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Sonet CXXXII  

Jeśli to nie jest miłość – cóż ja czuję? 

 A jeśli miłość – co to jest takiego?  

Jeśli rzecz dobra – skąd gorycz, co truje?  

Gdy zła – skąd słodycz cierpienia każdego? 

Jeśli z mej woli płonę – czemu płaczę?  

Jeśli wbrew woli – cóż pomoże lament?  

O śmierci żywa, radosna rozpaczy,  

Jaką nade mną masz moc! Oto zamęt. 

Żeglarz, ciśnięty złym wodom dla żeru 

 W burzy znalazłem się podarłszy żagle 

Na pełnym morzu, samotny, bez steru. 

W lekkiej od szaleństw, w ciężkiej od win łodzi  

Płynę nie wiedząc już sam, czego pragnę 

W zimie żar pali, w lecie mróz mnie chłodzi. 

Francesco Petrarca 

Oddajemy w Wasze ręce, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w Wasze ręce, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w Wasze ręce, Drodzy Czytelnicy, 
kolejny numer Gadżetki. kolejny numer Gadżetki. kolejny numer Gadżetki.    

W związku, ze zbliżającym się W związku, ze zbliżającym się W związku, ze zbliżającym się    
Świętem Zakochanych potocznie zwanym Świętem Zakochanych potocznie zwanym Świętem Zakochanych potocznie zwanym    

Walentynkami, temat ten całkowicie Walentynkami, temat ten całkowicie Walentynkami, temat ten całkowicie    
zdominował to wydanie!zdominował to wydanie!zdominował to wydanie!   

Wszystkim Zakochanym i nie tylko Wszystkim Zakochanym i nie tylko Wszystkim Zakochanym i nie tylko    
życzymy dużo miłości i radości życia! życzymy dużo miłości i radości życia! życzymy dużo miłości i radości życia!    

RedakcjaRedakcjaRedakcja   
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Św.. Walenty - kim był? 

„Intelektualiści czy mafia?” 

● Na Marginesie 

‘Bonus na np. 

„Biała jak mleko, czerwona jak krew” 

● „Opowiem Ci historię ...” 
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● „Szkolny Bigos” 
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Za nami ... 

Europejskie Jasełka  

SMOG ALBO ZDROWIE 

25 Finał WOŚP 

 

http://rzepiennik.pl/smog-ale-zdrowie/ 

20 grudnia 2016 r. w ramach projektu edukacyjnego realizo-

wanego przez klasę II gimnazjum w naszej szkole odbyło się 

„Europejskie Boże Narodzenie”. Uroczystość została podzielona na 

dwie części. Tematem przewodnim pierwszej części były trady-

cje obcojęzyczne związane z Bożym Narodzeniem obchodzone 

w Anglii i Niemczech. Przedstawiliśmy jak wyglądają przygoto-

wania do świąt poszczególnych krajów, jakie są najpopularniej-

sze dania i jak obchodzi się te szczególne dni. Wspólnie kolędo-

waliśmy we wszystkich językach, przygotowane zostały bożona-

rodzeniowe stoiska z charakterystycznymi dla danego kraju ele-

mentami świątecznymi. Na drugą część uroczystości - przedsta-

wienie jasełkowe - zostali zaproszeni m.in. poseł Sejmu RP 

Włodzimierz Bernacki, wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski Ma-

rek Karaś, a także rodzice, rada rodziców, nauczyciele oraz 

uczniowie całej szkoły. Występ został „unowocześniony” po-

przez elementy teraźniejszości. Po zakończeniu części artystycz-

nej wszyscy zebrani zostali zaproszeni na wigilijny poczęstunek.  

Katarzyna Dziuban i Julia Juruś, kl. II gim.  

11 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbył się wykład pt.: ,,Smog albo zdrowie” 

dotyczący zanieczyszczeń w naszym powietrzu. Wykład został przygotowany przez 

pracownika Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski panią Karolinę Sterkowicz oraz 

animatora z Gminnego Ośrodka Kultury pana Szymona Witka. Na sali gimnastycz-

nej zebrały się klasy szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Głównym celem spotkania 

było uświadomienie uczniom jak niebezpieczny dla nas jest trujący smog i zanie-

czyszczenia znajdujące się w powietrzu. Spotkania zorganizowane zostały w ramach 

projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra z Rzepiennika Suche-

go. Na koniec spotkania wszyscy otrzymali drobne upominki – kalendarze. 

Adam Rąpała, kl. II gim. 

15 stycznia 2017r. w całym kraju odbył się 25 Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W centrum Olszyn kwestowało pięcioro wolontariu-

szy z klasy II gimnazjum: Julia Juruś, Faustyna Kokoszka, Marta  

Ryndak, Wiktor Zając oraz Mateusz Wąsowski wraz z panią Haliną 

Duran opiekunką SU. Zbiórka trwała od rana do południa. Zebrane pie-

niądze przekazane zostały do sztabu WOŚP. Finał odbył się w Sali Wido-

wiskowej GOK w Rzepienniku Strzyżewskim. Dziękujemy wszystkim, któ-

rzy wsparli zbiórkę swoimi datkami. Zebrana kwota w Olszynach  

wyniosła:  2357,31 zł oraz 0,17 euro. 

Redakcja 

Kwestujący wolontariusze z kl. II gim. 
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W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, 
grupa wolontariuszy z p. Barbarą Duran oraz p. Haliną Duran 
wybrała się do Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tar-
nowie. Głównym celem tego wyjazdu było spotkanie z byłym 
proboszczem Olszyn – ks. Tadeuszem Kalickim.  

Wyjazd odbył się dnia 22.12.2016r. Zaraz po dotarciu do Do-
mu Księży Emerytów część wolontariuszy spotkała się z ks. Tade-
uszem Kalickim, aby przeprowadzić z nim wywiad. Dotyczył on 
zbliżających się świąt oraz tomików poezji, których autorem jest 
ksiądz Kalicki. Kilku wolontariuszy odwiedziło obłożnie chorych 
mieszkańców tego ośrodka. Dostarczyliśmy również drobne upo-
minki. Spotkanie przebiegło bardzo pomyślnie. Mogliśmy poznać 
wiele wspaniałych osób i poświęcić im chwilę uwagi oraz rozmo-
wy. Spotkaliśmy się ze świetnym odzewem – księża emeryci byli 
zadowoleni z naszej wizyty i chętnie z nami rozmawiali. Otrzyma-
liśmy również zaproszenie do kolejnych odwiedzin.  

