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Z życia szkoły 
 

Poniedziałek, 14 lutego upłynął w naszej szkole w atmosferze 
miłości i przyjaźni. A wszystko to za sprawą walentynek.  Jak co 
roku, Samorząd Uczniowski zorganizował z tej okazji pocztę 
walentynkową. W specjalnie przygotowanych skrzyniach 
uczniowie mogli umieścić serduszka i kartki walentynkowe, 
wyrażając w ten sposób swoje sympatie. Tego dnia odbył się 
również kolejny Kolorowy Dzień.      
 

Dnia 22 lutego 2022 roku w naszej szkole odbyło się 
uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona 
czytelników biblioteki szkolnej. Spotkanie przebiegało 
pod hasłem: „Czytanie to najlepszy sposób uczenia 
się”. Uczniowie uczestniczyli w przedstawieniu 
teatrzyku Kamishibai, oglądając baśń H.Ch. Andersena 
pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Otrzymali również 
pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek oraz zostali 
zapoznani  z Regulaminem korzystania z 
wypożyczalni.  
 

  
W związku z inwazją wojsk rosyjskich na Ukrainę, 
Samorząd Uczniowski zorganizował 4 marca Dzień 
Solidarności z narodem ukraińskim. Tego dnia uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy naszej szkoły ubrali się w barwy 
flagi Ukrainy. W klasach i na szkolnych korytarzach 
pojawiły się dekoracje w niebiesko – żółtej kolorystyce, 
wykonane przez uczniów i nauczycieli. W ten sposób 
 wyraziliśmy naszą jedność z najbliższymi sąsiadami oraz 
sprzeciw wobec toczącej się wojnie 

 

8 marca, jak co roku, obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej 
okazji chłopcy przygotowali dla swoich koleżanek drobne 
upominki. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 
tegoroczne święto upływało pod hasłem: „Dzień sukienki i 
spódnicy”. Ogłoszono też konkurs na 
„Najsympatyczniejszą dziewczynkę” spośród uczennic 
klas IV-VIII. Tytuł ten - ogromną przewagą głosów - 
uzyskała Oliwia Bułat. Na podium znalazły się również: 
Natalia Wąsowicz, Anna Furgał oraz Oliwia 
Gołębiowska. Zwyciężczynie oprócz gratulacji otrzymały statuetki i dyplomy.  

 

8 marca 2022 r.   Szkołę Podstawową  w Oleśnie odwiedził pan z grupy podróżniczej „Trzask”, 
który „zabrał nas” w podróż do Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  



 W dniu 17 marca 2022 roku uczniowie naszej szkoły po 
raz kolejny przystąpili do Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego Kangur Matematyczny. W konkursie 
mógł uczestniczyć każdy chętny z klas 4-8. W tym roku do 
konkursu przystąpiło 40 uczniów. Test pisali w trzech 
kategoriach: MALUCH (klasy 4), BENIAMIN  (klasy 5 i 
6) oraz KADET (klasy 7 i 8). 
Wyróżnienia zdobyli: 
Tomasz Tylec, kl. IV a i Hubert Dziedzic, kl. V b 
Gratulujemy! 
 

W marcu uczennice naszej szkoły: Malwina Golemo z kl. VI b, 
Aleksandra Kowal i Magdalena Mosio z kl. V b zostały finalistkami 
Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez 
życie”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

W kwietniu odbyły się eliminacje powiatowe OTWP. Duży sukces 
odnieśli uczniowie klasy VIII a i VIII b: 
I miejsce – Weronika Pszczoła 
II miejsce – Kacper Brzychczy 
III miejsce – Weronika Bartoń 
W konkursie brała też udział uczennica klasy V a – Roksana Brzychczy. Gratulujemy! 
 

8 kwietnia 2022 roku  w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej podsumowano 
powiatowy konkurs plastyczny  „Nie daj szansy AIDS” w ramach tegorocznych obchodów 
Światowego Dnia Zdrowia. II miejsce zajęła Martyna Musiał z kl. VII a. Gratulujemy! 

 

W dniach 11-13 kwietnia 2022 r. odbył się Międzyszkolny konkurs 
przyrodniczy pod hasłem „Drzewa i krzewy naszych lasów”. W konkursie 
wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych z Olesna, Pilczy 
Żelichowskiej i Zalipia. Uczniowie z poszczególnych szkół, którzy otrzymali 
największą ilość punktów na teście wiedzy, otrzymali nagrody książkowe. 
Pragniemy również bardzo podziękować leśniczemu,  panu Wojciechowi 
Szczebakowi, za podarowanie i dostarczenie sadzonek drzew i krzewów. 

 

26 kwietnia 2022 roku po raz VII w Powiatowym Centrum Edukacji i 
Kompetencji Zawodowych w Szczucinie odbył się 
„Ortograficzny Bój o Złote Pióro Starosty Powiatu 
Dąbrowskiego”.W zmaganiach z ortografią wzięli udział 
uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 
terenu powiatu dąbrowskiego. Honorowy patronat nad 
tym wydarzeniem objął Starosta Dąbrowski pan Lesław 
Wieczorek. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: 
Oliwia Bułat z kl. VIII b i Martyna Musiał z kl. VII a, 
która otrzymała wyróżnienie.  Gratulujemy! 

 



Dnia 29 kwietnia 2022 r. klasy VII c i VIII c pod 
kierunkiem swoich wychowawców: p. Bernadety 
Bąby i p. Jarosława Kmiecia, na uroczystym apelu 
w naszej szkole, z okazji rocznicy Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, przypomniały czasy przeszłe.  
O piękną dekorację zadbała p. Aneta Kukla. 
Akademię rozpoczęto odśpiewaniem hymnu 
państwowego. Były odświętne stroje, 
wyeksponowane symbole narodowe. Przede 
wszystkim przypomniano uczniom ważne fakty                  

z historii Polski.  
 
 
29 kwietnia odbył się XXII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. 
Marii Kozaczkowej, którego organizatorem była Miejska Biblioteka 
Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. Naszą gminę reprezentowały 
Magdalena Majchrowska, Oliwia Bułat i Joanna Piątek. W swojej 
kategorii wiekowej Oliwia zdobyła III miejsce. W spotkaniu 
uczestniczyły córki p. Marii Kozaczkowej, które ze wzruszeniem 
wysłuchały interpretacji wierszy swojej mamy.  
 
 
W dniach 6 i 9 maja 2022 r. biblioteka szkolna zorganizowała 
Szkolny Konkurs Recytatorski. Uczniowie recytowali wybrane utwory poetów z epoki 
romantyzmu, w szczególności Juliusza Słowackiego czy Adama Mickiewicza oraz wiersze Marii 
Konopnickiej. 
Wyniki konkursu  przedstawiają się następująco:  
 
W kategorii klas I-III                                                                                                                                                   
I miejsce - Agata Kiwior, Zuzanna Curyło 
II miejsce - Joanna Musiał 
III miejsce - Zuzanna Miękina 
IV miejsce - Dominik Kapłon 
 
W kategorii klas IV-VI 
I miejsce – Tomasz Tylec, Joanna Piątek 
II miejsce - Magdalena Mosio 
III miejsce - Julia Bartoń 
IV miejsce - Łucja Łucek 
 
W kategorii klas VII –VIII  
I miejsce – Oliwia Bułat 
II miejsce - Martyna Lustofin, Magdalena Majka 
III miejsce - Hubert Cholewa 
IV miejsce - Remigiusz Pasek 
Gratulujemy! 
 
Zwycięzcami konkursu na najlepszą prezentację multimedialną poświęconą Kard. Stefanowi 
Wyszyńskiemu  okazali się:  Martyna Musiał kl. 7a oraz Kamil Sarat kl. 6a, kolejne miejsca 
zajęli Patrycja Cholewa kl. 8c oraz Krzysztof Zachara kl. 7b. Gratulujemy! 



W dniu 11 maja br. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Oleśnie odbył się XXVII 
Gminny Konkurs Recytatorski. Naszą szkołę 
reprezentowało 15 uczestników, którzy przeszli 
etap szkolny. Uczniowie recytowali utwory 
poetyckie w trzech kategoriach wiekowych. 
Kategoria kl. I-III – Zuzanna Curyło –                             
III miejsce; Agata Kiwior- wyróżnienie 
Kategoria kl. IV-VI – Joanna Piątek –I 
miejsce 
Kategoria kl. VII-VIII – Oliwia Bułat –                         
II miejsce; Hubert Cholewa – III miejsce. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe 
ufundowane przez Wójta Gminy Olesno i Gminną Bibliotekę w Oleśnie. 
 
