
styczeń/luty 2010  Cena: 1,00 zł 

Stopka redakcyjna: 
Redaktor naczelny: Justyna Opałka 
Redakcja: Dominika Opałka, Edyta Smalarz, Edyta Salabura, Paulina Ryba, Ewa Osika, Kuba Sterkowicz, Edyta Zbylut, Krystian Mężyk, 
Mariola Karaś, Ewa Ryndak, Magdalena Łaskawska, Barbara Jodłoś, Katarzyna Gogola, Agnieszka Wąsowska, Ewelina Niziołek 
Opiekun gazetki: mgr Bożena Brzęczek 
Skład i opracowanie graficzne: mgr Marcin Bąk 

 

 

W numerze: 

ü Kolędnicy Misyjni 

ü Postanowienia noworoczne 

ü Nasi najlepsi… uczniowie 

ü Konkurs ZGADNIJ KTO TO? 

ü Stadionowe inwestycje 

ü WALENTYNKOWY ZAWRÓT 
GŁOWY 

 

 

 

 



 G a d ż e t k a   

 

Strona 2 z 16 
 

 

Wigilia w szkole 
Tradycyjnie, w ostatnim dniu nauki przed świętami spotkaliśmy się 

w klasach na wspólnej wigilii. Jest to piękny zwyczaj, który wprowadza w klasie 
miłą atmosferę, na moment przestajemy być uczniami i możemy spędzić kilka 
miłych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i nauczycieli.  

Mariola Karaś kl. I gimn. 

 

Karnawałowo - choinkowa zabawa szkolna 
 

16.01.2010 w naszej szkole odbyła się tradycyjna zabawa choinkowa. 
Maluchy bawiły się od 9.00 do 12.00, szkoła podstawowa od 13.00 do 16.00, 
a gimnazjum od 16.00 do 19.00. 

Oprócz zabawy, każda klasa miała zapewniony poczęstunek, przygotowany 
przez trójki klasowe. Dzięki staraniom Pana Dyrektora bawiliśmy się jak 
w pierwszorzędnym lokalu, a wszystko to za sprawą zatrudnionego DJ-a, pana 
Mateusza, który poprowadził zabawę… Pan Mateusz tak rozbawiał 
towarzystwo, że na sali było bardzo dużo osób bawiących się. Na koniec, przy 
dźwiękach kankana, pożegnaliśmy I semestr. Wszyscy żałowali tylko, że zabawa 
trwała tak krótko, ale z drugiej strony zaczynały się ferie, więc każdy cieszył się, 
że będzie mógł odpocząć od szkoły i nabrać sił do dalszej nauki. 

 

Ewa Ryndak kl. II gimn. 
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Kolędnicy Misyjni 
 

Jak co roku, w okresie Bożego Narodzenia w naszej miejscowości wyruszyli 
kolędnicy misyjni. Zachęcali mieszkańców do pomocy dla dzieci z Republiki 
Środkowoafrykańskiej, Konga, Zambii, Brazylii oraz Pakistanu. Każdej grupie 
przydzielony był inny rejon. Chodzili od domu do domu, śpiewali kolędy 
i składali świąteczne i noworoczne życzenia. Razem zebrali ponad pięć tysięcy 
złotych. Tysiąc złotych z uzbieranej sumy przeznaczone zostanie na wycieczkę  
dla kolędników. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda im się zebrać równie 
pokaźną sumę. 

 

Kasia Gogola kl. I gimn. 
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Postanowienia noworoczne 
 

Każdy kolejny Nowy Rok niesie ze sobą nowe nadzieje, ale także obawy i niepewność. 
Wkraczając w nowy rok, zostawiamy za sobą to co było złe i wierzymy, że teraz będzie 
lepiej. 

Żeby jednak się tak stało, czasem musimy trochę szczęściu dopomóc. I temu właśnie 
mają służyć postanowienia noworoczne. Zapytaliśmy nauczycieli naszej szkoły o 
zeszłoroczne postanowienia, o stopień ich realizacji i o to co postanowili w tym roku. 

 

Edyta: Jakie były pani zeszłoroczne postanowienia i czy się spełniły? Czy w dalszym 
ciągu zamierza pani je kontynuować? A może ma pani jakieś postanowienia 
noworoczne? Jeżeli tak to może zechce nam pani je zdradzić? 

