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CO SIĘ WYDARZYŁO? 
 

Pielgrzymka do Częstochowy w ramach 
XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 

 Dnia 11.10.2012 r. odbyła się wycieczka o charakterze pielgrzymki do Częstochowy. Wy-
cieczka ta związana była z XII ogólnopolskim zjazdem Rodzin Szkół im. Jana Pawła II. Tegoroczna 
pielgrzymka miała na celu uroczystą inaugurację rozpoczynającego się tego dnia Roku Wiary.  

 Naszą szkołę reprezentowało 48 osób, w 
tym: uczniowie szkoły podstawowej i gimna-
zjum, pan dyrektor, ksiądz proboszcz, nauczy-
ciele oraz rodzice. Każdy z uczestników piel-
grzymki otrzymał pamiątkowy różaniec, zna-
czek zaprojektowany przez ucznia jednej ze 
szkół im. Jana Pawła II oraz śpiewnik. Przed i w 
czasie mszy panowała przyjazna atmosfera, 
która szybko pomogła się nam zaaklimatyzo-
wać i pomimo niesprzyjających warunków at-
mosferycznych wszyscy byli bardzo zadowoleni 
z spędzonego tam czasu 

 Podczas drogi powrotnej, 
uczniowie wraz z rodzicami i na-
uczycielami odśpiewali różaniec. 
Wszyscy, pomimo zmęczenia, try-
skali energią i nie odmówili sobie 
również śpiewu innych piosenek. 
Każdy powrócił do domu nastawio-
ny pozytywnie, zapewne z niecier-
pliwością czekając na kolejną piel-
grzymkę. 

 

Karolina Olkiewicz 
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Uroczystość pasowania na ucznia oraz Dzień Edukacji Narodowej 

Dnia 12.10.2012 r. w naszej szkole 

odbyła się uroczysta akademia z okazji 

pasowania uczniów pierwszej klasy szko-

ły podstawowej. Dzieci z klas I i II sp. 

przygotowały przedstawienia. Uczniowie 

kl. I wraz ze swoją wychowawczynią pa-

nią Martą Gogolą przedstawili całej szko-

le, czego się nauczyli do tej pory. Myślę, 

że wszystkim bardzo się podobało. 

 

Po zakończeniu tej uroczystości ucznio-

wie innych klas przedstawiali przygoto-

wane przez siebie akademię z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Tą akademię pro-

wadziła kl. V. Najpierw powiedzieli kilka 

słów, a później zrobili śmieszną parodię 

o uczniach i nauczycielach. Wszystkich to 

rozbawiło. Jedna z uczennic wcieliła się 

w nauczycielkę, a kilka osób usiadło w 

ławkach. Następnie podziękowali na-

szym nauczycielom i rozdali im cudowne róże. Po minach naszych pedagogów widać było, że 

bardzo się ucieszyli. Wszystko skończyło się pomyślnie wesoło. Każdy był zadowolony z całego 

dnia, ponieważ miło spędził go na świętowaniu i podziękowaniu za trud naszych nauczycieli. 
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Uroczystości w Dąbrach 

