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W numerze: 

• Kolędy bożonarodzeniowe w trzech językach. 
• Rozstrzygnięcie konkursu na parodię tekstu literackiego. 
• Niesamowite spotkanie. 
• Wywiad z Magdaleną Piekarz absolwentką naszej szkoły, 

 stypendystką fundacji TDJ. 
• Okiem krytyka. 
• Wieczór filmowy! 
• Kącik kulinarny. 
• Zawody gminne w siatkówce dziewcząt i chłopców 

ze szkół podstawowych z terenu gminy. 

Małą gwiazdkę przed świętami 
Przyjmij proszę z życzeniami 

Może spełni się marzenie 
Białe Boże Narodzenie 

Lub, gdy przyjdzie Ci ochota 
Niech to będzie gwiazdka złota 

Bo, gdy spada taka z nieba 
Wtedy zawsze marzyć trzeba 

No, a jeśli tak się zdarzy, 
Że srebrzysta ci się marzy 
Możesz także taką zdobyć 

I choinkę nią ozdobić 
Świąt radosnych, 

przeżyć wzniosłych, 
w zdrowiu, szczęściu i miłości. 
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KOLĘDY BOŻONARODZENIOWE W TRZECH JĘZYKACH 
 

1. Do szopy, hej pasterze, 
Do Szopy, bo tam cud! 
Syn Boży w żłobie leży, 
by zbawić ludzki ród. 

 
Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, 

pasterze, grajcie Mu. 
Kłaniajcie się Królowie, 
nie budźcie Go ze snu. 

 
2. Padnijmy na kolana, 
to Dziecię to nasz Bóg, 
Uczcijmy niebios Pana; 
miłości złóżmy dług. 

 
 

1. Stille Nacht! Heilige 
Nacht! 

Allesschläft; einsamwacht 
Nur das trautehochheilige-

Paar. 
Holder Knabeimlockigen 

Haar 
Schlaf in himmlischer Ruh, 
Schlaf in himmlischer Ruh, 

 
2. Stille Nacht! Heilige 

Nacht! 
Gottes Sohn! O wielacht 

Lieb´ ausdeinemgöttlichen 
Mund, 

Da schlägtuns die rettende 

Stund´. 
Christ in deiner Geburt! 
Christ in deiner Geburt! 

 
3. Stille Nacht! Heilige 

Nacht! 
Die der Welt Heilgebracht, 
Aus des Himmelsgoldenen 

Höhn 
Uns der Gnaden 
Fülleläßtseh´n 

Jesus in Menschengestalt, 
Jesus in Menschengestalt 

 
 

 
Snow is falling, all around 

me 
Children playing, having fun 
It's the season, love and un-

derstanding 
Merry Christmas everyone 

 
Time for parties and cele-

brations 
People dancing, all night 

long 
  

Time for presents, and ex-
changing kisses 

Time for singing Christmas 
songs 

 

We're gonna have a party 
tonight 

I'm gonna find that girl 
Underneath the mistletoe, 
we'll kiss by candlelight 

 
Room is swaying, records 

playing 
All the old songs, we love to 

hear 
All I wish that every day was 

christmas 
What a nice way to spend 

the year 
 

We're gonna have a party 
tonight 

I'm gonna find that girl 
Underneath the mistletoe, 
we'll kiss by candlelight 

 
Snow is falling, all around 

me 
Children playing, having fun 
It's the season, love and un-

derstanding 
Merry Christmas everyone 
Merry Christmas everyone 
Oooh Merry Christmas eve-

ryone. 
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PARODIĘ TEKSTU LITERACKIEGO 
Nagrodę – niespodziankę otrzymuje Julia Rąpała kl. II gimnazjum. Gratulujemy! 

Oto zwycięski tekst: 

 
Na szkołę 

 
Uczniu, siądź pod mym murem, a poucz się troszkę! 

