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Za nami 
 O tym, że „każdy śpiewać może...” przekonaliśmy 
się na I Gminnym Konkursie Świątecznej Piosenki 
Angielskiej dla uczniów klas IV-VII oraz gimnazjum – 
pt. „Winter Wonderland”.  
Konkurs odbył się 18 grudnia 2017 roku w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Olszynach, a został 
zorganizowany we współpracy trzech anglistek: pani 
Małgorzaty Kras, pani Jolanty Lenard-Mosoń oraz pani 
Jolanty Nowak. 
Uczniowie z pięciu szkół z terenu Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski zaprezentowali przed jurorami swoje mu-
zyczne umiejętności. Każdy z uczestników musiał zaśpie-
wać wybrany przez siebie utwór świąteczny w języku 
angielskim. Stres towarzyszył na pewno każdemu z ich, 
ale była przy tym również dobra zabawa i miła atmosfera. 

Wszyscy wspierali się wzajemnie brawami i życzliwymi uśmiechami.  
Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych tj. klasy IV-VI, gdzie I miejsce zajęła Wiktoria Gąsior z kl.VI  

z Rzepiennika Biskupiego, II miejsce zajęła Magdalena Kucharczyk z kl.VI z Turzy, a III miejsce przypadło duetowi Ga-
brieli Bąk oraz Klaudii Pociecha z kl. IV z Rzepiennika Suchego . W drugiej kategorii wystąpili uczniowie z klasy VII oraz 
gimnazjum. Tym razem I miejsce zajęła Justyna Rąpała z klasy VII z Olszyn, II miejsce zajął Mateusz Bąk z kl. III gim.  
z Olszyn, a III miejsce wyśpiewała Paulina Mikos z kl. VII z Rzepiennika Strzyżewskiego. Przyznano również dwa wyróż-
nienia w obu kategoriach: Natalii Habas z kl. VI ze Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim oraz Danielowi Rynda-
kowi z kl. VII ze Szkoły Podstawowej  w Rzepienniku Suchym. 

Jury oceniało uczniów pod względem muzykalności, poprawności językowej, interpretacji prezentowanych utworów oraz 
ogólnego wyrazu artystycznego. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną odwagą i kreatywnością w wykonaniu swoich utwo-
rów.  

Może udział w takim konkursie będzie początkiem dalszych zmagań z muzycznymi wyzwaniami. Życzymy dalszych suk-
cesów! 

Małgorzata Kras, Jolanta Lenard-Mosoń   

An(g)ielskie kolędowanie 

Uczestnicy Winter Wonderland 

Spotkanie opłatkowe 

22 grudnia 2017r. na sali gimnastycznej odbyła się Wigilia Szkolna. Roz-
poczęła się ona od przedstawienia jasełkowego w wykonaniu kl. III sp. pro-
wadzonej przez panią Martę Gogolę. Po występie najmłodszych uczniów  
ks. wikariusz Albert Adamczyk poświęcił opłatki. W modlitwie uczestniczyli 
wszyscy uczniowie, pedagodzy oraz pracownicy szkoły. Później wszyscy skła-
dali sobie piękne życzenia świąteczne, a w tle słychać było polskie kolędy. 
Był to bardzo wzruszający moment dla niektórych osób. Po życzeniach 
wszyscy na krótką chwilę rozeszli się do swoich klas, wraz z wychowawcami, 
aby spędzić chwilkę czasu razem przed Świętami Bożego Narodzenia. Wigilia 
szkolna zakończyła się ok. godz. 13.00, po czym wszyscy uczniowie udali się 
do swoich domów, aby w gronie rodzinnym spędzić Święta. Cała uroczystość 
przebiegła w miłej, świątecznej atmosferze. Sądzę, iż była to jedna z piękniejszych uroczystości z całego roku.  

Justyna Załęska, kl. 7 

Jasełka w wykonaniu klasy 3 sp (M. Gogola) 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Młodzieżowej Grupy Apostolskiej były wystawiane przez nich jasełka dla osób star-
szych i schorowanych. Zacznę od początku. 13 stycznia o godz. 10:00 odbyła się Msza św. dla starszych. W tym czasie my 
będąc w remizie przygotowywaliśmy się na występ. Ubieranie strojów, ostatnie poprawki, próba generalna… Po pewnym cza-
sie w drzwiach pojawili się oczekiwani goście. Wśród nich byli: wójt gminy Pan Marek Karaś, ks. proboszcz Dariusz Nawala-
niec, a także nasi dziadkowie oraz ich przyjaciele. Stres nas nie odstępował. Zaczęliśmy występ. Przedstawiliśmy całą historię 
od szukania noclegu przez Maryję i Józefa po śmierć Heroda. Daliśmy z siebie wszystko, dzięki temu ludziom podobały się 
jasełka. Następnie goście poszli na poczęstunek, a my dumni z siebie rozeszliśmy się do swoich domów. 

Anna Cygnar kl. II gim. 

Młodzi dla starszych 
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wokół nas 

 

WOŚP w Olszynach 

Wzorem ubiegłych lat Samorząd Uczniowski i wolontariusze naszej szkoły również w tym roku szkolnym przepro-
wadzili akcję zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której  celem było  pozyskanie środ-
ków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Nie zabrakło ofiarnych osób. Po raz kolejny mieszkańcy 
Olszyn pokazali jak bardzo są wrażliwi i jak los drugiego człowieka nie jest im obojętny. Mimo wielu własnych 
problemów i trudności zawsze potrafią dostrzec kłopoty i potrzeby innych. Wolontariusze kwestowali w centrum 
Olszyn.  

Wszystkim wolontariuszom, niezależnie od kwoty jaką zebrali składam serdeczne podziękowania. Słowa uzna-
nia kieruję również pod adresem rodziców i mieszkańców, którzy udzielali wszelkiego wsparcia.   

Opiekun SU – Halina Duran 

Stypendium Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski   

Stypendia otrzymało 7 osób i wszyscy to 
absolwenci lub obecni uczniowie Gimna-
zjum w Olszynach.  
Od lewej: Karolina Niziołek, Tomasz Ka-
raś, Krystian Rąpała, Aleksandra Dziuban, 
Kamil Karaś (uczeń kl. III gim),  Natalia 
Bąk i Klaudia Rąpała. 

