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W tym numerze Gadżetki m.in.: 

 W pierwszy dzieo wiosny byliśmy 

 na wagarach! 

 Byd wolontariuszem… 

 Wspomnienia konkursowe. 

 Wycieczkowy czerwiec. 

 Spotkanie z Barankiem Wielkanocnym. 

 Dzieo Rodziny. 

 Nasi najlepsi uczniowie. 

Życzenia 

Redakcja Gadżetki życzy wszystkim uczniom i nauczycielom, aby rozpo-
czynające się wakacje były pełne niezapomnianych wrażeo oraz udane-
go, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Wypoczywajcie, reali-
zujcie wakacyjne plany, rozwijajcie zainteresowania. 

Życzymy wielu fantastycznych przygód i spotkao z interesującymi ludźmi. 
Nawiązujcie nowe, wartościowe przyjaźnie. Wródcie w nowym roku 
szkolnym radośni, z zapasem sił do nauki i pracy, gotowi do podejmowa-
nia nowych wyzwao i kolejnych zadao. 

Jednocześnie dziękujemy uczniom klasy III gimnazjum za solidną pracę w 
redakcji. Karolinie Olkiewicz za redagowanie tekstów, Dawidowi Mikru-
towi za opracowywanie elektronicznych wersji gadżetowych artykułów, 
Faustynie Duran, Kamili Zając i Karolinie Bieo za rozprowadzanie egzem-
plarzy Gadżetki oraz innym uczniom klasy III za chodby najmniejszy wkład 
i zaangażowanie włożone w wygląd Gadżetki. 

Wam, kochani, dziękujemy za wytrwałe nabywanie naszego szkolnego 
pisma i redagowanie pojedynczych tekstów. 

Zapraszamy w przyszłym roku chętne osoby do pracy w redakcji! 

Widzimy się w kolejnym numerze po wakacjach w nowym roku szkol-
nym! 

Redakcja Gadżetki 
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W PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY BYLIŚMY NA WAGARACH! 

W DODATKU Z NAUCZYCIELAMI! GDZIE… W KINIE! 

RELACJA Z WYJAZDU UCZNIÓW KLAS GIMNAZJUM NA FILM „OZ WIELKI I POTĘŻNY” 

Dnia 21 marca 2013 r. dla uczniów na-

szego gimnazjum został zorganizowany wyjazd 

do kina z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Se-

ans filmowy miał miejsce w kinie „Millenium” 

w Tarnowie, a produkcja która została wy-

świetlona to „Oz Wielki i Potężny”.  

„Oz Wieli i Potężny” to film w reżyserii 

Sama Raimiego, który należy do gatunku fan-

tasy oraz filmów przygodowych. Głównym 

bohaterem jest Oz. 

(James Franco), który czerpie korzyści 

finansowe z iluzji, które przedstawia miejsco-

wym mieszkaocom. Gdy ludzie zorientowali 

się, że to wszystko nie jest prawdziwą magią, 

został zmuszony do ucieczki. Przez przypadek 

trafia do tajemniczego miejsca, które nazywa 

się Krainą Oz. Dzięki nieporozumieniu, trzy 

czarownice zamieszkujące te tereny: Theodora 

(Mila Kunis), Evanora (Rachel Weisz) i Gliwia 

(Michelle Williams) uważają Oscara Diggsa za 

potężnego czarnoksiężnika, który wyzwoli ich 

krainę spod złych mocy. Przez swoją chciwośd 

Oz nie wyprowadza ich z błędu, myśląc że w 

ten sposób się wzbogaci. Jednak po pewnym 

czasie nie wszystko wydaje się tak proste jak 

na początku, a osoby które uważał za wrogów, 

stały się jego sojusznikami. Seria udanych jak i 

tych nieudanych akcji Czarnoksiężnika spra-

wia, że w koocu Kraina Oz powróciła do swojej 

świetności, a sam Oz „Wielki i Potężny” stał się 

lepszym człowiekiem. 

Film wywołał mieszane uczucia pośród 

środowiska gimnazjalistów. Jedni uważali, że 

produkcja była naprawdę ciekawa i wciągają-

ca, inni zaś, że to kompletna strata czasu. 