 
Dnia 13 maja 2022 roku, po pandemicznej przerwie, odbył się w 
naszej szkole XIV Gminny Konkurs Ortograficzny, w którym 
wzięło udział 16 uczniów z 4 szkół z terenu gminy Olesno. 
Uczestnicy walczyli o tytuł Mistrza Ortografii i Puchar Wójta 
Gminy Olesno w dwóch kategoriach: kl. IV- VI oraz kl. VII- VIII. 
Wyniki konkursu  przedstawiają się następująco: 
Klasy IV – VI:  
I m. – Magdalena Mosio, SP Olesno 
II m. – Zofia Leśniak, SP Zalipie  
III m. – Maksymilian Majchrowski, SP Olesno 
 
 Klasy VII – VIII: 
I m. – Wojciech Marzec, SP Olesno 
II m. – Sylwia Snopek, SP Dąbrówki Breńskie 
III m. – Martyna Musiał, SP Olesno 
Gratulujemy! 

 

Dnia 17 maja br. odbyła się XXI edycja 
Konkursu Ortograficznego dla szkół 
podstawowych  „Mistrz Ortografii 
Powiatu Dąbrowskiego”. Organizatorem 
konkursu była SP nr 1 im. Jana Pawła II w 
Dąbrowie Tarnowskiej. Naszą szkołę, w 
dwóch kategoriach reprezentowały 
następujące osoby, które zdobyły miejsca  
na podium:     
                                                                       
Kategoria IV-VI:  
Magdalena Mosio z kl. V b - II miejsce,

   
Kategoria VII-VIII: Martyna Musiał z kl. VII a - II miejsce, Wojciech Marzec z kl. VIII a                                
- III miejsce.                                 
Przyznano również miejsca zespołowe drużynom reprezentującym swoje szkoły. Nasza szkoła 
otrzymała w tej kategorii I miejsce.                                              
Od pana Starosty Powiatu Dąbrowskiego i pana Burmistrza otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom                 
i puchar. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w następnym roku! 



W dniach 24-26 maja w naszej szkole, tak jak w całej Polsce, 
odbył się egzamin ósmoklasisty. Jest on obowiązkowy dla 
wszystkich uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej – 
trzeba do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 
 
 
Dnia 3 czerwca 2022 r. odbył się w naszej szkole XIV Gminny Konkurs Języka Angielskiego. 
Wzięło w nim udział 33 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu gminy Olesno. Uczestnicy 
walczyli o tytuł Mistrza Języka Angielskiego i 
Puchar Wójta Gminy 3 kategoriach: kl. I-III, IV-VI      
i VII-VIII. 
Wyniki konkursu  przedstawią się następująco:  
W kategorii klas I-III    
I miejsce –  Daniel Pyzik – SP  Dąbrówki Breńskie 
II miejsce – Eryk Bochenek – SP  Zalipie 
III miejsce  – Natalia Kowal – SP Olesno  
 
W kategorii klas IV-VI  
I miejsce – Kamil Sarat – SP Olesno 
II miejsce –  Maja Światłowska – SP Olesno 
 III miejsce – Marcel Misiaszek – SP Pilcza Żelichowska 
 
W kategorii klas VII-VIII 
I miejsce – Zuzanna Rusiecka – SP Olesno 
II miejsce –  Lidia Cierniak – SP Olesno 
III miejsce – Martyna Łoś – SP Pilcza Żelichowska i Aleksandra Wałaszek - SP Olesno 
Well done! 

 

Dnia 6 czerwca 2022 r. uczennice naszej szkoły: Joanna Piątek z kl. VI a, Anna Furgał z kl. VII a i 
Sandra Boryczka z kl. VII b brały udział w VII Powiatowym 
Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. Ignacego 
Łazarza ps. „LOT” w Bolesławiu. 

Nasze uczennice odniosły sukces: Joanna Piątek zajęła III miejsce              
w kategorii „soliści klas IV-VI”, zaś Anna Furgał zajęła II miejsce              
w kategorii „soliści klas VII-VIII”. Gratulujemy! 
 

 

Dnia 10 czerwca 2022 roku odbył się w naszej 
szkole XIV Gminny Konkurs Ortograficzny 
dla klas I-III, w którym wzięło udział 13 uczniów 
z 3 szkół z terenu gminy Olesno. Uczestnicy 
walczyli o tytuł Mistrza Ortografii i Puchar Wójta 
Gminy Olesno w kategorii kl. I – III.                                                                                                 
I m. – Natalia Kowal, SP Olesno    
II m. – Aleksandra Szajor, SP Olesno  
III m. – Dawid Węgiel, SP Olesno                        Gratulujemy! 

13 czerwca uczniowie klas siódmych i ósmych bawili się na dyskotece szkolnej.                                  

Kronikę opracowały: Kinga Majocha oraz Agnieszka Krupa z klasy 8c 



Kronika sportowa 
9 marca odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Mini Koszykówce . Wystąpili w nich chłopcy  
z rocznika 2009 i młodsi. Skład drużyny: Antoni Wrona, Filip Piątek, Szymon Łucek, Kacper 
Jasielec, Dawid Strzelec, Marcin Topór, Alan Domański, Hubert Węgiel, Filip Łos, Dominik Piątek. 
Po bardzo dobrej grze nasi chłopcy zajęli II miejsce.  

10 marca  swoje koszykarskie zmagania w 
Powiatowych Igrzyskach Dzieci rozpoczęły 
dziewczęta. Drużyna z Olesna, w składzie: Wiktoria 
Cholewa, Natalia Nowak, Zuzanna Łos, Karolina 
Czupryna, Martyna Musiał, Magdalena Jasielec, 
Martyna Bednarz, Edyta Reczek, Zuzanna Pobiegło, 
Aleksandra Wojdyło,  spisała się rewelacyjnie                         
i zajęła  I miejsce. 

 

16 marca - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Koszykówce Dziewcząt. Drużyna w składzie: Patrycja Piątek, Gabriela Biedak, Patrycja 
Cholewa, Agnieszka Krupa, Laura Urbanik, Oliwia Koziara, Kinga Majocha, Aneta Lelek, Klaudia 
Gryz, Weronika Bartoń, Karolina Dynak, Martyna Piątek, Agnieszka Krupa, zajęła 2 miejsce. 

17 marca odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci Chłopców i Dziewcząt w Drużynowym 
Tenisie Stołowym. W kategorii dziewcząt drużyny z Olesna spisały się znakomicie i zajęły dwa 
pierwsze miejsca. 
I miejsce – Edyta Reczek, Zuzanna Łos oraz II miejsce – Natalia Nowak, Wiktoria Cholewa. 
W kategorii chłopców równie dzielnie poczynali sobie reprezentanci naszej szkoły, którzy 
ostatecznie zajęli II miejsce – Łukasz Reczek i Antoni Wrona. 

18 marca odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Koszykówce Chłopców, w których 
zawodnicy z naszej szkoły okazali się niepokonani i zajęli  
I  miejsce.  

22 marca w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły się 
aż 4 turnieje jednocześnie. Były to: Powiatowe Finały 
Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
Indywidualnego Tenisa Stołowego Dziewcząt  
i Chłopców. Znakomicie spisali się reprezentanci naszej 
szkoły. W kategorii dziewcząt młodszych wszystkie 
miejsca na podium zajęły dziewczęta z naszej szkoły.        
I miejsce – Zuzanna Łos, II miejsce – Edyta Reczek,                    
III  – Wiktoria Cholewa. 

W kategorii chłopców młodszych III miejsce zajął Antoni Wrona, a IV uczeń klasy III - Łukasz 
Reczek.  
W kategorii chłopców starszych zwyciężył Kacper 
Lipowicz.   
 
23 marca - Powiatowe Igrzyska Dzieci – Mini Piłka 
Siatkowa Dziewcząt. Nasza drużyna w składzie: 
Wiktoria Cholewa, Aleksandra Wojdyło, Zuzanna 
Łos, Edyta Reczek, Karolina Czupryna, Zuzanna 
Pobiegło, Natalia Nowak, Milena Kacała, Martyna 
Bednarz, okazała się najlepsza i zajęła I miejsce. 



25 marca - Powiatowe Igrzyska Dzieci – Mini Piłka Siatkowa Chłopców. Reprezentacja naszej 
szkoły w składzie: Szymon Łucek, Filip Piątek, Kacper Jasielec, Dawid Strzelec, Hubert Węgiel, 
Kacper Zachara, Marcin Topór, Kacper Ziemian zajęła II miejsce. 

28 marca odbył się Półfinał Wojewódzki Igrzysk Dzieci  
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt. Znakomicie 
spisały się w nim uczennice z naszej szkoły -  Zuzanna Łos  
i Edyta Reczek, które zajęły II miejsce.   