28 grudnia 2017 roku podczas XXXVIII sesji Rady Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski Wójt Gminy Pan Marek Karaś w obecności radnych oraz za-
proszonych gości i rodziców wręczył stypendia naukowe za rok szkolny 
2016/2017 najzdolniejszym uczniom naszej gminy. Stypendia otrzymali 
uczniowie, którzy spełnili niełatwe wymagania określone w regulaminie przy-
znawania stypendium Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski - uczniowie klasy 
III gimnazjum - średnia ocen co najmniej 5.0 i nie więcej niż dwie oceny do-
bre, zachowanie wzorowe i co najmniej 85% max liczby punktów z egzaminu 
na zakończenie gimnazjum. Stypendium mogli uzyskać też inni uczniowie za 
osiągnięcie tytułu laureata w olimpiadach lub konkursach na szczeblu powiato-
wym, wojewódzkim lub krajowym bądź za znaczne osiągnięcia sportowe.  

Sukcesy naszych uczniów to niewątpliwie sukces szkoły, która tworzy wła-
ściwą atmosferę pracy i warunki do właściwego rozwoju wychowanków. 
Świadczy to również o bardzo dobrej pracy nauczycieli podejmujących dodat-
kowe zadania w zakresie rozpoznawania i wspomagania indywidualnego roz-
woju ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami.  

Wszystkim stypendystom dziękuję za duży wkład pracy, serdecznie gratu-
luję oraz życzę dalszej wytrwałości i sukcesów w nauce.  

Dziękuję też nauczycielom za aktywność, duże zaangażowanie i za to,  
że potrafią zmobilizować do pracy młode talenty.  

Dyrektor Szkoły 
mgr inż. Stanisław Kozioł  
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Szkolny wolontariat 

  „Anioły tańczą ze szczęścia… 

W zimowy wieczór, znowu zapło-

nie 

Ta największa z gwiazd  

W prezentach milion życzeń  

złożonych, rozweseli nas… 

Anioły tańczą ze szczęścia 

Na skrzydłach niosą nas… 

Anioły tańczą ze szczęścia 

Niedzielne spotkanie z zespołem PECTUS było niezwykłym wydarzeniem dla 
wszystkich obecnych. Znów mogliśmy poczuć wspaniałą atmosferę świąt dzięki 
kolędom i pastorałkom w wykonaniu braci Szczepanik. Każdy z nas przekonał się o 
tym, że członkowie zespołu to bardzo przyjazne osoby, które mają otwarte serce na 
drugiego człowieka i z chęcią niosą pomoc. Magiczną atmosferę w trakcie koncertu 
zawdzięczamy pięknemu oświetleniu, dźwiękom instrumentów i oczywiście zespo-
łowi. Lecz śpiewali nie tylko artyści, ale wszyscy obecni – dorośli, dzieci, młodzież. 
Braciom z zespołu nie można na pewno odmówić świetnego poczucia humoru, co 
niejednokrotnie udowodnili podczas swojego występu w Rzepienniku, zabawiając 
publiczność. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu jako 
wolontariusz, bo dzięki temu czuję się częścią wspólnoty stowarzyszenia „Wszystkie 
dzieci nasze są”. Jestem ogromnie podbudowana postawą wszystkich obecnych oraz 
okazanym przez nich sercem. Niezwykle cieszy mnie również, że stowarzyszenie 
ma wsparcie zespołu PECTUS. Ich zaangażowanie w naszą działalność wywarło 
ma wszystkich bardzo pozytywne wrażenie.   

Karolina Niziołek, wolontariuszka 

W niedzielne popołudnie, 14 stycznia, w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepienni-
ku Biskupim spełnił się cud, Anioły Miłości tańczyły ze szczęścia… a bracia jak  Anioły na skrzydłach nieśli nas… Spełniło się 
kolejne marzenie naszych podopiecznych i zaprzyjaźnionych osób. W wypełnionej po brzegi świątyni w pierwszych rzędach 
zasiedli wyjątkowi goście czyli podopieczni Stowarzyszenia Wszystkie Dzieci Nasze Są i ich rodzice. To dla naszych aniołów, arty-
ści wykonali charytatywny koncert kolędowy, którego głównym celem było wspólne spotkanie kolędowe z wyjątkowymi 
ludźmi - armią Aniołów o wielkich sercach  oraz zbiórka funduszy na turnusy rehabilitacyjne dla naszych podopiecznych. Wo-
lontariusze w czasie koncertu zebrali 7400,34 zł. jest to bardzo wielki dar serca wszystkich aniołów koncertu, za który jesteśmy 
bardzo wdzięczni. Po koncercie zaplanowaliśmy w gimnazjum poczęstunek oraz spotkanie z artystami i naszymi podopieczny-
mi, wszystkimi chętnymi by porozmawiać, zrobić pamiątkowe zdjęcie i jeszcze trochę wspólnie pokolędować. Ale jak zwykle to 
u nas bywa, nic nie można do końca zaplanować… Wielką niespodzianką dla wszystkich uczestników spotkania było, pojawie-
nie się grupy kolędniczej z Bogoniowic. Mieszkańcy i przyjaciele zespołu PECTUS z Bogoniowic swoim artystycznym wystę-
pem, dali nam wszystkim, dzieciom i dorosłym wartościową  lekcję zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych. Myślę że spo-
tkanie z diabłem, śmiercią, turoniem oraz z ubogimi pastuszkami na długo pozostanie w naszych sercach.   

Chciałabym w imieniu członków i podopiecznych stowarzyszenia podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w 
organizację wyjątkowego koncertu- uczty duchowej. Serdecznie dziękuję za bezinteresowną pomoc, życzliwość i zrozumienie, 
dzięki którym możliwa jest realizacja naszych planów i celów.  Zespołowi PECTUS, księdzu proboszczowi Piotrowi Witeckie-
mu, wójtowi gminy Rzepiennik Strzyżewski panu Markowi Karasiowi, Arturowi Romanowi, Januszowi Bajorkowi, społeczno-
ści gimnazjum z Rzepiennika Biskupiego, Strażakom, Wolontariuszom dziękuję za to że, mogłam na nich liczyć, bo PRZYJA-
CIELE SĄ JAK CICHE ANIOŁY, KTÓRE PODNOSZĄ NAS, GDY NASZE SKRZYDŁA ZAPOMNIAŁY JAK LA-
TAĆ”. 

Barbara Duran  
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Szkolny wolontariat 

 

Rozmawiamy ... 