Bardzo się cieszę, że miałam możliwość wyjazdu do Domu 
Księży Emerytów. Było to wspaniałe doświadczenie. Dostrze-
głam, iż każdemu z obecnych ten krótki czas sprawił niemało 
radości. Nie tylko księżom, ale również wolontariuszom. Wszyscy 
byliśmy pod wrażeniem pozytywnego podejścia i otwartości księży 
emerytów.  

Karolina Niziołek 

 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia 

X edycja projektu 2016/17 

Uczynki miłosierdzia są najbardziej dochodową inwestycją w przyszłość. Kiedy staniemy przed Bo-
giem twarzą w twarz, nic nie będą znaczyły ani nasze pieniądze, ani stopnie naukowe, ani sukcesy zawo-
dowe. Liczyć się będzie tylko kapitał serca bezinteresownie ofiarowany Chrystusowi żyjącemu w ubogich. 
Liczyć się będzie nie to ile masz, ale ile dałeś. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa św. Jana Chryzosto-
ma, który nauczał, że dotykanie chorego jest identyczne jak dotykanie Eucharystii. 

Z jakim kapitałem stanąłbyś dziś przed Bogiem? W jaki sposób traktuję żebraków, bezdomnych, cho-
rych, niepełnosprawnych, samotnych, ludzi w podeszłym wieku? 

Wyjazd do Domu Księży Emerytów jak dla mnie był ciekawym 
przeżyciem. Miałam okazję zobaczyć jak żyją ci księża, którzy po latach 
pracy na parafiach osiedlili się właśnie w takim miejscu. Gdy weszliśmy 
do środka, pierwsze co mnie zaskoczyło to cisza jaka tam panowała. 
Nie było słychać żadnych rozmów, głosów. Na początku trochę mnie 
to przerażało, lecz potem zrozumiałam, że tutaj życie toczy się powol-
nym krokiem i że nikt tu nie krzyczy, ani nie podnosi głosu. Pod koniec 
naszej wizyty spotkaliśmy księży wracających z obiadu, którzy byli bar-
dzo weseli, opowiadali żarty oraz dawali nam przeróżne rady na nasze 
dalsze życie. Podsumowując pierwszą część wyjazdu, byłam bardzo 
szczęśliwa, że mogłam wybrać się w tak ciekawe miejsce. Radość jaką 
widziałam na twarzach tamtejszych mieszkańców z powodu naszych 
odwiedzin to bezcenne doświadczenie. 

Po tych odwiedzinach udaliśmy się do Placówki Opiekuńczo Wy-
chowawcza „Promyk” w Rzuchowej. Od razu gdy zawitaliśmy tam, 
poczułam, że tam życie toczy się zupełnie inaczej. Dzieci biegające 
między pokojami, krzyczące, śmiejące się, młodzież, która żartuje,  
pomaga sobie i młodszym w codziennych sprawach – to norma. Tuż  
po wejściu do Placówki łatwo domyślić się można było, że tam miesz-
kają dzieci i młodzież. Zauważyłam, że niektóre osoby są bardzo śmia-
łe, bezpośrednie, a inne przeciwnie: wstydliwe, skromne, lecz myślę,  
że to kwestia czasu. Na tym spotkaniu dowiedziałam się bardzo dużo 
rzeczy m.in. jak prezentują się pokoje, jak wygląda dzień w Placówce,  
co z kieszonkowym i wiele przeróżnych innych ciekawych informacji.  

Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam uczestniczyć w tego typu 
wydarzeniu. Pokazało mi ono jak bardzo ważne jest pomaganie osobom 
z Domu Dziecka, oraz że pomoc materialna jest ważna, lecz liczy się też 
serce okazane dla  drugiego człowieka.   

Weronika Bąk 

W dniu 06.01.2017r. w Ołpinach 
byliśmy świadkami niezwykłego przed-
sięwzięcia - Orszaku Trzech Króli zor-
ganizowanego przez ZSP w Ołpinach  
i stowarzyszenie „Wszystkie dzieci nasze 
są”.  Impreza nie odbyłaby się również 
bez wsparcia władz gminy Szerzyny oraz 
Rzepiennik Strzyżewski. Orszak był 
wspaniałym widowiskiem i podtrzyma-
niem tradycji. 

O godz. 10:30 wyruszyliśmy ze szkoły 
w Ołpinach. Orszak prowadziła Straż 
Pożarna z OSP Ołpiny oraz trzej królo-
wie jadący na koniach. Wśród uczestni-

ków mogliśmy ujrzeć wielu aniołów, 
pasterzy i świętych. Każdy, kto brał 
udział w tym przedsięwzięciu miał możli-
wość wczucia się w króla dzięki specjal-
nie przygotowanym koronom. Po dotar-
ciu do kościoła odbyła się Msza Święta, 
w której czynnie uczestniczyli podopiecz-
ni stowarzyszenia oraz wolontariusze. 
Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie 
obejrzeliśmy występy uczniów z Ołpin. 
Kolejno przyszedł czas na część arty-
styczną przygotowaną przez stowarzy-
szenie. Mogliśmy usłyszeć wiele kolęd  
i pastorałek w wykonaniu ołpińskiego 
chóru, Sylwii, Mai oraz Asi. Po wystę-
pach wszyscy zebrani zostali zaproszeni 
na poczęstunek i wspólną zabawę. 

Wydarzenie to wywarło na mnie bar-
dzo pozytywne wrażenie. Byłam zasko-
czona ilością uczestników orszaku.  
Jak zawsze impreza ta przyniosła dużo 
radości i uśmiechu. Dzieci, ich rodzice 
oraz wszyscy obecni byli zachwyceni.  