Jeszcze inni uważali, że film sam w sobie nie 

był zły, jednak brakowało mu „tego czegoś”. 

Osobiście uważam, że reżyser bardzo dobrze 

dobrał aktorów do danych postaci. Podobały 

mi się również elementy komizmu oraz iro-

niczne wypowiedzi postaci, które często spra-

wiały, że na twarzach wielu osób pojawiał się 

uśmiech. Niestety, obecnie trudno dobrad 

film, który sprostał by oczekiwaniom każdego 

nastolatka, gdyż coraz częściej pojawiają się 

nowe produkcje. Mimo wszystko myślę, że 

film „Oz Wielki i Potężny” przyniósł dużą daw-

kę rozrywki każdemu, bez względu na wraże-

nia po zakooczeniu seansu, gdyż czas spędzo-

ny z przyjaciółmi jest jedną z najlepszych form 

zabicia nudy.  
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RELACJA Z WYJAZDU UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA FILM 

„PRAWIE JAK GLADIATOR” 

 

21 marca 2013 r. podobnie jak dla mło-

dzieży z gimnazjum został zorganizowany wy-

jazd do kina dla uczniów szkoły podstawowej. 

By świętowad Pierwszy Dzieo Wiosny ucznio-

wie obejrzeli film „Prawie jak gladiator” w po-

bliskim kinie „Promieo” w Tuchowie.  

„Prawie jak gladiator” to film animo-

wany w reżyserii Iginio Strafifiego. Opowiada 

o losach pewnego chłopca imieniem Tino, któ-

ry po wybuchu wulkanu znajduję się pod opie-

ką generała Chirona, założyciela najbardziej 

znanej szkoły dla gladiatorów. Chłopak dora-

sta wśród walecznych młodzieoców, którzy 

marzą o wielkiej karierze. Tino nie ma podob-

nych ambicji i w ogóle nie przejmuje się lekką 

nadwagą i brakiem kondycji. Wszystko zmie-

nia się jednak za sprawą pewnej dziewczyny. 

Aby zdobyd jej serce, Tino musi stanąd do wal-

ki z największymi wymiataczami gladiatorskie-

go fachu i wygrad prestiżowe zawody organi-

zowane w słynnym Koloseum. Włoska produk-

cja przepełniona jest różnorodnymi wypowie-

dziami i zdarzeniami, które rozśmieszają do 

łez. Widad również, że reżyser nie chciał, by 

film był kolejną „sztywną” produkcją, więc 

dodał kilka drugoplanowych postaci, które 

swą obecnością umiliły czas odbiorcą. 

Film w dośd szerokim gronie uczniów 

szkoły podstawowej został przyjęty pozytyw-

nie. Wiele uczniów uważa, że jest to jeden z 

lepszych filmów animowanych jakie do tej po-

ry widzieli. Jedni z nich uważali wątek miłości 

Tino do Diany jako najlepszy. Dla innych sceny 

walki były najciekawsze. Myślę jednak, że każ-

demu spodobały się sceny, które śmieszyły. 

Ale to chyba nikogo nie dziwi. Bo kto w dzisiej-

szych czasach nie lubi się śmiad?  
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BYĆ WOLONTARIUSZEM… 

 

Od roku biorę udział w wolontariacie 

przy stowarzyszeniu „Nadzieja”. Spotkanie 

wolontariuszy odbywają się co trzecią niedzie-

lę miesiąca. Polegają na tym, że wspólnie z 

dziedmi i osobami niepełnosprawnymi udaje-

my się do sali katechetycznej i rozmawiamy ze 

sobą, taoczymy, bawimy się w różne zabawy, 

przede wszystkim szanujemy się na wzajem. 