5 grudnia Karolina Niziołek, zeszłoroczna absolwentka naszej szkoły otrzymała z rąk Pani Barbary 
Duran Medal i Tytuł Wolontariusza Roku.  
Zapytaliśmy Karolinę o jej pracę w wolontariacie. 
Czym dla Ciebie jest wolontariat? 
W tej chwili wolontariat jest już częścią mojego życia. W stowarzyszeniu pracuję od kilku lat i w momencie, 
kiedy zaczęłam nową szkołę i zamieszkałam w bursie w Tarnowie, nie miałam już możliwości być wolonta-
riuszką w takim stopniu, na jaki mogłam sobie pozwolić będąc w gimnazjum. Wtedy właśnie poczułam, że mi 
tego brakuje. Na szczęście w moim liceum zaczęło działać koło wolontariatu, więc mogę spełnić się w swojej 
roli zarówno tam, jak i w weekendy podczas licznych akcji olszyńskiego stowarzyszenia. Wolontariat to dla 
mnie ogrom uśmiechu, satysfakcji i wiele nowych doświadczeń. To możliwość kontaktu ze wspaniałymi ludź-
mi i sposób na poznanie siebie. 

Karolina Niziołek, Wyróżniona wielokrotnie na różnych płaszczyznach absolwentka Gimnazjum 
w Olszynach. Zawsze uśmiechnięta i życzliwa. Obecnie uczennica  III Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Adama Mickiewicza w Tarnowie  

Co jest najtrudniejsze w byciu wolontariu-
szem? 
Myślę, że zwłaszcza dla młodych wolontariuszy trudno-
ścią jest pogodzenie pracy na rzecz innych ze szkołą i 
codziennymi obowiązkami. Niestety, musimy dokonywać 
wyborów lub szukać złotego środka. Wszystko zależy też 
od rodzaju wolontariatu. Sądzę, że w kontekście osób 
aktywnych w stowarzyszeniu „Wszystkie dzieci nasze są”, 
wyzwaniem było zderzenie ze światem naszych podopiecz-
nych. Działamy głównie na rzecz osób niepełnosprawnych, 
a praca z dzieckiem z zespołem Downa czy inną dysfunk-
cją nie zawsze jest prosta. Pamiętam, że na początku 
bałam się, że zrobię lub powiem coś, co mogłoby urazić 
drugiego człowieka; że zamiast pomóc – zaszkodzę. Na 
szczęście wszystkie obawy mijają już po pierwszym spo-
tkaniu z naszymi podopiecznymi. 

Twoje najpiękniejsze i najtrudniejsze przeżycie związa-
ne z pracą w wolontariacie…. 
Ciężko wybrać najpiękniejszą chwilę. Każdy moment, w którym uświa-
damiamy sobie, że przyczyniliśmy się do uśmiechu na twarzy drugiego 
człowieka jest wspaniały. Poczucie, że nasza armia (jak mówi pani 
Basia) może zrobić wiele, ale tylko wtedy, gdy działamy razem. Jednym 
z wydarzeń, które najbardziej zapada mi w pamięć jest prezentacja 
projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, która odbyła się w 2016r. 
Wtedy wszyscy razem, wolontariusze i podopieczni zebraliśmy się na 
scenie trzymając się za ręce. Usłyszeliśmy historię Jasia, wyznania rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych. Dopiero w tej chwili uświadomiliśmy 
sobie, że jesteśmy częścią czegoś wielkiego i udało nam się naprawdę 
wiele zdziałać na rzecz innych. Był to bardzo wzruszający moment, 
zarówno dla mnie jak również wszystkich obecnych. Najtrudniejsze 
przeżycie? Oczywiście, plusy pracy w wolontariacie zdecydowanie przewa-
żają, czasami jednak pojawiają się problemy. Zdecydowanie trudnością 
jest świadomość, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić wobec sytuacji, w 
jakiej postawił nas los. Niestety, pomimo naszych wysiłków nie możemy 
odwrócić choroby czy uśmierzyć bólu. Jesteśmy bezsilni wobec śmierci i 
cierpienia. Redakcja 

Już na początku grudnia w świąteczny klimat wprowadził nas Mikołaj, rozdając prezenty dzieciom i osobom niepełno-
sprawnym w naszej szkole. Przez kilka tygodni uczniowie idąc za przykładem świętego, zbierali artykuły spożywcze, słodycze, 
zabawki, przybory szkolne, aby obdarzyć miłą niespodzianką tych, którzy jej potrzebują. 

Zainspirowani działalnością charytatywną po raz pierwszy uczniowie zainicjowali akcję „Paczka pod choinkę”. Ideą akcji było 
przygotowanie przez wolontariuszy, dzieci i nauczycieli, bożonarodzeniowych prezentów, które dostarczone zostały do naj-
bardziej potrzebujących rodzi z naszej miejscowości. Poprzez akcje charytatywne, niesienia pomocy tym, którzy bardzo jej 
potrzebują, uczymy się empatii i wrażliwości. Możemy pokazać, że mając niewiele, też można dawać oraz dać sposobność do 
aktywności charytatywnej. Dziękujemy wszystkim za okazane serce.  

 Organizatorzy: Szkolne Koło Wolontariatu 

Paczka pod choinkę – akcja Aniołów Miłości 

https://www.facebook.com/pages/III-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Adama-Mickiewicza-w-Tarnowie/446739952024180?timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100002838041301
https://www.facebook.com/pages/III-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Adama-Mickiewicza-w-Tarnowie/446739952024180?timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=100002838041301
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ciekawostki 

walentynkowy    Galimatias       

JUŻ PRZEMINĄŁ 

CZAR CHOINKI, 

CZAS WYSYŁAĆ 

WALENTYNKI ! ! ! 

Walentynki można ukradkiem włożyć do kieszeni, wsunąć do 

skrzynki lub wysłać pocztą. Otrzymują je najczęściej osoby, które 

darzymy ciepłym, przyjaznym uczuciem. Mogą się więc obdarowy-

wać starzy i młodzi, krewni, przyjaciele i znajomi. Nie są wyklucze-

ni z tej zabawy szefowie, nauczyciele, nawet ci groźni i pełni powa-

gi. Nie wolno nam zapomnieć o dowodach miłości dla swoich 

czworonogów. Im w końcu też się coś należy.  

Przygotowała: Paulina Dziuban, kl. 7 

wypatrzone w Internecie 

Pamiętajcie!  

W tym dniu nie róbcie nikomu złośliwych 

lub głupich dowcipów.  

Jest to dzień dobrych uczuć!  

Pamiętajcie o wysłaniu 

walentynkowych  

kartek. 

Życzymy wszystkim wielu 

walentynek od tajemni-

czych wielbicieli. 