 Dnia 14 października bieżącego roku 
odbyły się uroczystości w Dąbrach upamięt-
niające 68 rocznicę tragicznej walki stoczonej 
17 października 1944 roku w przysiółku Dąbry 
przez samodzielny pluton dywersyjny Regina 
II, wydzielony z I batalionu „Barbara” 16 pp. 
AK. Tego roku obchody rocznicowe były połą-
czone z nadaniem imienia gimnazjum w Rze-
pienniku Biskupim, które otrzymało im. Żoł-
nierzy Armii Krajowej oddziału Regina II. Co 
roku na tę uroczystość z naszej szkoły była 
wysyłana delegacja harcerzy, jednak tym ra-
zem było inaczej. Jako przedstawiciele Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w Olszynach tworzyli 
poczet sztandarowy w składzie: Klaudia Nizio-
łek, Dawid Mikrut, Mariola Starzyk, zastępca 
sztandaru Paweł Łabuda, opiekun samorządu 
szkolnego pani mgr Halina Duran, pani mgr 
Bożena Mężyk oraz pan dyrektor mgr inż. Sta-
nisław Kozioł. Msza św. na cmentarzu partyzanckim rozpoczęła się o godz. 11:00. Podczas niej 
został uroczyście poświęcony sztandar Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim i został odprawiony 
apel poległych. Pod pomnikiem poległych żołnierzy złożono kwiaty i odegrano hymn narodowy. 
Dalsza część odbywała się w budynku gimnazjum. Tam sztandar został przekazany pani dyrektor 
przez przedstawicieli rodziców, odbyło się właściwe nadanie imienia, została złożona przysięga 
oraz przedstawiono część artystyczną w wykonaniu uczniów. Gościem specjalnym uroczystości 
był pan ppłk. Jerzy Pertkiewicz ps. „Drzazga”, który latem i jesienią 1944 roku uczestniczył w 
operacjach partyzanckich w ramach akcji „Burza” w Rzepienniku Strzyżewskim. W uroczystości 
również wzięli udział: przedstawiciele władz samorządowych i terytorialnych, pan wójt Kazimierz 
Fudala, poczty sztandarowe szkół z powiatu, gminy i okolic Rzepiennika, poczty sztandarowe 
ochotniczych straż pożarnych, uczniowie, mieszkańcy Rzepiennika i wszyscy zaproszeni goście. 
Społeczność gimnazjalna przyjmując za patrona lokalnych bohaterów zobowiązała się do kulty-
wowania pamięci o swej „małej ojczyźnie”, dbaniu o związane z nią miejsca pamięci oraz godne-
go noszenia im. Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Regina II.  

Mariola Starzyk 
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Obchody I Dnia Patrona naszej szkoły 

Dnia 16 października 2012 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia 

Patrona oraz pierwsza rocznica nadania naszej szkole im. Jana Pawła II. W uroczystości udział 

wzięli zaproszeni goście członkowie Rady Rodzicielskiej, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie. 

Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą poprowadzoną przez naszego proboszcza ks. Dariusza Na-

walańca. Po nabożeństwie wszyscy udali się do szkoły na akademię zorganizowaną przez nasze 

panie polonistki, panią Jolantę 

Górkę, panią Barbarę Kozioł oraz 

panią bibliotekarkę Bożenę Wójcik.  

W trakcie trwania uroczystości 

obecny był chór szkolny, któremu 

przewodniczył pan Marek Bąk. W 

przygotowaniu akademii brali 

udział wszyscy uczniowie naszej 

szkoły. Po zakończeniu uczniowie 

wraz z wychowawcami udali się do 

klas, aby zjeść jeden z ulubionych 

deserów Ojca Świętego, kremówki, które ponoć dostarczono z samych Wadowic, czyli miejsca 

narodzin i dorastania Karola Wojtyły. Ten dzień był wolny od zajęć lekcyjnych, dlatego uczniowie 

po posiłku udali się do domów. Z tej okazji zostały zrobione tablice informacyjne na korytarzach 

szkoły. Na jednej z tych tablic widniały słowa Jana Pawła II: „Prawdziwie wielki jest człowiek, któ-

ry chce się czegoś nauczyć”. To zdanie ma motywować uczniów do poszerzania swojej wiedzy. 

Pokazuje również, jaką bardzo ważną rolę w życiu człowieka odgrywa wiedza. Obok szkolnej bi-

blioteki widnieje fragment hymnu szkół noszących im. Jana Pawła II: „Twoje myśli, które drogi 

wskazują, twoje słowa, które uczą mądrości…” Znajdują się tam także rady i złote myśli, które 

papież skierował do nas, abyśmy za jego przykładem kochali Boga, jego syna Jezusa Chrystusa i 

abyśmy kochali siebie nawzajem. Jan Paweł II mówił, że dzieci są przyszłością świata i to dzięki 

nim mamy szanse na lepsze jutro.  

Jan Paweł II – Wielki, Wspaniały, Niezapomniany… 
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KALIGRAFIA 
 

O ogólnopolskim konkursie ładnego pisania 2012 

W czasach komputerów, e-maili, czatów i sms’ów coraz bardziej zanika pisanie od-

ręczne. Wśród młodzieży ten sposób komunikacji uważany jest wręcz za przestarzały. Co-

raz częściej młodzi ludzie stają się niezdolni do wyrażania uczuć na piśmie, mają też pro-

blemy z poprawnym pisaniem we własnym języku. W szkołach coraz częściej brakuje cza-

su na zwracanie uwagi na dokładność pisania, a przecież badania naukowe potwierdzają, 

że ci którzy pracują nad charakterem swojego pisma, wzmacniają umiejętność koncentra-

cji, są bardziej kreatywni i osiągają lepsze wyniki w nauce. Stąd idea zorganizowania Kon-

kursu Ładnego Pisania.  