Ostatnio w dniach 11-12 maja 2013 roku ra-

zem z klerykami, wolontariuszami, dziedmi 

niepełnosprawnymi i ich rodzicami pojechali-

śmy do Muszyny, aby móc bliżej się poznawad, 

podziwiad piękne krajobrazy i po prostu pobyd 

ze sobą. Dzieci otrzymały dużą ilośd zabawek, 

grały w piłkę siatkową, nożną i wieczorami 

taoczyły przy muzyce. Następny dzieo spędzili-

śmy w Krynicy. Tutaj każdy miał czas dla sie-

bie. Wieczorem każdy dotarł do domu i czeka-

liśmy na następne spotkanie. Te dwa dni były 

pełne ciągłych wrażeo i niespodzianek. Dzieci i 

osoby niepełnosprawne były bardzo zadowo-

lone i szczęśliwe z tego pobytu. Osoby niepeł-

nosprawne są bardzo wspaniałymi i niezwy-

kłymi ludźmi, zawsze można się do nich przy-

tulid, porozmawiad, świetnie się bawid. Spoty-

kam wiele ludzi, którzy beż żadnych skrupułów 

naśmiewają się z dzieci niepełnosprawnych, 

ponieważ chyba nie zdają sobie sprawy, że 

każdy człowiek jest dużo wart… Te wszystkie 

akcje organizowane z dzieciakami są dla mnie 

czymś bardzo przyjemnym. Mogę się z kimś 

podzielid tym, co mam, a czego one nie mają - 

zdrowiem, siłą optymizmem, towarzyszyd im 

w ich życiu. To właśnie dzięki tym osobom sta-

ję się w pewien sposób lepszym człowiekiem. 

Uczy mnie to życia nie zawsze kolorowego, 

ponieważ musimy pamiętad, że właśnie osoby 

niepełnosprawne potrzebują ciągłej opieki i 

uwagi. Zachęcam młodzież jak i wszystkich 

Was do wzięcia udziału w wolontariacie, bo 

naprawdę warto. 

Faustyna Duran – kl. III gim. 
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V EDYCJA GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O TYTUŁ MISTRZA 

ORTOGRAFII I PIÓRO WÓJTA 
 

Już po raz V w naszej szkole miał miejsce Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mi-

strza Ortografii i Pióro Wójta. Jak co roku do naszej szkoły przyjechali uczniowie ze szkół w 

naszej gminie, którzy przeszli pierwszy etap konkursu. Naszą szkołę reprezentowali następu-

jący uczniowie: Dawid Mikrut, Piotr Karaś, Karolina Olkiewicz, Szymon Salabura oraz Łukasz 

Mikos. Uczniowie startujący w konkursie otrzymali test do uzupełnienia. Po zakooczeniu czę-

ści pisemnej, wszyscy udali się na poczęstunek do biblioteki, gdzie każdy mógł podzielid się 

swoimi wrażeniami. Należy również wspomnied, że pierwszy raz od dłuższego czasu o wy-

granej w konkursie zadecydowała dogrywka. Ostatecznym wygranym okazała się Justyna 

Kiełtyka z Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim. Oczywiście przy wręczaniu głównej nagrody 

nie mogło zabraknąd wójta naszej gminy, pana Kazimierza Fudali. Po zakooczeniu oficjalnej 

części konkursu, uczniowie mieli możliwośd wglądu do swoich prac. Komisja, która je ocenia-

ła, uchyliła rąbka tajemnicy, mówiąc o bardzo wysokim poziomie wiedzy ortograficznej 

uczniów. Uważam, że jest to bardzo dobra wiadomośd, gdyż coraz częściej młodzież zapomi-

na o swoim ojczystym języku, nadużywając zapożyczeo. 

Karolina Olkiewicz – kl. III gim. 

ZMAGANIA RECYTATORSKIE W RZEPIENNIKU BISKUPIM 
 

W dniu 27 maja obecnego roku po raz kolejny uczniowie naszego gimnazjum stanęli w 

szranki zmagao recytatorskich w trakcie V Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Hasłem 

przewodnim tegorocznego konkursu było zdanie: „Przyroda jest zawsze piękna nawet we 

łzach”. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice i jeden uczeo: Faustyna Duran, Paulina 

Niziołek, Magdalena Piekarz i Piotr Wszołek. Wszyscy musieli się wykazad znajomością 

dwóch utworów poetyckich o temacie nawiązującym do hasła przewodniego. Poziom recyta-

cji był bardzo wyrównany, zatem jury miało trudny orzech do zgryzienia. W trakcie ogłasza-

nia wyników okazało się, że nasza reprezentantka Magdalena Piekarz zdobyła zasłużone dru-

gie miejsce. Otrzymała pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową. Wszystkim uczestnikom 

wręczono pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Na uwagę zasługuje również fakt, iż nasz re-

prezentant z klasy I Piotrek był jedynym recytatorem w grupie 16 osób. Mimo tego jego recy-

tacja jak i pozostałe wypadła znakomicie. Wszystkim uczestnikom oraz zdobywczyni II miej-

sca serdecznie gratulujemy! 