Karolina Niziołek  

Uczestnicy  spotkania w  
Domu Księży Emerytów 

Orszak Trzech Króli 

Uczestnicy spotkania 

p. Barbara Duran 

Wizyta w Domu Księży Emerytów 
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Wokół nas ... 

Wywiad z ks. Tadeuszem Kalickim, proboszczem parafii pod 
wezwaniem Podwyższenia Św. Krzyża w Olszynach w latach 
1996 – 2010, autorem tomików poezji, przyjacielem Olszyn. 

- Jaka jest dla księdza najważniejsza 
wartość w Święta Bożego Narodze-
nia? 

Najważniejsza jest ta miłość, która 
się narodziła, która jest wśród nas i którą 
się dzielimy począwszy od Wigilii. Bóg 
Ojciec zesłał swą miłość w postaci dzie-
ciątka, a my go przyjmujemy do siebie  
i to właśnie Bóg jest miłością oraz na-
szym życiem. 
- Jakie jest księdza najpiękniejsze 
wigilijne wspomnienie? 

Trudno mi w tej chwili powiedzieć, 
ale myślę, że wtedy, kiedy byłem jeszcze 
mały. Mikołaj u nas w domu przycho-
dził w nocy pod poduszkę, a rano bar-
dzo cieszyliśmy się z tego, co tam zna-
leźliśmy. Niewiele tam mogło być, pew-
nie jakieś cukierki, żadnych zabawek, bo 
to lata 50-te. Śnieg zasypał nasz drewnia-
ny dom aż do połowy okien, a my mieli-
śmy przerwę od szkoły. Dobrze wspo-
minam przygotowania: choinkę, którą 
tato przynosił z lasu, pierwszą gwiazdkę, 
oczekiwania. Trochę krępujące było dla 
mnie to, że nie wiedziałem, co mówić 
rodzicom podczas łamania się opłat-
kiem. Po kolacji wspólnie śpiewaliśmy 
kolędy. Tato bardzo to lubił i dobrze mu 
to wychodziło. Kiedy byliśmy mali, to 
siedzieliśmy do godziny 22:00. Nie szli-
śmy na pasterkę, bo do kościoła mieli-
śmy 3 kilometry w zaspach i mrozie.  
- Co najbardziej lubi ksiądz w świę-
tach?  

Każdego roku są inne święta. Zwłasz-
cza z wiekiem przychodzi taki czas, że 
coraz trudniej jest polubić coś szczegól-
nego. Lubi się święta i cieszę się, że pani 
Barbara przyjechała, ale tak to jestem 
sam. Od dłuższego czasu nie chodzę już 
do wspólnej jadalni, bo nie dam rady, ale 
na Wigilię zjawiam się tam i łamiemy się 
opłatkiem, śpiewamy kolędy, czasem 
biskup przychodzi złożyć nam życzenia. 

Potem jest pasterka. 
- Co ksiądz najlepiej wspomina  
w Olszynach? 

Najlepiej wspominam ludzi, bo spo-
tkałem wiele dobrych osób, może nie-
wykształconych, ale prostych i szcze-
rych. To mi pozostało w pamięci i każ-
dego dnia cząstkę różańca odmawiam za 
parafian żyjących, inną cząstkę za tych 
co zmarli, za księży, za ludzi pochodzą-
cych i pracujących w Olszynach.  
- Nawiązując do wierszy, których 
ksiądz jest autorem, chciałyśmy za-
pytać kiedy zaczął je ksiądz pisać  
i co było dla księdza inspiracją?  

Zaczęło się bardzo dawno, jeszcze 
przed wojskiem, w latach 60-tych. Mia-
łem cały zeszyt stukartkowy tych wier-
szy. Przenosiłem się z pierwszego pro-
bostwa z Siedlec, na drugie probostwo 
do Brzeźnicy. Miałem udar mózgu  
i byłem sparaliżowany, więc powoli do-
chodziłem do siebie. W Siedlcach była 
duża parafia i trudny teren, więc popro-
siłem biskupa o coś lżejszego. Podczas 
tych przenosin miałem wrzody żołądka  
i byłem niezdolny do niczego, więc 
wszystko pakowała pani gospodyni  
z Siedlec i 3 inne dziewczyny. Zobaczyły 
ten zeszyt i wyrzuciły, a tam były te mo-
je wiersze. Później, jak zostałem wikariu-
szem, to częściej pisałem. Pod koniec 
mojego pobytu w Olszynach i w Domu 
Księży Emerytów również dużo tworzy-
łem. 
- Który wiersz jest księdzu najbliż-
szy? 

Chyba nie potrafię wybrać. Wiele jest 
choćby w tomiku „Odkurzanie pamięci”. 
- Jakie były księdza odczucia po spo-
tkaniu w Olszynach, na którym mie-
liśmy okazję czytać księdza wiersze?  

Byłem bardzo wzruszony, nie spo-
dziewałem się czegoś takiego. Ja, chło-
pak ze wsi na wieczorze autorskim? A to 

pani Barbara to wszystko zorganizowała.  
- Czy ma ksiądz jakieś rady dla mło-
dych ludzi, uczniów naszej szkoły?  

Bardzo ujęło mnie, gdy posługiwałem 
w Olszynach jeszcze na starej plebanii  
i przyszedł do mnie ojciec z dzieckiem, 
aby załatwić jakąś sprawę. Oboje wtedy 
ucałowali mnie w rękę. Przypomniało 
mi to, jak w młodości całowaliśmy księ-
ży po rękach. Dlaczego? Nie dlatego, że 
oni sobie na to zasłużyli, tylko podczas 
święceń biskup namaszcza dłonie księ-
dza świętym olejem. Ucałowanie w rękę 
było oznaką szacunku do kapłaństwa. 
Chciałbym właśnie, aby utrzymać ten 
autorytet. Nieważne, czy to będzie ma-
musia, tatuś, dziadek, babcia czy ktoś 
inny. Niekoniecznie musi to być ksiądz, 
może to nauczyciel, wychowawca. 
Chciałbym, aby to był taki wzorzec, 
żeby móc się na kimś oprzeć. Najpro-
ściej po księżowsku mówiąc: zrobić so-
bie przyjaciela z Pana Jezusa, iść z nim 
pod rękę jak z kolegą i o wszystkim z 
nim rozmawiać. Wtedy na pewno na złą 
drogę nie zejdziecie. I tego się trzymaj-
cie. Przynajmniej w myślach i w sercu.  
Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