31 marca -  Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej  
w Siatkówce Dziewcząt. IV miejsce zajęły uczennice naszej 
szkoły. 

1 kwietnia odbył się Półfinał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej Chłopców w Koszykówce. Drużyna Olesna zajęła IV 

miejsce. 

4 kwietnia odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Chłopców. 
Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Dawid Kaczor, Jakub Lekarczyk, Rafał Panek, Piotr Pikul, 
Konrad Bednarz, Kamil Kołodziej, Sebastian Dymon, Kamil Zachara, Mateusz Bułat, Kacper 
Węgiel, Kacper Brzychczy zajęła III miejsce. 

6 kwietnia odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Drużynowym Tenisie Stołowym 
Dziewcząt w Nowym Targu. Dziewczęta reprezentujące naszą szkołę walczyły bardzo dzielnie 
zajmując ostatecznie wysokie IX miejsce. 

7 kwietnia – I miejsce uczniów naszej szkoły w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  
w Piłce Ręcznej Chłopców. 

8 kwietnia odbył się Półfinał Wojewódzki Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej  
w Indywidualnym Tenisie Stołowym w kategorii chłopców i dziewcząt. Wśród dziewcząt młodszych 
VI miejsce zajęła Zuzanna Łos, natomiast wśród chłopców starszych III miejsce zajął Kacper 
Lipowicz. 
 
11 kwietnia odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 
Uczennice naszej szkoły zajęły w nich III miejsce. 

20 kwietnia w Limanowej odbył się Finał Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Tenisie Stołowym. Znakomicie zaprezentował 
się w nim wychowanek naszej szkoły Kacper Lipowicz, który 
zajął wysokie IV miejsce.   

10 maja – Gminne Zawody Piłki Nożnej „szóstek” na 
orliku. 
I miejsca dziewcząt starszych, chłopców młodszych  
i  chłopców starszych. 
 

13 maja  na Orliku w Oleśnie odbyły się Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt. W rozgrywkach 
wystąpiło 9 drużyn z całego powiatu. Zespół reprezentujący Szkołę Podstawową w Oleśnie spisał 
się znakomicie i zajął II miejsce. 

 

Więcej zdjęć z zawodów sportowych na stronie naszej szkoły: 

https://www.spolesno.pl/kronika-sportowa/ 

Kronikę opracowały: Kinga Majocha oraz Agnieszka Krupa z klasy 8c 

https://www.spolesno.pl/kronika-sportowa/


JUBILEUSZ 100-LECIA OSP W OLEŚNIE 
 

Pod koniec maja miało miejsce bardzo ważne wydarzenie - zarówno dla społeczności lokalnej, 
jak i naszej szkoły. Obchodziliśmy jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnie. 
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przed strażnicą i przemarszem pododdziałów i pocztów 
sztandarowych do kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, gdzie odprawiona została Msza 
św, w intencji druhów OSP Olesno, ich rodzin oraz zmarłych strażaków. Podczas jubileuszu 
wręczono medale i odznaczenia, a także odbyło się pasowanie nowych druhów Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej oraz Dziecięcej Drużyny Strażackiej.  

W tym dniu, z okazji 100-lecia jednostki, a także Dnia Dziecka i Święta Rodziny przed 
Gminną Biblioteką Publiczną w Oleśnie odbył się również Festyn Strażacki. Organizatorzy 
przygotowali mnóstwo bezpłatnych atrakcji dla dzieci: dmuchane zjeżdżalnie, plac zabaw, 
eurobangee, suchy basen, wata cukrowa oraz malowanie twarzy. Na scenie wystąpili uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Oleśnie należący do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Dziecięcej 
Drużyny Pożarniczej. 

 
 
 

Tego dnia, nasz Pan Dyrektor Jarosław 
Bartoń otrzymał Medal KEN przyznany 
przez Ministra Edukacji Narodowej.  
W imieniu całej Społeczności Szkolnej  
serdecznie gratulujemy! 

      

 

 

   Opracowała: Redakcja na podstawie http://www.kurierdabrowski.pl/jubileusz-100-lecia-osp-w-olesnie 



Działania promujące czytelnictwo w Bibliotece Szkolnej 
Biblioteka Szkolna w roku szkolnym 2021/22 realizowała Edukacyjny Projekt Czytelniczy 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 

O tym, jak ważny jest problem czytelnictwa nie tylko w Polsce, świadczy ustanowiony 
przez Radę Ministrów „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczący wspierania w latach 
2021–2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 
zainteresowań uczniów przez promocję i rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży. 
         Szkoła Podstawowa w Oleśnie skorzystała z tej szansy i opracowała wniosek  
o sfinansowanie zakupów książek. Dzięki temu otrzymała dotację celową w kwocie 15 tys. złotych 
na zakup: lektur, nowości wydawniczych (książek typowych czytadeł ) oraz wyposażenia biblioteki 
szkolnej w sprzęt elektroniczny i meble. Dzięki tym funduszom zasoby naszej Biblioteki Szkolnej 
znacznie się wzbogaciły o atrakcyjne i różnorodne nowości czytelnicze dla dzieci i młodzieży.  
W związku z powyższym  prowadzono różnorodne działania czytelnicze zachęcając uczniów  
i czytelników do korzystania z nowych zbiorów bibliotecznych, wypożyczania nowości, 
uczestniczenia w konkursach i imprezach czytelniczych. 

W czasie realizacji programu w roku szkolnym 2021/22 zorganizowane zostały następujące 
wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów: 

• Ogólnopolski Konkurs Czytelniczo-plastyczny na plakat promujący książki i czytelnictwo 
klasy I-IV i V-VIII „Czytamy z sercem”. 

• Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych: Konkurs Czytelniczy  
pt. „Czytamy baśnie i legendy z całego świata”, oraz konkurs Czytelniczo- plastyczny 
„Moje spotkanie z postacią baśni lub legendy”. 

• Poranki czytelnicze w bibliotece - głośne czytanie najmłodszym, prezentacja nowości - 
plakaty promujące czytelnictwo, promocja książek w gazetce szkolnej. 

• Międzyszkolne Konkursy Recytatorskie dla klas I-III oraz IV-VIII przy współpracy 
Gminnej Biblioteki Publicznej. 

• XXVI Gminny Konkurs Recytatorski poświęcony obchodom roku: K.K. Baczyńskiego,  
S. Lema, C.K Norwida, T. Różewicza i kard. S. Wyszyńskiego. 

• Jesienny Kiermasz Czytelniczy zorganizowany przy współpracy Hurtowni i Księgarni 
Taniej Książki w Tuliszkowie. 

• Wystawy nowo zakupionych książek w ramach NPRCz. 
• Literacki konkurs z okazji Walentynek- „Miłość nie jedno ma imię” oraz wystawa prac 

uczniów połączona z Dniem Kobiet- wręczenie dyplomów, zakładek do książek  
i upominków. 

• Spotkanie autorskie z Małgorzatą Swędrowską- „W książkach mieszka wrażeń sto”, czyli 
jak zachwycać współczesne dzieci książkami - w ramach współpracy z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Oleśnie. 

• Spotkanie autorskie z Piotrem Lianą „ Różne oblicza kryminału” - przegląd gatunku -  
w ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Oleśnie. 

• Klasowy Konkurs Poetycki i Recytatorski z okazji Światowego Dnia Poezji i Pierwszego 
Dnia Wiosny. 

• Szkolny Konkurs Literacki z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Poezji – 3 marca i 21 
marca. 

• Wiosenny Kiermasz Czytelniczy zorganizowany przy współpracy Hurtowni i Księgarni 
Taniej Książki w Tuliszkowie. 

• Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas VII-VIII i szkół średnich w PCEiKZ  
w Szczucinie pt.”VII Ortograficzny Bój o Pióro Starosty”. 

•  Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „2022- Rokiem Polskiego Romantyzmu”. 
• XXVII Gminny Konkurs Recytatorski pt. „2022- Rokiem Polskiego Romantyzmu”. 
• Szkolny i Gminny Konkurs Ortograficzny w naszej szkole. 



•  XXI Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół podstawowych „Mistrz ortografii 
Powiatu Dąbrowskiego”. 