 

Pani Halina Duran, nauczyciel klas 1-3 

Raczej niczego nie postanawiałam robić w mijającym roku. 

Nigdy niczego nie planuję. Co da mi los z tym trzeba się zmierzyć. 

Najważniejsze dla mnie jest zdrowie, rodzina i praca. Zawsze wzruszał mnie los 
chorych i niepełnosprawnych. „Mieć”- to znaczy dzielić się z kimś i sprawiać komuś 
przyjemność. Po raz pierwszy Waszej redakcji zdradzę to co robię od kilku lat. Otóż 
powiem ze skromnością, że pomagam finansowo osobie starszej, chorej, samotnej i 
niepełnosprawnej. 

Moje postanowienia: to kontynuować dalej to co robię. Życzę, aby w przyszłości i 
Wasze serca otworzyły się szeroko na potrzeby ludzi starszych, chorych i samotnych. 
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Pani Małgorzata Kita, nauczyciel języka angielskiego 

Zeszłoroczne postanowienia… hmm… jako, że nie mam silnej woli, postanowiłam po 
prostu próbować spełniać swoje marzenia - parę się udało :) dlatego zamierzam 
kontynuować to postanowienie i w nowym, 2010 roku. 

A nowe noworoczne postanowienia… mieć, więcej optymizmu na co dzień, myśleć 
pozytywnie i… robić więcej kartkówek ;) 

P.S. I wish you Merry Christmas and a Happy New Year! 

 

Pani Barbara Kozioł, nauczyciel języka polskiego  

Postanowienia zeszłoroczne to zachowanie maksymalnej cierpliwość w pracy 
z uczniami oraz zachowanie dobrej kondycji fizycznej połączonej z jazdą na rowerze. 
Zostały zrealizowane częściowo i przechodzą do kontynuacji w roku 2010. 

Zachowanie cierpliwości w pracy pedagogicznej jest bardzo trudne, bo przychodzą już 
nowe pokolenia dzieci nadwrażliwych, które we wszystkich sprawach uczniowskich, 
napotykają problemy, są nieodporne psychicznie i wychowane przez Rodziców 
w nadopiekuńczości.     

Życzę Wszystkim czytelnikom spełnienia wszelkich marzeń w Nowym Roku 2010 jak 
również wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu. Pozdrawiam. 

 

Pani Bożena Brzęczek, nauczyciel języka polskiego 

Podstawą dobrego postanowienia jest chęć dotrzymania go i silna wola. Chęci, 
owszem zwykle mam, ale gorzej już z silną wolą. Dlatego też nigdy nie 
przywiązywałam wagi do postanowień noworocznych. Mam oczywiście w zapasie 
kilka postanowień, które wciąż czekają na realizację. Jest wśród nich niekończąca się 
lista tytułów książek, które chcę przeczytać, jak tylko znajdę na to czas i… chwilę 
spokoju. Postanowiłam także szukać tego wolnego czasu i poświęcić go dzieciom i 
sobie.  

Jeżeli chodzi o zawodowe cele, to mam taką nadzieję, że nasza gazetka w końcu 
zakorzeni się na dobre w życiu szkoły. Żeby tak się stało to potrzebne są inne 
postanowienia: redaktorów - że będą pisać i Was, Drodzy Czytelnicy, że będziecie 
czytać. Tego i sobie i Wam życzę. 
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Lista najlepszych 
 

Koniec roku zbiegł się w czasie z końcem semestru. Ci, którzy pracowali wytrwale 
przez cztery miesiące mogą teraz cieszyć się wynikami. Prezentujemy listę 
Najlepszych Uczniów Naszej Szkoły: 

 

Szkoła podstawowa klasy IV-VI 
UCZNIOWIE ZE ŚREDNIĄ 4,75 I POWYŻEJ 

 

Klasa IV 

Szymon Salabura - 5,09 

Angelika Mikrut - 4,91 

Piotr Wszołek - 4,91 

Justyna Rąpała - 4,91 

Natalia Bąk - 4,82 

 

