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1. Wywiad numeru! 
Rozmowa z Panem Stanisławem Koziołem – Dyrektorem 

Zespołu Szkół w Olszynach 
 
 
Agnieszka G. – Dzień dobry. W 
związku z połączeniem szkoły 
podstawowej i gimnazjum i zarazem 
utworzenia Zespołu Szkół chcieliśmy 
przeprowadzić z Panem wywiad? 
 
PAN DYREKTOR – Proszę bardzo! 
 
Agnieszka G. – Jak się Pan czuje w 
nowej roli Dyrektora Zespołu Szkół w 
Olszynach? 
 
PAN DYREKTOR – Ojej! To bardzo 
trudne pytanie. No cóż z chwilą 
połączenia się szkół zwiększa się mój 
zakres obowiązków, ale pojawiają się 
też nowe problemy. Pod moją opieką 
są teraz nie tylko dzieci ze szkoły 
podstawowej, ale i młodzież z 
gimnazjum. Jak wiecie ciało 
pedagogiczne powiększyło się o 
nowych nauczycieli, z którymi muszę 
ułożyć współpracę. 
 
Agnieszka G. – Czy planuje Pan 
wprowadzenie jakichś zmian w naszej 
szkole? 
 
PAN DYREKTOR – W momencie 
powstania Zespołu Szkół organ, który 
ją założył, czyli Rada Gminy nadała 
naszej szkole nowy statut. Pracujemy 
teraz nad zmianą tego statutu i 
dostosowaniem go do potrzeb szkoły. 
Ale jakieś większe zmiany planowane, 
będziemy też ustalać z rodzicami. Jak 

zapewne wiecie z prasy i telewizji 
Ministerstwo Oświaty planuje 
wprowadzenie do szkół mundurków i 
będziemy musieli się do tego 
dostosować. Myślę, że rozwiążemy 
sprawę używania telefonów 
komórkowych na terenie szkoły. 
Ustalone będą też prawa i obowiązki 
oraz kary, jeśli uczniowie nie będą się 
do nich stosować. Ale poza tym będzie 
wszystko to, co było do tej pory. Nadal 
będziemy się, uczyć, bo to daje efekty i 
dobre wyniki na egzaminie 
gimnazjalnym.  
 
Agnieszka G. – Czy będą zakupione do 
biblioteki szkolnej jakieś nowe książki 
lub inne pomoce naukowe? 
 
PAN DYREKTOR – Będą! Planujemy 
zakupić nie tylko nowe książki, ale też 
czasopisma. 
 
Agnieszka G. – A czy będą to książki 
naukowe. Słownik, encyklopedie? 
 
PAN DYREKTOR – O tym zadecyduje 
pani bibliotekarka. Ale myślę, że część 
takich i takich. Oprócz tego planujemy 
kupić nowe regały. Będą też nowe 
pomoce naukowe. Na pewno was 
ucieszy, że będą wśród nich nowe 
zbiory do fizyki. 
 
Agnieszka G. – Czy nasza szkoła 
będzie miała patrona? 
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PAN DYREKTOR – Bardzo chciałbym, 
żeby miała. Myślimy o tym teraz, 
kiedy Gimnazjum i Szkoła 
Podstawowa stały się jedną szkołą. Ale 
musi to być decyzja przemyślana, bo z 
patronem szkoły wiążą się nowe 
obowiązki. 
 
Agnieszka G. – Czy w tym roku 
planowane jest rozpoczęcie budowy 
sali gimnastycznej? 
 
PAN DYREKTOR – Tak umowa z 
firmą, która będzie wykonywała prace 
budowlane jest już podpisana i na 
drugi rok będą zakładane fundamenty. 
 
Agnieszka G. – Jakie będą wymiary 
sali gimnastycznej? 
 
PAN DYREKTOR – 24m na 12m, 
oprócz tego będą jeszcze szatnie i dwie 
klasy. Szkoła zostanie przerobiona. Tu 
gdzie teraz jest klasa III b będą szatnie, 
a w obecnej sali gimnastycznej będzie 
jadalnia. 
 