• Wystawa projektów czytelniczych klas IV, V, VI, pt. „Książka inaczej”. 
• Podsumowanie Projektu Czytelniczego- Konkurs na Najaktywniejszego Czytelnika Roku 

2021/22. 
• Przeprowadzono 20 lekcji bibliotecznych z wykorzystaniem książek zakupionych w ramach 

NPRCz i zawierających treści mające wpływ na podniesienie aktywności czytelniczej wśród 
czytelników biblioteki szkolnej oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Galeria prac plastycznych i literackich z projektu czytelniczego Biblioteki Szkolnej w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Wydarzenie podsumowujące Szkolny Projekt Czytelniczy. 
Najaktywniejszy Czytelnik - podsumowanie Projektu Czytelniczego  

 
Biblioteka Szkolna była organizatorem corocznego konkursu czytelniczego 

„Najaktywniejszy Czytelnik”. Konkurs skierowany był do wszystkich czytelników biblioteki.  
W 2021/22 roku w konkursie wzięło udział 393 pasjonatów czytania do dnia 31.05.2022 r.  
Jury wytypowało najaktywniejszych czytelników naszej biblioteki w dwóch kategoriach 
wiekowych: kl. 1-3 oraz kl. 4-8. Żeby być zaliczonym do aktywnych czytelników, trzeba było 
mieć na karcie minimum 30 wypożyczonych książek w ciągu roku szkolnego 2021/22. Od 30 do 
69 książek uczniowie otrzymali tytuł: Aktywnego Czytelnika, natomiast od 70 i więcej książek 
tytuł: „Najaktywniejszego Czytelnika”. Oprócz wypożyczonych książek trzeba było spełniać 
następujące warunki: 
* aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek,  
* terminowość oddawania książek przez czytelnika,  
* dbałość czytelnika o wypożyczone książki,  
* aktywność w konkursach bibliotecznych. 

Konkurs wygrało 47 czytelników. Dyplom Najaktywniejszego Czytelnika otrzymało 6 osób, 
natomiast dyplom Aktywnego Czytelnika - 41. Dyplomy zostały ufundowane przez Panią Anetę 
Kuklę, która jest opiekunem Sklepiku Uczniowskiego „Zorza”. Dziękujemy bardzo. Wszystkim 
czytelnikom gratulujemy wybitnych osiągnięć. 

Uczestnicy konkursu: 

Klasa I a 

Węc Martyna - 40, Król Nikodem - 33 

Klasa I b 

Sarat Oliwia - 38, Skrzyniarz Natalia - 34, Sroga Bartłomiej - 38, Stańczyk Szymon - 33,             
Węgiel Daria - 39, Gołębiowski Jakub - 30, Bączek Natalia - 30 

Klasa II a 

Nowak Karol - 77, Czupryna Piotr - 69, Garbarz Kacper - 60, Witek Arkadiusz - 60,                     
Wnęk Szymon - 61, Janik Damian - 57, Chlastawa Zofia - 55 

Klasa II b 

Tabor Natalia - 103, Pasek Milena - 97, Musiał Joanna - 54, Musiał Dawid - 65,                   
Michalczyk Bartłomiej - 52 

Klasa III a 

Stachurska Emilia - 52, Bartoń Marta - 47, Łos Julia - 39, Kowal Natalia - 38,                        
Wąsowicz Mateusz - 43, Kozaczka Oliwia - 31 

Klasa III b 

Majchrowska Magdalena - 71, Przybyło Maja - 50, Sadko Emilia - 44, Solak Jakub - 48,               
Basta Maria - 30 

Klasa IV a 

Kiwior Maja - 47, Tylec Tomasz - 32, Rembis Bartosz - 31. 

Klasa IV b  
Sarat Anna - 72, Garcarz Zuzanna - 34, Nowak Zuzanna - 32 



Klasa IV c 

Lipowicz Wiktoria - 119, Tabor Krystyna - 40, Bartoń Julia - 35, Warias Gabriela - 31 

Klasa V a 

Kargula Zuzanna - 75 

Klasa V b 

Kowal Aleksandra - 55, Siewierski Szymon - 50, Mosio Magdalena - 44, Ostrowska Milena - 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim czytelnikom bardzo dziękuję za udział w akcjach czytelniczych, 
konkursach i spotkaniach, wystawach prac plastycznych i projektach klasowych oraz za 
wykonanie prezentacji multimedialnych. Wszystkie przedsięwzięcia wymagały dużo wysiłku, 
wiedzy i zaangażowania.  Gratuluję osiągnięcia wysokich miejsc w czytelnictwie. 

                                                                                       Bibliotekarka: Renata Ryczek 



Wybrane wycieczki szkolne 
 
Bochnia, Kraków – klasy drugie 
Dnia 28 kwietnia uczniowie klas drugich w ramach projektu „Poznaj Polskę” zwiedzali Kopalnię Soli  
w Bochni oraz „Ogród Doświadczeń” w Krakowie. 
Zwiedzaliśmy między innymi Komorę Ważyn – największe 
podziemne pomieszczenie w Europie wykonane przez człowieka, 
najpiękniejsze wyrobiska kopalni, wykutą w soli Kaplicę, rzeźby 
solne oraz narzędzia i urządzenia górnicze tworzące zadziwiające 
podziemne miasto. Następnie udaliśmy się na rynek do Krakowa, 
gdzie dzieci mogły zobaczyć Sukiennice i kościół Mariacki,  
a następnie zakupić sobie pamiątki. Kolejną atrakcją była wizyta  
w „Ogrodzie Doświadczeń”. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszył się tor saneczkowy, plac zabaw, naukowa siłownia, oraz  
6-metrowa rakieta.  
 
 

Sandomierz i Ujazd – klasy piąte i szóste          
Dnia 16 maja 2022 r. uczniowie klas piątych, a 18 maja klas szóstych udali się na wycieczkę krajoznawczą   
do Sandomierza. Uczestnicy rozpoczęli zwiedzanie od sandomierskiego Rynku i Bramy Opatowskiej. 
Następnie udali się do zbrojowni rycerskiej, gdzie można zobaczyć, a co najważniejsze i najciekawsze, 
przymierzyć zbroje rycerskie oraz pięknie zdobione suknie, wziąć do ręki miecz, kuszę czy halabardę. 
Wysłuchali również kilku ciekawych opowieści i legend sandomierskich, które przekazał im najprawdziwszy 
rycerz. Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum – Gabinet Figur Woskowych Ojca Mateusza  
w Sandomierzu. Potem uczniowie udali się na spacer Podziemną Trasą Turystyczną. Nie zabrakło również 
wędrówki dnem Wąwozu Świętej Królowej Jadwigi. Na koniec wszyscy zwiedzili kościół świętego 
Jakuba –  najstarszy w mieście i jeden z najstarszych budowanych z cegły w Małopolsce. Prosto z pięknego 
Sandomierza wycieczka udała się autokarem do Ujazdu, gdzie znajdują się ruiny zamku Krzyżtopór. Tam 
czekała na wszystkich pani przewodnik, która oprowadziła uczniów po ruinach i opowiedziała o czasach 
świetności tego miejsca. Zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe był do czasu wybudowania Wersalu największą 
budowlą pałacową w Europie. Strop w sali jadalnej był podobno szklany, a biesiadnicy podczas posiłków mieli 
okazję oglądać nad sobą pływające egzotyczne ryby. Sam budynek powstał na bazie kalendarza i miał 365 
okien oraz jedno dodatkowo otwierane w roku przestępnym. Komnat było 52, czyli tyle, co tygodni w roku.  
12 dużych sal nawiązywało do ilości miesięcy, a 4 baszty symbolizowały pory roku. W drodze powrotnej 
uczestnicy wycieczki zregenerowali siły, jedząc posiłek w restauracji McDonald’s w Mielcu, skąd   
w wyśmienitych nastrojach wrócili do Olesna. 

  
Zalasowa – klasy pierwsze 

23 maja uczniowie klas Ia i Ib wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do wioski indiańskiej Fort Wapiti 
w Zalasowej. W kręgu malowanych namiotów pierwszoklasiści mieli okazję obejrzeć przepiękne indiańskie 
stroje i przedmioty, a także posłuchać niezwykłych opowieści rodem z dzikiego zachodu. W tym uroczym 
miejscu, delektując się przyrodą, wzięli udział w ciekawych zabawach oraz nauczyli się pieśni ducha ognia 
oraz tańca aligatora. Instruktorki pomalowały twarze dzieci w indiańskie wzory, a także nauczyły wykonywać 
indiańskie naszyjniki z koralików. Następnie dzieci udały się na posiłek – kiełbaski pieczone na grillu.                     



Na zakończenie pobytu uczestnicy wycieczki  udali się do wioskowego sklepiku, gdzie zakupili pamiątkowe 
drobiazgi. Po dniu pełnym wrażeń z uśmiechem na twarzy powrócili do domów. 

