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Za nami 

 6 marca 2018 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie na Czy-
telnika uczniów klas I. Głównym celem uroczystości było zachęcenie 
najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolonej, wypoży-
czania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytelniczych. 
Zanim jednak uczniowie klas pierwszych złożyli przyrzeczenie, obejrzeli 
przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy czwartej. Uczniowie 
dowiedzieli się jak powinno się dbać o książki, czego nie powinno robić 
gdy się je czyta. Uczniowie klasy pierwszej odgadywali bajkowe zagadki, 
które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim 
wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie,  
że zawsze będą szanować książki. Już jako czytelnicy biblioteki szkolnej 
podpisali się pod przysięgą, a pamiątkowy dyplom będzie im przypomi-
nał o tym uroczystym  wydarzeniu. Nowi czytelnicy otrzymali także za-
kładki do książek. 

Justyna Niziołek, kl. 5  

Pasowanie na czytelnika 

8 marca, uczennice Justyna Rąpała, Katarzyna Dziu-

ban i Iwona Piekarz reprezentowały naszą szkołę  

na VIII edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego 

pod hasłem „Oblicza Ojczyzny”.  

Uczniowie mieli zaprezentować recytację utworu 

poetyckiego o tematyce patriotycznej oraz przeczytać  

fr. „Pamiętnika z powstania warszawskiego”. Poziom był 

bardzo wyrównany, uczestników co prawda niewielu,  

ale za to bardzo zaangażowanych w prezentację.  

Serdecznie gratulujemy Katarzynie Dziuban, uczennicy 

kl. III gimnazjum zajęcia II miejsca w tym konkursie. 

Redakcja  

Oblicza Ojczyzny 

VI Konkurs Pięknego Czytania 

W dniu 01.03.2018r. odbył się VI Szkolny Konkurs Pięknego Czy-

tania. Jak co roku uczniowie tłumnie w nim uczestniczyli, czytając znane  

i lubiane książki. W konkursie brali udział uczniowie z klas IV-VII i gim-

nazjum. Z każdej klasy została wyłoniona jedna osoba, która najlepiej 

poradziła sobie z czytaniem. Jury miało nie lada problem, ponieważ każ-

dy świetnie sobie radził, starając się nie popełniać błędów. Wreszcie  

po długiej naradzie jurorzy wyłonili laureata z każdej klasy. Mam nadzie-

ję, że w przyszłym roku konkurs również zainteresuje uczniów naszej 

szkoły. 

Natalia Mikrut kl.5 

Uczestnicy VI edycji Konkursu  
Pięknego Czytania   

Uczniowie klas I w trakcie uroczystości 

Uczestnicy V edycji Gminnego  
Konkursu Recytatorskiego Oblicza Ojczyzny 
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wokół nas 
Porozmawiajmy o Ekonomii 

W naszej gminie projekt debat oksfordzkich realizowany jest po raz drugi. W tamtym roku projekt nosił nazwę 
„Młodzież ma Głos” i cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony gimnazjalistów, ale także władz gminnych.  
Temat przewodni tegorocznej edycji to „Porozmawiajmy o Ekonomii”. Głównym celem projektu jest pobudzenie aktyw-
ności społecznej młodzieży, budowanie wśród gimnazjalistów kultury słowa oraz zwiększenie umiejętności interpersonalnych. 
Chodzi również o zainteresowanie młodzieży ekonomią poprzez podejmowanie tematów z nią związanych. Narzędziem,  
którym będziemy się posługiwać są debaty oksfordzkie. Należy pamiętać, że: Debata oksfordzka – rodzaj debaty, w której 
zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad 
tezą. Gimnazjaliści będą mierzyć się z takimi tematami jak: „Akcyza na alkohol i wyroby tytoniowe powinna być większa"  
czy też „500+ zasiłkiem budującym polskie społeczeństwo”. Oprócz debat i spotkań roboczych, przewidziane są spotkania 
m.in.: z właścicielami lokalnych firm czy też dyrektorami banków. 

Projekt „Porozmawiajmy o ekonomii” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim  
w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży banku WBK. 

Mamy nadzieje, że wszyscy będziecie trzymać kciuki za swoich kolegów i koleżanki z naszej szkoły a także towarzy-
szyć im w ich zmaganiach. Pierwsza debata w której udział wezmą Olszyny będzie prawdopodobnie już w kwietniu.  
Do zobaczenia! 

Katarzyna Dziuban, III gim 

 

Adam Rąpała: Dlaczego zdecydował się Pan zostać koordynatorem projektu ,,Porozmawiajmy o ekonomii”? 
Szymon Witek: Podobny projekt prowadziłem w tamtym roku, w tedy uczestniczyło w nim 30 osób.  Z racji tego,  
że debaty spotkały się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony młodzieży jak i dyrektorów szkół postanowiłem napisać 
projekt na kolejną edycje debat i udało się. Poza tym bardzo lubię pracować z młodzieżą, daje mi to wiele radości i satysfak-
cji - to jest właśnie najlepsze w byciu koordynatorem. 
Adam Rąpała: Wszyscy doskonale wiemy, ze nie jest to proste zadanie. Jakie zadania i obowiązki wiążą się z tą funkcją? 
Szymon Witek: Koordynator to osoba, która czuwa nad całością projektu i prawidłowym jego przebiegiem. Do obowiąz-
ków koordynatora można zaliczyć zatem organizowanie przejazdów, zakup materiałów wykorzystywanych na spotkaniach, 
ustalanie terminów spotkań roboczych i uczestniczenie w nich, spotkania z beneficjentami, ale także kontakt z dyrektorami 
szkół czy też rozliczenie projektu, pewnie o czymś zapomniałem, w każdym razie obowiązków jest dosyć dużo i trzeba być 
bardzo elastycznym. 
Adam Rąpała: Na koniec chcielibyśmy się dowiedzieć czy praca koordynatora jest trudna? 
Szymon Witek: Czy trudno być koordynatorem? Wydaje mi się, że zależy to od wielkości projektu, czasu jego trwania, ilości 
uczestników itd. Najważniejsze to lubić to, co się robi i planować rzeczy z wyprzedzeniem. Mi osobiście realizowanie projek-
tów sprawia więcej przyjemności niż trudności. 
Adam Rąpała: Dziękuje bardzo za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi, życzę dalszych sukcesów oraz radości z koor-
dynowania różnorakimi projektami z młodzieżą. 
Szymon Witek: Również dziękuje i życzę wszystkiego dobrego. 