mgr Jolanta Górka 
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WYCIECZKA GIMNAZJALISTÓW DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ I OŚWIĘCIMIA 
 

 W dniu 3.06.2013 uczniowie klas gimnazjalnych wraz z wychowawcami i nauczycie-

lami udali się na wycieczkę do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Oświęcimia, gdzie odwie-

dzono obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.  

 Czas przeznaczony na zwiedzanie sanktuarium był ograniczony. Jednak udało nam 

się dowiedzied najciekawszych i najważniejszych rzeczy na temat historii powstania oraz 

stylów architektonicznych w jakich cały kościół został stworzony. Po krótkiej chwili prze-

znaczonej na odpoczynek, ruszyliśmy w dalszą drogę, by osiągnąd cel naszej podróży, ja-

kim był obóz Auschwitz-Birkenau. 

 Oświęcim to miejsce szczególnie naznaczone przez historię. To w tym mieście pod-

czas II wojny światowej powstawały obozy koncentracyjne, gdzie ginęły miliony ludzi. Na 

samym początku zwiedzania obozu Auschwitz- Birkenau, pani przewodnik poinformowała 

nas, że jesteśmy w tym obozie z wizytą. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy, by nie 

robid większego zamieszania. Każda z grup odwiedziła kilka bloków, gdzie przetrzymywani 

byli ludzie różnych narodowości czy religii. Wiele z tych pomieszczeo zostało w pierwot-

nej postaci. Inne zostały przeistoczone na pomieszczenia, gdzie znajdują się gabloty z za-

chowanymi dowodami rzeczowymi, którymi są m.in. szczotki, walizki czy garnki. Mieliśmy 

też czas, by przy ścianie śmierci w milczeniu oddad cześd tym, którzy tam zginęli. 

Po zwiedzeniu Auschwitz I udaliśmy się tam, gdzie z obozu pozostało kilkadziesiąt 

baraków, których podczas wojny było o wiele więcej, czyli na miejsce obozu Auschwitz II. 

Dowiedzieliśmy się, że ta częśd zespołu obozowego miała znacznie gorsze warunki od 

zwiedzanego wcześniej Auschwitz I. Więźniowie byli lokowani w barakach. Często ich 

liczba w jednym budynku przekraczała 800 osób. Licznie spotykane grupy osób innych 

narodowości pokazały nam, jak ważnym miejscem dla ludzi na całym świecie jest obóz 

Auschwitz. Każdy bowiem chce złożyd hołd wszystkim ofiarom nazizmu. 

Wyjazd ten sprawił, że poznaliśmy lepiej historię II wojny światowej, a przede 

wszystkim zrozumieliśmy jakie okrucieostwo spotkało m.in. naród żydowski, Romów oraz 

Polaków.  

Karolina Olkiewicz – kl. III gim. 
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WYCIECZKA KLAS V I VI DO PARKU MINIATUR W INWAŁDZIE 
 

W dniu 4 czerwca bieżącego roku uczniowie klas V-VI wyjechali na wycieczkę do In-

wałdu. Celem wycieczki było zwiedzanie Parku Miniatur „Świat Marzeo”. 

Park Miniatur „Świat Marzeo” jest to miejsce, gdzie można obejrzed pomniejszone ko-

pie najpopularniejszych zabytków z całego świata w jednym miejscu. Możemy tam spotkad 

m.in. Wieżę Eiffla, Statuę Wolności, Wielki Mur Chioski, zegar Big Ben czy Plac św. Piotra. Po 

zakooczeniu zwiedzania każdemu przysługuje bilet wstępu do wybranej części Luna Parku. 