Głównym celem Konkursu jest zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz 

przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej. Spośród autorów prac 

konkursowych będą wyłonione osoby nieprzeciętne, indywidualności, które z łatwością 

przelewają na papier myśli, odczucia, przeżycia i przekonania. Celem Konkursu jest rów-

nież wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma. 

W tym roku uczniowie po raz kolejny wzięli udział w tym konkursie. Zobaczcie sami i 

oceńcie, czy ich pracę zasługują na nagrodę? A może ktoś z Was nie ma jeszcze pióra, któ-

re jest najlepszym sposobem na kształtowanie charakteru pisma. Spróbujcie swoich sił w 

pisaniu piórem i zobaczcie, czy to łatwa sprawa. Życzymy owocnych prób. 

Redakcja Gadżetki 
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ZMAGANIA RECYTATORSKIE 
 

Dnia 9 października przedstawicielki naszej szkoły (Karolina Piekarz, Faustyna Du-

ran i Magdalena Piekarz) wzięły udział w powiatowym konkursie recytatorskim „Poszuki-

wana” w Żabnie. W konkursie brali udział uczniowie na poziomie szkoły podstawowej, 

gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z trzech powiatów. Przesłuchania odbywały się w 

dwóch kategoriach - poezja śpiewana i recytowana osobno dla różnych poziomów szkół. 

Każdy z uczestników przedstawiał dwa utwory współczesne. Przebieg konkursu dla na-

szych przedstawicielek był pomyślny. Wystąpienia obserwowało jury, które po naradzie 

wyłoniło zwycięzców. Niestety żadna z naszych uczestniczek nie zdobyła wyróżnienia, lecz 

ciągle jesteśmy dobrej myśli i nie tracimy nadziei na brak powodzenia w konkursach. 
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„Szczęście” – W. Broniewski 

Szczęście 

Rozmyślam coraz częściej, 

od pewnego wieczoru, 

że chyba moje szczęście 

jest zielonego koloru. 

Więc niech ta zieleń we mnie rośnie 

i niech mnie zewsząd otoczy 

drapieżne, zachłannie, miłośnie - 

zieleń jak twe oczy. 

Niechaj mi będzie życie 

oceanicznym dnem, 

gdzie pływają morskie straszydła 

o włosach z wodorostów 

- zielone! Zielone niesamowicie! - 

i gdzie wszystko jest snem. 

Przeczytaj tę bajkę, nim uśniesz, 

jeśli chcesz. 

Szczęście? - 

to co dzień dostać jeden uśmiech 

i zwrócić jeden wiersz. 

 

Wiersz recytowała M. Piekarz 

K. Zawistowska 

* * * 

Kocham Ciebie, bo wracasz ty mi wiosnę złotą 

Mej młodości i jasne powracasz miraże. 

Twój cień trwa przy mnie, jakby wierne straże, 

Twój cień, mej duszy przywołan tęsknotą. 

 

Niech więc ramiona mię Twoje oplotą - 

Zasłoń oczy - dziś w przyszłość nie chcę patrzeć 
ciemną, 

Chcę zapomnieć, że życie za mną i przede mną - 

Chcę zapomnieć o wszystkim, co nie jest pieszczo-
tą. 

Tak dziś ciemno i zimno... Daj mi Twoje oczy! 

Twoje oczy rozświetlą marzenia ogrody... 

Tam dźwięk - złoto - purpura - alabastrów schody - 

 

I korowód weselny barwi się tęczowo. 

Tak dziś ciemno i zimno... a nad moją głową 

Sny majaczą złowrogie... Daj mi Twoje oczy!... 

Wiersz recytowała F. Duran 
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„Trupięgi” – B. Leśmian 

Kiedy nędzarz umiera, a śmierć swoje proso 

Sypie mu na przynętę, by w trumnę szedł boso, 

Rodzina z swej ofiarnej rozpaczy korzysta, 

By go obuć na wieczność, bo zbyt jest ciernista - 

I grosz trwoniąc ostatni dla nóg niedołęgi, 

Zdobywa buty z łyka, tak zwane trupięgi. 