Rozmawiamy ... 

Wywiad z koordynatorem projektu ,,Porozmawiajmy o ekonomii”  

Panem Szymonem Witkiem (animatorem kultury) 

Od dnia 28 lutego w naszej szkole działa, powstała  z inicjatywy Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Stowarzyszenia 
My Kobiety z Olszyn, Spółdzielnia Socjalna Smak.  

W szkolnej  stołówce można zjeść zdrowe jedzenie przyrządzone na miejscu. Obiad dla ucznia  kosztuje 4,90- w abonamen-
cie miesięcznym, natomiast pojedyncza  porcja -5,90. 

Dzieciom bardzo przypadło do gustu jedzenie gotowane w szkole. Jest zdrowe i smaczne,  dzięki czemu chętnie zjadają 
obiady. Smacznego! 

Iwona Piekarz, kl. II gim 

Spółdzielnia Socjalna Smak 
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Przed nami ... 

W dniu 22 marca 2018 r. odbędzie się wyjazd klasy III gimna-

zjum na  szóstą edycję „Festiwalu Zawodów”, która odbędzie się 

w hali Expo w Krakowie. 

Podczas tego wydarzenia osoby, które dokonały już wyboru za-

wodu, tj. uczniowie techników i szkół zawodowych prezentują naby-

wane przez nich umiejętności zawodowe na 130 stoiskach, przygoto-

wanych we współpracy z przedsiębiorcami. Młodsi uczniowie,  

do których adresowane są pokazy, kończący szkoły podstawowe  

lub gimnazja, zyskują w ten sposób okazję do zobaczenia „żywych 

zawodów”, czyli pracy realnie wykonywanej przez osoby specjalizują-

ce się w danej dziedzinie. Mogą oni obserwować pracę w warunkach 

sprzętowych zbliżonych do autentycznych, mogą sami spróbować 

wykonać jakieś zadanie np. z zakresu mechaniki, mogą doświadczyć 

na sobie efektów pracy usługowej, czy degustować wykwintne wyro-

by gastronomiczne. 

Redakcja 

Festiwal Zawodów 

Dzień Rodziny 
wystawa militariów z okresu walk o niepodległość,                            
finał turnieju w piłce nożnej „W imię Niepodległej” 

wystawa prac konkursowych związanych z tematyką 
niepodległościową 

„Dyktando Niepodległościowe” dla Rodziców 

„Niepodległa”  
wystawa biblioteczna: tekstów, utworów i dzieł  

związanych z niepodległością Polski 

100 lat niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie  

Rok 2018 ogłoszony został Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.  W całym kraju odbywają się i będą się odbywać wyda-
rzenia upamiętniającą tę rocznicę. Nasza szkoła również aktywnie włączyła się  
w jubileuszowe obchody. Oto kilka sztandarowych wydarzeń, które proponujemy 
naszej społeczności licząc na aktywne w nie zaangażowanie.  

Katarzyna Bąk 

„Ocalić od zapomnienia”  
zarchiwizowanie i skatalogowanie  

obiektów z terenu Olszyn z początku XX w. 

„Cena wolności” lekcja historii w obozie zagłady Au-
schwitz-Birkenau (2 edycje z udziałem uczniów  

oraz mieszkańców Olszyn) 

Festiwal Viva Polonia!  w Centrum Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 

Gminne Uroczystości Rocznicowe na cmentarzu wojskowym nr 113 w Olszynach (maj 2018)  
Gminne Uroczystości Rocznicowe związane z katastrofą samolotu Liberator nad Olszynami (sierpień 2018) 

Konkursy szkolne 
 „W stulecie niepodległości.  

Ważne wydarzenia w historii naszej wsi”  
konkurs literacki,  

 „Polacy dla niepodległej” konkurs artystyczny 
„Miejsca Pamięci w mojej gminie”  

konkurs fotograficzny, 
„Konkurs na ścienną gazetkę niepodległościową”, 

„Plakat Niepodległościowy”  
konkurs plastyczny, 

„Początki państwa polskiego w legendach”  
konkurs plastyczny, 
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Szkolny wolontariat 

W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus wywyższony  
na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana „ Oto Syn Twój, Oto 
Matka Twoja”. Te słowa Pana rzucają głębokie światło na tajemnice krzyża.  
Nie jest on beznadziejną tragedią ale miejscem, gdzie Jezus ukazuje swoją 
chwałę i przekazuje swoją ostatnią wolę miłości, która staje się konstytutyw-
ną zasadą współpracy chrześcijańskiej i życia każdego ucznia. Posługa, jaką 
Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być konty-
nuowana z wciąż oddawaną energią, z wiernością poleceniu Pana i zgodnie   
z bardzo wymownym przykładem, jego Zbawiciela i Nauczyciela 

 Papież Franciszek 

„Oto Syn Twój (…) Oto Matka Twoja.  