Po Parku uczniów oprowadzał przewodnik, który zatrzymywał się przy każdym „mini-

zabytku”, by opowiedzied jego historię. Uczniowie z zapartym tchem przysłuchiwali się opo-

wieściom i przyglądali miniaturom. Wszyscy byli pod wrażeniem niezwykłego podobieostwa 

oryginalnych budowli do ich miniatur. Największą atrakcją całego wyjazdu okazało się kino 

5D, gdzie uczniowie nie tylko przenieśli się w trójwymiarowy świat, ale także mogli go po-

czud. Po udanym zwiedzaniu wszyscy udali się do Luna Parku, gdzie skorzystali m.in. z gokar-

tów, koła młyoskiego czy popularnego Pirata.  

Nikomu nie przeszkadzała pogoda, która niestety, nie dopisała. Wszyscy uczniowie 

wrócili do domów zadowoleni z wycieczki oraz z niesamowitymi wspomnieniami.  

 

Karolina Olkiewicz – kl. III gim. 
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„SPOTKANIE Z BARANKIEM WIELKANOCNYM” 
 

 

27.04.2013 r. w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Olszynach odbył się 

po raz drugi bal charytatywny pod hasłem „Spotkanie z Barankiem Wielkanocnym". Na 

spotkanie zostały zaproszone dzieci i osoby niepełnosprawne wraz z rodzicami ze stowa-

rzyszenia „Nadzieja" z okolic: Rzepiennika Strzyżewskiego, Szerzyn, Biecz, Gromnika, Ry-

glic, Tuchów, a także dzieci z Ośrodka Opiekuoczo-Wychowawczego „Promyk" w Rzucho-

wej. Spotkanie odbyło się pod patronatem mediów: tarnowska.tv oraz „Gościa Niedziel-

nego" 

 Spotkanie rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Dariusza Na-

walaoca, który mówił o wielkim darze jakim są dzieci niepełnosprawne i o wielkiej odwa-

dze, poświęceniu i miłości rodziców tych dzieci. Podczas mszy złożono dary ołtarza, mię-

dzy innymi dwa obrazy z wizerunkiem bł. Jana Pawła II, wykonane przez miejscowych ar-

tystów. Po uroczystej mszy świętej dyrektor ZSP Stanisław Kozioł przywitał przybyłych 

gości, dzieci niepełnosprawne, prezesa stowarzyszenia „Nadzieja" i sponsorów. Po wrę-

czeniu prezentów i kwiatów przyszła pora na poczęstunek. Stoły były pełne owoców, 

ciast, sałatek, soków i innych smakołyków. Gdy wszyscy się posilili, przyszedł czas na 
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„Kopciuszka", którego przygotowali rodzice dzieci SP z Ołpin. Kolorowa scenografia, pięk-

ne stroje, zaskakująco dobra gra aktorska, a przede wszystkim niekonwencjonalny sposób 

przedstawienia. Oprócz wszystkich nam dobrze znanych postaci: Kopciuszka, macochy, 

księcia i złych sióstr, na bal przybyły również księżniczki z całego świata, które po kolei 

prezentowały się w pięknych sukniach w takt muzyki ze swojego kraju. W przerwach czas 

umilali także tancerze. Grupa taneczna uczniów z ZSP w Olszynach zaprezentowała ta-

niec, potem wystąpiła para dzieci: Gabrysia i Artur. Na koocu swój występ dała para dzieci 

niepełnosprawnych z Krakowa: Marysia i Jurek. Zataoczyli walca wiedeoskiego i rozpoczę-

li wielki bal, na którym bawili się wszyscy goście. Publicznośd była zachwycona! Zarówno 

duzi jak i mali śmiali się i klaskali. Do taoca przygrywał zespół z Olszyn „Kwinto". Wolonta-

riusze zajmowali się dziedmi. Na miejscu czuwała pomoc medyczna. 

 Spotkanie miało charakter integracyjny; uczniowie, wolontariusze mieli okazję spę-

dzid czas ze swoimi niepełnosprawnymi rówieśnikami, poznad ich tak naprawdę. Oby ta-

kich wydarzeo było więcej. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym miejscu i takim towa-

rzystwie wcześniej niż za 4 lata, a „Spotkanie z Barankiem Wielkanocnym" stanie się tra-

dycją. 