Klasa V 

Magdalena Piekarz - 5,27 

Błażej Starzyk - 5,27 

Paulina Niziołek - 5,27 

Patrycja Mikos - 5,18 

Adam Mikos - 5,0 

Kinga Grędel - 5,0 

Marlena Słowik - 4,91 

Michał Łabuda - 4,82 

Mateusz Mężyk - 4,82 

Patrycja Mikos - 4,82 

Rafał Ryndak - 4,82 

Joanna Wójcik - 4,82 

 

Klasa VI 

Dawid Mikrut - 5,1 

Klaudia Niziołek - 5,1 

Anna Dziuban - 5,0 

Iwona Rąpała - 5,0 

Jakub Rąpała - 5,0 

Karolina Rąpała - 5,0 

Karolina Olkiewicz - 4,9 
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Gimnazjum klasy I-III 

UCZNIOWIE ZE ŚREDNIĄ 4,75 I POWYŻEJ 

 

Klasa I 

Barbara Jodłoś - 4,85 

Magdalena Łaskawska - 4,77 

Gerard Niziołek - 4,77 

 

Klasa II 

Bartosz Mężyk - 5,14 

Ewa Osika - 5,07 

Paulina Ryba - 4,93 

Edyta Zbylut - 4,86 

Katarzyna Rąpała - 4,79 

 

Klasa III 

Monika Mikos - 4,93 

Justyna Rąpała - 4,93 

Monika Starzyk - 4,93 

Katarzyna Bąk - 4,79 

 

Gratulacje dla Finalistki !!! 
 

Zakończyły się już powiatowe etapy kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. 
W tym roku uczniowie zakwalifikowali się o Konkursu Historycznego i Konkursu 
Języka Polskiego.  

Niemały sukces udało się osiągnąć uczennicy kl. III gimnazjum Monice Starzyk, 
która przeszła do etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Finał tego 
konkursu odbędzie się 4 marca w Krakowie. Stawką w tej grze są punkty 
na świadectwie i zwolnienie z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego. 
Jest więc o co walczyć. Monice pozostaje nam życzyć wytrwałości w zgłębianiu 
tajników literatury i… połamania pióra! 
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HOROROSKOP 

 

BYK: 
Miłość: Samotne byki mogą liczyć na 
spotkanie kogoś, kto bardzo zawróci 
im w głowie. Postaw na swój urok i 
wdzięk. 

Szkoła: Łatwo się uczysz, ale nie 
zostawiaj wszystkiego na ostatnią 
chwilę, bo możesz nie zdążyć z 
materiałem. 

Kim zostaniesz: Chirurg plastyczny. 

Szczęśliwe liczby: 9, 10, 18. 

 

LEW: 
Miłość: Nie wstydź się swoich uczuć. 
Ktoś ważny będzie czekał na ciepłe 
słowa. 

Szkoła: Odkryjesz w sobie talent do 
matematyki i fizyki. 

Kim zostaniesz: Administrator baz 
danych. 

Szczęśliwe liczby: 12, 27,  

 

 

WAGA: 
Miłość: Nie ulegaj miłosnym 
złudzeniom wobec pewnego 
szatyna, to tylko zauroczenie. 

Szkoła: Nie chce Ci się uczyć, ale po 
mimo to udaje Ci się zdobyć bardzo 
dobre oceny. Biologia i chemia to 
przedmioty, które Cię ciekawią. 

Kim zostaniesz: Agent celny. 

Szczęśliwe liczby: 25, 17, 15. 

 
 

WODNIK: 
Miłość: Odkryjesz tajemnicę, którą 
ktoś pragnie ukryć przed całym 
światem. To stanie się przyczyną 
głębokiego uczucia. 

Szkoła: Odwlekanie nauki przysporzy 
Ci kłopotów. Lepiej ucz się zamiast 
grać na kompie. 

Kim zostaniesz: Instruktor tańca. 

Szczęśliwe liczby: 31, 5, 29. 
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RYBY: 
Miłość: Czeka Cię wiele gorących 
chwil w relacjach z 
partnerem/partnerką, jeśli tylko 
pozwolisz drugiej stronie przejąć 
inicjatywę. 

Szkoła: Przeżyjesz ten miesiąc w 
szybkim tempie. Po feriach zabierz 
się do nauki, gdyż możliwe, że 
nauczyciele będą od Ciebie 
wymagać więcej niż zwykle. 

Kim zostaniesz: Szefem/szefową 
własnej firmy. 

Szczęśliwe liczby: 4, 13, 23. 