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”  

(J 19,26-27) 
XXVI 

światowy 

Dzień  

chorego  

 

Ideą Światowego Dnia Chorego, które ustanowił Jan Paweł II, jest uwrażliwienie wszystkich instytucji działający na rzecz 
służby zdrowia na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, dowartościowania cierpienia w wymiarze ludzkim i ducho-
wym, włączeniu w duchowieństwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich oraz popieranie zaangażowania w wolontariat. 
11 lutego 2018 wolontariusze Szkoły Podstawowej z Olszyn odpowiedzieli na Orędzie Papieża Franciszka na XXVI Światowy 
Dzień Chorego „Oto Syn Twój, Oto Matka Twoja” (J2,5.) i z ogromną energią i radością wyruszyli do domów ludzi obłożnie 
chorych, cierpiących. Jakież to było miłe i niesamowite spotkanie integracyjne. Osoby chore, przykute do łóżka wyciągały  
do nas swoje spracowane ręce, aby nas przytulić, niejedna łezka ukradkiem została przez nas ocierana. Chorzy modląc się  
i łącząc swoje cierpienie z cierpiącym Panem Jezusem starając się brać swój krzyż także, wtedy ,gdy jest ciężki, trudny i niepo-
jęty. Uczniowie realizując kolejne zadanie projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” pamiętają o chorych, samotnych i osobach 
z niepełnosprawnością, bo przecież wszyscy  jesteśmy ludźmi potrzebującymi pomocy a zwłaszcza opieki Matki Najświętszej. 
Kolejny raz nasi uczniowie, jak święty Jan pod krzyżem Jezusa stają się sługami miłosierdzia niosąc chorym i cierpiącym   
radość i nadzieję. „Nadzieja i dobre serce zawsze są mile widziane, takie gesty  dla nas wiele znaczą”- mówią osoby 
opiekujące się chorymi. 

Opiekun: Barbara Duran 

Światełka Nadziei, które przygotowaliśmy dla osób chorych, 

cierpiących, myślę, że wnoszą, choć trochę radości  
i szczęścia w ich ciężkie życie.  Chorzy mimo swojego cier-

pienia i choroby są bardzo serdeczni, mili i gościnni. 
Adriana Mika, wolontariuszka  

Co roku 11 lutego odbywa się Światowy Dzień Chorego, 
w tym dniu wolontariusze odwiedzają chorych niosąc im 
Światełko Nadziei. Jesteśmy przyjmowani ciepło i z wielka 
radością. Gdy rozmawiamy z chorymi to widać na ich twa-

rzy wielki uśmiech i radość. Cieszą się, że znaleźliśmy czas 

i chęć rozmowy i spotkania z nimi. 
Wiktor Zając, wolontariusz 

W niedzielne przedpołudnie 11 lutego 2018 grupa uczniów wraz z opie-
kunami udała się długo wyczekiwany wyjazd na narty do Siemiechowa.  
To doskonałe miejsce do nauki jazdy zarówno dla dzieci jak i dla początkują-
cych. W czasie czterogodzinnego pobytu towarzyszyła nam wspaniała, zimo-
wa aura, doskonała widoczność, w przeważającym czasie słoneczna pogoda  
i co najważniejsze, dobre nastroje oraz warunki narciarskie do pozazdrosz-
czenia. Wspólna jazda i nauka narciarstwa sprzyjała silnej integracji. Jednym 
słowem - nic dodać, nic ująć. 

Opiekun: Halina Duran 

Wyjazd na narty 
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   Wiosenno — Świąteczny   Galimatias       

Pierwszy Dzień Wiosny, zwany również Dniem Wagarowicza 

przypada na 21 marca.  

Na wiosnę wszystko budzi się do życia. Ptaki powracają  

z ciepłych krajów, trawa zielenieje, rozkwitają piękne kwiaty, 

budzą się zwierzęta, które zapadły w sen zimowy, przycho-

dzą coraz cieplejsze dni. Nie bez powodu wiosna nazywana 

jest najpiękniejszą porą roku. 

Marzanna - Polacy topią marzannę-lalkę ze słomy. Ma ona  

symbolizować ponurą, zimową aurę, którą żegnamy.  

Ognisty bałwan - w Szwajcarii obchodzi się święto Sechselau-

ten podczas, którego rozpalane jest ogromne ognisko, w nim 

pali się bałwana ze słomy.  

Martenica na szczęście -  W 681 roku powstał  zwyczaj, wedle 

którego Bułgarzy obdarowują się wzajemnie czerwono-białymi 

włóczkowymi gałgankami. Podarowana Martenica przynosi szczę-

ście i pomyślność. 

Festiwal kolorów w Indiach - uczestnicy odgrywają  

pościg polegający na wzajemnym obrzucaniu się i wyle-

waniu na siebie kolorowych farb z wodą, podobnie jak 

podczas polskiego śmigusa-dyngusa.  

Darmowa jajecznica w Bośni -  danie to jest szykowane na olbrzymich patelniach  

a potem rozdawanie za darmo ludziom. Stanowi to symbol nowego życia, tak samo 

jak wiosna rozpoczyna nowy sezon. 

 

Tradycje Związane z tym dniem   

 

Monika Niziołek, kl. 7 

Martenica na szczęście -  W 681 roku powstał  zwyczaj, wedle 

którego Bułgarzy obdarowują się wzajemnie czerwono-białymi 

włóczkowymi gałgankami. Podarowana Martenica przynosi szczę-

ście i pomyślność. 
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Ekstremalne Drogi Krzyżowe to przejście  
w maksymalnie dziesięcioosobowej grupie 
dystansu około czterdziestu kilometrów. 
Idzie się w ciszy, z niewielkim krzyżem  
na plecach. 