 Opracowała: p. S. Nowak                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIESZCZADY – klasy ósme 
Dnia 9 czerwca uczniowie klas ósmych udali się na dwudniową wycieczkę w Bieszczady. Pierwszym 
punktem wycieczki było położone na terenie czynnej do dzisiaj kopalni ropy naftowej Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. W otoczeniu lasu bobrzeckiego 
znajdują się XIX-wieczne kopanki, w których zobaczyliśmy naturalną ropę naftową, a także urządzenia 
związane z przemysłem naftowym, rafineryjnym i gazowniczym pochodzące z XX wieku. Następnie  udaliśmy 
się do Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie w latach 1955-56 więziony był kardynał Stefan 
Wyszyński.  

Na końcu udaliśmy się do miejsca noclegowego, gdzie wieczorem urządziliśmy integracyjne ognisko. 
Następnego dnia odbyliśmy godzinny rejs po Jeziorze Solińskim. Ostatnim punktem naszej wycieczki był 
skansen w Sanoku – Muzeum Budownictwa Ludowego. Po tym pełnym wrażeń dniu wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do Olesna.  

  

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały:  

Weronika Pszczoła i Maja Giza, kl. VIII a 

 

 



Wyjazd do ZABAWY – DZIĘKCZYNIENIE ZA BIERZMOWANIE – klasy ósme 

 

Dnia 14 czerwca 2022 r. ósmoklasiści udali się do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie                 
na diecezjalne spotkanie bierzmowanych. Młodzież wzięła udział w uroczystej Drodze Krzyżowej oraz Mszy 
Świętej z udziałem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. W trakcie pobytu odbyła się również 
niezapomniana zabawa integracyjna młodych.  

      
Opracowały: Maja Giza i Weronika Pszczoła, kl. VIII a 

Auschwitz-Birkenau, Wadowice – klasy ósme 

W dniu 22 kwietnia 2022 r. wszystkie trzy klasy ósme naszej szkoły odwiedziły Auschwitz-Birkenau, 
największy hitlerowski obóz koncentracyjny na świecie. Poznaliśmy wstrząsającą historię więźniów wielu 
narodowości, m. in.: Polaków, Żydów, Rosjan, Greków, Włochów. Zobaczyliśmy na własne oczy miejsca, które 
są świadectwem ogromnego ludobójstwa: krematoria, baraki, komory gazowe, itp. Po jakże przejmującej 
pierwszej części wycieczki pojechaliśmy do Wadowic - miasta, w którym urodził się pierwszy papież 
pochodzący z Polski – Jan Paweł II.  Odwiedziliśmy Muzeum Dom Rodzinny Ojca św. Jana Pawła II, 
którego misją jest upamiętnianie i upowszechnianie wiedzy na temat Jego życia i nauczania. Po tej 
edukacyjnej części mogliśmy skosztować słynnych papieskich kremówek.  

    

 

Zator – klasy czwarte 

31 maja uczniowie klas czwartych wzięli udział w całodniowej wycieczce do Zatoru. Najpierw zwiedziliśmy 
Park Owadów. Kolejną atrakcją był Dom Szalonego Naukowca, gdzie chyba wszystkim zaczęło się kręcić  
w głowie. W kinie 5D obejrzeliśmy film o dinozaurach.  Następnie zwiedziliśmy Park Ruchomych 
Dinozaurów, z którego niektórzy wyszli mokrzy. Byliśmy też w Parku Mitologii. Płynęliśmy łodziami po 
stawie, słuchając przewodnika i mitu o powstaniu świata oraz oglądając posągi bogów greckich. Korzystaliśmy 
z większości atrakcji lunaparku: wieży drop’n’twist, dinocoastera,  crazy raft, karuzeli.  Z Diabelskiego Młyna 
było widać cały Zatorland! W drodze powrotnej wstąpiliśmy do McDonald’s, gdzie wydaliśmy resztę pieniędzy. 
W dobrych humorach wróciliśmy do Olesna. Opiekę w czasie wycieczki pełniły panie: Iwona Szkotak, Jolanta 
Reczek, Marta Miękina, Aneta Dymon i Monika Wojtyto.  



 

  

 

 

 

 

 

Bieszczady – klasy siódme  
19 maja o godzinie 6 rano uczniowie klas VII wyruszyli na 2-dniową wycieczkę w Bieszczady. Zwiedzanie 
rozpoczęliśmy od Komańczy – miejsca, w którym przebywał Kardynał Stefan Wyszyński. Siostra nazaretanka 
opowiadała nam o życiu Prymasa Tysiąclecia, zwiedziliśmy też klasztor. Następnie wyruszyliśmy w góry. Całe 
szczęście, że była 30-minutowa przerwa, żeby coś przekąsić i odpocząć. Po przewie udaliśmy się do cerkwi, 
gdzie pan przekazał nam ciekawe informacje o wierze greckokatolickiej. Po jakimś czasie udaliśmy się do 
autokaru, który zawiózł nas do miejsca docelowego. Mieliśmy chwilę czasu, żeby się rozpakować. Potem 
poszliśmy na Mszę św., którą - w intencji kandydatów do sakramentu bierzmowania - sprawował ks. Grzegorz 
Kowalski. Później mieliśmy obiadokolację i udaliśmy się do swoich pokojów, gdzie mogliśmy śpiewać, słuchać 
muzyki i rozmawiać. Noc, oczywiście, była nieprzespana. Rano obudziła nas muzyka z czyjegoś pokoju. Po 
„ogarnięciu się”, udaliśmy się na Mszę św., po której poszliśmy na śniadanie. Spakowaliśmy się i wyruszyliśmy 
w dalszą podróż. Następnie przesiedliśmy się do kolejki bieszczadzkiej. Kolejnym punktem była  zapora  
w Solinie, gdzie mogliśmy zakupić lody, gofry i pamiątki. Potem znów wsiedliśmy do autokaru i zaczęliśmy 
jechać w stronę domu. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do McDonalda, gdzie mogliśmy coś zjeść. Ogólnie 
całą wycieczkę wspominamy bardzo dobrze. Uważamy, że każdy powinien odwiedzić Bieszczady. W imieniu 
wszystkich klas VII dziękujemy za opiekę p. Bernadecie Bąbie, p. Ewelinie Mikrut, p. Elżbiecie Nowak oraz                 
ks. Grzegorzowi Kowalskiemu. 

 

       



  
Opracowały: Martyna Sierak i Julia Kinel, kl. VIII c 

Bochnia i Kraków – klasy trzecie 
17 maja 2022 r. uczniowie klasy IIIa, IIIb i  IIIc w ramach projektu,, Poznaj Polskę” zwiedzili najstarszą w 
Polsce Kopalnię Soli w Bochni, która po prawie ośmiu wiekach wydobywania kruszcu, wygląda jak 
podziemne miasto. Wycieczkę rozpoczęła zbiórka wszystkich uczestników na parkingu szkolnym. Po 
sprawdzeniu obecności i zajęciu miejsc w autokarze, grupa wyruszyła do Bochni, gdzie na uczniów czekali 
przewodnicy i wiele atrakcji do obejrzenia. Zwiedzanie rozpoczęli od zjazdu pod ziemię ciemnym, wilgotnym 
szybem Campi. Zjazd windą na głębokość 212 m zrobił na niektórych dzieciach duże wrażenie. Tuż po nim, 
na uczestników wycieczki czekała kolejka, która przemierzała kilometrową trasę pomiędzy szybami Campi  
i Sutoris. Kolejka jechała dość szybko, ale po drodze można było zobaczyć wiele zabytków, postaci  
i ciekawych, zagadkowych miejsc. Po zakończeniu zwiedzania kopalni uczniowie udali się na pyszny obiad do 
Krakowa. Kolejnym etapem wycieczki była „żywa” lekcja fizyki w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława 
Lema w Krakowie. Najwięcej emocji dostarczyła zabawa na ruchomej platformie pokazująca działanie siły 
bezwładności oraz trampolina, na której dzieci testowały zachowanie w stanie nieważkości. Uczniowie mogli 
samodzielnie rozszczepiać promienie słoneczne w pryzmacie, poczuć, jak drży powietrze w pobliżu gongu, 
nadać i odebrać wiadomość  z użyciem telegrafu akustycznego, szeptać i być dobrze słyszanym na odległość 
20 m, znaleźć się we wnętrzu kalejdoskopu i wykonać wiele innych eksperymentów, a przede wszystkim 
poprzez osobiste doświadczanie i przeżywanie zjawisk fizycznych, z udziałem własnych zmysłów, próbować 
rozumieć świat otaczających nas zjawisk.  Uczniowie byli wyjątkowo zadowoleni z tak ciekawej lekcji. Pełni 
wrażeń uczestnicy wycieczki, nieco zmęczeni i śpiący, dotarli do Olesna ok. godz. 20:00. Wyjazd należy 
zdecydowanie zaliczyć do udanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły w ciągu bieżącego roku szkolnego 
wyjeżdżali też do teatru w Tarnowie, FlyParku w Tarnowie, na 
lodowisko do Dębicy. 