Nie dojdzie Cię tu ściąga, przyrzekam ja Tobie, 
Chodź cię kusić będzie, a ulec chcieć będziesz, 

ja Cię obronię, przyrzekam ja Tobie. 
Tu zawsze książki pełne wiedzy znajdziesz , 

Tu nauczyciel, tu koledzy wdzięcznie narzekają. 
Z mej wiedzy potęgi dobrzy uczniowie 

Biorą mądrość, która po tym szlachci pańskie stoły. 
A ja swym głośnym dzwonem sprawić umiem sadnie, 

Że uczniowi dobre oceny szybko, łatwo wpadną. 
Pieniędzy wprawdzie za to nie daję, lecz mię pan tak kładzie 

Jako szczep najmądrzejszy w hesperyskim sadzie. 
 

 
 

NIESAMOWITE SPOTKANIE 
Zimny, jesienny wieczór, gimnazjaliści zatopieni w ekranach komputerów. Myślą, że skoro byli 
już dziś w szkole to spełnili swój obowiązek. 
Ale czy wszyscy? 
W ciemnej, pustej szkole rzuca się w oczy blask świateł bijących ze stołówki. Zerkamy przez 
okno, a tam grupka dziewcząt, rodziców i biegających po szkole dzieciaków z zaangażowaniem 
wykonuje tajemnicze czynności. Każdy coś robi, czymś się zajmuje i z każdej strony słychać jedno 
imię: Pani Basiu! 
O co chodzi? Kim są oni wszyscy? Kim jest Pani Basia? 
Pani Barbara Duran, sprawczyni całego zamieszania, to osoba niezwykła, od wielu lat jest wszę-
dzie tam gdzie są dzieci potrzebujące pomocy i miłości. 
Tydzień przed planowanym spotkaniem ze św. Mikołajem, wolontariusze, rodzice i uczniowie 
mieli pełne ręce roboty. 
 
Do roboty! 
We wtorek wolontariusze spotkali się, aby zrobić kolorowe ozdoby na stół i podarunki dla rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych. Wiązali kokardki, tworzyli kolorowe krajobrazy z różnokolorowe-
go piasku. 
Myli szkło. Zadanie domowe dla wolontariuszy zabrzmiało: 
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Upiec piernikowe Mikołaje! 
Cały wtorkowy wieczór wszyscy spędzili na wypiekach. 
Pierwszy dzień przygotowań zakończony. 
 
Dzień drugi. 
Drugi dzień to sama przyjemność! 
Dekorowanie wypieków - piernikowych Mikołajów. Czerwone, lukrowe płaszcze i czapki, białe 
brody i wąsy, kolorowe guziczki z cukiereczków - tak powstały iście cukiernicze wyroby. 
Karolina: A te cukierki to były dobre! 
Ozdabianie Mikołajów spodobało się nawet Karolowi. Wszystkim się podobało. Cały wieczór 
spędzili w szkole. 
 
Dzień trzeci. 
Trzeci dzień, dużo pracy, wiele do zrobienia. Tyle prezentów do zapakowania. Tyle pudeł ze sło-
dyczami, wszystko trzeba pięknie zapakować. Ale udało się, praca skończona. 

 

 
 
Finał! 
Dzień ostatni piątek, ostatnie poprawki. 
Nakrywanie stołów, strojenie sali gimnastycznej, rozwijanie dywanów. Po całotygodniowej krzą-
taninie nadszedł upragniony finał. 
Wszyscy zaproszeni już są, a więc można zaczynać. Najpierw odbyła się krótka Msza Święta pod 
przewodnictwem  księdza kanonika Tadeusza Kalickiego, który specjalnie na tę okazję przyjechał 
do Olszyn. Ksiądz Tadeusz powiedział piękne, ale krótkie kazanie. Na koniec ksiądz kanonik wy-
recytował wiersz, który specjalnie sam ułożył na to spotkanie. W spotkaniu z niepełnosprawnymi 
dziećmi zaangażowały się również małe dzieci z klasy I, które przygotowały przedstawienie. Po 
części artystycznej św. Mikołaj obdarował dzieci prezentami. Dzieciaki były bardzo szczęśliwe i 
zadowolone z otrzymanych podarunków. Później wolontariusze zaprosili wszystkich do zabawy. 
Stworzyli kółeczko i wszyscy świetnie się bawili.  
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Andrzej przygotował prezentacje multimedialną, w której przedstawił wszystkie imprezy jakie 
zorganizowała Pani Basia w naszej okolicy. 
W spotkaniu wzięło udział wiele ważnych osób z naszej gminy. Pojawił się nasz nowy wójt Pan 
Marek Karaś. Obecny był również Pan Kazimierz Fudala, dyrektor naszej szkoły Pan Stanisław 
Kozioł oraz dyrektorzy pobliskich szkół. 
Spotkanie dobiegło końca. Wszyscy byli zadowoleni. Dzieci cieszyły się z prezentów, a wolonta-
riusze ze szczęścia podopiecznych.  
Goście rozeszli się. Kilka mam dzieci zostało, aby pomóc w uporządkowaniu sali. 
Tak zakończył się piątkowy wieczór. 
Natalia: Brałam już udział w kilku takich spotkaniach. Uważam, że jest to bardzo fajna sprawa, 
ponieważ osoby niepełnosprawne nie czują się odrzucone przez społeczeństwo. Mają poczucie, 
że są do czegoś potrzebne, że ktoś się nimi interesuje i kogoś obchodzą. 