świąteczno  — wiosenny    Galimatias       

Śmigus dyngus związany jest z radością witania wiosny. Ma również wydźwięk religijny – kojarzony jest 
ze zbiorowym chrztem Polski. 

 

 

Wielkanoc (Święto Paschy)  

to najważniejsza i najstarsza  

uroczystość chrześcijańska,  

obchodzona w Polsce od X wieku, 

na pamiątkę śmierci i zmartwych-

wstania Jezusa Chrystusa.  

 

ZWYCZAJE WIELKANOCNE 

W zależności od tego, w jakiej części kraju mieszkamy, możemy znać różne trady-
cje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych. W Polsce, w wielu regionach wciąż kultywo-
wane są dawne obyczaje, choć w nieco zmienionej formie. 

Wielka Sobota to dzień, w któ-
rym święci się pokarmy, ale także 
ogień i wodę. Dawniej uważano,  
że podczas tak wielkiego święta, ja-
kim jest Wielkanoc, należy jeść po-
karm pobłogosławiony. Święcenie 
odbywało się także na wiejskich pla-
cach, pod krzyżami i kapliczkami, 
albo na dworskich dziedzińcach  
i gankach. Stary zwyczaj mówił,  
iż wracając z poświęconym koszy-
kiem, należy obejść swój dom trzy 
razy, zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Zabieg ten miał wypędzić złe 
moce z gospodarstwa. 

Dawniej robiono palemki samodziel-
nie – z wierzbowych gałązek, bukszpanu, 
porzeczek, malin, suszonych ziół, piórek 
i kwiatów. Poświęconej palemce przypi-
sywano magiczne właściwości, dlatego 
zanoszono ją do domów, by zapewniała 
rodzinie szczęście. Wykonany z niej krzy-
żyk wtykano w pierwszą zaoraną skibę, 
by chroniła przed gradobiciem, gałązki 
wkładano także pod próg, by strzegły 
domowników przed chorobami, a te za-
tknięte pod strzechą chroniły dom przed 
piorunami. A wierzbowe kotki z palem-
ki… połykano! Miało to ustrzec od bólu 
gardła i zapewnić zdrowie.  

Kamila Pietras,  kl. 5 

Wielkanocne ciekawostki 

Po co jest Wielki Post?  

Wielki Post ma za zadanie przygotować nas do Zmar-
twychwstania Pańskiego. W Wielkim Poście pościmy  
i ograniczamy się. Ale nie chodzi o umartwianie się, 
tylko o oczyszczenie i znalezienie czasu na modlitwę. 

Czym są Ekstremalne 

Drogi Krzyżowe  

i na czym polegają?  

Co symbolizuje tabernakulum bez hostii?  

To wyraźne pokazanie pustki. Jezus przebywa w ciemnicy, potem jest ukrzyżowany i umiera. Oczekiwa-
nie pustki wzmacnia oczekiwanie na Zmartwychwstanie Jezusa. 

Justyna Załęska, kl.7 
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Strefa Szafiar 

Przed Wami kolejne  

propozycje szkolnych Szafiar, 

 tym razem  

wiosenno-sportowe. 

Redakcja  

Klaudia Jodłowska i Anna Sowa z kl. 5 

Obecnie Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w Alba-

nii, Białorusi, na Ukrainie, w Rumunii, Rosji, Wietna-

mie, Zambii, we Włoszech, w Polsce, Laosie, Brazylii, na 

Kubie i wielu innych krajach. W większości państw jego 

obchody polegają na tym, że kobiety dostają życzenia, kwiaty i drobne upominki, bywa też, 

że tego dnia są traktowane ulgowo w pracy czy na uczelni. Są jednak kraje, w których ten 

dzień jest naprawdę wyjątkowy.  

 

W Rosji Dzień 

Kobiet jest wolny 

od pracy. Co ciekawe, zamiast kwiatków 

kobiety dostają wtedy gałązki akacji sre-

brzystej. Dzień Kobiet stał się tam świę-

tem narodowym już za Lenina, którego 

przekonała do jego ustanowienia femi-

nistka bolszewicka Aleksandra Kołłon-

taj. Jednak do 1956 roku 8 marca był 

zwykłym dniem roboczym. Dopiero 

wtedy uzgodniono, że będzie to dzień 

wolny od pracy. I choć nie ma już 

ZSRR, tradycja ta przetrwała. 

rosja 

W Chinach z kolei kobiety 8 marca 

mają pół dnia wolnego od pracy. 

Wiele sklepów oferuje wtenczas specjalne zniżki dla ko-

biet, zwłaszcza na ubrania i kosmetyki 

Chiny 

W Portugalii i Rumunii kobiety lubią świętować 

swój dzień w damskim gronie. Owszem, przyjmu-

ją prezenty od mężczyzn i dziękują za życzenia, 

ale wieczór wolą spędzać z przyjaciółkami. Orga-

nizują zatem babskie wieczory w domach lub 

kawiarniach.  

Portugalia i Rumunia 

Katarzyna Bąk, kl. 7 
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Rozmaitości ... nie tylko WIOSENNE 

 

Total War Arena W czasach, gdy gry sieciowe spod znaku World  

of Tanks czy War Thunder podbijały serca kolejnych 

milionów graczy, brytyjskie studio, specjalizujące się  

w wielkich, globalnych grach strategicznych, postanowiło 

coś uszczknąć z tortu, tworząc Total War: Arena.  

