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W numerze m.in.: 
ü Wywiad z Klaudią 

Niziołek, laureatką 

stypendium Wójta 

Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski 

 

ü Sprawozdania 

z wycieczek szkolnych… 

 

ü Kącik sportowy 

 

ü HUMOR z Waszych 

zeszytów  ☺☺☺ 

 

ü K O N K U R S Y  !!! 
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„Spowiedź z rundy jesiennej” 
 

Za oknem śnieg i mróz, w naszych myślach krążą już ferie zimowe, 
a niektórym wakacje. Należy przypomnieć naszym kibicom jak sprawiali się nasi 
juniorzy w rundzie jesiennej. 

„Na ogół nie jest źle, choć mogło być lepiej”, te słowa na pewno każdy 
z piłkarzy wypowiedział. Siódme miejsce nie „wygląda” za dobrze jeżeli chodzi 
o LKS Olszyny, ale jeżeli popatrzeć na drużyny, które są nad naszymi juniorami, 
to nie ma co się dziwić. Tak dla przykładu Tuchowia, od lat jest to jeden 
z głównych rywali - nie tylko juniorów, ale też seniorów. Przed wyjazdem 
na mecz z Tuchowią był problem, ponieważ kilku piłkarzy zdeklarowało, że nie 
ma zamiaru jechać na z góry przegrany mecz. Fakt, mecz nasi juniorzy przegrali 
5:0, ale liczy się także styl. Rewelacyjnie zagrał min. Bartosz Mężyk 
jako stoper, nasz król strzelców, mający na koncie 7 bramek i 2 
asysty. Drużyna jest odnowiona - i osłabiona brakiem zgrania 
miedzy nowymi, a starymi piłkarzami. Aktualnie zarejestrowanych 
jest 20 piłkarzy z czego dziesięciu jest nowych, czyli połowa kadry. Poza 
Tuchowią nasi piłkarze mieli mecze z jeszcze bardziej trudnymi drużynami, 
które pod względem wyposażenia są nawet dwa razy lepsze od LKS Olszyny. 
Sezon zaczął się fatalnie. W pierwszym meczu, w Olszynach, jako gospodarze 
nasza drużyna przegrała 8:3 z Jadowniczanką Jadowniki. Kolejny mecz, był 
odbiciem się od dna, LKS Olszyny wygrały, uwaga 9:0 z KS Rzuchowa. Juniorzy w 
następnym meczu zmierzyli się z niepokonanymi do końca tej rundy Szerzynami 
na stadionie w Czermnej. Pomimo wygranej z Rzuchową LKS Olszyny przegrali 
4:1.  

Kolejny mecz jako gospodarze juniorzy znów przegrali z Dunajcem 
Zakliczyn 3:2. Tydzień później odbyły się derby gminy. Olszyny zagrały z 
Rzepiennikiem Strzyżewskim. Po upływie czasu gry mieliśmy wynik 3:1 dla 
Rzepiennika Strzyżewskiego. Pozostał tylko jeden mecz z Piastem Czchów. Tutaj 

postarali się juniorzy. Wynik po 1 połowie był 3-1 dla Czchowa. 
Następnie stracili jeszcze jedną bramkę (4-1), ale po 2 
prostopadłych podaniach i dośrodkowaniu wynik zmienił się na 4-4. 
LKS Olszyny zremisowali z Piastem Czchów, dzięki czemu uratowali 
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swój honor. 

Runda jesienna wypadła źle dla naszych piłkarzy, ale niech kibice się nie 
martwią, mamy jeszcze wiosnę. Wszystko da się naprawić, nawet koszmarne 
wyniki w lidze. 
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Wywiad z Klaudią Niziołek, laureatką stypendium 
Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

 

Redakcja: Witamy serdecznie. 
Chcielibyśmy przeprowadzić z Tobą 
wywiad na temat stypendium 
wójta gminy jakie otrzymałaś. 
Klaudia Niziołek: Witam, z chęcią 
odpowiem na Wasze pytania. 

 
Redakcja: Jakie były warunki otrzymania stypendium?  
Klaudia: Średnia powyżej 5,00 oraz uzyskanie min. 90% punktów 
ze sprawdzianu kompetencji. 

 
Redakcja: Czy trudno było zrealizować te wymagania?  
Klaudia: Raczej tak. W dużym stopniu zależy to od determinacji 
i konsekwentnego dążenia do celu.  

 
Redakcja: Jeśli to nie tajemnica to czy możesz nam powiedzieć ile 
wynosiła kwota otrzymanego stypendium i na co zamierzasz ja wydać?  
Klaudia: była to kwota 500zł i pewnie jakąś część przeznaczę na artykuły 
szkolne, ale jeszcze dokładnie się  nad tym nie zastanawiałam. 

