofiary w postaci wieńców z lnu i konopi, 

kładąc na nich jaja kurze i gęsie. Tego dnia prowadzono też na pleba-

nię owce i baranki. 

Zwyczaj odwiedzania domów przez Mikołaja był 
znany w niektórych regionach Polski już  
w XIX wieku. Święty odwiedzał domy razem  
z aniołkiem i rogatym diabłem, przepytywał dzie-
ci z pacierza i pytał rodziców o ich zachowanie. 

Święty Mikołaj nie dociera wszędzie np.: w Hiszpanii dzieci prezenty 
dopiero dostają od Trzech Królów Magów, we Włoszech zamiast 
Mikołaja jest Stara Baba.  
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nadchodzące  

wydarzenia 

● 5/12/2017r. – Dzień Wolontariusza 

● 6/12/2017r. – Szkolne Mikołajki 

● 13/12/2017r. – Dzień Pamięci Ofiar 

Stalinizmu 

● 24/14/2017r. – Wigilia Bożego Na-

rodzenia  

● 1/01/2018 r. – Nowy Rok 

Klasa ………. 

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

Data wygaśnięcia: 6 stycznia 2018 r. 

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

……………………………… 
Imię i nazwisko 

 
J. polski, WOS 

SZKOLNA ZABAWA ANDRZEJKOWA 

30 LISTOPADA 2017 

zapraszamy do udziału w  wydarzeniach 

organizowanych przez szkołę 

13 grudnia  

 Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 

8 grudnia 2017r. 8 grudnia 2017r. 8 grudnia 2017r.    

zapraszamy na prelekcję tematycznązapraszamy na prelekcję tematycznązapraszamy na prelekcję tematyczną   

Jakuba MarkaJakuba MarkaJakuba Marka   

Ze Stowarzyszenia Historyczno Patriotycznego "Pro Patria" Ze Stowarzyszenia Historyczno Patriotycznego "Pro Patria" Ze Stowarzyszenia Historyczno Patriotycznego "Pro Patria"    

 

zapraszamy na kolejną lekcję patriotyzmu  

dotyczącą ofiar poniesionych przez Polaków  

w okresie trwania stanu wojennego w Polsce 

w latach 1981-1983 