Każdego roku słynna Julia dostaje ponad 1 tysiąc walen-

tynek. Kartki wysyłane są oczywiście do Werony, 

gdzie rozgrywa się akcja dramatu Shakspeara 

„Romeo i Julia”. 

Najdłuższy pocałunek trwał ponad 46 godzin. Pobicie 

rekordu wymagało od zakochanych sporo wysiłku 

– nie mogli usiąść, jeść i spać w czasie trwania po-

całunku. Wyzwanie rozpoczęli 14 lutego 2011 roku 

i skończyli po 46 godzinach i 24 minutach. 

Czekoladki w pudełku w kształcie serca to synonim wa-

lentynek. Pewien Brytyjczyk stwierdził, że stworzy 

takie którego jego ukochana na pewno nie zapomni. 

Największe pudełko z czekoladkami powstało w 20-

08 roku, ważyło 1690 kilogramów i miało w środku 

ponad 220 tysięcy czekoladek. To spory zapas czekola-

dek na parę lat. 

Co roku wysyłane jest ok. 1 miliarda walentynek. 
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walentynkowy    Galimatias       

Twarzą w twarz  
z amantem (amantką) 

Kwiaciarki i producenci bibelotów już zacierają ręce, prze-

widując 14 lutego wzrost sprzedaży. Wówczas świat zaroi się 

od serduszek, gołąbków, cukiereczków i innych skarbów.  

Każdy walentynki wysyła i każdy chce jak najwięcej walentynek zebrać na znak, 

że jest lubianym, kochanym, szanowanym. 

Gdyby przyjrzeć się zakochanym, to zarówno po stronie męskiej, jak i damskiej 

można wyróżnić kilka charakterystycznych typów.   

Miłośnik natury   

Znaki szczególne: Okulary (lub szkła kontaktowe, jako 
symbol ducha czasu), z książką lub „Biblioteką w Szkole” 
pod pachą. Człowiek o zniewalającym uśmiechu i błysku 
białych zębów.  
Zalety: Porozmawiasz z nim na każdy temat i w każdym 
języku. Jest miły, opiekuńczy i sprawia, że przy nim czujesz 
się „istotą boską”. Przeniesie cię przez każdą kałużę i nie 
zapomni otworzyć drzwi przed twoim przypudrowanym 
noskiem.  
Rady: Pogrąż się w marzeniach (Nobel dla tej, która  
go znajdzie). 

Znaki szczególne: Rozczochrany z liściem na głowie, ubiór 
w kolorach ziemi, zawsze zauważy, że ten krzaczek wypu-
ścił nowy pęd, a tamten niedługo  zakwitnie.   

Zalety: Jest troskliwy i opiekuńczy, stara się żyć w zgodzie 
z naturą i nie szkodzić.   

Rady: Z pewnością zwróci uwagę na dziewczynę-bluszcz
( lub przypominającą  inną roślinę oprócz kaktusów).  
Dodatkowy plus, gdy jesteś wegetarianką i nosisz dłuuugie 
i powłóczyste spódnice. Gdy usłyszy z twych ust 
„żuczku”, rozkochasz go w sobie na zawsze. 

Znaki szczególne: Rozpoznasz po charakterystycznym 
odgłosie wydawanym przez skórzane spodnie lub po nie-
przeniknionym spojrzeniu. Z reguły do dziewczyny mówi 
„mała” lub „dziecinko”; jedyna komórka, jaką posiada  
to telefon. 
Zalety: Jego umięśnione ramiona ochronią cię przed  
wiatrem.  
Rady: Jedyne dozwolone tematy to on sam i jego urok oso-
bisty (a właściwie  jego ciała). Jeżeli akurat wyskoczył ci 
pryszcz na twarzy, to odwołaj randkę, bo on nie będzie się 
za ciebie wstydził przed znajomymi. 

Macho   

 Inteligent  

Znaki szczególne: Ubrana zawsze nienagannie w przepiso-
wy mundurek. Jest cynicznie nastawioną do świata realistką. 
Jej harmonogram  prac jest zawsze napięty i nie będzie mo-
gła poświęcić ci wiele swojego cennego czasu.  
Zalety: Zadba o ciebie w każdej sytuacji i spełni twoje ży-
czenia zanim o nich pomyślisz.  
Rady: Staraj się jej nie zawieść, bo ją utracisz na zawsze . 

 Wamp  

Znaki szczególne: Czarno-granatowy makijaż, ciemny strój 
z metalicznymi błyskami (to biżuteria w dobrym gatunku). 
Jej drapieżne spojrzenie nie pozwoli ci przejść obojętnie.  
Zalety:  związek z nią jest bardzo burzliwy, nie będziesz się 
z nią nudził. 
 Rady: Nie wymagaj od niej za wiele, gdyż nie jest w stanie 
popisać się elokwencją.  

Myszka 

Znaki szczególne: Wielu myśli, że w ogóle nie istnieje,  
a prawda jest taka,  że bardzo trudno ją zauważyć – wszyst-
ko w niej jest mysie. Ona boi się nawet własnego cienia.  
Zalety: Pochłonie każdy wybuch Twojej agresji bez naj-
mniejszej zmiany wyrazu twarzy. Zgodzi się na wszystko,  
co zaproponujesz i jeszcze będzie ci wdzięczna za to, że 
ktoś podjął za nią decyzję.  

Rady: Jeśli lubisz dominować, traktuj ją jak skarb, gdyż wiele 
takich dziewczyn nie znajdziesz. Najlepszym prezentem 
imieninowym będzie dla niej kilogram roztaczającego swoją 
cudowną woń żółtego sera. Pamiętaj, że nie jesteś w stanie 
wyprowadzić jej z równowagi. 

Business-girl   

Zespół redakcyjny 
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Strefa Szafiar 

Przed Wami Zabawa  

Choinkowa oraz tak bar-

dzo wyczekiwane ferie 

zimowe. Szkolne Szafiary 

przygotowały dla Was 

propozycje strojów. 

Redakcja  

dodatki 

Klaudia Jodłowska i Anna Sowa z kl. 5 

Sportowy  telegraf  
Kamil StochKamil StochKamil Stoch   

Kamil Stoch wygrał ostatni konkurs 66 Turnieju Czterech 
Skoczni w austriackim Bischoshofen. Jest drugim po Svenie 
Hannawaldzie zawodnikiem w historii, który triumfował  
na wszystkich czterech obiektach turnieju. 
Po rewelacyjnym konkursie Stoch jest też liderem Pucharu Świata 
z przewagą 70 punktów nad kolejnym zawodnikiem. W klasyfika-
cji całego turnieju Stoch zdecydowanie wyprzedził Wellingera  
i Fannemela. 