Poszło im naprawdę nieźle. Po drodze doszło do chyba 

nieuniknionego przymierza pomiędzy Creative Assem-

bly i wargaming.net. Pierwsi odpowiadają m.in.: za hi-

storyczność jednostek, drudzy wspomagają ich wiedzą  

o tym, jak montuje się walki w sieci na dwadzieścia osób. 

Jan Knapik, kl. 6 

Tobi Lolness (główny bohater) ma dwanaście lat i wraz z rodzicami 

mieszka na ogromnym drzewie gdzie prowadzi szczęśliwe życie. To drzewo 

to cały świat Tobiego. Przy wzroście 1,5 milimetra wszystko wydaje się 

ogromne nawet małe mrówki, ale wszystko się zmienia, gdy ojciec Tobiego 

sprzeciwia się chciwemu przedsiębiorcy Jo Mitchowi i dlatego wraz z rodziną 

zostaje wygnany do Dolnych Gałęzi. Tam życie już nie jest takie łatwe  

i przyjemne jak w Górnych Gałęziach drzewa. Po śmierci babci wracają na 

Górne Gałęzie by zapoznać się z jej testamentem. Wpadają w pułapkę zasta-

wioną prze ich największego wroga, który chce poznać sekret wykorzystywa-

nia soku z Drzewa, który poznał ojciec Tobiego. Rodzina Lolnessów zostaje 

uwięziona, tylko Tobiemu udaje się uciec. Za nim zostaje wysłana grupa, 

która ma go złapać. Wśród nich jest przyjaciel Tobiego, który nadal tak  

naprawdę nim chcę być. By uratować swoich rodziców porwanych przez 

wroga, Tobi musi stawić czoła swoim porywaczom i działać szybciej niż oni. 

Ta książka jest naprawdę świetna. Opowiada o życiu miłego i fanta-

stycznego chłopca jakim jest Tobi. Książka składa się z 2 części. Pierwsza  

z nich to: „Tobi” A druga to: „Tobi Oczy Eliszy”. Książkę się bardzo do-

brze czyta, ponieważ napisana jest dużymi literami i ma super rysunki. Pole-

cam tę książkę do przeczytania tym, którzy lubią przygody. 

Paweł Smalarz, kl.6 

 
Warto Przeczytać 

Timothée de Fombelle „Tobi” 
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Sportowy  telegraf  
Olimpiada starożytna była oczywistym wydarzeniem 

religijnym. Jej pierwsze spektakle odbywały się od roku  
776 p.n.e., co 4 lata w Olimpii (mieście boga greckiego Zeusa, 
który miał w tym właśnie miejscu swoją świątynie). 

 Współcześnie Igrzyska Olimpijskie symbolizuje flaga a na 
niej pięć przecinających się kół. Przypominają one o jedności 
ludzi. Każdy kolor koła oznacza jeden z kontynentów. Przy  
pomocy skupionych promieni słonecznych ogień olimpij-
ski wzniecany jest w Grecji w ruinach świątyni Olimpii.  
Stamtąd sztafeta olimpijska  przekazuje pochodnię olimpijską 
kolejnym biegaczom. Tradycja zapalania ognia sięga igrzysk  
z 1928 r. a jego przenoszenia w sztafecie z 1936 r. Na koniec 
ogień niesiony w pochodni przybywa do miasta-gospodarza 
igrzysk. Tutaj w trakcie ceremonii otwarcia zapalany jest znicz 
olimpijski, który płonie przez cały czas trwania zawodów. Trady-
cyjnie igrzyska otwiera trwająca kilka godzin ceremonia otwarcia, 
której celem jest m.in. zaprezentowanie miasta i państwa, w któ-
rym odbywają się igrzyska. Stałym elementem tej ceremonii jest 
defilada państw biorących udział w zawodach. W defiladzie ma-
szerują zawodnicy oraz działacze sportowi z danego kraju. Każde 
z państw wyznacza jednego sportowca, który jako chorąży repre-

zentacji niesie flagę państwa. W skład każdej dyscypliny 
wchodzi od kilku do kilkunastu konkurencji, które rozgrywane 

są oddzielnie przez kobiety i mężczyzn. 
 Dawid Karaś,  kl. 6 

XXIII Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie  

edycja zimowych igrzysk 
olimpijskich, które odbyły 
się w południowokoreań-

skim Pjongczangu  
w dniach  

9–25 lutego 2018 roku 

W polskiej kadrze znalazło się 36 mężczyzn i 26 kobiet. 
Reprezentacja Polski miała swoich przedstawicieli  
w 12 spośród 15 dyscyplin. Była to najliczniejsza repre-
zentacja kraju w historii 23 startów na zimowych igrzy-
skach olimpijskich.  

Pierwszy medal dla reprezentacji – złoty – zdobył 
ósmego dnia zawodów finałowych skoczek narciar-
ski Kamil Stoch w konkursie na dużej skoczni. Drugi – 
brązowy – zdobyli dziesiątego dnia skoczkowie  
(w składzie Kamil Stoch, Maciej Kot, Stefan Hula 
oraz Dawid Kubacki) w konkursie drużynowym na 
dużej skoczni.  