A gdy już go wystroi w te zbytki żebracze, 

Wówczas dopiero widzi, że nędzarz - i płacze! 

 

Ja - poeta, co z nędzy chciałem się wymigać, 

Aby śpiewać bez troski i wieczność rozstrzygać, 

Gdy mnie w noc okradziono, drwię z ziemskiej mi-
tręgi, 

Bo wiem, że tam - w zaświatach mam swoje tru-
pięgi! 

Dar kochanki czy wrogów chytra zapomoga? - 

Wszystko jedno! W trupięgach pobiegnę do Boga! 

I będę się chełpliwie przechadzał w zaświecie, 

Właśnie tam i z powrotem po obłoków grzbiecie, 

I raz jeszcze - i nieraz - do trzeciego razu, 

Nie szczędząc oczom Boga moich stóp pokazu! 

A jeśli Bóg, cudaczną urażony pychą, 

Wzgardzi mną, jak nicością, obutą zbyt licho, 

Ja - gniewny, nim się duch mój z prochem utożsa-
mi, 

Będę tupał na Niego tymi trupięgami! 

Wiersz recytowała K. Piekarz 

 

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ FILMOWĄ 

Recenzja filmu „Bitwa pod Wiedniem” 

 Od kilku lat część wolnego czasu poświęcam na oglądanie filmów. Jako typowa na-
stolatka w większości poświęcam uwagę komediom oraz dramatom. Czasem jednak zde-
cyduje się na film o tematyce historycznej. Niektóre z ekranizacji bardzo często mnie za-
skakiwały, inne wręcz przeciwnie. I niestety takim filmem, który nie do końca spełnił moje 
oczekiwania jest „Bitwa pod Wiedniem”. 

 „Bitwa pod Wiedniem” to film historyczno-kostiumowy wyreżyserowany przez Wło-
cha Renza Martinellego. W role główne wcielili się m.in.: F. Murray Abraham (Marco 
D’Aviano), Alicja Bachleda-Curuś (Eleonora Lotaryńska), Piotr Adamczyk (król Leopold I 
Habsburg), Jerzy Skolimowski (Jan III Sobieski) oraz Daniel Olbrychski (Marcin Kazimierz 
Kątski). I chociaż tytuł filmu mówi o bitwie stoczonej pod Wiedniem w 1683 r., można po-
wiedzieć, że to wydarzenie jest tłem, dla losów postaci Marka z Aviano, gdyż film w dużej 
mierze opowiada o życiu tego błogosławionego. 
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 Akcja filmu zaczyna się w lesie, gdzie młodemu Markowi objawia się moment 
śmierci jego dziadka. To wydarzenie skłoniło go do pozostania kapłanem. W późniejszych 
momentach dostrzegamy tę samą postać, już jako dorosłego mężczyznę, który sam nie 
wiedząc jak, dokonuje cudów. Jednocześnie pieczę nad wojskiem Turków przejmuje Kara 
Mustafa, który chce podbić Rzym. By osiągnąć swój cel musi najpierw opanować „złote 
jabłko” Europy. Gdy o planach wodza Turcji dowiaduje się król Wiednia, uświadamia so-
bie, że jego armia nie jest w stanie pokonać wojsk wroga. Jednak gdy Turcy oblężyli mia-
sto z odsieczą przybyły wojska Polski na czele z Janem III Sobieskim. I to dzięki nim udało 
się wyzwolić miasto. Nie można również zapomnieć o wątku Marka z Aviano, który w cza-
sie trwania filmu pojawia się wielokrotnie. 

 Jak już wspomniałam na wstępie, film nie wywarł na mnie większego wrażenia. 
Spowodowało to m.in.: obsadzenie genialnych polskich aktorów, w rolach, które pojawia-
ły się sporadycznie. Mówię tu przede wszystkim o Danielu Olbrychskim, którego postać 
powinna mieć znacznie więcej „do powiedzenia”. Jedynie Piotr Adamczyk pojawiał się czę-
ściej, aczkolwiek i to nie do końca mnie przekonało. 