 
Julka 

 
 

WYWIAD Z MAGDALENĄ PIEKARZ ABSOLWENTKĄ NASZEJ SZKOŁY, 
STYPENDYSTKĄ FUNDACJI TDJ 

 

Witaj. Udało Ci się osiągnąć duży sukces. Mamy w związku z tym kilka pytań do Ciebie.  

Do jakiej szkoły obecnie chodzisz? 

Chodzę do szkoły im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie. Wbrew pozorom ta szkoła bardzo dobrze 
przygotowuje do matury, nauczyciele są dość wymagający. Jestem zadowolona ze swojego wy-
boru. Z perspektywy czasu wiem, że to była dobra decyzja.  

Opowiedz nam o stypendium które udało ci się zdobyć. 

Jest to stypendium Fundacji TDJ. Polega ono na tym, że spośród dzieci pracowników spółki TDJ 
wybiera się 5 stypendystów, którzy spędzą rok za granicą w szkole Ampleforth College w Wiel-
kiej Brytanii. Po tym stypendium mamy zapewniony staż w jednaj z firm TDJ. Jest to świetna 
okazja do nauki angielskiego i zapoznania się z nowymi fantastycznymi rzeczami.  

Jak wyglądał proces rekrutacji do tego stypendium? 

Proces rekrutacji nie był zbyt łatwy. Aby przystąpić do niego musieliśmy złożyć wniosek z infor-
macjami na swój temat. Następnie wybrani uczestnicy otrzymali e-mail z zaproszeniem do 
pierwszego etapu rekrutacji. W pierwszym etapie musieliśmy napisać 3 eseje (jeden po polsku i 
dwa po angielsku) na tematy związane z rodziną, zainteresowaniami. W kolejnym etapie odbyli-
śmy rozmowy z psychologiem, rozwiązywaliśmy krótki test po polsku dotyczący różnych sytuacji 
życiowych, odpowiedzieliśmy na kilka pytań po angielsku oraz odbyliśmy test sprawdzający z 
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języka angielskiego. W ostatnim etapie odbyliśmy rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorami szkoły 
Ampleforth College.  

Jak rodzina zareagowała na Twój sukces? Pewnie Rodzice są dumni? 

To było dla nas duże zaskoczenie, nowa rzecz nowe doświadczenie. Na początku nie wiedzieli-
śmy na czym to będzie polegać ale postanowiliśmy spróbować i się udało. Tak, są bardzo dumni 
ale też pełni obaw o przyszłość.  

Co była dla Ciebie najtrudniejsze w procesie rekrutacji? 

Najtrudniejszą rzeczą była dla mnie rozmowa z władzami Ampleforth gdyż wymagała ode mnie 
nieprzeciętnej znajomości języka angielskiego.  

Czy masz jakie obawy, dotyczące wyjazdu? 