Nasz idol  

Jakub Błaszczykowski urodził się 14 grudnia 1985 w Tru-
skolasach koło Częstochowy. Miał 7 lat, kiedy śladem swo-
jego znanego wujka, piłkarza Jerzego Brzęczka, byłego kapi-
tana reprezentacji Polski, rozpoczął treningi piłkarskie  
i dołączył do drużyny Raków Częstochowa. Dzieciństwo 
małego Kuby naznaczone było wielką rodzinną tragedią - 
kiedy miał 10 lat, jego ojciec śmiertelnie ugodził nożem jego 
matkę, za co skazano go na 15 lat pozbawienia wolności.  
Po tym zdarzeniu był wychowywany przez babcię Felicję,  
a w dużej mierze również przez wujka Jerzego. W Rakowie 
Częstochowa Błaszczykowski spędził osiem lat, po czym 
przeszedł do Górnika Zabrze. Po kilku miesiącach wrócił 
jednak do Częstochowy i rozpoczął grę w KS Częstochowa. 
Od 2005 występował w Wiśle Kraków, gdzie zdobył wiele 
tytułów i jego kariera zaczęła nabierać tempa. Po dwóch 
latach grania w krakowskiej drużynie przeniósł się do nie-
mieckiej Borussi Dortmund, gdzie nadal rozwija się i zdoby-
wa tytuły. W 2006 roku zadebiutował w seniorskiej repre-
zentacji Polski w towarzyskim, wygranym przez Polskę me-
czu z Arabią Saudyjską. Przez kilka lat pełnił w kadrze rolę 
kapitana drużyny. 

Krzysztof Rąpała, kl.6 

Jakub BłaszczykowskiJakub BłaszczykowskiJakub Błaszczykowski   

Jakub Błaszczykowski 
Data urodzenia: 14/12/1985 
Miejsce urodzenia: Truskolasy, Polska 
Wzrost: 175 cm 
Wiek: 32 lata 
Piłkarz: Reprezentacji 
Polski, Wolfsburgu 
Pozycja: Pomocnik 

Nasi medaliści 
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ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY PI 

 

 

Liczba Pi dla cierpliwych 

 = 3.141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 105 820 

974 944 592 307 816 406 286 208 998 628 034 825 342 117 067 982 148 086 513 

282 306 647 093 844 609 550 582 231 725 359 408 128 481 117 450 284 102 701 

938 521 105 559 644 622 948 954 930 381 964 428 810 975 665 933 446 128 475 

648 233 786 783 165 271 201 909 145 648 566 923 460 348 610 454 326 648 213 

393 607 260 249 141 273 724 587 006 606 315 588 174 881 520 920 962 829 254 

091 715 364 367 892 590 360 011 330 530 548 820 466 521 384 146 951 941 511 

609 433 057 270 365 759 591 953 092 186 117 381 932 611 793 105 118 548 074 

462 379 962 749 567 351 885 752 724 891 227 938 183 011 949 129 833 673 362 440 656 643 086 021 

394 946 395 224 737 190 702 179 860 943 702 770 539 217 176 293 176 752 384 674 818 467 669 405 

132 000 568 127 145 263 560 827 785 771 342 757 789 609 173 637 178 721 468 440 901 224 953 430 

146 549 585 371 050 792 279 689 258 923 542 019 956 112 129 021 960 864 034 418 159 813 629 774 

771 309 960 518 707 211 349 999 998 372 978 049 951 059 731 732 816 096 318 595 024 459 455 346 

908 302 642 522 308 253 344 685 035 261 931 188 171 010 003 137 838 752 886 587 533 208 381 420 

617 177 669 147 303 598 253 490 428 755 468 731 159 562 863 882 353 787 593 751 957 781 857 780 

532 171 226 806 613 001 927 876 611 195 909 216 420 198 938 095 257 201 065 485 863 278 865 936 

153 381 827 968 230 301 952 035 301 852 968 995 773 622 599 413 891 249 721 775 283 479 131 515 

574 857 242 454 150 695 950 829 533 116 861 727 855 889 075 098 381 754 637 464 939 319 255 060 

400 927 701 671 139 009 848 824 012 858 361 603 563 707 660 104 710 181 942 955 596 198 946 767 

837 449 448 255 379 774 726 847 104 047 534 646 208 046 684 259 069 491 293 313 677 028 989 152 

104 752 162 056 966 024 058 038 150 193 511 253 382 430 035 587 640 247 496 473 263 914 199 272 

604 269 922 796 782 354 781 636 009 341 721 641 219 924 586 315 030 286 182 974 555 706 749 838 

505 494 588 586 926 995 690 927 210 797 509 302 955 321 165 344 987 202 755 960 236 480 665 499 

119 881 834 797 753 566 369 807 426 542 527 862 551 818 417 574 672 890 977 772 793 800 081 647 

060 016 145 249 192 173 217 214 772 350 141 441 973 568 548 161 361 157 352 552 133 475 741 849 

468 438 523 323 907 394 143 334 547 762 416 862 518 983 569 485 562 099 219 222 184 272 550 254 

256 887 671 790 494 601 653 466 804 988 627 232 791 786 085 784 383 827 967 976 681 454 100 953 

883 786 360 950 680 064 225 125 205 117 392 984 896 084 128 488 626 945 604 241 965 285 022 210 

661 186 306 744 278 622 039 194 945 047 123 713 786 960 956 364 371 917 287 467 764 657 573 962 

413 890 865 832 645 995 813 390 478 027 590 099 465 764 078 951 269 468 398 352 595 709 825 822 

620 522 489 407 726 719 478 268 482 601 476 990 902 640 136 394 437 455 305 068 203 496 252 451 

 

opieka merytoryczna: Marta Janik 
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„Opowiem Ci historię ...” 

opieka merytoryczna: Katarzyna Bąk 

Jak co roku, klasa II gimnazjum bierze udział w Gimnazjalnym Projekcie Edukacyjnym. Nasza grupa  
(którą tworzyły: Anna Cygnar, Julia Mikos, Iwona Piekarz, Natalia Sabat, Monika Zioło wraz z opiekunką  
p. Katarzyną Bąk) przygotowała projekt mocno związany z naszą miejscowością.  