Organizowane były też wyjścia do Kina za Rogiem i kręgielni                         
w Oleśnie, a także klasowe wycieczki rowerowe i ogniska.  

Opracowała: Redakcja   



PRZYSZŁY PATRON NASZEJ SZKOŁY 
Błogosławiony Kard. Stefan Wyszyński  niebawem zostanie nowym Patronem naszej 

szkoły. Uroczystość nadania imienia planowana jest we wrześniu bieżącego roku. Mając na celu 
przybliżenie Społeczności Szkolnej osoby Stefana Wyszyńskiego, na korytarzach,  
w bibliotece oraz w salach lekcyjnych pojawiły się przygotowane przez uczniów oraz nauczycieli 
informacje oraz zdjęcia przedstawiające życie Prymasa Tysiąclecia. 

 



BŁOGOSŁAWIONY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 
roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem na 
pograniczu Podlasia i Mazowsza, jako drugie 
dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i 
Julianny Wyszyńskich.  Zuzela należała do 
zaboru rosyjskiego. Mały Stefan poznał smak 
niewoli i ukochał Polskę. 
Jego dzieciństwo nie było łatwe. Kiedy miał              
9 lat, zmarła mu matka. Przez całe życie 
tęsknił za nią. Ta tęsknota skierowała jego 
serce ku Matce Niebieskiej - ku Tej , "która 
nie umiera". 
Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we 
Włocławku. 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Po czterech latach studiów  
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał stopień doktora na podstawie pracy: "Prawa 
Kościoła do szkoły". Następnie udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej. Po 
powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we 
Włocławku, a także redaktorem miesięcznika "Ateneum Kapłańskie". 
W 1946 roku Ojciec Święty Pius XII mianował księdza profesora Wyszyńskiego biskupem, 
ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakry biskupiej udzielił nominatowi na Jasnej Górze Prymas 
Polski August kardynał Hlond dnia 12 maja 1946 roku. Po jego śmierci 22.10.1948 roku ks. Biskup 
Wyszyński został wybrany Arcybiskupem Gniezna i Warszawy i Prymasem Polski. 
12.01. 1953 ks. Wyszyński został Kardynałem. Nie mógł jednak pojechać do Rzymu po kapelusz 
kardynalski, ponieważ nie otrzymał paszportu. Osiem miesięcy później (25.09. 1953) Stefan 
kardynał Wyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w 
Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniu koło Opola i  w 
Komańczy w Bieszczadach -gdzie w dniu 16 maja 1956 roku napisał tekst odnowionych Ślubów 
Narodu. Zostały one złożone uroczyście na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. jako Jasnogórskie 
Śluby Narodu przez milionową rzeszę pielgrzymów z Episkopatem Polski na czele. Dnia 
26.10.1956r. Wyszyński został uwolniony. 
W latach 1957 - 1965 prowadził wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. Były 
to niezwykłe, narodowe rekolekcje prowadzone pod opieką Matki Najświętszej. Prymasowe 
zawierzenie: "Wszystko postawiłem na Maryję" stało się udziałem całego Kościoła w Polsce. 
W latach 60 - tych Prymas czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, wnosząc 
cenne doświadczenie Kościoła w Polsce. Wyszyński uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru 
Watykańskiego II, odegrał wielką rolę w organizacji polskich struktur kościelnych na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych. Na ręce Ojca Świętego Pawła VI złożył memoriał o ustanowienie Maryi 
Matką Kościoła. Dnia 21.11.1964 r. Ojciec Święty ogłosił Maryję Matką Kościoła. 
Kardynał Stefan Wyszyński - po długiej chorobie - zmarł 28 maja 1981 roku, w uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Jego pogrzeb odbył się 31 maja, a ciało złożono w archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie. Na uroczystości pogrzebowe przybyły dziesiątki tysięcy ludzi. 
Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego nazwano Prymasem Tysiąclecia, duszpasterzem narodu  
w czasach próby, bohaterem Kościoła naszych czasów, gwarantem i "zwornikiem" jedności 
Kościoła w Polsce, symbolem polskiej odwagi, najwspanialszym człowiekiem naszego pokolenia, 
Prymasem na miarę historycznych przemian.      

Opracował: Kacper Lipowicz, kl. 7c 



KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
CZY WIESZ ŻE… 

 Stefan Wyszyński urodził się w sobotę - 

dzień maryjny. Mówił o tym  

z humorem: "Urodziłem się w moim 

domu rodzinnym pod obrazem Matki 

Bożej Częstochowskiej i to w sobotę, 

żeby we wszystkich planach Bożych był 

ład i porządek". 

 9-letni Stefan pokłócił się z nauczycielem i dostał zakaz przychodzenia do szkoły (Sytuacja  

w ówczesnych szkołach była napięta, bo były to carskie szkoły, w których trzeba było 

mówić po rosyjsku).  Od tej pory przez dwa lata uczył się w domu. 

 Nie przystąpił do święceń kapłański z kolegami, gdyż był w tym czasie w szpitalu. Święcenia 

przyjął sam, ponad miesiąc później. Gdy przyszedł do katedry, kościelny powiedział do 

niego: „Proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść na cmentarz, a nie do 

święceń…”. 

 W latach 1953-56 był więziony przez służbę bezpieczeństwa w czterech różnych miejscach 

odosobnienia. 

 Jako jedyny polski kardynał czterokrotnie brał udział w konklawe, czyli wyborach nowego 

papieża. 

 Papież Jan Paweł II uważał Stefana Wyszyńskiego za swojego duchowego ojca. 

 Papież dnia 23 października 1978 r. wypowiedział słowa: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej 

tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy 

pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem. 

Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było 

Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są  

z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. 

 Kardynał Stefan Wyszyński był: 

• 57 lat kapłanem, 
• 35 lat biskupem, 
• ponad 32 lata arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz PRYMASEM 
• 28 lat członkiem Kolegium Kardynalskiego. 

 
Opracowały: Agnieszka Krupa i Kinga Majocha, kl. VIII c 

 



Kim dla mnie jest Kardynał Stefan Wyszyński? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Opracowały:  
                                                                                                             Aneta Lelek i Martyna  
                                                                                                             Musiał, kl. VII a 

Kardynał Stefan Wyszyński jest 
prawdziwym wzorem do naśladowania. 

Był bardzo religijny i w 1953r. został 
Kardynałem. Pełnił dużo różnych funkcji w 

polskim Kościele. Pokazał swoim 
zachowaniem, że Bóg jest najważniejszy. 

                     Martyna Bednarz 

 

Kardynał Stefan Wyszyński przyczynił się do wielu 
zmian w Polsce. Zawsze stawał w obronie praw 

człowieka, narodu i Kościoła. Swoje uznanie miał nie 
tylko wśród społeczeństwa, ale także wśród papieża 

(Jana Pawła II). Prymas Tysiąclecia jest dla mnie 
człowiekiem godnym naśladowania. 

 Martyna Sierak 

 

 

Kardynał Stefan Wyszyński jest dla mnie 
autorytetem moralnym, wzorem do 

naśladowania, jest również przywódcą 
duchowym. Wyszyński jest dla mnie 

bohaterem  i uważam, że żaden człowiek nie 
powinien zapomnieć o jego istnieniu. 

   Magdalena Majka  

Prymas Tysiąclecia jest dla mnie wzorem do 
naśladowania. Swoim postępowaniem skłania 
mnie do bycia dobrym człowiekiem. Cieszę się, 

ponieważ będzie on patronem mojej szkoły. Myślę, 
że to jaki był zawsze zostanie  w mojej pamięci. 

Kacper Lipowicz Kardynał Stefan Wyszyński jest dla mnie inspiracją, jak i osoba 
godną do naśladowania. Nieraz pokazywał on, że jeżeli wierzy się 
wystarczająco mocno, można zwalczyć nawet najcięższe sytuacje. 

Z pewnością zainspirował wiele osób, i to właśnie dzięki niemu 
mogły osiągnąć większy sukces. Personalnie słysząc historie o tym 
jak był trzymany w złych warunkach przez prezydenta, a finalnie 
siłą i mocą Bożą wydostał się z tych męczarni, dało mi to dużo do 

myślenia i pobudziło mnie do pracy. 

     Nikodem Zarzycki 

 

Bł. Kardynał Stefan Wyszyński jest dla mnie autorytetem i 
wzorem. Jest wzorem kapłana oddanego Bogu i ludziom, 

odważnego i gotowego oddać swoje życie za owce jak 
Jezus. Bł. Kardynał Stefan Wyszyński jest kapłanem, który w 

pełni poświęcił się Bogu przez ręce Maryi. Jest kapłanem 
służącym prawdzie, godnym naśladowania zwłaszcza w 

dzisiejszych trudnych                                                                              
czasach. 