 Jedynym z powodów, dla którego zdecydowałam się obejrzeć film „Bitwa pod 
Wiedniem” był fakt, iż myślałam, że będzie to ekranizacja typowo historyczna, która sku-
pia się przede wszystkim na faktach historycznych. I dlatego uważam, że skupienie się 
scenarzystów na poszerzenie wątku miłosnego, było zbędne. Oprócz tego film charaktery-
zował się przesadnością, reżyser i jego pomocnicy zbyt dużo uwagi poświęcili efektom 
specjalnym, które dodawały niepotrzebną sztuczność. I chociaż ja, jako uczennica gimna-
zjum nie jestem specjalistą od krytyki filmowej uważam, że w filmie (rzekomo) historycz-
nym, nie to jest najważniejsze. Według mnie najważniejsze jest to, by w szczególny sposób 
ukazać, zwłaszcza młodemu pokoleniu, jak wiele zawdzięczamy przeszłości (tej prawdzi-
wej-niepodkoloryzowanej). 

 Jedyną rzeczą w filmie, która mnie urzekła jest postać Marka z Aviano oraz jego hi-
storia. Na popularnej stronie internetowej nie znalazłam wzmianki o jakiś szczególnych 
zasługach tej osoby podczas Wiednia, jednakże nie uważam tego za zbyteczne. Dzięki te-
mu film przynosi jedną korzyść - łączy kilka różnych faktów historycznych w jeden. 

 Niemniej jednak pozostaję przy swoim stanowisku, iż film „Bitwa pod Wiedniem” 
rozczarował mnie i nie wzniósł do mojego życia niczego, co byłoby godne zapamiętania. 

Karolina Olkiewicz 
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„Pianista" 

Dnia 23.10.2012 r. na lekcji języka polskiego oglądaliśmy film Romana Polańskiego 
pt. „Pianista". Został on wyreżyserowany w 2002 r. i zdobył szereg nagród m.in. Złotą 
Palmę na Festiwalu Filmowym w Cannes. 

Jest to ekranizacja książki Władysława Szpilmana - Żyda polskiego pochodzenia, 
doskonałego pianisty i kompozytora, który opisuje swoje dramatyczne przeżycia wojenne. 
Głównego bohatera filmu Władysława Szpilmana zagrał Adrien Brody. W filmie przed-
stawiona jest także jego rodzina: brat Henryk, siostra Halina i Regina oraz rodzice. Opo-
wiada on o autentycznych i osobistych przeżyciach głównego bohatera, które rozgrywają 
się w Warszawie, kiedy to Niemcy najeżdżają na Polskę i wybucha II wojna światowa. Do-
brze zapowiadająca się kariera wspaniałego pianisty zostaje nagle przerwana z powodu 
wojny. Okrucieństwo Niemców wobec Żydów było przerażające. Byli oni zmuszani do nie-
wolniczej pracy, bici, torturowani, wywożeni na wschód, a nawet rozstrzeliwani. Wszyscy 
żyli w ciągłym strachu i niepewności o swój los. Najbardziej wzruszającym momentem jest 
dzielenie się kilkuosobowej rodziny jednym cukierkiem, za którego przyszło im słono za-
płacić. Szpilman stracił całą rodziną w obozie zagłady w Treblince, a sam przeżył dzięki 
pomocy swojego dawnego przyjaciela, który potem sam zginął. Scenograf Alan Starski w 
przedstawionym filmie zadbał o najdrobniejsze szczegóły i precyzyjnie je odtworzył, opie-
rając się na opisach w książce. Kostiumy zaprojektowane przez Anne Shepard były dosko-
nale dobrane do czasu, miejsca i nastroju dziejącej się akcji. Wyraziste i przejrzyste zdjęcia 
wykonał Paweł Edelman. Niezwykle prostą ścieżką dźwiękową i doskonale dobraną muzy-
kę do tego, co w danej chwili widzimy na ekranie, skomponował Wojciech Kilar. Świetne-
go montażu filmu dokonał Herve de Luze, dzięki czemu możemy obejrzeć go w całości. 