Agnieszka G. – Więc pogłoski o 
jadalni w sali gimnastycznej są 
prawdziwe? 
 
PAN DYREKTOR – Prawdziwe. 
Oczywiście, jeśli będą osoby chętne do 
żywienia, a jeśli nie to będzie 
funkcjonować tam świetlica. Ale to 
dopiero za ok. 2 lata. 
 
Agnieszka G. – Mamy do Pana teraz 
ogromną, prośbę. Otóż po każdym 
wywiadzie jego bohater zadaje naszym 
czytelnikom pytanie konkursowe i 

jednocześnie sponsoruje symboliczną 
nagrodę. Czy zechciałby Pan wziąć w 
tym udział? 
 
PAN DYREKTOR – Bardzo chętnie! 
 
Agnieszka G. – Dziękujemy za 
udzielanie wywiadu życzymy Panu 
samych sukcesów w pracy i 
zadowolenia z nas, pańskich 
podopiecznych. 
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2. Kalendarium na rok szkolny 2006/2007 
 
 

Egzaminy: 
 

Październik - próbny sprawdzian dla klasy 6 (szkolny), 

7 XI - próbny test kompetencji część humanistyczna kl. III 
gimnazjalna, 

8 XI - próbny test kompetencji część matematyczno-przyrodnicza, 
XII - próbny test kompetencji dla kl. III gimnazjalnej (kuratoryjny), 
12 IV 2007 - sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej, 
24 IV 2007 - egzamin gimnazjalisty cz. humanistyczna, 
25 IV 2007 - egzamin gimnazjalisty cz. matematyczno-przyrodnicza. 

 
 

Święta i ferie: 
 

23-31 XII - Zimowa przerwa świąteczna, 
15-28 I 2007 - Ferie zimowe, 
5-10 IV 2007 - wiosenna przerwa świąteczna, 
2 V 2007 - majowy weekend, 
8 VI 2007 - Boże Ciało, 
22 VI 2007 - zakończenie roku szkolnego. 

 
 
 
 

3. Wyniki wyborów samorządowych – nowy skład SU 
 
 

Przewodniczący: Kamil Bochenek 
Zastępca: Gerard Niziołek  
Kronikarze: Klaudia Duran, Sabina Mikos, Agnieszka Gogola 

 
 

Sekcje: 
Kulturalna: Dariusz Buzowski, Kamil Dziuban, Bartosz Mężyk 
Kontrola:  Anna Łaskawska, Karolina Róż 
Naukowa:  Patrycja Osika, Gabriela Makowiec 
 
Poczet flagowy: Miłosz Mężyk, Aleksandra Ryndak, Justyna Rąpała 
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4. Ciekawostki przyrodnicze 
 
 

Czym jest klimat? 
 
To zespół zjawisk, które występują na danym 
terenie i powtarzają się. Na klimat składają się 
takie czynniki, jak opady, wiatry, 
nasłonecznienie temperatura powietrza. W 
różnych obszarach klimatu rosną też rośliny i 
żyją inne gatunki zwierząt. 
 

Dlaczego istnieją różne pory roku? 
 
Różne pory roku są wynikiem ruchu Ziemi 
wokół Słońca. Jeśli na półkuli północnej jest 
lato, to na półkuli południowej jest zima, i 
odwrotnie. Jesień i wiosna to okresy, gdy półkule 
Ziemi są jednakowo oddalone od Słońca. 
 

Czym jest pogoda? 
 
To zespół zjawisk, które występują 
na danym terenie w danej chwili. 
Możemy powiedzieć, że w 
Zakopanem pogoda jest wietrzna i 
deszczowa, bo akurat wieje tam 
wiatr i pada deszcz. 
 

Ile na ziemi jest oceanów? 
 
Na świecie są cztery oceany: 
- Ocean Indyjski, 
- Ocean Spokojny, 
- Ocean Atlantycki, 
- Ocean Arktyczny. 
 

 
 

5. LKS Olszyny 
 
 

W Olszynach założono klub 
sportowy LKS Olszyny. Chętni, młodzi 
zafascynowani piłką nożną chłopcy mogli 
się do niego zapisać. 