 

Redakcja: Jak zareagowała twoja rodzina na taki sukces i jak sama się 
do tego odnosisz?  
Klaudia: Moi bliscy byli bardzo szczęśliwi i dumni ze mnie, sama byłam 
bardzo podekscytowana tym wydarzeniem. 
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Od lewej: Klaudia, Wójt, Mama Klaudii 

 
Redakcja: Czy zamierzasz jeszcze starać się o takie stypendium?  
Klaudia: oczywiście, jeżeli byłaby taka możliwość i byłabym w stanie spełnić 
warunki to naturalnie. Z resztą wszystkich serdecznie zachęcam do starania się 
o to stypendium. 
 
Redakcja: Co powiesz innym uczniom, którzy starają się o takie stypendium? 
Klaudia: Przede wszystkim wierzcie w siebie, swoje możliwości i nie 
poddawajcie się. Jeżeli mnie się udało to dlaczego wam miałoby się nie udać?  
 
Redakcja: Więc morał z tego taki, że wszystko zaczyna się od marzeń.  
Na zakończenie naszego wywiadu składam serdeczne gratulacje od naszej 
redakcji i życzę dalszych sukcesów w nauce! 
Klaudia: Dziękuję! 

 

Ewa Osika, Paulina Ryba, Edyta Zbylut - kl. III gimn. 
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HUMOR Z WASZYCH ZESZYTÓW 
 

Wyobraźnia uczniów nie zna granic. Przekonują się o tym nauczyciele czytając 
uczniowskie prace. Nie wierzycie? No to poczytajcie, co pisaliście w pracach z 
języka polskiego i historii: 

 

Dedal zbudował kretyński labirynt. 

Odpowiem na to pytanie przytłaczając odpowiednie argumenty. 

Zbyszko napada na posła krzyżackiego w celu zabicia czubków krzyżackich. 

„Krzyżacy” to powieść historyczna, ponieważ informacje przekazywano konno. 

Młody scenarzysta został zatrudniony przez wątki i sceny. 

Ludzie pierwotni mieszkali w maślankach. 

Danuśka była bardzo utalentowana. Jej ulubionym zajęciem była gra 

na lutownicy. 

 

 

 

 

 

 

 

c.d.n. 
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„Ildefonsjada, czyli niech żyje mistrz” 

 

Dnia 10 listopada 2010 r. pojechaliśmy do Tarnowa do teatru w Pałacu 

Młodzieży na spektakl „Ildefonsjada, czyli niech żyje mistrz”. Sztuka ta 

nawiązywała do dzieł poety i pisarza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.  

Trudno sprecyzować co było motywem przewodnim, ponieważ mimo 

swojej świetności była bardzo trudna. W mojej interpretacji, mówiła o życiu i o 

człowieczeństwie. Wyśmiewała naszą próżność, skąpstwo i pragnienie ciągłej 

konsumpcji. Jednocześnie była absurdalna i irracjonalna. Momentami 

uwieńczona nagłym wybuchem śmiechu jak też chwilami skupienia czy nawet 

napięcia, w oczekiwaniu jak potoczą się dalsze losy. Była to sztuka 

o charakterze muzycznym. Aktorzy śpiewali, grali i pojawił się nawet motyw 

tanga.  

W moim osobistym odczuciu „Ildefonsjada” była wprost genialna. Mimo, 

że nie wszystko było zrozumiałe uważam, że była to jedna z najlepszych sztuk 

teatralnych jakie dotychczas widziałam. W jej odbiorze pomogła perfekcyjna 

gra aktorów. Pozwolę sobie jeszcze na zakończenie wyrazić swój żal oraz ból, iż 

większa część widowni miała nastawienie obojętne, czy wręcz (o zgrozo!) 

chamskie. Jestem w stanie zrozumieć, że mamy różne gusta i że każdemu z nas 

podoba się co innego, ale doprawdy przykro było patrzeć, gdy zamiast podziwu 

i uznania na twarzy można było odczytać ironię i kompletny brak szacunku dla 

aktorów (pomińmy już sam fakt ucinania sobie drzemki i korzystania z 

telefonów komórkowych). Przykre jest to, że jak widać większość naszego 

społeczeństwa nie dojrzała do oglądania tego typu, wspaniałych zresztą, 

rodzajów sztuki teatralnej. 

 

Katarzyna Gogola - kl. II gimn. 



 G a d ż e t k a   

 

Strona 8 z 12 
 

BYŁO FAJNIE! 
 

12.11.10 r. odbyła się wycieczka do Bochni zorganizowana 

przez ks. Dariusza Nawalańca dla osób, które ubiegłego roku chodziły po 

kolędzie misyjnej. Uczniów było ok. 80. Jako opiekunowie pojechali: 

pan Marek Bąk, pani Wójcik, pani Halina Duran, pan Łukasz Gurbisz 

i oczywiście ksiądz Dariusz. Wyjechaliśmy o 16.30 i jechaliśmy ok. 2 h. 