 

BLIŹNIĘTA: 
Miłość: Twój chłopak będzie dla 
Ciebie bardzo wyrozumiały - 
postaraj się to docenić. Dzięki 
takiemu nastawieniu przeżyjecie 
wspaniały miesiąc. Jeżeli jesteś 
samotna/y w połowie tego miesiąca 
wszystko się zmieni. 

Szkoła: W tym miesiącu zrobisz 
pierwszy krok w realizacji swoich 
marzeń. Nauczyciele będą Tobą 
zachwyceni. 

Kim zostaniesz: Detektyw. 

Szczęśliwe liczby: 1, 32, 54. 

 

PANNA: 
Miłość: Nie są to najlepsze wieści, 
gdyż możliwe, że na początku 
miesiąca rozstaniesz się z 
chłopakiem/dziewczyną. Jednak jeśli 
się tak nie stanie, spełnicie razem 
cudowny miesiąc. 

Szkoła: Zapowiada szczęśliwy 
miesiąc. Dzięki sukcesom jakie 
odniosłaś/eś przybędzie Ci odwagi i 
pewności siebie. 

Kim zostaniesz: Prezenter 
telewizyjny, aktor. 

Szczęśliwe liczby: 14, 20, 65. 

 

SKORPION: 
Miłość: Początek miesiąca 
zapowiada się romansowo. Może się 
okazać, że cały świat poza jedną 
osobą przestanie Cię interesować. 

Szkoła: W tym miesiącu będziesz 
funkcjonować na wysokich 
obrotach. Jak zwykle doskonale 
poradzisz sobie z nauką, a sporo 
czasu poświęcisz na swoje hobby. 

Kim zostaniesz: Lekarz, fotograf. 

Szczęśliwe liczby: 29, 43, 48. 
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BARAN: 
Miłość: Nadal trwa szczęśliwy czas 
dla uczuć, więc śmiało stawiaj na 
miłość, przyjaźń i serdeczność. 

Szkoła: Ostatnio przysypałaś/łeś na 
lekcjach, lepiej się skoncentruj, bo 
możesz przy odpowiedzi zaliczyć 
wtopę.  

Kim zostaniesz: Hodowca ryb. 

Szczęśliwe liczby: 29, 21, 16. 

 

RAK: 
Miłość: Bądź dobrą/brym 
obserwatorką/rem, bo ktoś się w 
Tobie zakochał i wysyła Ci konkretne 
sygnały. 

Szkoła: Powinnaś/neś mierzyć 
bardzo wysoko, bo zaczął się dla 
Ciebie dobry okres. 

Kim zostaniesz: Masażysta. 

Szczęśliwe liczby: 3, 6, 19. 

 

STRZELEC: 
Miłość: Niezła/Niezły z Ciebie 
flirciara/flirciarz. Gdy widzisz 
niezłego chłopaka/dziewczynę to od 
razu na niego/nią działasz. Ale 
uważaj to może kogoś zranić. 

Szkoła: Jesteś niezwykle ambitna/y, 
ale też dociekliwa/y. Ujawnisz swe 
umiejętności w języku niemieckim. 

Kim zostaniesz: Agent CBA. 

Szczęśliwe liczby: 11, 5, 2. 

 

KOZIOROŻEC: 
Miłość: Jeżeli szukasz kogoś to warto 
teraz rozejrzeć się za miłością. 
Uwierz w siebie, a wszystko się uda. 

Szkoła: Zacznie zależeć Ci na 
dobrych ocenach, a to wzbudzi 
sympatie nauczycieli. Oby tak dalej. 

Kim zostaniesz: Asystent operatora 
koparki. 

Szczęśliwe liczby: 7, 24, 20. 
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Stadionowe inwestycje. 
 