Faustyna Duran – kl. III gim. 
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DZIEŃ RODZINY 2013 

 

 W niedzielę, 9 czerwca w naszej szkole po raz kolejny odbył się coroczny festyn ro-

dzinny. Impreza jest organizowana od kilku lat przy pomocy Samorządu Uczniowskiego 

(pod czujnym okiem p. Haliny Duran oraz p. Małgorzaty Kity), wszystkich nauczycieli, ro-

dziców oraz sponsorów. W tym roku częśd artystyczna była prowadzona przez uczennice 

klasy II gimnazjum- Marlenę Słowik i Patrycję Mikos. Natomiast częśd rozrywkowa przez 

Karolinę Bieo oraz Karolinę Piekarz.  

 Jak co roku, festyn rozpoczął Pan Dyrektor Zespołu Szkół Stanisław Kozioł, uroczy-

stym powitaniem wszystkich gości, którzy zebrali się na sali gimnastycznej. 

 Częśd artystyczną zapoczątkował pokaz sztuk karate, zaprezentowany przez 

uczniów i nauczycieli szkoły karate. Występ ten przykuł uwagę wielu widzów, którzy byli 

pod wrażeniem precyzji i dokładności w każdym działaniu. Największy podziw wzbudziło 

zburzenie kilku bloczków z betonu za pomocą jednego ruchu ręką.  

 Kolejnym punktem programu był występ uczennic gimnazjum oraz szkoły podsta-

wowej, podczas którego zaprezentowały taniec współczesny. Należy wspomnied, że cały 
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układ został przygotowany od podstaw przez dziewczyny. Taniec spodobał się nie tylko 

młodszej części publiczności, ale także rodzicom.  

 Jak co roku swoje przysłowiowe „5 minut” miały dzieci z przedszkola, które pod 

opieką swoich nauczycieli przygotowały krótki program, w którym zaprezentowały swoje 

umiejętności w recytowaniu, śpiewie oraz taocu. Całośd została przyjęta przez gości z 

wielkim entuzjazmem i uwieoczona gromkimi brawami. 

 Program artystyczny zakooczyli uczniowie klasy III gimnazjum, którzy przygotowali 

skecz kabaretu Hrabi pod tytułem „Kwiaty”. Dzięki udanej interpretacji oraz pomysłowo-

ści, uczniom udało się rozśmieszyd każdego, kto przebywał na sali.  

 Pierwszy raz w naszej szkole odbył się teleturniej „Familiada”. W skład obydwu 

drużyn wchodzili zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice. Wszyscy mogli wykazad się 

swoją wiedzą na temat szkoły i rodziny. Po ciężkiej walce, z niewielką przewagą punktów 

wygrała drużyna pana Jana Piekarza.  

 Jak co roku, podczas Dnia Rodziny można było wziąd udział w innych konkursach 

czy zabawach. Nauczyciele matematyki zorganizowali konkurs gier logicznych dla mam, 

który wygrała Pani Marta Zioło. Dla osób, które chciały wykazad się swoją sprawnością 

fizyczną został zorganizowany turniej gry w ping-ponga. Najlepszym graczem okazał się 

Pan Jerzy Ryndak.  

Z kolei odbyły się zaplanowane mecze. Pierwszy na stadionie - Ojcowie: Synowie, z 

wynikiem 9:2 dla synów. Drugi na hali sportowej - piłka siatkowa Mamy:Dziewczyny. Tym 

razem w wyrównanej walce wygrały mamy - 3:2.  

 W koocowej części imprezy można był potaoczyd przy dźwiękach muzyki zespołu 

„Kwinto”, w skład którego wchodzą absolwenci oraz obecni uczniowie naszej szkoły.  

W trakcie imprezy można było też napid się kawy, herbaty, zjeśd ciasteczko, kiełba-

skę na gorąco oraz ugasid pragnienie zimnymi napojami i lodami. Młodsi uczniowie mogli 

zabawiad się do woli na dmuchanym zamku i zjeżdżalni.  

Podczas całej imprezy czuło się prawdziwą, rodzinną atmosferę. Był to czas, w któ-

rym rodzice z dziedmi mogli wspólnie spędzid dłuższą chwilę na zabawie. W jednym zda-

niu można powiedzied, że tegoroczny Dzieo Rodziny należy do jak najbardziej udanych.  