Moim zdaniem film Romana Polańskiego dokładnie przedstawia cierpienia Żydów, 
a w ten sposób nie boi się pokazywać przemocy i bardzo brutalnych scen. Po obejrzeniu 
uświadomiłam sobie, czym była wojna i jakie okrutne cierpienie musieli ponosić Żydzi, tyl-
ko dlatego, że byli właśnie takiej narodowości. Jest to bardzo ciekawy i poruszający film. 
Na pewno warto go obejrzeć i poleciłabym go wszystkim. Ja z chęcią obejrzałabym go 
jeszcze raz. 

Patrycja Mikos II 
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WSPOMNIENIA NASZYCH ABSOLWENTÓW 

Dzisiaj przeprowadzam wywiad z absolwentkami naszej szkoły, tj. z: Martiną 
Kamińską, która uczęszcza do LO im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie do klasy europejskiej, 
Eweliną Niziołek uczęszczającą do III LO w Tarnowie im. Adama Mickiewicza, do klasy o 
rozszerzonych przedmiotach: matematyka-chemia-j.angielski oraz Barbarą Jodłoś, chodzącą 
do V LO w Tarnowie im. Janusza Korczaka do klasy humanistycznej. 

Witam Was, jestem redaktorką szkolnego czasopisma „Gadżetka” W imieniu uczniów całej 
szkoły, chciałabym zadać Wam kilka pytań dotyczących Twojej obecnej szkoły oraz 
wspomnień z naszej szkoły w Olszynach.  

1) Czym kierowałyście się wybierając szkołę 
średnią? 
Ewelina: Poziomem szkoły, przyszłym za-
wodem, odległością szkoły od Olszyn. 

Martina: Poziomem szkoły i przedmiota-
mi, które chciałabym uczyć się jako roz-
szerzone, które lubię i no nie wiem, które 
dobrze mi idą. 

Baśka: Ja też poziomem szkoły, ale kiero-
wałam się również opinią uczniów 
uczęszczających do niej, z którą zapozna-
łam się na Targach Edukacyjnych. 

2) Kto doradzał wam w wyborze szkoły? 
Ewelina: Znajomi, rodzice. 

Baśka: Głównie rodzina, przyjaciele. 

Martina: Ja sama zdecydowałam. 

3) Czy jesteście zadowolone z tego wybo-
ru? 
Baśka: Oczywiście, że tak. Mam lekcje na 
popołudniu, więc mogę się wyspać (ha-
haha). 

Martina: Bardzo! Mam fajną klasę i je-
stem z niej najbardziej zadowolona. 

Ewelina: Ja też jestem zadowolona z tego 
wyboru. 

4) Jak dojeżdżasz lub jeśli mieszkasz w Tar-
nowie, to gdzie? 
Ewelina: Mieszkam w internacie w Tar-
nowie. 

Baśka: Ja mieszkam w bursie w Tarnowie. 
Myślę, że ciężko byłoby mi dojeżdżać. 

Martina: Dojeżdżam do szkoły autobu-
sem lub busem (haha). 

5) Jak wygląda życie w internacie? 
Martina: Nie wiem, nie mieszkam! (haha) 

Ewelina: Jest czas na naukę, jak również 
dla siebie. 

Baśka: W bursie jest więcej luzu, niż w 
prywatnym internacie. Chociaż panuje 
dyscyplina. Jak ktoś się nie stosuje do re-
gulaminu to może dostać „karniaka”. 

6) Co to takiego? 
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Baśka: Dodatkowy dyżur, który trzeba 
spędzić na korytarzu i pilnować, aby nikt 
obcy nie wszedł do pokoi.  

7) Jak wyglądają różnice w nauce w liceum 
i w gimnazjum? 
Martina: W liceum jest dużo lepiej! Np.: 
nie kujesz nie wiadomo ile tylko uczysz sie 
na rozum albo nie wiem jak (haha). Na 
matmie można mieć kalkulator i na 
sprawdzianie i w ogóle można mieć karty 
ze wzorami. W szkole na przerwach leci 
muzyka, jest fajna atmosfera i znajomi. 
Nie wiem jak to opisać… 

Ewelina: W liceum jest dużo więcej mate-
riału do nauki ponadto jest więcej rozry-
wek kulturowych: organizowane są kursy 
tańca, koncerty itp. 

Baśka: No nie wiem, niekoniecznie jest 
więcej nauki (haha). Na pewno większą 
wagę przywiązuje się do tych przedmio-
tów, które ma się rozszerzone, a mniejszą 
do pozostałych. 