                                                                 ks. Grzegorz Kowalski 

 

 

 

 



Jak dobrze znasz Kardynała Stefana Wyszyńskiego? 

 

1. W jakim mieście Stefan Wyszyński pełnił funkcję biskupa? 
2. Gdzie przyjął święcenia biskupie? 
3. Jakim pseudonimem posługiwał się w czasie wojny? 
4. W jakiej miejscowości przyjął sakrament bierzmowania? 
5. Jak miała na imię jego mama? 
6. Jak nazywamy duchownego, który pełni swoją posługę w szpitalu, więzieniu lub w wojsku? 
7. Jak nazywała się grupa łączniczek Armii Krajowej, nad którą sprawował opiekę duchową? 
8. W jakiej miejscowości się urodził? 
9. Jak nazywa się miejscowość w Bieszczadach, w której był więziony do października 1956 r.? 
10. Jakie słowa zamieścił na swoim herbie biskupim? 
11. Gdzie został uwięziony przez władze komunistyczne jesienią 1953 r.? 
12. Jak miał na nazwisko kardynał, z którego rąk otrzymał święcenia biskupie? 
13. Jak nazywa się wydarzenie, w czasie którego wybiera się nowego papieża? 
14. Stefan Wyszyński został nim mianowany 12 stycznia 1953 r. 
15. W jakim mieście wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego?  

 
 

Źródło: Internet 



Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Nasza flaga” 
 

Konkurs ten został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Lublinie. Z naszej szkoły 

wzięło w nim udział 15 uczniów: Maciej Małysa, Kacper Lipowicz, Wiktoria Lipowicz, Tomasz 

Wąż, Magdalena Jasielec, Martyna Bednarz, Nadia Lasota, Aneta Lelek, Aleksandra Kowal, 

Tomasz Tylec, Maciej Zych, Antoni Wrona, Justyna Latocha, Ewa Frąc i Krystian Iwanowski.  

Prace konkursowe miały przedstawiać postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego na tle flagi polskiej. 

 

 
p. Elżbieta Dymon 



Droga Krzyżowa z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim 
Dnia 5 kwietnia 2022 r., w drugim dniu szkolnych rekolekcji wielkopostnych uczniowie 

naszej szkoły uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, do którego rozważania przygotował 

na podstawie „Zapisków więziennych” Kardynała Stefana Wyszyńskiego ksiądz Grzegorz 

Kowalski. W roli kardynała wystąpił uczeń klasy 8a - Wojciech Marzec.  

Opracowała: p. Aneta Dymon 



Apel poświęcony osobie błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Dnia 14 czerwca uczniowie kl. VI a zaprosili Społeczność Szkolną na apel poświęcony 

błogosławionemu Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Uczniowie przedstawili najważniejsze 

fakty z życia Prymasa Tysiąclecia. W postać kardynała wcielił się Kacper Woziwoda z kl. VI a. 

Oprawę muzyczną przygotowały Joanna Piątek z kl. VI a i Łucja Łucek z kl. VI b.  

  

 

 

 

Opracowała: p. Aneta Dymon 



 „Spotkanie z podróżnikiem” 
Dnia 8 marca 2022 roku naszą szkołę odwiedził podróżnik z grupy podróżniczej 

„Trzask”, który  swoją opowieścią przeniósł nas do Omanu 
oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  

Podróżnik na początku opowiedział nam  
o wyprawie z Polski do Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich (ZEA), następnie przez granicę tego kraju do 
Omanu i znowu do kraju ze stolicą w Abu Zabi. Usłyszeliśmy o przygodzie w omańskim 
rezerwacie żółwi oraz  o nocy na plaży graniczącej z rezerwatem. Pan pokazał nam 
zdjęcia żółwi spotkanych w trakcie tego dnia. Dowiedzieliśmy się trochę o zwyczajach 
tych zwierząt. Poznaliśmy również kulturę zwiedzanych krajów, ich historię, 
obejrzeliśmy rzeczy codziennego użytku (jeśli tak można nazwać nóż, który - jak się 
okazało,  może kosztować ogromne sumy pieniędzy; pod warunkiem, oczywiście, że jest 
oryginalny) oraz zdjęcia zabytków. Naturalnie, najbardziej zachwyciły nas pokazane 
przez podróżnika budowle ZEA, a dokładniej jego najbardziej znanego miasta, Dubaju. 

Pan opowiedział nam o smutnym losie wielbłądów, 
które spotkali w drodze do wyżej wspomnianego 
miasta. Chłopcy byli najbardziej zachwyceni, gdy 
pan pokazał zdjęcia innych „wielbłądów”, tych 
bardziej nowoczesnych, czyli samochodów. 
Usłyszeliśmy historię, jak członkowie grupy 
„Trzask” mijali się na drodze z ogromnymi 

prędkościami z człowiekiem, który miał w samochodzie garbate zwierzęta. Podróżnik 
przedstawił nam też historię ptaka, jakim jest sokół, a który widnieje na herbie ZEA. 
Zadziwił nas ogromny szacunek do tych ptaków. Mają one nawet własne szpitale,  
w których zapewnia się im znakomitą opiekę, podobnie jak ludziom. Na tym podróżnik 
skończył swoją opowieść o Omanie i ZEA.                             

Podczas tej prezentacji nie zabrakło aktywnego udziału uczniów. Podróżnik 
pozwalał nam się wykazać naszą wiedzą,                    
a osoba, która odpowiedziała prawidłowo na 
pytanie, dostawała w nagrodę słodki 
upominek. Trzeba również dodać, że podczas 
omawiania kultury tych krajów pan 
podróżnik zaprezentował typowe dla obu 
krajów stroje, w których mieszkańcy 
poruszają się na co dzień.  
 Spotkanie z podróżnikiem było dla nas 
wszystkich niezapomnianą lekcją o kulturze  
i obyczajach innych, egzotycznych, krajów i wydarzeniem, które na zawsze pozostanie  
w naszej pamięci. 

 

                                   Aleksandra Kowal, kl. V b 



NIETYPOWE DNI W NASZEJ SZKOLE 
Pierwszego dnia wiosny uczniowie klasy VII b zorganizowali „Dzień bez plecaka”. Wszyscy 

zastąpili swój tradycyjny tornister czymś nietypowym. Wykazali się przy tym ogromną pomysłowością. 
Podręczniki i przybory szkolne spakowali miedzy innymi w walizki, poszewki, wózki dla lalek, koszyki, 
skrzynki do narzędzi, worki na śmieci, a nawet klatki dla zwierząt.  

 

Dzień 1 kwietnia był wyjątkowym dniem, bowiem po raz pierwszy w naszej szkole 
odbył się zorganizowany przez  Samorząd Uczniowski „Dzień na opak”. Tego dnia 
uczniowie i nauczyciele wyglądali i zachowywali się inaczej niż zwykle. Niektórzy wykazali 
się ogromną wyobraźnią, kreatywnością i poczuciem humoru. Na szkolnych korytarzach 
królowały dziwaczne stroje, fryzury, buty i skarpetki nie do pary, ubrania założone na lewą 
stronę. Byli tacy, co przyszli do szkoły w piżamach lub przebrani za postaci z bajek. 
Wychowawcy klas III zrobili swoim wychowankom psikusa i zamienili się klasami.  

Wszyscy bawili się wyśmienicie, a na korytarzach i w salach lekcyjnych było więcej, 
niż zazwyczaj uśmiechniętych i radosnych twarzy. Mamy nadzieję, że te nietypowe dni 
wpiszą się na stałe w kalendarz imprez naszej szkoły. 



 



Konkurs Malowana Chata - Zalipie 2022 
W tym roku przypada 59 edycja konkursu „Malowana Chata”. Wiele posesji w Zalipiu  

i innych miejscowościach na Powiślu Dąbrowskim przybrało kolorowe barwy. Motywy kwiatów, te 
odnowione lub nowo powstałe, pojawiły się m.in. na ścianach budynków.  
Podtrzymanie tej tradycji stało się inspiracją również dla nas. Chętni uczniowie z naszej szkoły 
malowali zalipiańskie kwiaty na papierze i wycinankach oraz  na „piecu”. Dolną część pieca 
zdobiły uczennice klasy V b: Maja Chmura, Emilia Kogut, Martyna Biedak oraz Aleksandra 
Kowal. Kolorowe kwiaty, które  wykonaliśmy z bibuły, zostały  ułożone  w kształcie 
zalipiańskiego pająka (ozdoby wieszanej na suficie).  