Wywiad przeprowadziły:  
Aleksandra Walaszek i Karolina Ni-
ziołek 

ks. T. Kalicki wraz z  A. Walaszek  

i  K. Niziołek 

W dniu 07.01.2017r odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych  
i chorych z naszej parafii. O godz. 10:00 wszyscy chętni udali się do Kościo-
ła na Mszę Świętą, a następnie do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Olszynach, gdzie klasa II gimnazjum przedstawiła przygotowane wcześniej Jasełka. Po obejrzeniu występu uczniów naszej 
szkoły Panie z parafialnego Caritas zaprosiły wszystkich na drugą salę, gdzie odbyła się dalsza część spotkania. Ksiądz pro-
boszcz Dariusz Nawalaniec poświęcił i pobłogosławił opłatki, którymi później wszyscy się podzielili. Następnie wszyscy 
dostali ciepły obiad i mogli wspólnie pośpiewać kolędy oraz spędzić czas w miłej i przyjaznej atmosferze.  

 Katarzyna Dziuban  

Spotkanie Opłatkowe  
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Romantyczny spacer. 
Wydaje ci się, że to oklepany pomysł? Nic bardziej mylnego! Jeżeli uroz-
maicisz wasz wypad o dodatkowe pomysły, ten wieczór zostanie zapamię-
tany na długi czas. Świetnym, bardzo romantycznym pomysłem będzie 
spacer w blasku księżyca, bądź umieszczenie w ten właśnie wieczór tzw. 
"kłódki miłości" na jednym z pobliskich mostów.  

dla dziewczyny: 
- kwiaty, 

- biżuteria, 

- maskotka, 

- słodycze. 

dla chłopaka:  
- ubrania (np.: koszulka z fajnym  
nadrukiem), 
- bilet na mecz, koncert, 
- kubek (np. na którym pod wpływem 
temperatury ukazuje się napis, bądź  
wasze wspólne zdjęcie). 

Wieczór filmowy. 
Jeżeli jednak powyższe rady nie są dla ciebie, dobrym sposobem 
będzie urządzenie maratonu filmowego i poleniuchowanie w do-
mu samemu lub z przyjaciółmi ☺ 

Walentynkowy Galimatias 

5 sposobów na… Walentynowy Dzień!  

Nie masz pomysłu, jak spędzić Walentynki? Chcesz ten dzień spędzić 
inaczej niż wszystkie inne? Nie martw się, przygotowaliśmy dla was 5 wyjąt-
kowych pomysłów, które możesz wykorzystać w ten Walentynowy Dzień! 

Wspólny wieczór w domu. 
Romantyczna kolacja przy świecach, z pysznymi potrawami na stole 
- czy posiłek musi być aż tak skomplikowany? Nie, nie musi. Jeżeli 
twoja druga połówka cię kocha, to zrozumie, że nie jesteś kucha-
rzem. Najlepiej, abyście  upichcili coś razem - będzie śmiesznie,  
a gdy coś nie pójdzie po waszej myśli, to nawet pizza z zamrażalnika 
będzie przepyszna. 

Wyjazd. 
Wypad do kina, na basen, lodowisko może okazać się zarówno wspa-
niałym wyjazdem, jak i kołem ratunkowym w przypadku, gdy kompletnie 
zapomnisz o tym jakże niezwykłym Dniu.  

Prezenty. 
Prezenty to dla wielu nieodłączna część obchodzenia Walentynek. 
Dlatego przygotowaliśmy listę podarunków, które mogą być pomoc-
ne w wyborze tego właściwego.  

Walentynkowe 
ciekawostki!!!! 

Co roku w Polsce wysyła 

się ok. 1mln Walentynek. 

 

W Japonii w dzień św. 

Walentego to kobiety 

obdarowują mężczyzn. 

 

Tradycyjnym japońskim 

prezentem na walentyn-

ki jest biała czekolada. 

 

Najdroższa walentynka 

kosztowała 250tyś.  

dolarów. 

Najdłuższy pocałunek w 

historii trwał 30 godzin 

59 minut i 21 sekund.  

 

Najstarsza kartka wa-

lentynkowa powstała w 

Anglii. 

 

W USA kartki wysyła 

się do wszystkich, któ-

rych darzymy sympatią, 

niezależnie od płci i wie-

ku. 

 

W Walii zakochani 

otrzymują drewniane 

łyżeczki z motywem  

serca. 

 

propozycje przygotowała  
Weronika Bąk 
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„Post Scriptum” 

Był z wykształcenia lekarzem, a z powołania duchownym (może nawet biskupem rzymskim). Żył 
w III wieku n.e. w Rzymie, w czasach panowania Klaudiusza II Gockiego. Ów cesarz wydał po-
wszechne rozporządzenie, zabraniające młodym mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie, 
gdyż uważał, że najlepszymi żołnierzami są legioniści nie mający rodzin. Walenty złamał ten zakaz i 
udzielał ślubów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się w niewidomej córce swojego 
strażnika. Legenda mówi, że jego narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy ta in-
formacja dotarła do uszu cesarza, kazał on zabić Walentego. W przeddzień egzekucji przyszły święty 
napisał list do swojej ukochanej. Zakończył go słowami: "Od Twojego Walentego". 
Legenda głosi, że św. Walenty zginął 14 lutego 273 roku. W kalendarzu rzymskim w tym dniu ob-
chodzono święto urodzaju oraz przyrzeczeń małżeńskich. 
Święty Walenty czczony jest również jako patron chorych na epilepsję, podagrę i choroby nerwowe. 
Uzdrowił też m.in. córkę jednego ze sług cesarskich i dzięki temu doprowadził do nawrócenia całej 
jego rodziny. 