Materiały przygotował Krzysiek Rąpała, kl.6 

nasz idol 

Data urodzenia: 25 maja 1987  

Miejsce urodzenia: Zakopane 
Wzrost: 1,73 cm., 
Wykształcenie: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława 
Czecha w Krakowie   

 

 

https://www.google.pl/search?newwindow=1&rlz=1C1EJFA_enPL685PL685&q=Zakopane+Polska&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCo0KC4zV-IAsZPNUsy1xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgA1CLTmMAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjJ2ora09_YAhWEjSwKHciTAYoQmxMIqQEoATAX
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Rozmaitości ... nie tylko zimowe 

Auto-Mobilni  
Złoty Fat Bike  
Wykonano tylko 13 sztuk, a każda z nich dostosowana 
indywidualnie do potrzeb klienta. Pięknym akcentem 
jest logo THSG wykonane z 600 czarnych diamentów 
i 500 złotych szafirów. Jedno z siodełek pokryte było 
skórą aligatora w kolorze czekoladowym. Każdy z 13 
rowerów ma wygrawerowane nazwisko artysty projek-
tanta, którym jest Hugh Power oraz nadany numer od 
1 do 13. Ten najdroższy rower na świecie, pokryty jest 

24 karatowym złotem. Wspólnie z Powerem nad projektem pracował Dan Bull, orga-
nizator ekstremalnego zimowego wyścigu rowerowego na Alasce. Efektem tej pracy 
jest model nazwany The Beverly Hills Edition, rower typu „fat bike” na grubych 
oponach. W House of Solid Gold można on-line kupić również rower,  za 1 mln $. 
THSG współpracuje z organizacją non-profit The Way to Happiness Foundation Interna-
tional, około 90% wpływów ze sprzedaży tego roweru przekazywane będzie bezpo-
średnio do tej organizacji. 

 
wykorzystano: http://www.aleszprycha.pl 

przygotował: Jan Knapik, kl. 6 
wypatrzone w Internecie 

Najcięższe i najmniejsze zwierzęta świata 

Wielkość żubra zależy od wieku i płci. Waga samca 
wynosi od 440 do 920 kg, a wysokość w kłębie do-
chodzi do 188 cm. Samice ważą od 320 do 640 kg. 
Pomimo takich rozmiarów potrafi on biec 40 km/h  
i bez problemów przeskoczyć szeroki strumień  
lub płot. Dwutaktowy ruch kończyn przed-
nich zapobiega wejściu na teren bagnisty. Szerokość 
ciała uzależniona jest od rozstawu rogów, zapewniając 
sprawne poruszanie się pomiędzy drzewami. Sierść  
o barwie nizinnego lasu w zimie pozwala być niewi-
docznym dla oka. 

Żubr europejski  

Tego niesamowi-

tego odkrycia dokonał  

zespół niemieckich 

naukowców pod kierownictwem dr Franka Glaw z Zoolo-

gische Staatssammlung in Munich. Jedna z najmniejszych 

jaszczurek na świecie zamieszkuje lesiste tereny północ-

nego wybrzeża Madagaskaru. „W ciągu dnia żyją w ściółce, 

a w nocy wspinają się na gałęzie drzew i tylko wtedy łatwo je 

zauważyć” – powiedział dr Glaw. 

Miniaturowy kameleon (Brookesia micra) od nosa 

do końca ogona mierzy około 30 mm długości, z cze-

go połowę stanowi ogon  – dlatego jaszczurka jest obec-

nie uważana za jednego z najmniejszych gadów na świe-

cie. Ted Townsend z San Diego State University, który 

zajmuje się badaniem genomu kameleonów twierdzi,  

że niewielkie rozmiary gada mogą być związane z tym, 

że ten żyje na ziemi wśród opadłych liści, gdzie  

ze względu na barwę ochronną trudno go zauważyć. 

Brookesia 

micra  

przygotował: Jan Knapik, kl. 6 
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Literackie pary kochanków 

 

Tristan i Izolda to średniowieczna para ko-
chanków. Miłość tych obojga bohaterów, 
okazała się ważniejsza niż honor rycerski  
i posłuszeństwo władcy. O potędze tej miło-
ści i jej nierozerwalności zadecydował napój. 
Była to miłość wzajemna, ale niespełniona. 
Dopiero po śmierci bohaterów następuje 
symboliczne pojednanie obojga zakochanych, 
które obrazuje- krzew głogu. 

Tristan i Izolda  Romeo i Julia 

Romeo i Julia - wielka miłość 
młodych ludzi. Niestety, mi-
łość ta nie może mieć dobre-
go zakończenia, ponieważ 
Romeo i Julia pochodzą  
z dwóch zwaśnionych rodów 
Kapulettich i Montekich. Jest 
to wielka miłość, która ma 
nieszczęśliwe zakończenie. 
Oboje popełniają samobój-
stwo. Werter i Lotta  

Werter swoimi uczuciami pokazuje, jaka może być miłość romantyczna. Jest on typowym 
przykładem bohatera romantycznego. Werter w swoich listach przedstawia portret ukochanej: 
piękna, anielska, nie można o niej zapomnieć, bez niej życie jest nie do zniesienia. Ciągle obec-
na jest w jego myślach. Dla Wertera Lotta jest święta, bez niej życie traci sens. Nie może być  
z ukochaną, gdyż ona jest narzeczoną a później żoną innego mężczyzny, Alberta. Werter po-
pełnia samobójstwo. Goethe pokazuje wielką platoniczną miłość, która, Werterowi przesłania 
cały świat, to miłość tragiczna niespełniona, prowadzi do samobójstwa, ale też uskrzydla, na-
daje sens życiu. 

Gustaw i Matylda 

Stanisław Wokulski (45lat) wywodził się z ubogiej szlachty,  
a ze względu na zawód kupca przypisywany jest do sfery 
mieszczaństwa, ale jest bardzo bogaty. Izabela (25lat) arysto-
kratka, wychowywana przez ojca, sybarytka, dawniej odbywa-
ła liczne podróże po Europie, bywała na książęcych dwo-
rach, przyzwyczajona do bogatych adoratorów, rozczarowuje 
się gdy po utracie majątku o jej rękę zabiegają dwaj starcy: 
marszałek i baron. Pozostaje jeszcze „pień z czerwonymi 
rękami”, kupiec, parweniusz, czyli Stach Wokulski, ale o nim 
nie myśli poważnie arystokratka. Izabela niepospolicie pięk-
na, zepsuta przez wychowanie, zarozumiała i kapryśna, nie 
ma pojęcia o trudach prawdziwego życia.  