Najważniejszym celem było zorganizowanie wystawy zdjęć z XX wieku. Zdjęcia przedstawiały mieszkań-
ców Olszyn w trakcie codziennych zajęć, uroczystości, świąt. Nasza praca przebiegała następująco: podzieliłyśmy 
ją na 3 etapy. W 1 etapie (teoretycznym) zaprojektowałyśmy prezentację multimedialną - na podstawie rozmów  
z członkami naszych rodzin czy w oparciu o czasopismo regionu ,,Rzepiennik wczoraj i dziś”. Drugi etap 
(badawczy) to pozyskiwanie starych fotografii oraz opracowanie ich w wersji elektronicznej (skanowanie, obrób-
ka). Trzeci etap dotyczył przygotowania się do przedstawienia efektów naszej pracy.  

Co dał nam projekt? Bardzo wiele, nawet na podłożu emocjonalnym. Poprzez rozmowy i szukanie zdjęć, 
my jak również nasi dziadkowie i rodzice, wróciliśmy do naszych korzeni. Starsi przypomnieli sobie czasy ich mło-
dości, a my poznałyśmy bliżej ich przeszłość. Jesteśmy zadowolone, że miałyśmy możliwość wykonania tego pro-
jektu. Od 19 marca można obejrzeć zdjęcia na korytarzu szkolnym. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z naszej 
prezentacji. 

Julia Mikos i Anna Cygnar, kl. II gim. 

Czas zatrzymany 
Olszyny  

w starej fotografii 

1982r. „Gosia przy węglu” (archiwa rodzinne Iwony Piekarz) 

1982 r, rocznik 1974 wraz z wychowawczynią  
Władysławą Pietras (archiwa rodzinne Anny 
Cygnar) 

1953r., Adam Bąk i Filomena Bąk 
wraz z synem  Eugeniuszem, 
odpust w Olszynach (archiwa  

rodzinne Julii Mikos) 

Budynek  
szkolny  
z 1858 roku  

1962 r., na zdjęciu 7 klasa i nauczyciele wymienieni powyżej  
(archiwa rodzinne Moniki Zioło) 

Nauczyciele: 
Stanisław 
Głąb,  
Anna Czerkies, 
Maria Brach, 
Maria Kozień, 
Anna Twardy, 
Sabina Zbo-
rowska,  
Bolesław 
Twardy,  
Józefa Łabuda 

1959r., 

kościół w 

Olszy-

nach 

 

 

 

archiwa rodzinne Natalii Sabat 
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opieka merytoryczna: J. Lenard-Mosoń,  M. Kras 

No matter how old you are or where you are in the world, Easter is a fun family tradition that never gets old. But did 
you know these facts about the Christian holiday turned commercial powerhouse? 

Easter is the celebration of the resurrection of Christ; it is the oldest Christian holiday and one of the most important days of 
the year. 

The tallest Easter egg chocolate was made in Italy in 2011. It was 10.39 meters height and weighed an astounding 
7,200 kg. 

The art of painting eggs is called pysanka, which originated in Ukraine. It involves using wax and dyes to color the egg. 

The term Easter gets its name from Eastre, the Anglo-Saxon goddess 
who symbolizes the hare and the egg. 

Americans consume more than 16 million jelly beans during this holiday. That 
is enough jelly beans to circle the globe not once, not twice, but three times! 

76% of people eat the ears on the chocolate bunny first, 5% go for the 
feet and 4% for the tail. 

An estimated $14.7 billion is spent in total for Easter in the US. The idea of 
the Easter bunny giving candies and eggs is said to have originated in Ger-
many during the middle ages. 

 

Dzień Św. Patryka, który wypada 17 marca, to więcej niż zielony strój, parady i hulanki. Jest to 
świętowanie Irlandzkiej kultury, a w Irlandii jest to także narodowe święto. Oto kilka innych intere-
sujących faktów o Dniu Św. Patryka, o których pewnie nie wiedziałeś 

Święty Patryk – Święty Patron Irlandii   
Uważa się, że Św. Patryk, katolicki ksiądz, który żył w IV wieku, zmarł 17 marca,  
dlatego dzień ten świętowany jest do dziś jako Dzień Św. Patryka 

Kolor Św. Patryka to niebieski, a nie zielony 
Kilka obrazów przedstawia Św. Patryka ubranego w niebieskie szaty. Jednak później, zastąpiono go kolorem zielo-
nym, po tym jak Irlandia przyjęła zieleń jako swój narodowy kolor. Również popularna Irlandzka legenda głosi,  
że wróżki nosiły zielone kolory.  

Potrawy w Dniu Św. Patryka 
Wołowa konserwa oraz kapusta uznawana jest za preferowany posiłek w tym dniu. Te potrawy stały się popularne 
wśród irlandzkich Amerykanów w XIX wieku, ponieważ były one najtańsze. 

Ciekawostek o Dniu Świętego Patryka 

http://http:/http:/www.religionfacts.com/christianity/holidays/easter.htm
https://www.playhugelottos.net/pl/lottery-news/article/2510/10-ciekawostek-o-dniu-%C5%9Bwi%C4%99tego-patryka-o-kt%C3%B3rych-pewnie-nie-wiedzia%C5%82e%C5%9B.html
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Bajtelkowo 

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

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

Labirynt 

Doprowadź mamę kurę  

do zagubionego kurczaka 

Wielkanocne Zagadki 

Co to za gałązka, 

co kotków ma bez liku 

i chociaż nie zamruczy 

miła jest w dotyku?  

Leży w koszyczku 

pięknie wystrojone, 

malowane, pisane, 

drapane lub kraszone.  

Jeden taki dzień 

w całym roku mamy, 

że gdy nas obleją, 

to się nie gniewamy.  