Iwona Piekarz w oparciu o https://pl.wikipedia.org/ 

 

Święty Walenty 

Walentynki w Danii 

Święto zakochanych ma swoich zwolenników 

równie w Danii. Dawniej przesyłano sobie 

przezroczyste bibułki, na których pod świa-

tłem można było odczytać imię bądź rozpo-

znać twarz ukochanego. Obecnie popularnym 

zwyczajem jest wysyłanie gaekkebrev, czyli 

dowcipnego listu, pisanego samodzielnie 

przez panów, często rymem i z humorem, ale 

bez podpisu. Dziewczyna, która odgadnie 

imię adoratora zostanie obdarowana dodat-

kowymi słodkościami na Wielkanoc. 

Walentynki w Chinach 

Chińskie walentynki nazywane są „nocą siedmiu” i zgodnie  

z naszym kalendarzem obchodzi się je w połowie sierpnia. 

Związana z nimi jest pewna starożytna legenda o miłości 

śmiertelnika i jednej z siedmiu niebiańskich sióstr. 

Rozzłoszczona bogini niebios ukarała zakochanych, malując 

spinką do włosów linie na niebie (Drogę Mleczną), która  

na zawsze rozdzieliła parę. W związku z tym Chinki tego 

dnia udają się nad rzekę i kładą na wodzie igły − jeśli nie 

zatoną, oznacza to, że dziewczyna gotowa jest do zamąż-

pójścia. 
Iwona Piekarz  

 

Jest takie magiczne miejsce w naszej szkole zwane kąci-
kiem czytelniczym. Teoretycznie ma on służyć propagowaniu 
czytelnictwa, ale jak to w naszej szkole bywa – w praktyce jest 
inaczej, bo spotyka się tam szkolna mafia. A kto do niej nale-
ży?  

Są tam wszyscy począwszy od podstawówki, a kończąc na 
gimnazjum. Raczej marne Twoje szanse, że spotkasz tam 
kogoś, kto czyta książki bądź gazety, które są dostępne. Jeśli 
jednak trafisz na takiego, to jest to zdecydowanie rzadki gatu-
nek w tej szkole i powinieneś wziąć go pod ochronę. A więc 
dlaczego zawsze są tam takie tłumy? Otóż, kącik czytelniczy 
to najlepsze miejsce na odpisywanie zadań domowych. Nie 
pierwszy i nie ostatni raz jesteś świadkiem spisywania mate-
matyki, chemii, angielskiego i właściwie każdego przedmiotu, 
z którego można zadać pisemne zadanie. Założę się, że Ty 
również należysz do tego grona – jak każdy z uczniów. 

Kącik czytelniczy to zdecydowanie najlepsze miejsce na 
wymianę informacji i ploteczek. Może właśnie dlatego jest 
tam tyle dziewczyn. Ale nie podążajmy za stereotypami - 
chłopcy równie często tam przebywają. Rozgrywki sportowe, 

wyprzedaże zakupowe, gwiazdy i celebryci – tam dowiesz się 
wszystkiego począwszy od gry Lewandowskiego w ostatnim 
meczu, a kończąc na ciąży jego żony.  

Jest to też miejsce, gdzie zdobędziesz informacje o szkole, 
nauczycielach i uczniach. Kto ostatnio podpadł i odwiedził 
gabinet dyrektora albo jaka jest największa szkolna afera. Do-
wiesz się o szkolnych parach, wpadkach Twoich kolegów lub 
komu z uczniów skonfiskowali telefon. To również miejsce 
wymiany newsów o zastępstwach, życiu prywatnym pracow-
ników szkoły i nadchodzących kartkówkach. Zapomniała-
bym! Kącik pełni funkcję stołówki, bo nigdzie szkolne kanap-
ki przygotowane w biegu nie smakują tak dobrze, jak właśnie 
tam!  

Niewątpliwie, jest to miejsce vip-owskie i niepowtarzalne. 
Jeśli chcesz znaleźć się w tym gronie, to musisz mieć dobre 
kontakty. Nie wystarczy, że jesteś intelektualistą, który chce 
poczytać nową książkę. Tutaj wygrywa szkolna mafia i stali 

bywalcy - niezastąpiona klasa III gimnazjum!  Mimo to, 
musisz wiedzieć, że mafia się pilnuje, bo podlega górze. A oni 
widzą wszystko widzi dzięki najlepszej przyjaciółce uczniów 
– kamerze.  

Karolina Niziołek  

Intelektualiści czy mafia?  
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Słownik Olszyńskiej Gwary Szkolnej 

Propozycje uczniów klasy III gimnazjum 

beka – coś śmiesznego, ubaw, zabawa.  

Przykłady użycia w mowie, 
zasłyszane na korytarzach szkoły: 
„Nie uwierzysz jaka beka, 
wczoraj widziałem jak…” 
– czyt.: nie uwierzysz, jaką wczoraj 
przezabawną sytuacje widziałem ...  

KB 

Warto przeczytać 

Na marginesie ... 

,,Biała jak mleko, czerwona 
jak krew"  to debiutancka po-
wieść włoskiego pisarza, 
Alessanda D`Avenii wydana w 
2011 roku, opowiadająca o doj-
rzewaniu, pierwszej miłości oraz 
rozczarowaniach. 
Leo ma szesnaście lat. Chłopak 
kocha grać w piłkę nożną, słu-
chać muzyki na cały regulator  
i starać się o niczym nie myśleć. 

Lubi szkołę, ale tylko w godzinach popołudnio-
wych, gdy nie ma w niej nauczycieli.  Leo spostrzega 
świat poprzez kolory, także emocje i ludzi utożsamia 
z konkretnymi barwami. Kolor biały jest dla  
niego absolutną pustką, samotnością, smut-
kiem.  Czerwony to krew pulsująca w żyłach przed 
meczem, huragan, namiętność. To też kolor włosów 
Beatrice, dziewczyny jego marzeń. Niestety, dziew-
czyna zdaje się nawet nie zauważać jego istnienia. Ta 
banalna z pozoru historia zmienia jednak sens, kiedy 
okazuje się, że śliczna Beatrice choruje na białacz-
kę. Biel walczy z czerwienią. Choroba z ży-

ciem. Ciążąca nad bohaterami groźba śmierci spra-
wia, że wszystko nabiera głębi. Leo zaczyna dostrze-
gać, że należy kochać życie, póki trwa. Doceniać to, 
co się ma, i że nie warto roztrząsać małych proble-
mów dnia codziennego. 