Stanisław i Izabela  

Podaj autorów i tytuły książek z których pochodzą powyższe pary 
zakochanych. Na odpowiedzi czekamy do 7 lutego. Losowanie zwy-
cięzcy 8 lutego  o godz. 10.35 w bibliotece szkolnej. Do wygrania 
podwójny bilet do Kina za Rogiem.  

Redakcja  Gadżetki 

KONKURS 

Zespół Redakcyjny 

 

Orfeusz był królem Tracji. Jego żoną była piękna Eurydyka, 
nimfa drzewna. Jednak jej uroda sprawiała, że ten kto ją 

ujrzał musiał ją pokochać. I tak właśnie stało się z Aristajosem. Zobaczył on raz Eurydy-
kę ,jednak nie wiedział, że jest ona żoną Orfeusza. Zaczął ją gonić, lecz kiedy uciekała, ukąsiła ją 
żmija, po czym zmarła. Zrozpaczony Orfeusz poszedł do Hadesu. W jego muzykę zasłuchał się 
Charon i Cerber, a wzruszony Hades obiecał oddać Eurydykę. Był tylko jeden warunek - Orfe-
usz miał nie oglądać się za siebie. Jednak chęć ujrzenia żony była silniejsza od niego i wtedy 
stracił ją na zawsze. Hermes zatrzymał Eurydykę w podziemiu. Orfeusz wrócił do Tracji. Sam 
błąkał się potem po świecie, śpiewając o swojej rozpaczy. Pewnej nocy trafił na dziki, które roz-
szarpały jego ciało i zmarł. 

Orfeusz i  Eurydyka 

Gustaw i Maryla jest to kolejna 
para romantyczna ukazuje nam 
miłość nieszczęśliwą. Maryla 
ciągle jest obecna w myślach 
Gustawa, piękna cudowna  
i nieziemska. „O! Luba zaginąłem 
w niebie, Kiedym raz pierwszy pocało-
wał Ciebie!” Gustaw jest wniebo-
wzięty po pierwszym pocałunku. 
Ukazany jest tu również binarny 
obraz kobiety. Obok cech pozy-

tywnych, pojawiają się niewierność, próżność, chci-
wość… ”Kobieto! Puchu marny! Ty wietrzna istoto! Postaci 
twojej zazdroszczą anieli, A duszę gorszą masz, gorszą niże-
li!... Przebóg! Tak cię oślepiło złoto!..” Ukochana Gustawa 
porzuciła go dla innego bogatszego. Ich miłość z jed-
nej strony uskrzydla, czyni ziemię rajem „Kto za życia 
choć raz był w niebie, ten po śmierci nie trafi ni razu”. Porzu-
cony Gustaw z poczuciem „bycia nieodpowiednim kandy-
datem” dla zamożniejszej panny, ziemię zaczyna po-
strzegać jako piekło. 
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Zapałki ułożone z zamysłem, labirynty, wykreślanki, kostka Rubika w dziesiątkach kompozycji, kilka drewienek złożonych 
w kształt gwiazdy, pozaginane druty które rozłączymy jednym zgrabnym gestem, sudoku, szachy. Jednym słowem łamigłówki. 
Te mniejsze zebrane w książeczkę lub mieszczące się w kieszeni łatwo zabrać w podróż by zabić nudę. Te większe do główko-
wania w pojedynkę lub z przyjaciółmi sprawdzają się świetnie w długie zimowe wieczory. Teraz dostępne są również w telefo-
nie i na tablecie. Wybór ogromny, prawda? A kiedy ty ostatnio rozwiązałeś jakąś łamigłówkę? Nie czekaj zacznij łamać głowę 
już dziś.  

Dzień Składanki i Łamigłówki 

W kalendarzu świąt nietypowych 29 stycznia 2018 r. widnieje Dzień Składanki i Łamigłówki. Rozwiązywanie składanek  
i łamigłówek uczy logicznego myślenia, rozwija kreatywność i wyobraźnię. Łamigłówki to dobry pomysł na pożyteczne 
spędzenie wolnego czasu. Składanki i rebusy to również nauka przez rozrywkę podczas której wyrabiamy w sobie takie ce-
chy jak: spostrzegawczość, cierpliwość, dokładność. Warto więc poświęcić im trochę uwagi. W dniu ich święta mamy ku 
temu dobrą okazję. 

 

Zadanie 1 

Pewien farmer musi przeprawić przez rzekę lisa, 

kurę i worek ziarna. Ma łódkę, ale może zabrać tylko 

siebie i jeden dodatkowy bagaż. Jeżeli pozostawi lisa 

i kurę razem na brzegu, to lis zje kurę. Jeżeli pozosta-

wi kurę i ziarno, to kura je zje. W jaki sposób rolnik 

powinien się przeprawić przez rzekę? 

Zadanie 2 

Przesuń jedną zapałkę tak, aby powstała prawdziwa 

równość. 

Jak poruszają się bierki na szachownicy?  Lekcja nr 3. 

 

Justyna Starzyk 
Opiekun Marta Janik 

K R Ó L 
 O jedno chodzi pole, 

W każdą stronę skręca: 

Na boki, do przodu, 

W tył i po ukosie. 

By nie dać się zaskoczyć 

w wojennym… chaosie! 

W I E Ż A  
Jej kroki proste są niezwykle: 

W poziomie i pionie wysyła pociski 

By innych złapać w swoje… uściski! 

 

GONIEC  
 Skosy dla niego to prawdziwa frajda. 

Na prostych nic nie zrobi… taki niedorajda. 

 

PION 
 Przed siebie patrzy 

Nie odwraca głowy 

Zawsze po ukosie 

Wrogów bić… gotowy 

H E T M A N  
Królową zwany dla niepoznaki 

Przepędza wszystkich, gdzie zimują raki. 
Wielki zuch z tej robotnicy 

Biada by wyskoczył…  
z szachownicy!  

S K O C Z EK  
Wszystkich przeskoczy 

tych swoich, i cudzych. 

I choć liter nie zna 

„L” bardzo polubił. 

Najpierw prosto, potem w bok. 

I udaje mu się… skok! 

http://szachy.hpark.pl/podstawy/jak-poruszaja-sie-bierki-na-szachownicy-o-bierkach-cos-wiecej/
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„Opowiem Ci historię ...” 

opieka merytoryczna: Katarzyna Bąk 

Rok 2018 rokiem ... 