Obawy są zawsze, zwłaszcza iż jest to wyjazd na rok, bez rodziców, znajomych, bez dostatecznej 
znajomości języka. Cieszę się jednak bardzo, to na prawdę duża szansa. Przede wszystkim chcę 
się nauczyć angielskiego do stopnia naprawdę bardzo dobrego, poznać nowych ludzi, nauczyć się 
wielu nowych rzeczy, których tu w Polsce nie miałbym okazji.  

Czy wiesz jak będzie wyglądał twój pobyt w Anglii? 

Wstępnie tak. W Anglii nauka wygląda nieco inaczej niż w Polsce. Rok jest podzielony na 4 try-
mestry i po każdym będę mogła przyjechać do Polski. Przed wszystkim każdy dzień jest tam 
szczegółowo zaplanowany a dużą rolę gra sport i rozwój duchowy (szkoła jest prowadzona przez 
Benedyktynów).  

A co z Twoją szkołą? To w końcu wyjazd na rok. 

Z tym nie będzie większych problemów. Mam tutaj całkowitą dowolność. Mogę wrócić do 2 lub 
od razu do 3 klasy. Jednak zawsze jest do czego wracać.  

Kilka miesięcy temu opuściłaś mury naszej szkoły. Teraz patrzysz zapewne na ten okres z innej 
perspektywy. Masz jakąś rade dla uczniów naszej szkoły? 

Rada dla uczniów? Cóż, z perspektywy czasu powiem tyle: nie ważne skąd jesteście, liczy się pa-
sja i ważne żeby zawsze dążyć do celu bo nigdy nie wiadomo kiedy los się do Was uśmiechnie.  

 

Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu. Życzymy Ci powodzenia w podbijaniu świata i li-
czymy na kartkę z Anglii oraz ciekawą opowieść o angielskiej szkole.  

Redakcja 
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OKIEM KRYTYKA 

Dryn, dryn, dryn telefon dzwoni, 
Mama się znów niepokoi, 
Do kogo dzwonić ma kiedy o dziecko 
troszczy się całego dnia? 
Sekretarka od rana do wieczora 
pracą zawalona telefonu odebrać nie zdoła. 
Trzeba odciążyć ją od tego, więc 
telefon miej przy sobie kolego. 
Grać nie musisz wcale lecz telefon odbieraj, gdy 
ktoś dzwoni stale. 
Jak telefon odebrać mój, gdy w plecaku zawalony 
od stóp do głów. 
Po brzegi ogarnięty ciemnością wyświetlacz, i jak 
tu żyć kolego mój? 
Kto włączyć go zdoła, by nie dostać zgona? 
0,7 i żubrówka telefon zakazany jak wódka. 
Przecież nic mi się nie stanie, gdy odpisze słodko 
mamie. 
Zakaz ten nijaki, więc wniosek z tego taki, 
Że telefon do użytku powraca, by kształcić młode-
go pajaca.  

Krytyk 

 

WIECZÓR FILMOWY! 

Po raz pierwszy w naszej szkole Samorząd 
Uczniowski zorganizował wieczór filmowy. Wie-
czór odbył się 12.12.2014 roku, w piątek. Ucznio-
wie obejrzeli „Igrzyska śmierci 2” oraz baśń „Jak 
wytresować smoka”. Wszystkim bardzo się podo-
bało chociaż wieczór nie odbył się bez komplikacji. 
Nasi koledzy wpadli na dość niemądry pomysł. 
Wyszli w trakcie seansu poza teren szkoły. Wybryk 
jednak został zauważony przez opiekunów i chłop-
cy ponieśli konsekwencje swojego czynu. Pomimo 
incydentu wieczór był udany. Liczymy, że w naj-
bliższym czasie uda się to powtórzyć …  

KĄCIK KULINARNY 
Przepis na pierniczki 

 

Składniki, około 40 sztuk: 
• 2 szklanki mąki 
• 2 łyżki miodu  
• 3/4 szklanki cukru 
• 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 
• 1/2 torebki przyprawy piernikowej 
• 1 łyżka masła 
• 1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do po-
smarowania) 
• około 1/3 szklanki lekko ciepłego mleka 
 
Dekoracja: lukier z cukru pudru i odrobiny wo-
dy lub soku cytrynowego lub pomarańczowe-
go, polewa z roztopionej czekolady (białej, 
ciemnej, mlecznej), czerwony barwnik spożyw-
czy do zabarwienia lukru, posypki (maczki) cu-
krowe - są jadalne ale niewygodne w jedzeniu, 
wiórki kokosowe. 
 