,,Ale miłość to coś innego. Miłość nie daje 
spokoju. Miłość jest bezsenna. Miłość obdarza siłą. 
Miłość jest szybka. Miłość jest jutrem. Miłość to tsu-
nami. Miłość jest czerwona jak krew." Współczesne 
love story. Z pozoru błaha, wręcz banalna historia 
skrywa całą paletę emocji i uczuć, które stopniowo 
będą się udzielać czytelnikowi. Sporo tu wątpliwości, 
strachu, cierpienia, ale i pięknych wzruszających 
chwil. Książka napisana jest w formie dziennika, w 
którym Leo notuje swoje obserwacje i marze-
nia. Podczas lektury nasuwa się wiele pytań i refleksji 
nad życiem i jego niespodziankami. Jest to  piękna 
historia pierwszego zauroczenia, przeradzającego się 
w wielką miłość, oddanie, walkę o uczucia, miłość, 
przyjaźń, samego siebie. Walka intensywna, głęboka 
jak kolory życia i śmierci. 

Klaudia Rąpała, III gim 

 

 

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

Losowanie 26 stycznia (czwartek)  

o godz. 10:35 w bibliotece szkolnej.  

Kupon jest ważny w dniach  

13 lutego - 3 marca 2017.  

W tym okresie bonus obowiązuje  

na języku angielskim 

ogarnąć – zrobić z sobą porządek 
 w sensie psychicznym  

Przykłady użycia w mowie, 
zasłyszane na korytarzach szkoły: 
Weź się ogarnij! – czyt.: Opanuj 
swoje negatywne emocje, weź 
głęboki oddech.  
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Józef Piłsudski, Foto: PAP/DPA  

„Opowiem Ci historię ...” 

Sejm RP obecnej kadencji, poparł uchwały ustanawiające rok 2017 rokiem: Rzeki Wisły,  
Josepha Conrada – Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmiń-
skiego oraz Tadeusza Kościuszki. Postanowiliśmy przybliżyć naszym czytelnikom niektóre z tych postaci bądź 
wydarzeń. 

p. Katarzyna Bąk 

Najgłośniejsze, najpiękniejsze i  najtragiczniejsze historie Sławnych Zakochanych Najgłośniejsze, najpiękniejsze i  najtragiczniejsze historie Sławnych Zakochanych Najgłośniejsze, najpiękniejsze i  najtragiczniejsze historie Sławnych Zakochanych    

Parys i Helena, Troja 
Miłość najsłynniejszej pary antycznych kochanków 

Parysa i Heleny zaowocowała jedną z najgłośniejszych  

w historii wojen - wojną trojańską. Do naszych czasów 

pozostała pamięć: o nieprzeciętnej urodzie Heleny,  

o śmierci niepokonanego dotąd Achillesa ugodzonego 

strzałą Parysa (stąd „pięta Achillesa”) oraz o podstęp-

nym zdobyciu Troi przez Greków (stąd „koń trojański”).  

Jak kończy się romans naszej pary? Tragicznie - sam 

Parys ginie w trakcie wojny ugodzony strzałą Filokteta. 

Napoleon i Józefina, Paryż 
Historią małżeństwa Napoleona Bonaparte i Józe-

finy de Beauharnais, żyła cała XIX-wieczna Europa. 

Związek słynnej pary był burzliwy. Małżonkowie byli 

o siebie legendarnie wręcz zazdrośni, nie stroniąc 

przy okazji od romansów. Józefina wiodła rozrywko-

wy tryb życia w swojej  posiadłości - zamku Malma-

ison. Napoleon zaś w trakcie swoich kampanii podbił 

wiele serc kobiecych - w tym serce polskiej hrabian-

ki Marii Walewskiej. 

Stworzona przez niego Polska Organizacja Wojskowa 

odegrała bardzo istotną rolę w odzyskaniu niepodle-

głości przez Polskę. 10 listopada 1918 r. wrócił do Polski z więzienia w Mag-

deburgu,  dzień później przejął władzę nad wojskiem polskim. Przyjmując 

tytuł Tymczasowego Naczelnika Państwa uzyskał najwyższą władzę cywil-

ną w państwie. Piastował również tytuł Pierwszego Marszałka Polski.  

Z jego osobą  związane jest wiele przełomowych wydarzeń II RP. Był przy-

wódcą obozu Sanacji po przewrocie majowym z 1926 r. Na 2017 r. przypada  

150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego.  
Hubert Augustyn 

W 2017 r. odbędą się obchody  550 rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle,  

złożą się na nie liczne wydarzenia organizowane we wszystkich województwach położo-

nych nad Wisłą. 

  

 

Toruńscy flisacy, 
http://torun.fotopolska.eu/ 

Flisak – przedstawiciel grupy zawodowej zajmującej się w dawnej Polsce 

flisem, czyli transportem towarów. Z reguły byli to chłopi zamieszkujący 

nadrzeczne wsie, dla których spław był dodatkowym, sezonowym zajęciem. 

Z biegiem czasu wytworzyli oni swoje własne obyczaje i słownictwo.  

Dominik Niziołek 

generał, bohater narodowy Polski i USA. Pochodził 

ze średniej szlachty, kształcił się w Szkole Rycerskiej, 

następnie jako stypendysta królewski wyjechał do Paryża. W 1774 roku w stopniu kapi-

tana artylerii powrócił do kraju. W 1775 roku wyjechał do Ameryki, by wziąć udział w 

walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jako inżynier wojskowy fortyfikował 

Filadelfię i obozy amerykańskiej armii północnej. W walkach szczególnie odznaczył się 

przy oblężeniu Saratogi. W 1794 r. stanął na czele zrywu niepodległościowego Po-

laków, który przeszedł do naszej historii pod nazwą Insurekcji Kościuszkow-

skiej.  Na 2017 r. przypada  200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki.  