Podczas 43  posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej posłowie zdecydowali o ustanowieniu patro-

nów 2018 roku. 

Najważniejsze święto to oczywiście Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodle-

głości. Ponadto w nowym roku w sposób szczególny zostaną upamiętnione: Powstanie Wielkopolskie, 

Konfederacja Barska oraz prawa kobiet. Decyzją Izby patronami 2018 r. będą Zbigniew Herbert, 

Irena Sendlerowa i abp Ignacy Tokarczuk.  

http://www.sejm.gov.pl 

Katarzyna Bąk 

Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2018 Rokiem Praw Kobiet. Ma to związek z przypadającą za rok 100. rocznicą 

przyznania Polkom praw wyborczych. Uchwała przypomina, że 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret o ordyna-

cji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Określono w nim, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez względu 

na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wybierani wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. 

Posłowie zaznaczyli, że Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła Kobietom pełnię praw wyborczych. Ustanowienie roku 2018 

Rokiem Praw Kobiet Sejm RP wyraża uznanie dla pierwszych parlamentarzystek: Gabrieli Balickiej, Jadwigi Dziubińskiej, 

Ireny Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii Moraczewskiej, Anny Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszki 

Wilczkowiakowej oraz wszystkich orędowniczek walki o równouprawnienie.  

http://www.sejm.gov.pl 

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Dzień 

wcześniej do Poznania niespodziewanie przybył Ignacy Jan Paderewski amba-

sador polskich interesów. Wziął on udział w bankiecie w hotelu Bazar, gdzie 

wygłosił przemówienie do  swoich rodaków licznie zgromadzonych 

przed hotelem. Pierwsze starcia zaczęły się o godzinie 16:40. Zaczęto od wypar-

cia Niemców z centrum i zabezpieczenia okolic hotelu Bazar, jednym z dużych 

sukcesów powstańców było zdobycie budynku niemieckiej policji gdzie pozyska-

no dużą ilość broni. Zdobyto zamek, pocztę i inne ważne obiekty w centrum 

miasta. Wkrótce wysłano niemieckie wojsko do stłumienia powstania. Na dwor-

cu w Poznaniu żołnierze niemieccy zostali rozbrojeni przez powstańców  

a broń została przekazana do hotelu Bazar. Walki zakończono w lutym 1919r. 

Pod naciskiem Francji zawarto rozejm w Trewirze gdzie przyznano władzę po-

wstańcom. Było to jedno z nielicznych zwycięskich powstań w historii Polski. 

Mateusz Wąsowski, kl. 3gim 

Powstanie wielkopolskie 

Jadwiga Dziubińska – posłanka na Sejm Ustawodawczy, działaczka 

PSL „Wyzwolenie”, następnie SL. Była autorką nowatorskich progra-

mów pedagogicznych. Założyła wiele szkół rolniczych, m.in. w Soko-

łówku, Pszczelinie, Kruszynku i Starym Brześciu  
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opieka merytoryczna: J. Lenard-Mosoń,  M. Kras 

Valentine's Day Facts 
Most people celebrate Valentine's Day on February 14. 

More than 35 million heart-shaped boxes of chocolate 

are sold. 

189 million stems of roses are sold in the U.S. on this 

day. 

Valentine`s Day is the second most popular day of the 

year for sending cards, second only to Christmas. 

The first Valentine's card was sent by the Duke of Or-

leans. 

About billion Valentine’s cards are sent every year. 

Most Valentine's cards are sent by Americans. 

The most expensive Valentine cost $250 000. It was a real gold card, lined with emeralds and diamonds. 

Perfumes are one of the most popular valentine's gifts. 
Natalia Mikrut, kl. 5 

My favourite day is Saturday. I get up late at nine o'clock. I don't get up 
early. I don't go to school. I get dressed at quarter past nine and I brush 
my teeth. I have breakfast at half past ten. I don't have a bath in the 
morning. I go shopping in the morning. I do homework and learn in the 
morning. I meet my friends in the afternoon. I watch TV at five o'clock.  
I have a bath. I don't write a blog. I go to bed at ten o'clock.  

Małgorzata Bęben, kl. 5 

I wake up at seven o‘clock. I go to the bath-
room and wash myself. Then I get dressed. 
After that I go to the kitchen and I have break-
fast. I usually have six lessons at school. After 
school I come back home and I eat dinner. After 
dinner I do my homework. I Listen to music. In 
the evening I some times watch TV or I read a 
book. I go to sleep at eleven o’clock. 

Wiktoria Sabat, kl.5  

My favourite day is Tuesday. I get up at half past six.  I dress up.  
I eat breakfast at seven o' clock. I leave  home at quarter past seven. Go-
ing to school takes me 25 minutes. I have 6 lessons on Tuesday. I come 
home at half past one. I eat lunch at half past two. I watch TV at  three  
o' clock. I do my homework and I learn to four o' clock. Later I take my  
phone and play on it and check the snapchat. And later I go to my sister. 
At  six o' clock we go for supper. After dinner I take a shower. About half 
past eleven go to sleep.   

Justyna Niziołek, kl. 5 

My favorite day is Saturday. I wake up at seven o’clock. I get dressed and 
have breakfast. At half past ten I go to meet my friends. I come back at 
twelve. I have dinner. In my spare time I like going out doors or watching 
TV. At three o’clock I learn a little. I also read books and play with my 
sister. Sometimes I like playing computer games. At six o’clock I have 
supper. At half past seven I have a shower and brush my teeth. I go to 
sleep at half past eight. I really like this day.  

Emilia Żyrkowska, kl. 5 
„My every Monday” 

I get up at fifteen to seven. I have  breakfast, 
brush my teeth and my hair. I wash my face and 
get dressed. I go to school. My lesson begin at 
eight o’clock. I have six lesson and and then I go 
home. Then  I wash my hands and have  dinner. 
I do my homework. In my free time I ride a 
bike, play games on the computer, watch TV, 
draw,  paint and look after my pet. In the eve-
ning I take a shower and I brush my teeth.  
I go to bed, watch TV and I go to sleep at ten 
o’clock.  

Kamila Pietras, kl. 5 

I get up at half past six. I get dressed. I have breakfast and go to the 
bathroom. I wash my face and hands. I brush my teeth and hair. Later  
I go to school by car. I'm at school from eight o'clock to twenty-five  
to two. In the afternoon I have lunch and watch TV. I don't play com-
puter games. I go shopping and meet my friends. In the evening I have 
dinner and download music. I have a shower and brush my teeth. I don't 
have a bath. I go to bed at quarter to ten.  