 

Karolina Olkiewicz – kl. III gim. 
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NAJLEPSI UCZNIOWIE MIJAJĄCEGO ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 
 

KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

KL. I 

1. Natalia Bąk 

2. Natalia Karaś 

3. Marcelina Bajorek 

4. Alicja Rąpała 

5. Natalia Niemiec 

6. Mateusz Sabat 

7. Paweł Smalarz 

 

KL. II 

1. Justyna Załęska 

2. Justyna Rąpała 

3. Kacper Brzęczek 

4. Monika Niziołek 

5. Katarzyna Bąk 

6. Paweł Niemiec 

7. Paulina Dziuban 

8. Marcel Starzyk 

 

KL. III 

1. Hubert Augustyn 

2.  Anna Cygnar 

3. Adrianna Mika 

4. Julia Mikos 

5. Dominik Niziołek 

6. Anna Rąpała 

7. Patrycja Ryndak 

8. Natalia Sabat 

9. Aleksandra Sowa 

10.  Justyna Starzyk 

11. Monika Zioło 
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KLASY IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

KL. IV 

1. Kamil Karaś – śr. 5, 36 

2. Katarzyna Dziuban – śr. 5, 18 

3. Mateusz Bąk – śr. 5, 18 

4. Konrad Kamioski – śr. 5, 18 

5. Dawid Brudzisz – śr. 5, 09 

6. Adam Rąpała – śr. 5, 00 

7. Sylwia Niemiec – śr. 4, 91 

8. Jakub Poręba – śr. 4, 91 

 

Wszyscy uczniowie z powyższej grupy uzyskali 

ocenę wzorową z zachowania. 

KL. V 

1. Natalia Bąk – śr. 5, 18 

2. Weronika Bąk – śr. 5, 09 

3. Aleksandra Dziuban – śr. 5, 55 

4. Dominik Hołda – śr. 5, 18 

5. Tomasz Karaś – śr. 5, 09 

6. Karolina Niziołek – śr. 5, 35 

7. Klaudia Rąpała – śr. 5, 55 

8. Krystian Rąpała – śr. 5, 00 

9. Wiktoria Rąpała – śr. 5, 27 

10.  Katarzyna Słota – śr. 5, 09 

11.  Aleksandra Walaszek – śr. 5, 36 

12.  Natalia Wantuch – śr. 5, 18 

 

11 uczniów otrzymało ocenę wzorową z za-

chowania, natomiast Tomasz Karaś uzyskał 

ocenę bardzo dobrą. 

 

KL. VI A 

1. Ryndak Michał – śr. 5, 58 

2. Dziuban Agata – śr. 5, 25 

3. Mikrut Patrycja – śr. 5, 33 

4. Żyrkowska Ewelina – śr. 5, 25 

5. Ryndak Karolina – śr. 5, 17 

6. Cygnar Ewelina – śr. 5, 08 

7. Rąpała Julia – śr. 5, 08 

8. Iwaoska Natalia – śr. 5, 00 

9. Starzyk Robert – śr. 4, 92 

10. Dziuban Weronika – śr. 4, 92 

11. Bąk Witold – śr. 4, 92 

12. Faliszek Paweł – śr. 4, 92 

13. Karaś Bartłomiej – śr. 4, 75 

 

10 uczniów otrzymało ocenę wzorową z za-

chowania. Starzyk Robert, Bąk Witold, Karaś 

Bartłomiej uzyskali ocenę bardzo dobrą. 

KL. VI B 

1. Jarosław Bak – śr. 5, 00 

2. Maciej Bąk – śr. 5, 20 

3. Małgorzata Bąk – śr. 5, 30 

4. Bieo Weronika- śr. 5, 30 

5. Dudek Witkoria – śr. 4, 80 

6. Patrycja Mężyk – śr. 5, 00 

7. Karolina Niziołek – śr. 5, 70 

8. Weronika Niziołek – śr. 4, 80 

9. Angelika Rąpała – śr. 5, 30 

10. Izabela Ryndak – śr. 5, 20 

 

Wszyscy uczniowie uzyskali oceny wzorowe 

z zachowania. 
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KLASY I – III GIMNAZJUM 

 

KLASA I 

1. Szymon Salabura – śr. 5, 08 

2. Mariusz Maciaś – śr. 4, 77 

3. Urszula Wójcik – śr. 4, 77 

 

Wszyscy powyżsi uczniowie otrzymali oce-

nę wzorową z zachowania. 