Styczeń to miesiąc modernizacji stadionu w Olszynach. Zostały zakupione 
i zamontowane metalowe siatki. Uczniowie i kibice mają różne zdania na ten 
temat. Część z nich uważa, że niepotrzebnie wydaje się pieniądze na takie 
inwestycje zamiast na sprzęt sportowy, którego w porównaniu do wyposażenia 
pobliskich klubów, nie jest za wiele. Entuzjaści tego pomysłu uważają, że będzie 
mniej tajemniczych zniknięć sprzętu; mają tu na myśli sytuacje z poprzedniego 
sezonu, gdy podczas meczów i treningów zniknęło kilka piłek i siatki 
bramkarskie ograniczy to również znacząco zjawisko dewastowania murawy 
przez jeżdżące po niej samochody i motocykle. Zatrudnieni pracownicy w pocie 
czoła starali się, by metalowe siatki były gotowe przed rozpoczęciem sezonu. 
Tuż przed feriami uczniowie, wyglądając przez okno, mogli ujrzeć owo 
ogrodzenie. Teraz kibice czekają na inne posunięcie sponsorów min. na zakup 
nowego sprzętu sportowego, dzięki któremu nasi piłkarze będą mogli 
intensywniej trenować i oczywiście wygrywać w każdym meczu. 

 

Kuba Sterkowicz kl. II gimn. 
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KONKURSY 
 

KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ SZKOLNEGO 

„MISTRZA ORTOGRAFII” i „PIÓRO DYREKTORA SZKOŁY” 

 

1. Szkolny konkurs ortograficzny przeprowadzony zostanie 
w 2 etapach: 

• Etap klasowy - 12.02.2010 wszyscy uczniowie klas I-III 
gimnazjum napiszą dyktando kwalifikacyjne. Osoby, które 
zdobędą największą liczbę punktów (po 5 osób z każdej klasy), 
kwalifikują się do wzięcia udziału w etapie szkolnym. 

• Etap szkolny - 19.02.2010  
Zakwalifikowani uczniowie piszą tekst dyktanda, który 
oceniany będzie według kryteriów podanych w regulaminie 
Gminnego Konkursu Ortograficznego. 

Prace konkursowe poprawiane będą przez członków szkolnej 
komisji konkursowej. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW SZKOLNEGO ETAPU KONKURSU: 26.02.2010 

 

2. Laureaci I, II, III miejsca oraz 2 osoby wyróżnione wezmą udział 
w gminnym etapie konkursu o tytuł „Mistrza Ortografii” i „Pióro 
Wójta”. 

 

3. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela p. B. Brzęczek. 
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JESTEM ŚWIADOMYM WIDZEM 
 

W związku z realizowanymi w ramach projektu Wyrównywanie Szans 
Edukacyjnych Młodzieży wyjazdami o teatru redakcja Gadżetki ogłasza konkurs 
na: 

Recenzję spektaklu teatralnego: „Mistrz i Małgorzata”, „Kandyd” 
lub „Emigranci”. 

Prace prosimy składać do p. Bożeny Brzęczek w terminie do 15 marca br. 

 

 

WALENTYNKOWY ZAWRÓT GŁOWY 
 

Jak co roku nasze redakcyjne Amorki będą zbierały pocztę walentynkową, którą 
potem dostarczą do Waszych sympatii i przyjaciół. Więc bierzcie się do pracy! 

Pamiętajcie aby na Walentynce umieścić imię, nazwisko oraz klasę do której 
uczęszcza Wasza sympatia, tak aby Amorki bez trudu odszukały adresata. 

Szczegóły dotyczące akcji - u redaktorów. 
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Kolorowanki 
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Konkurs ZGADNIJ KTO TO? 
 

W listopadowym numerze Gadżetki publikowaliśmy dwa zdjęcia naszych 
nauczycieli z lat dziecięcych. Wśród osób, którym udało się odgadnąć, kim są 
osoby na zdjęciach wylosowaliśmy dwie nagrody niespodzianki ufundowane 
przez Panie: Małgorzatę Kitę i Halinę Duran - bohaterki fotografii. 

 

Nagrody - upominki otrzymują: 

Agnieszka Bochenek kl. III gimnazjum oraz Michał Dudek kl. I gimnazjum.  

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do dalszej zabawy. 
Oto przed wami dwa kolejne zdjęcia. Czy wiecie kto to? Jeśli tak, to wypełnijcie 
poniższy kupon i oddajcie go opiekunowi gazetki. Powodzenia. 

 

 

Zdjęcie nr 1? 
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Zdjęcie nr 2? 
&……………………………………………………………………………………………………………………… 

KUPON KONKURSOWY 

Zdjęcie nr 1 ………………………………………………………………… 

Zdjęcie nr 2 ………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………… 

Klasa:  ………………………………………………………… 

 

&……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