Teraz trwają rozgrywki ligowe. W 
Olszynach jest nowy stadion, tak więc 
piłkarze mogą trenować. 

 
Odbyło się już pięć meczów: 

 
Olszyny – Tarnowiec 0 : 1 
Olszyny – Karwodrza 1 : 1 
Olszyny – Rzepiennik Strz. 3 : 2 
Olszyny – Czermna 1 : 1 
Olszyny – Siemiechów 2 : 7 
Olszyny – Świebodzinianka 0 : 3  

 

W tym, mecz z Tarnowcem jest 
unieważniony z powodu przekupionego 
sędzi. 

Jeden z piłkarzy nabawił się 
kontuzji podczas meczu z Tarnowcem. 
Niestety niezbędna była pomoc 
pogotowia ratunkowego. Poszkodowany 
bramkarz ma rękę w gipsie i na czas 
choroby musi zrezygnować z gry w 
klubie. 

Tymczasowo nasi piłkarze LKS 
Olszyny oficjalnie zajmują 10 miejsce w 
tabeli spotkań. Życzymy im samych 
sukcesów, zgranej drużyny i samych 
wygranych, a kibiciom dużo cierpliwości 
podczas meczu. 
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6. Osiągnięcia sportowe uczniów! 
 

Nasza koleżanka, uczennica kl. III gimnazjum, Ewelina Jodłowska 
zdobyła złoty medal w Powiatowych Zawodach w Biegach Przełajowych. 
 

Gratulujemy koleżance zwycięstwa i życzymy jej dalszych sukcesów 
sportowych! 

 
 

7. „Stowarzyszenie umarłych poetów” 
 
 

Do Akademii Weltona 
(najbardziej elitarnej męskiej szkoły 
w Anglii) przybywa nowy 
nauczyciel języka angielskiego – 
John Keating. Nie jest on, jak inni 
nauczyciele, zwolennikiem 
rygorystycznego przestrzegania 
czterech podstawowych zasad 
Akademii: Tradycji, Honoru, 
Dyscypliny i Doskonałości. Wręcz 
przeciwnie. Keating to zbuntowany 
nauczyciel, który pragnie pokazać 
chłopcom uczęszczającym do 
Akademii, co znaczy prawdziwa 
wolność i chce nauczyć ich 
odważnego wyrażania swoich opinii, 

poglądów. Pięciu zafascynowanych 
nauczycielem chłopców: Todd 
Anderson, Neil Perry, Knox 
Overstreet, Charles Dalton, Richard 
Cameron postanawiają dowiedzieć 
się czegoś więcej o Keatingu. 
Odnajdują starą księgę pamiątkową 
w której przy nazwisku Keating 
znaleźli… no właśnie ale tego i 
wiele innych, zaskakujących rzeczy 
dowiecie się sięgając po książkę 
N.H. Kleinbaum – „Stowarzyszenie 
umarłych poetów”. 
 

A.G.

 
 

 
8. Humor 

 
 

Profesor biologii mówi do studentów: 
- Zaraz pokażę państwu żabę. Będzie 

ona tematem dzisiejszego wykładu. 
Zaczyna szukać w teczce. Po chwili 
wyciąga z niej bułkę z kiełbasą. 
- A wydawało mi się - mówi zdziwiony 

- że śniadanie jadłem… 
 

- Pan doktor to tylko ciągle mnie bada, 
osłuchuje, opiekuje się, ale nigdy nie 
spyta, jak się czuję - żali się pacjentka?. 
- A jak się pani czuje? 
- Och lepiej nie pytać! 

 
Przychodzi babcia do dentysty i pyta: 
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- Panie doktorze czy ma pan coś na 
moje zęby? 

- Tak, torebeczkę… 
 

Przed domem kłócą się dwie sąsiadki, w 
pewnym momencie jedna z nich nie 
wytrzymuje i krzyczy: 
- Ty stara małpo! 
- Tylko nie stara! - Odkrzykuje druga. - 

Tylko nie stara! 
 