Przygotowanie: 
v Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpusz-

czony gorący miód i wymieszać (najlepiej 
nożem). Ciągle siekając, dodawać kolejno 
cukier, sodę, przyprawy, a gdy masa lekko 
przestygnie - masło i jedno jajko. 

v Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka 
zagniatać ręką ciasto aż będzie średnio 
twarde i gęste, przypominające ciasto kru-
che (zapewne nie wykorzystamy całego 
mleka, bo masa byłaby za rzadka). Dokład-
nie wyrabiać ręką, aż będzie gładkie, przez 
około 10 minut. 

v Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować 
ciasto na placek o grubości maksymalnie 
1 cm. Foremkami wykrajać z ciasta pier-
niczki, złączyć resztki ciasta w kulkę, po-
nownie rozwałkować i wyciąć pierniczki. 
Smarować rozmąconym jajkiem i układać 
na blasze wyłożonej papierem do pieczenia 
w odstępach około 2-3 cm od siebie (pier-
niczki urosną). 

v Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni 
przez około 10 - 15 minut. Po wyjęciu z 
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piekarnika pierniczki będą miękkie. Twarde 
pierniczki przechowywać w szczelnie za-
mkniętym pojemniku przez 1-4 tygodnie. 

v Dekorować przed podaniem, najlepiej jak 
już będą miękkie. Do dekoracji można użyć 
samego lukru lub lukru wymieszanego z 

barwnikiem spożywczym. Zamiast barwni-
ka spożywczego można użyć soku z granatu 
lub z buraka. Pierniczki można dekorować 
roztopioną czekoladą i maczać w posypce 
cukrowej lub w wiórkach kokosowych. 

 

 

ZAWODY GMINNE W SIATKÓWCE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY 

 

15 grudnia 2014 r. w naszej szkole odbyły się 
gminne zawody sportowe gry w siatkówkę. 
Na początku pan sędzia objaśnił nam dokładnie 
zasady gry oraz rozlosował, która drużyna gra z 
którą. Po rozlosowaniu pierwszy mecz zagrali 
chłopcy. 
 
Tabela rozgrywek wyglądała następująco: 
Chłopcy: 
Rzepiennik Biskupi vis Turza, 
Olszyny vis Rzepiennik Suchy, 
Turza vis Rzepiennik Suchy, 
Olszyny vis Turza, 
Rzepiennik Biskupi vis Rzepiennik Suchy,  
Olszyny vis Rzepiennik Biskupi, 
 
Dziewczyny: 
Turza vis Rzepiennik Biskupi, 
Olszyny vis Rzepiennik Suchy, 
Rzepiennik Biskupi vis Rzepiennik Suchy, 
Turza vis Olszyny, 
Rzepiennik Suchy vis Turza, 
Olszyny vis Rzepiennik Biskupi. 
Mecze były grane na przemian chłopcy, dziewczęta 
itp... 

Bardzo podobał mi się doping Olszyn dla nas, za co 
bardzo dziękujemy wszystkim Olszyńskim kibicom. 
Pomimo, iż żadna z naszych drużyn nie pojedzie na 
powiatowe zawody, to i tak uważam je za udane. 
W końcu liczy się przecież sportowa postawa.  
 
Wyniki końcowe to: 
 
Chłopcy: 
Miejsce 1: Rzepiennik Biskupi, 
Miejsce 2: Olszyny, 
Miejsce 3: Rzepiennik Suchy, 
Miejsce 4: Turza, 
 
Dziewczyny: 
Miejsce 1: Turza, 
Miejsce 2: Rzepiennik Suchy, 
Miejsce 3: Olszyny, 
Miejsce 4: Rzepiennik Biskupi. 

 
 

Katarzyna Dziuban 
uczennica kl. VI  

 