8) Jak wspominacie pobyt w szkole w Ol-
szynach? 
Ewelina: Pobyt w szkole w Olszynach 
wspominam miło. 

Martina: A no w Olszynach to było super. 
Mam różne ciekawe wspomnienia. Na 
pewno niezapomniane. Oczywiście naj-
lepsze te w gronie przyjaciół. 

Baśka: Czasami było naprawdę fajnie. 
Sama jestem tym zaskoczona, ale wspo-
minam bardzo pozytywnie (hahaha). 

9) Czy chciałybyście wrócić? 
Martina: Nie wiem… Chyba nie… Może 
czasem… Bo liceum jest super! 

Ewelina: Może na tydzień, na pewno nie 
na zawsze. 

Baśka: Haha, ja tak samo. Chociaż tęsknie 
za niektórymi lekcjami. Na przykład tech-
nikę bardzo miło wspominam i oczywiście 
pana Marcina Bąka. Przy okazji pozdra-
wiamy Go bardzo serdecznie! Mamy na-
dzieję, że On też nas dobrze wspomina.  

10)Jakie macie najfajniejsze wspomnienia? 
Czy czegoś wam brakuje? 
Martina: Mam dobre wspomnienia nie-
zapomniane. Brakuje mi osób, z którymi 
kiedyś widywałam się często, a teraz 
wszyscy chodzą do różnych szkół i wia-
domo, że relacje już nie są takie same. 

Ewelina: Najlepiej wspominam naszą kla-
sę. 

Baśka: Do moich najlepszych wspomnień 
należą ludzie z byłej klasy, chociaż nie 
zawsze wszyscy z wszystkimi się przyjaźni-
li to pod koniec było bardzo miło i przy-
jemnie.  Na pewno brakuje mi muzyki z 
panem Markiem Bąkiem (hahaha). Oczy-
wiście Jego też pozdrawiamy. 

11)Czy chcecie jeszcze kogoś pozdrowić? 
Wszystkie chórem: Nie! Albo tak! Jeszcze 
naszą wychowawczynię, panią Katarzynę 
Bąk. 

12)Bardzo dziękuję za wywiad i życzę po-
wodzenia w nowej szkole. 
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KĄCIK SPORTOWY 

Gminne biegi przełajowe 

Dnia 21 września 2012 r. odbyły się Gminne Zawody w biegach przełajowych. Z naszej 

szkoły wzięli udział najlepsi. Byli to uczniowie klas V-VI i gimnazjum. Pojechała z nami również 

pani Bożena Mężyk. Biegi odbyły się w Rzepienniku Strzyżewskim. Gdy wszyscy uczestnicy zebra-

li się na miejscu, po rozgrzewce rozpoczęły się biegi i rywalizacja. Chłopcy z gimnazjum mieli do 

przebiegnięcia 1000 m, a dziewczęta 800 m. Natomiast uczniowie z młodszych klas - 1 okrążenie. 

Z naszej szkoły medale zdobyło 6 osób i to oni pojadą na zawody powiatowe. Jesteśmy z nich 

bardzo dumni i gratulujemy. Na koniec wszyscy dostali poczęstunek i autokarem wrócili pod 

szkołę. 

Agnieszka Latocha 

Powiatowe biegi przełajowe 

 Dnia 28 września 2012 r. w piątek o godz. 10:00 odbyły się Powiatowe Zawody Sportowe 

w biegach przełajowych w Tarnowie. Nasza szkoła brała udział w tych zawodach. Z naszej klasy II 

gimnazjum pojechało dwie wysportowane uczennice ja czyli Agnieszka Latocha i moja koleżanka 

Magda Piekarz. Ze szkoły podstawowej pojechało cztery osoby Tomek Karaś, Klaudia Rąpała, 

Karolina Bąk i Michał Ryndak. A z klasy III gimnazjum jedna osoba Dominik Niziołek. Była to cięż-

ka rywalizacja, ponieważ każdy podkładał nogi i popychał, ale nie było tak źle. Było tam bardzo 

dużo osób z różnych miejscowości, które należały do powiatu tarnowskiego. Było ciężko o 

pierwsze sześć miejsc, ponieważ wygrywali tylko najlepsi. 

Agnieszka Latocha 