W kolejce stoją 6 letni syn i ojciec. Przed 
nimi stoi otyła kobieta. Synek mówi do 
ojca: 
- Tato! Patrz jaka gruba ta baba! 
Ojciec się zaczerwienił, głupio mu się 
zrobiło i mówi: 
- Synku, nie można tak mówić o 

ludziach. 
- Ale ona jest taaakka grubbba !!! 

Nigdy takiej nie widziałem ! 
- Dobrze, ale to niegrzeczne w ten 

sposób mówić o innych. 
W tym momencie otyłej kobiecie przy 
pasku odezwała się komórka: 
- pi, pi ,pi ,pi… 
A synek z przerażeniem: 
- Tato! Uważaj! Będzie cofać! 

 
Pali kogut skręta. Podchodzi kurczaczek: 
- Kogut cio maś? 
- Marychę palę… 
- Daj pociągnąć 
- Masz, tylko uważaj, bo to mocny 

sprzęt jest. 
- Ok! (wssffffsffff) – zaciągnął się 

mały. 
- No i jak kurczak, czujesz coś? 
- Nic nie czuję! 
- No to masz jeszcze jednego. 

- Ok! (wssffffsffff) – zaciągnął się mały 
po raz drugi. 

- No i jak kurczak, czujesz coś? 
 

 
 

- Nic nie czuję! 
- „No co jest – myśli kogut” – „Kurczę 

zrobię mu super skręta” – Zwinął 
kogut prawie cały sprzęt jaki miał w 
gazetę i dał kurczakowi 

- (wssffffsffff) 
- No i jak kurczak, teraz czujesz coś? 
- Nic nie czuję. 
- No żesz, jak to nic nie czujesz?! 
- Nic nie czuję, nie czuję dzióbka, nie 

czuję skrzydełek, nie czuję nóżek… 
 

„Ze szkolnego WC ukradł rolkę papieru 
toaletowego ponieważ, jak twierdzi, że 
nie ma takiej w swojej kolekcji”. 
„Wiem ile dla Ciebie znaczę, jak Ci mnie 
brakuje, jak bardzo mnie potrzebujesz. 
Przykro mi że Cię opuściłem! Z 
pozdrowieniami – Twój rozum!” 

 
Nauczyciel pyta: 
- Jasiu, co mamy z gęsi? 
- Smalec. 
- Dobrze, i co jeszcze? 
- No, smalec… 
- To już wiemy. A co masz w 

poduszce? 
- Dziurę. 
- A co wyłazi z dziury? 
- Pierze. 
- No więc co mamy z gęsi? 
- Smalec…
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9. Uwaga KONKURS! 
 

Redakcja ogłasza konkurs na tytuł 
gazetki. Liczymy na waszą pomysłowość. 
Jeżeli chcecie, aby tytuł pozostał taki sam 
– „Gadżetka” to też weźcie udział w 

konkursie. Na zwycięzcę czeka 
atrakcyjna nagroda! Propozycje prosimy 
wrzucać do skrzynki kontaktowej lub 
oddanie bezpośrednio redaktorom. 

 
 

10. Od redakcji 
 

Koleżanki i Koledzy. 
 

Wraz z nowym rokiem 
szkolnym powraca też gazetka 
szkolna. Dlatego też chcemy 
zaprosić Was do współpracy. Jeśli 
macie jakieś pomysły, ciekawe 
teksty, propozycje konkursów – 
skontaktujcie się z naszą Redakcją. 
Pragniemy stworzyć pisemko w 
którym i uczeń ze szkoły 
podstawowej i gimnazjalista 
znajdzie coś dla siebie. Liczymy na 
waszą pomoc i krytykę. 

Do Waszej dyspozycji będzie 
też Skrzynka Kontaktowa gazetki, 
gdzie będziecie mogli wrzucać 
odpowiedzi na zadania konkursowe, 
listy, artykuły, wiersze, opowiadania 
itp. 
 

Zapraszamy do współpracy! 
 

Redakcja 

 
Gadżetka – redakcja 
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