 

Portret Tadeusza Kościuszki pędzla 
Kazimierza Wojniakowskiego.  
Fot. PAP/W. 

Tadeusz KościuszkoTadeusz KościuszkoTadeusz Kościuszko   

Dominik Niziołek 

 Józef PiłsudskiJózef PiłsudskiJózef Piłsudski   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewr%C3%B3t_majowy
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In the UK... 
The History of Saint Valentine's Day. 
Valentine's Day started in the time of the Roman 
Empire. In ancient Rome, February 14th was a holi-
day to honour Juno, the Queen of the Roman Gods 
and Goddesses. One of the customs of the young 
people was name drawing. Names of Roman girls 
were written on slips of paper and placed into jars. 
Each young man would draw a girl's name from the 
jar and would then be partners during the festival 
with the girl whose name he choose.  

W Wielkiej Brytanii: 
Historia Dnia Świętego Walentego. 
Walentynki rozpoczęły się w czasach Imperium 
Rzymskiego. W starożytnym Rzymie 14 lutego był 
świętem na cześć Juno, królowej bogów rzymskich  
i bogiń. Jednym ze zwyczajów młodych ludzi było 
losowanie imion. Imiona rzymskich dziewcząt zosta-
ły zapisane na karteczkach i umieszczone w sło-
ikach. Każdy młody człowiek zwracał imię żeńskie 
ze słoika i był wówczas partnerem podczas festiwalu 
z dziewczyną, której imię wybrał.  

Valentine’s Video Stuff: 

https://www.youtube.com/watch?v=JdKZepHMFWE 

https://www.youtube.com/watch?v=9RnX1RpwHq0 

https://www.youtube.com/watch?v=D5ZsOcQzdRk 

The History of Saint Valentine's Day 

 
Dictionary 

 

Kartka walentynkowa- 
Valentine's card  

 

Miś -Teddy Bear 

 

Serce - Heart  

Materiał przygotowały  
z pomocą p. M. Kras:  

Anna Cygnar  
 Julia Mikos 

z kl. I gim  

Kocham Cię całym moim sercem 
Od samego początku 
Nasza miłość jest silniejsza każdego dnia 
Z każdym Twoim słowem i czynem 
Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek 
Nasza miłość pozostanie na zawsze. 

I love you with all my heart 
Right from the very start 
Our love grows stronger everyday 
With everything you do and say 
Happy Valentine’s Day 
Our love is here to stay forever. 

Valentine’s Poetry 
 

Heart-to-heart talk – szczera rozmowa 
Learn/know by heart – uczyć się/znać na pa-
mięć 
break (someone`s) heart – złamać komuś serce 
do (something) in a heartbeat – zrobić coś bez mrugnięcia okiem 
eat one`s heart out – zadręczać się 
cross my heart and hope to die - przysięgam (na wszystkie świętości, a jak 
nie dotrzymam słowa, to niech umrę) 
young at heart – młody duchem 
the heart skipped a beat – serce przestało bić (ze zdenerwowania) 
wear heart on sleeve – mieć serce na dłoni (nie kryć uczuć)  

Heart idioms Nothing Gonna Change My 
Love For You, 
Everyday I love you, 
Set Fire to the Rain, 

English Songs about LoveEnglish Songs about LoveEnglish Songs about Love   

https://www.youtube.com/watch?v=JdKZepHMFWE
https://www.youtube.com/watch?v=9RnX1RpwHq0
https://www.youtube.com/watch?v=D5ZsOcQzdRk
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Bajtelkowo 

Łatwe zagadki dla Jacka i Agatki 

Królik do ślimaka: 
- Dokąd idziesz? 
- Po jabłka. 
- Przecież jest zima. 
- Zanim dojdę to 
jabłka już będą. 

W tajemniczym świecie rebusów 

Ale numer !!!  

Lenka zapisała się w nowym roku na zajęcia  
taneczne na godz. 17.00. Powiedz, o której powin-
na wyjść z domu, żeby dotrzeć do studia 10 min 
przed zajęciami i spokojnie się przebrać. 

ZIMOWE SUDOKU 
Przerysuj obrazki z dołu we właściwe miejsca,  

tak by nie powtarzały się w pionie  
oraz pogrubionych kwadratach 

365 dni uśmiechu 
Ze 120 będzie na spanie, 

100 – na naukę, 10 – na granie, 
8 – na nogę, 4 – na kosza, 

1 – na wyjście z klasą do koszar 
(wiem, bo mi o tym mówiła Pani). 

12 zajmie wyjazd do Danii, 
10 – u dziadków (pobyt w wakacje), 

4 – śniadania, 4 – kolacje, 
10, tak myślę, zajmą obiady, 

7 – desery i czekolady,  
20 muszę mieć na czytanie, 

3 – na leżenie, 6 – na bieganie, 
na telewizję – 5, 6 … nie – 7, 

na różne sporty – 21, 
5 potrzebuje na rozmyślanie, 
9 na mycie i kąpiel w pianie. 
I jeszcze 4 na różne sprawy.  

Ile to razem? Kto jest ciekawy? 

 

- Wyłącz to radio -
mówi babcia. Same 
jęki i piski! Za moich 
czasów to była piękna 
muzyka ... 
- Ależ babciu, to nie 
radio, to zmywarka. 

- Gdzie spędziłeś 
ferie? Jaś pyta kolegę. 
- Pierwszy tydzień w 
górach. 
- A drugi? 
- W gipsie. 

 

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

http://qlturka.pl/ 
http://swierszczyk.pl/ 
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Gosia Mikos 
klasa II sp. 

Okiem najmłodszych…. 

Dzień Babci i Dziadka 

Niebawem, bo 14 lutego odbędą sie Walentynki. W związku z tym postanowiłyśmy przeprowadzić 
wywiad z uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej. Oto trzy najciekawsze propozycje: 

Monika Niziołek oraz Justyna Załęska. 