Tekst Jerzy Ficowski 
W Wielkanocny dzień do domu 

przyszły białe bazie w gości, 
by pisankom po kryjomu 

kolorów zazdrościć. 
Bo ich nie pomalowano, 

nikt o baziach nie pamiętał, 
choć tez pragną na Wielkanoc 

przywdziać strój od święta. 
Nie chcą się już dłużej bielić, 

chcą w zieleni żyć, w purpurze! 
Czyż są gorsze aniżeli 
zwykłe jajko kurze? 

Aż z lusterka przyfrunęła 
malusieńka, śmieszna tęcza. 
Zaraz wzięła się do dzieła, 

by je poupiększać. 
Ubarwiła każdą baźkę 

mała tęcza uśmiechnięta! 
I dopiero wtedy właśnie 

zaczęły się Święta. 
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Okiem reportera  

1.Kiedy obchodzimy Dzień Kobiet?           
a) 11 stycznia 
b) 8 marca 
c) 23 czerwca 
2.Gdzie po raz pierwszy obchodzono Dzień Kobiet? 
a) w Polsce 
b) w Francji 
c) w Stanach Zjednoczonych 
3.W którym roku zostało ustanowione to święto?     
a) 1910 r. 
b) 1999 r.  
c) 1987 r.  
4.Co dawniej kobiety dostawały w ten dzień?  
a) bukiet kwiatów i biżuterie 
b) mydełka, kawy, rajstopy, czekoladki 
c) ubrania i duże czekolady 

Wyniki: 

Marcelina Bajorek, Natalia Niemiec,  
Alicja Rąpała, kl. 6 Quiz  

B, C, A, B 

1.Słodka potrawa podawana, jako osobne danie na koniec posiłku. 
2.Składamy w dniu urodzin. 
3.Dalekowschodnia sztuka składania papieru. 
4.Obchodzimy 14 lutego. 
5.Centralna gwiazda. 
6.Zielona roślina najczęściej spotykana na pustyni. 
7.Występ artysty na żywo. 
8.Ciastka wypiekane w papierowych foremkach. 
9.Damska część garderoby. 
10.Rodzaj sztuki widowiskowej. 
11.Instrument muzyczny z grupy strunowych szarpanych. 

Nastroje przedegzamina-

cyjne gimnazjalistów 

Nieub ł ag an i e  n ad c h o d z i  c z a s ,  

w którym trzecioklasiści zmierzą się  

z prawdziwym wyzwaniem - egzaminem 

gimnazjalnym.  Jakie są ich nastroje, 

oczekiwania? Oto kilka wypowiedzi. 

Redakcja 

Wraz ze zbliżającym się kwietniem i egzaminem gimnazjal-
nym odczuwam stres. Najbardziej obawiam się części języko-
wej, ale wierzę że zdobędę satysfakcjonującą mnie ilość punk-
tów. Mam nadzieję, że egzamin pójdzie mi na tyle dobrze,  
że dostanę się do wybranej przeze mnie szkoły.  

Wiktor Zając   

Moje odczucia przed egzaminem gimnazjalnym są różne. 
Czuję się zaniepokojona wynikami, które osiągnę. Najbar-
dziej obawiam się części językowej. 

Julia Bąk 

Nie stresuję się zbytnio egzaminem gimnazjalnym, ale zależy 
mi na dobrych wynikach z matematyki. Wydaje mi się, że 
właśnie ten przedmiot może sprawić mi najwięcej proble-
mów. Najmniej zaś przejmuję się częścią językową. 

Kuba Poręba 

Moje odczucia przed egzaminem są mieszane. Wiadomo,  
że chciałabym napisać jak najlepiej, aby dostać się do szkoły 
którą sobie wybrałam. Najbardziej obawiam się części huma-
nistycznej. Mam jednak nadzieję, że dopisze mi szczęście. 

Faustyna Kokoszka 

Obawiam się chemii i przedmiotów przyrodniczych, nie od-
czuwam jednak strachu. Uważam ponadto, że nauczyciele za 
bardzo nas straszą egzaminem. 

Łukasz Dziuban 
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nadchodzące  

wydarzenia 

● 29.03 - 3.04/2018r. – przerwa 
świąteczna,  

● 10/04/2018 r. – Dzień Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej, 

● 14/04/2018 r. – VII Spotkanie 
z Barankiem Wielkanocnym, 

● 18.04 - 20.04/2018r. – egzamin 
gimnazjalny,  

● „W 100-lecie Niepodległości” Dyk-
tando Ortograficzne o tytuł 
Mistrza Ortografii i  Pióro 
Wójta  

ku 

Klasa ………. 

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

Data wygaśnięcia: 1 maja 2018 r. 

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

……………………………… 
Imię i nazwisko 

 
historia, WOS, j. polski 

Nasz Najlepszy 

Kamil Karaś  
 

został w bieżącym roku szkol-

nym finalistą małopolskich 

konkursów kuratoryjnych  

z chemii i historii. Oczekuje-

my wyników konkursu  

matematycznego. Przypomi-

namy, że w roku szkolnym 

2016/2017 Kamil uzyskał tytuł 

laureata Małopolskiego 

Konkursu Kuratoryjnego  

z Geografii co zwalnia go  

z egzaminu gimnazjalnego w  

części przyrodniczej. 

Gratulujemy sukcesów!!!   

14 kwietnia 2018 r.  
 

odbędzie się 
 

Spotkanie z Barankiem 
Wielkanocnym 

dla Dzieci i Osób  
Niepełnosprawnych 

 
na które zapraszają 

 
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada 

Rodziców, Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Olszynach  

oraz  
Stowarzyszenie Wszystkie Dzieci Nasze Są 