 

KLASA II 

1. Magdalena Piekarz – śr. 5, 27 

2. Paulina Niziołek – śr. 5, 07 

3. Kinga Grędel – śr. 5, 00 

4. Patrycja Mikos II – śr. 4, 87 

 

Te uczennice otrzymały ocenę wzorową 

z zachowania. 

 

KLASA III 

1. Dawid Mikrut – śr. 5, 22 

2. Klaudia Niziołek – śr. 5, 17 

3. Karolina Olkiewicz – śr. 4, 94 

4. Iwona Rąpała – śr. 5, 17 

5. Jakub Rąpała – śr. 5, 00 

6. Karolina Rąpała – śr. 5, 00 

7. Marzena Wojtanowska – śr. 4, 78 

 

6 uczniów otrzymało ocenę wzorową z za-

chowania, natomiast Marzena Wojtanow-

ska ocenę bardzo dobrą. 

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY 

PRACOWITOŚCI, SUMIENNOŚCI I WY-

TRWAŁOŚCI ORAZ ŻYCZYMY DALSZYCH 

SUKCESÓW W KOLEJNYM ROKU SZKOL-

NYM! 

 

Uczniowie ze 100% frekwencją 

 

1. Marcel Starzyk – kl. II sp 

2. Iwona Piekarz – kl. III sp 

3. Justyna Starzyk – kl. III sp 

4. Krystian Rąpała – kl. V sp 

5. Michał Ryndak – kl. VI a sp 

6. Weronika Niziołek – kl. VI b sp 

7. Dawid Rąpała – kl. I gim. 

8. Marek Mikos – kl. II gim. 

9. Jakub Rąpała – kl. III gim. 



G a d ż e t k a  

 
 

15 

W tym roku 33 uczniów klasy III gimnazjum opuści mury naszej szkoły. Na lekcjach języka 

polskiego próbowali w formie przemówienia wyrazid swoje przemyślenia związane z tym 

faktem. Wybraliśmy dla Was te najciekawsze. 

PANIE DYREKTORZE! 

 Drodzy nauczyciele i wychowawcy, pracownicy szkoły, zaproszeni goście, rodzice 

koleżanki i koledzy. 

 To już nasz ostatni dzieo w szkole. Spędziliśmy tutaj trzy lata. Tu przeżywaliśmy ra-

dości sukcesów i gorycze porażek. Dziś kooczy się pewien etap w naszym życiu. Przed na-

mi nowa szkoła, nowi koledzy, koleżanki i nauczyciele, nowe problemy. Musimy na zawsze 

opuścid kolorową krainę dziecięcych marzeo i wejśd w świat dorosłych. Czekaliśmy na ten 

moment… A jednak serce tak dziwnie uderza. Pojawia się tęsknota za tym, co było, a 

dziwna mgła zasłania nam oczy. Chciałabym tak krótko przywoład kilka chwil z naszego 

szkolnego życia. Chociaż każdy z nas pamięta ten pierwszy wrześniowy poranek, gdy za-

dzwonił budzik i wyruszyliśmy do szkoły. Niby tej samej, ale jednak nowej. To tutaj zdoby-

liśmy wiedzę, stawialiśmy czoła przeciwnościom losu, a w tych niełatwych chwilach bar-

dzo często przychodziliście, Wy, nauczyciele. Wykazywaliście cierpliwośd i życzliwośd. 

Przed nami niełatwa decyzja jaką drogę wybrad. Wiemy, że nie zawsze potrafiliśmy wyra-

zid naszą wdzięcznośd. W tym dniu już ostatnim chcieliśmy Was za wszystko przeprosid. 

Dziękując i przepraszając za wszystko, pragnę się z Wami pożegnad. Ta szkoła wraz z jej 

niepowtarzalną atmosferą pozostanie w naszych sercach. Bo: „To nie jest koniec, to na-

wet nie jest początek kooca, to dopiero koniec początku.” 

 

Mariola Starzyk – kl. III gim. 
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