Pędzą wnuki ulicami 

z ogromnymi laurkami. 

Te laurki pełne kwiatków 

są dla wszystkich Babć i Dziadków. 

A Dziadkowie wraz z Babciami 

już czekają przed domami. 

Przez lornetki patrzą w dal 

wystrojeni jak na bal.  

Kochani Dziadkowie Kochani Dziadkowie Kochani Dziadkowie    
z okazji Waszego z okazji Waszego z okazji Waszego    

Święta życzymy Wam Święta życzymy Wam Święta życzymy Wam 
wszystkiego wszystkiego wszystkiego    
najlepszego! najlepszego! najlepszego!    

Uśmiechu na co dzień, Uśmiechu na co dzień, Uśmiechu na co dzień, 
radości z każdej chwili, radości z każdej chwili, radości z każdej chwili, 

pogody ducha pogody ducha pogody ducha    
i optymizmu!!!i optymizmu!!!i optymizmu!!!      

   
RedakcjaRedakcjaRedakcja   

Monika: Kiedy ludzie są szczęśliwi? 
Madzia: Ludzie są szczęśliwi, gdy 
mają siebie nawzajem. 
Monika: Kiedy ty bywasz szczęśliwa? 
Madzia: Ja jestem szczęśliwa, gdy 
ubieram choinkę. 
Monika: Czym według Ciebie są 
"Walentynki"? 
Madzia: Są świętem zakochanych. 
Monika: Komu przesyłamy Walen-
tynki? 
Madzia: Osobie, w której jesteśmy 
zakochani. 
Monika: Jak wyglądałaby Twoja wy-
marzona Walentynka? 
Madzia: Byłaby w kształcie serca, a 
na niej byłyby muszelki. 
Monika: Dziękuję za wywiad  

 
 

Justyna: Co to znaczy być zakocha-
nym? 
Hubert: To znaczy kochać innych i 
spędzać z nimi dużo czasu. 
Justyna: Jak zakochani okazują sobie 
uczucia? 
Hubert: Poprzez całowanie się i przy-
tulanie. 
Justyna: Jak według Ciebie wyglądały-
by idealne Walentynki? 
Hubert: Pisząc do drugiej osoby miło-
sny list, a później przekazać go. 
Justyna: Czy lubisz to święto? 
Hubert: Nie za bardzo, bo nie mam 
czasu na pisanie takich listów. 
Justyna: Jak wyglądałaby Twoja wy-
marzona dziewczyna? 
Hubert: Byłaby ładna, niższa i młod-
sza ode mnie, bez okularów, wesoła 
oraz pogodna. 
Justyna: Dziękuję 
za wywiad.  

Monika: Co to jest miłość? 
Gosia: Miłość to wielka przyjaźń 
dwóch osób. 
Monika: Jak okazujemy miłość innym? 
( rodzicom, koledze, koleżance ...) 
Gosia: Przytulając sie do nich. 
Monika: Czy są jakieś szczególne 
święta, wydarzenia związane z miłością, 
zakochaniem? Jakie? 
Gosia: Tak. Ja na przykład znam  
Walentynki. 
Monika: Jak wyglądałaby Twoja wy-
marzona Walentynka? 
Gosia: Byłaby ona w kształcie serca. 
Monika: Jak chciałabyś spędzić Wa-
lentynki? 
Gosia: Na pewno z moimi Rodzicami. 
Monika: Dziękuję Ci za wywiad. 
 
 Madzia Zając  

klasa I sp. 

Hubert Wróbel 
klasa IIIa sp. 

z zasobów Internetu  
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„Z kulturą na Ty”„Z kulturą na Ty”„Z kulturą na Ty”   

● „Skąpiec” Moliera w Teatrze 

im. L. Solskiego w Tarnowie, 

● „Powidoki ” w reż. Andrzeja 

Wajdy, Cinema 3D Tarnów, 

 

Nadchodzące wydarzenia:Nadchodzące wydarzenia:Nadchodzące wydarzenia:   

● 26/01/2017r. – Zebranie Rodzi-
ców,  

● 28/01/2017r. – Szkolna Zabawa 
Choinkowa, 

● 30.01 - 10.02/2017r. – Ferie Zi-
mowe, 

● 14/02/2017r. – Walentynki, 

Nasi NajlepsiNasi NajlepsiNasi Najlepsi   

Za nami I semestr nauki,  

nadszedł czas podsumowań,  

pochwał, ale i przestrogi.  

Dla  wielu był to okres wytężo-

nej nauki. Osiągnięciem  

doskonałych rezultatów 

(średnia 5,0)  

mogą poszczycić się: 

 Natalia Bąk III gim 

 Aleksandra Dziuban III gim 

 Dominik Hołda III gim 

 Karolina Niziołek III gim 

 Klaudia Rąpała III gim 

 Krystian Rąpała III gim 

 Aleksandra Walaszek III gim 

 Natalia Wantuch III gim 

 Kamil Karaś II gim 

 Justyna Starzyk I gim 

 Monika Niziołek VI sp 

 Justyna Rąpała VI sp 

 Marcel Starzyk VI sp 

 Justyna Załęska VI sp 

 Natalia Karaś V sp 

 Alicja Rąpała V sp 

 Małgorzata Bęben IV sp 

 Mateusz Bęben IV sp 

 Justyna Niziołek IV sp 

 Natalia Mikrut IV sp 

 Kamila Pietras IV sp 

 Emilia Żyrkowska IV sp 

 Przemysław Żyrkowski IV sp 

Akcje charytatywne Akcje charytatywne Akcje charytatywne    

● Góra Grosza - 505,85 zł 

● 25 Finał WOŚP, kwota zebrana  

w Olszynach - 2357,31 zł  

oraz 0,17 euro 

Dziękujemy  

za zaangażowanie!!!! 

 

 
Język angielski 

Klasa ………. 

Kupon na  NieprzygotowanieKupon na  NieprzygotowanieKupon na  Nieprzygotowanie   

Data wygaśnięcia: 3 marca 2017 r. 

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

……………………………… 
Imię i nazwisko 