Natalia Mikrut, kl. 5 
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Bajtelkowo 

Zima 
Zima wcale nie jest cicha,  

w zimie wiele głosów słychać.  
Dzwonią dzwonki, trzeszczą sanie  

- to jest właśnie zimy granie.  
Mróz wygrywa groźnym palcem  

na klawiszach sopli walce.  
Wiatr za płotem gwiżdże, hula…  

Bęc, upadła śnieżna kula.  
Pewnie dzieci grają w śnieżki,  

szur-szur, ktoś zgarnia śnieg ze ścieżki.  
Dzwoniec gubi się w piosence,  

a my wyciągnijmy ręce  
i chwytajmy śnieg mięciutki 

-śnieżne gwiazdy-zimy nutki.  

Dorota Gellner  
 

 

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

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

Sudoku 

Zgodnie z klasycznymi zasadami sudoku 

należy uzupełnić poniższy diagram. Potra-

fisz podać jaka liczba znajdzie się w le-

wym górnym rogu?  

Zimowe Zagadki 
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Okiem reportera…. 

1. Kiedy obchodzimy Walentynki? 
a) 14 lutego 
b) 14 stycznia 
c) 15 lutego 
2. Jakie jest znaczenie Walentynek? 
a) Obchodzimy to święto, aby pary nie przestały być w sobie 
zakochane. 
b) Aby upamiętnić męczennika, od którego imienia wzięło się 
to święto. 
c) By dostawać prezenty.  
3. Ile kosztuje najdroższa kartka walentynkowa? 
a) 1000 złotych. 
b) 400 tysięcy złotych.  
c) 250 tysięcy złotych.  

Wyniki: 

Quiz walentynkowy  przygotowała Paulina Dziuban, kl. 7 

Quiz walentynkowy 

A, B, C, A, C  

4. Dlaczego Walentynki obchodzone są 14 lutego ? 
a) Ponieważ zginął w ten dzień Święty Walenty. 
b) Dlatego, że wtedy nastąpił pierwszy pocałunek. 
c) Święty Walenty brał wtedy ślub. 
5. Kto był pierwszą nadawczynią kartki walentynko-
wej? 
a) Nie wiadomo.  
b) Violetta Villas. 
c) Margery Brews. 

Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi czekają na okazję, 

aby się zabawić! Świetną ku temu okazją jest niewątpliwie Zabawa Choinkowa. 

Walentynki to Święto Zakochanych obcho-
dzone 14 lutego. Tego dnia ludzie wysyłają 
do ukochanych „walentynkę” - wiersz lub 
wyznanie miłosne.  

walentynki Reporterki Gadżetki zwróciły się do uczniów 

naszej szkoły z kilkoma pytaniami. 

Czy jest w twoim życiu osoba, którą kochasz?  
Patrycja Niziołek: Nie jestem jeszcze w nikim zakochana, mimo tego 
zawsze próbuję powiedzieć słowa ,,Kocham Cię" choćby  moim rodzicom 
lub rodzeństwu, ponieważ wiem, że mogą one wywołać uśmiech na twa-
rzach moich najbliższych. 
Z jakim kolorem kojarzy Ci się miłość?  
Klaudia Jodłowska: Według mnie miłość, to wszystko co kolorowe. 
Patrycja Niziołek: Miłość kojarzy mi się najczęściej z mocnym różem 
lub czerwienią 
Jaki może być najlepszy prezent walentynkowy? 
Kacper Kukla: Gdybym miał już swoją drugą połówkę dałbym jej ra-
czej bukiet kwiatów, karteczkę lub bombonierkę. Myślę, że dziewczyny 
to  lubią. 
Klaudia Jodłowska: Myślę, że nie tylko liczą się kwiaty lub bombonier-
ki. Uważam, że w dzień Walentynek można swojej drugiej połówce za-
proponować wyjście do kina, teatru lub po prostu spędzić wspólny ze 
sobą czas.  

Natalia Niemiec, Alicja Rąpała, Marcelina Bajorek  

Natalia Niemiec, Alicja Rąpała  

 Katarzyna Rąpała: Nie mogę doczekać się zabawy choin-
kowej, więc bardzo wcześnie na nią się przygotowuję. Wybra-
łam już nawet sukienkę specjalnie na tą okazje. 
Krzysztof Rąpała: Bardzo lubię zabawę choinkową, lecz 
nigdy zbytnio się na nią nie przygotowuję. 
Mateusz Sabat: Co roku niecierpliwie czekam na to przyję-
cie. Zawsze uzgadniam z kolegami, z kim będziemy tańczyć.                                                

Lubicie ZABAWĘ CHOINKOWĄ, macie już jakieś 

plany? Jeżeli tak, tak to jakie? 
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nadchodzące  

wydarzenia 

● 3/02/2018r. – Zabawa Choinkowa 

● 12-25/02/2018r. – Ferie Zimowe 

Klasa ………. 

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

Data wygaśnięcia: 2 marca 2018 r. 

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

……………………………… 
Imię i nazwisko 

 
przyroda 

Akcje charytatywne Akcje charytatywne Akcje charytatywne    

● Góra Grosza - 624,94 zł 

● 26 Finał WOŚP, kwota zebrana  

w Olszynach - 2672,30 zł  

Dziękujemy  

Nasi Najlepsi 

● Za nami I semestr nauki,  

nadszedł czas podsumowań,  

pochwał, ale i przestrogi.  

Dla  wielu był to okres wytę-

żonej nauki. Osiągnięciem  

doskonałych rezultatów 

(średnia 5,0)  

mogą poszczycić się: 

 Kamil Karaś III gim 

 Robert Bąk II gim 

 Justyna Starzyk II gim 

 Justyna Rąpała VII sp 

 Justyna Załęska VII sp 

 Natalia Bąk VI sp 

 Natalia Karaś VI sp 

 Alicja Rąpała VI sp 

 Paweł Żyrkowski VI sp 

 Małgorzata Bęben V sp 

 Mateusz Bęben V sp 

 Klaudia Jodłowska V sp 

 Natalia Mikrut V sp 

 Kamila Pietras V sp 

 Emilia Żyrkowska V sp 

 

Nasi Najlepsi 

 Julita Augustyn IV sp 

 Martyna Bajorek IV sp 

 Anna Noziołek IV sp 

 Justyna Ryndak IV sp 

 Karolina Ryndak IV sp 

 Karolina Szarowicz IV sp 

 Sebastian Wszołek IV sp 