Wszystkie prace zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie, którą komisja konkursowa 
zaszczyciła swoją obecnością 17 czerwca. Nasza szkoła uzyskała wyróżnienie w tej edycji 
konkursu.  

 
 

 
Opracowała: p. Zofia Janeczek 



ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY 

 



 
 

Czego życzymy ósmoklasistom? 
 

Drodzy ósmoklasiści! Kończycie edukację w szkole podstawowej, przed Wami 

wyjątkowy czas - nowi znajomi, nauczyciele, przedmioty, cele do osiągnięcia i wiele 

innych. Życzymy Wam, aby uzyskane wyniki pozwoliły Wam kontynuować naukę  

w wymarzonej szkole średniej. Życzymy Wam wiary we własne siły i możliwości, 

abyście mogli zrealizować wszystkie marzenia i cele. Mamy nadzieję, że znajdziecie 

prawdziwych przyjaciół i wymagających nauczycieli, którzy przekażą Wam mądrość 

życiową. Od Was zależy, jaką drogę wybierzecie w Waszym życiu. Wszyscy mamy 

nadzieję, że tą dobrą.  

Serdecznie wszystkim gratulujemy uzyskanych wyników na Egzaminie 

Ósmoklasisty i trzymamy za Was kciuki. Powodzenia!!! 

 

(Oczywiście nie zapomnijcie o nas ) 

 

Opracowały: Martyna Musiał i Aneta Lelek, kl. VII a 



KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
RIDDLES IN ENGLISH 

1. What comes up when the rain comes down? 
2. What is always coming but never arrives? 
3. I have holes on the top and bottom. I have holes on my left and on my right.                                   

And I have holes in the middle, yet I still hold water. What I am? 
4. What stays in a corner but goes all around the world? 
5. What have three hands and only one face? 

 
COOL PLACES TO VISIT IN THE UK 

Durdle Door w Dorset na Wybrzeżu Jurajskim 

 
 

TUNEL DRZEW W HALNAKER 

 

 

                
TEATR MINACK W KORNWALII 

 
 

 
HARDRAW FORCE WATERFALL W HARDRAW 

Opracowała: Martyna Sierak, kl. 7c 

 
STONEHENGE KOŁO SALISBURY



 

 
                                                                                                     Opracowała: Martyna Sierak, kl. 7c 



OWOCE SEZONOWE NA LATO – Dlaczego warto je jeść? 
Agrest  
Owoce agrestu 
stanowią skarbnicę 
luteiny, która jest 
zbawienna dla pracy 
i kondycji naszego 
wzroku, przez co jej wysoka podaż zapobiega 
rozwojowi chorób oczu. Co więcej, luteina jest 
pomocna w profilaktyce chorób krążenia o 
przewlekłym charakterze. Oprócz tego agrest 
posiada znaczną ilość magnezu i witamin z 
grupy B. 
 
Borówki amerykańskie 
Borówki amerykańskie 
powinny znaleźć się 
przede wszystkim w 
diecie kobiet. Powodem 
jest duża zawartość 
hormonów roślinnych określanych mianem 
fitoestrogenu. Związek ten zapobiega 
rozwojowi wielu niebezpiecznych chorób 
nowotworowych, które mogą rozwijać się w 
okolicach piersi lub tarczycy. 

 
Czereśnie  
Czereśnia zawiera przede 
wszystkim bardzo dużo 
potasu, który jak 
wiadomo, nie tylko 
reguluje pracę serca i 
układu nerwowego. Ten pierwiastek ma 
bezpośredni wpływ na poziom soli w naszym 
organizmie, przez co stanowi idealny sposób na 
modulację naszej gospodarki 
elektrolitowej. Warto też dodać, że czereśnie 
zawierają bardzo dużo jodu – w 100 g owoców 
znajdziemy aż 330 mg, co znacząco przewyższa 
poziom jodu w owocach morza.   
 
Maliny  
Maliny, podobnie jak 
większość owoców, 
posiadają bardzo duże 
ilości różnego rodzaju 
witamin (B, C i E) oraz bogatą zawartość 
antyoksydantów. Oprócz nich w składzie 
możemy doszukać się licznych mikroskładników 
jak miedź, wapń czy żelazo. 

Truskawki  
Niski indeks glikemiczny oraz 
pobudzenie białek anty-
cukrzycowych warunkuje 
zastosowanie truskawek nie 

tylko wśród dbających o linię, ale borykających 
się z chorobami serca jak i wspomnianej już 
cukrzycy. Truskawki potrafią też produktywnie 
pozbyć się nadmiernej ilości kwasu 
moczowego, co jest elementem profilaktyki 
ochrony naszych stawów. Oprócz tego 
normalizują ciśnienie, dzięki czemu poleca się je 
jako środek moczopędny.  
 
Czarne jagody  
Czarne jagody skutecznie 
nasilają pracę całego 
metabolizmu, co objawia się lepszą pracą jelit i 
skuteczniejszym trawieniem. Oprócz tego 
czernice posiada mirtylinę – związek, który w 
połączeniu z krążącymi w naszej krwi 
cząsteczkami żelaza przyczynia się do 
zwiększenia produkcji czerwonych krwinek.  
 
Porzeczki  
Zarówno te czarne jak i 
czerwone stanowią 
idealne źródło witaminy 
C, co warunkuje ich 
stosowanie w okresie 
obniżonej odporności bądź przeziębienia. 
Porzeczki stanowią też bogactwo 
antyoksydantów skutecznie oczyszczających 
nasz organizm z toksyn i związków 
utleniających. Czarna odmiana stanowi też 
bardzo dobry sposób na poprawę kondycji 
naszego wzroku i zmniejszenie ilości 
cholesterolu. Natomiast porzeczki czerwone 
bardzo dobrze redukują dolegliwości bólowe o 
charakterze menstruacyjnym i oczyszczają 
skórę. 
 
Poziomki  
Oprócz masy witamin, które 
chronią nasz organizm przed 
infekcjami i wzmacniają naturalną odporność, 
poziomki są stosowane jako niezwykle 
skuteczny środek na problemy żołądkowe. 

 
Opracowały: Maja Giza i Weronika Pszczoła 

https://www.fabrykasily.pl/odchudzanie/indeks-glikemiczny-potrzebny-czy-nie


KĄCIK KULINARNY 

Panna cotta  

CZAS: OK. 210 minut         

 ILOŚĆ: dwie porcje         TRUDNOŚĆ: 2/4 

Składniki: 

• 300ml śmietanki 30% 
• 4 łyżeczki żelatyny 
• 1 łyżeczka cukru 
• 2 łyżeczki cukru wanilinowego 
• 200g truskawek 
• Cukier puder 

Przygotowanie: 

Truskawki dokładnie umyć i zblendować z 
odrobiną cukru pudru do smaku, 
następnie przetrzeć przez sitko tworząc sos. 

Śmietankę zagotować, dodając cukier i cukier wanilinowy. Następnie dodać żelatynę, 
energicznie mieszając i ciągle podgrzewając, ale uważając, aby się nie zagotowało. Kiedy 
żelatyna się rozpuści, przelać do wcześniej przygotowanych foremek o dowolnym kształcie, 
ponieważ panna cotta może przybrać różne formy.  

Następnie schłodzić deser w lodówce przez 2-3 godziny.  

 
Smoothie truskawkowo-malinowe 

CZAS: 10 min.         ILOŚĆ: dwie porcje            TRUDNOŚĆ: 2/4 

Składniki: 

• 100g świeżych lub mrożonych malin 
• 4-5 świeżych lub mrożonych truskawek 
• 3 łyżki płatków owsianych błyskawicznych 
• ½ łyżeczki miodu 
• 50 ml jogurtu typu greckiego 
• 150-200 ml mleka 

Przygotowanie: 

1. Świeże maliny i truskawki umyjcie, z truskawek usuńcie szypułki. 
2. Wszystkie składniki umieśćcie w blenderze i zmiksujcie na gładkie smoothie. 
3. Przelejcie smoothie do szklanek lub ozdobnych słoików.  

                                                                                                             
                                                                                                

                                    SMACZNEGO! życzą: Julia Kinel i Martyna Sierak, kl. 7c 

 


	JUBILEUSZ 100-LECIA OSP W OLEŚNIE
	Sandomierz i Ujazd – klasy piąte i szóste          Dnia 16 maja 2022 r. uczniowie klas piątych, a 18 maja klas szóstych udali się na wycieczkę krajoznawczą   do Sandomierza. Uczestnicy rozpoczęli zwiedzanie od sandomierskiego Rynku i Bramy Opatowskiej...
	Bochnia i Kraków – klasy trzecie