Po dotarciu na miejsce zjechaliśmy kilkadziesiąt metrów pod powierzchnię 

(ok. 800m) i zwiedziliśmy kopalnię w wielu ciekawych miejscach. Ok. 20.00 

pokazano nam, gdzie będziemy spędzać noc i mieliśmy czas wolny 

do północy. Można było zagrać w piłkę nożną, zjechać z bardzo długiej 

zjeżdżalni, potańczyć na dyskotece, albo usiąść przy stoliku i zamówić coś 

do jedzenia i picia. Po północy była cisza nocna i spaliśmy do 7.30 

(przynajmniej co niektórzy próbowali ☺). 

Było tam więcej grup, więc mogliśmy nawiązać nowe znajomości. 

Kopalnia w Bochni jest bardzo przestrzenna, poznaliśmy różne 

średniowieczne przyrządy i inne rzeczy, którymi posługiwali się górnicy 

(pan przewodniczący naszej szkoły mógł nawet zobaczyć co to i 

spróbować czy to w ogóle działa ☺). 

Było bardzo fajnie pod każdym względem. 

Dziękujemy ks. Dariuszowi, za zorganizowanie całej wycieczki. To był 

naprawdę dobry pomysł! Bardzo dziękujemy! 

 

Uczestnicy wycieczki 
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KONKURSY KURATORYJNE 
 

Dobiegają końca zmagania uczniów w konkursach organizowanych przez 

kuratorium. W etapie szkolnym tych konkursów wzięło udział wielu uczniów, 

jednak do następnego etapu zakwalifikowało się tylko kilku z nich.  

 

G I M N A Z J U M  

Z języka polskiego były to uczennice kl. II.: Barbara Jodłoś, Katarzyna 

Gogola, Magdalena Łaskawska oraz uczennice kl. III Ewa Osika i Katarzyna 

Rąpała. Z historii dalej przeszli: Katarzyna Rąpała, Bartosz Mężyk (kl. III) i Jacek 

Wrona (kl. II). Uczestniczki konkursu z języka polskiego pisały już test etapu II 

w Tarnowie 3 grudnia 2010 r. Jacka Wronę kolejny etap konkursu czeka 

15 grudnia również w Tarnowie.  

 

S Z K O ŁA  P O D S T A W O W A  

W konkursie przyrodniczym do etapu rejonowego przeszedł Adam Mikos, 

a w konkursie matematycznym do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się 

Szymon Salabura uczeń klasy V. 

 

Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy 

zakwalifikowali się do następnego etapu rejonowego, zdobędą wystarczającą 

liczbę punktów, aby walczyć dalej. Życzymy im powodzenia! 
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Kolorowanki 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II – JUŻ WKRÓTCE 
 

Jak zapewne wiecie nasza szkoła przygotowuje się do nadania imienia. 

Zanim to jednak nastąpi, przed nami okres intensywnych działań zmierzających 

do uświetnienia tej doniosłej chwili. Nasza redakcja również włącza się w ten 

proces. W związku z powyższym ogłaszamy cykl konkursów związanych osobą 

naszego przyszłego patrona. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

 

 
 

Konkurs dziennikarski dla klas IV-VI i gimnazjum 

 

Spotkanie z Ojcem Świętym jest wydarzeniem niezwykłym. Niewielu 

z nas było dane to przeżyć. Ale być może Wasi rodzice, rodzeństwo, 

znajomi uczestniczyli w takim spotkaniu. Poszukajcie wokół siebie takich 

osób i porozmawiajcie z nimi. Na podstawie zebranych materiałów 

przygotujcie jedną z podanych form dziennikarskich: wywiad, reportaż, 

sprawozdanie lub literackich- kartka z pamiętnika.  

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wydrukowane w specjalnym 

wydaniu gazetki. 

Termin składania prac: 20 lutego 2011 
Prace prosimy składać u nauczycieli języka polskiego. 
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Konkurs literacki - Dlaczego Jan Paweł II? 
 

W ubiegłym roku szkolnym nasza społeczność poprzez udział 
w internetowym sondażu zadecydowała, że patronem naszej szkoły 
zostanie Jan Paweł II. Wyboru dokonano prawie jednogłośnie. Jak myślisz 
dlaczego? 

W formie krótkiego eseju lub rozważań odpowiedz na to pytanie. 

Najciekawsze prace nagrodzimy i opublikujemy. 

Termin składania prac: 20 lutego 2011 
Prace prosimy składać u nauczycieli języka polskiego. 

 

Konkurs poetycki dla kl. IV-VI 
 

Masz talent poetycki, piszesz wiersze? Zapraszamy do udziału 
w konkursie na najpiękniejszy wiersz o Janie Pawle II.  

Termin składania prac: 20 lutego 2011 
Prace prosimy składać u nauczycieli języka polskiego. 

 

Szczegółowych informacji na temat ww. konkursów udziela p. B. Brzęczek 

 

 

Redakcja 

 


