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WYWIAD-ÓWKA 
czyli spotkania z ciekawymi ludźmi 
 

Moim hobby jest praca ☺☺☺☺ 
ROZMOWA Z PANEM MIROSŁAWEM JURCZYKIEM- 
NAUCZYCIELEM JĘZYKA POLSKIEGO

 

Dzisiaj 

przybliżymy 

naszym 

czytelnikom 

postać pana              

„od 

polskiego”- 

Mirosława 

Jurczyka. Pan 

Jurczyk jest 

osobą bardzo zajętą, więc umawiamy się na 

wywiad w trakcie postoju na Rajdzie 

Szkolnym.  

 

 

- Czy możemy Panu zadać kilka pytań? 

- Oczywiście, pytajcie. 

- Jak długo pracuje Pan w szkole? 

- Od rana do wieczora. 

- Czy podoba się Panu ta praca? 

- Praca bardzo mi się podoba, a szczególnie 

współpraca z Panią Dyrektor, Gronem 

Pedagogicznym oraz pracownikami obsługi i 

administracji w naszej szkole, a przede 

wszystkim z kochanymi uczniami. 

- Czy są jakieś wady w tej pracy? 

- Nie ma… chociaż… wakacje są za długie. 

- Kim chciał Pan być w dzieciństwie? 

- Sobą i chyba mi się to udało. Czasami 

policjantem lub wojskowym. 

- Jakie jest Pana hobby? 

- Praca. Nie wyobrażam sobie innego. 

 

- Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? 

- Nie lubiłem szkoły… to był żart ☺. To było tak 

dawno, że nie pamiętam. 

-Jakie książki lubi Pan czytać? 

- Drukowane. 

- Jaki jest Pana ulubiony sport? 

- Piłka nożna. 

- Ulubiony kolor? 

- Zielony 

- Jakiego ucznia, albo uczennicę Pan 

zapamiętał i dlaczego? 

- Pamięta się większość uczniów, ale 

szczególnie tych, którzy wymagali najwięcej 

trudu wychowawczego. 

 - Czy zadaje pan dużo zadań domowych 

swoim uczniom? 

- Nie, troszeczkę… chyba, że jest taka potrzeba. 

-  Czy dzieci na Pana lekcji są grzeczni?  

- Grzeczność to ich drugie imię. 

- Czy uczniowie chętnie uczą się języka 

polskiego? 

- Trudno powiedzieć. Przynajmniej sprawiają 

takie wrażenie. 

- Jaką pamięta Pan najśmieszniejszą sytuację 

w szkole?  

- Jest ich tak dużo, ze trudno powiedzieć. Co 

chwile dzieje się coś śmiesznego. 

- Zbliżają się wakacje. Jakie ma pan plany, 

gdzie zamierza Pan wyjechać? 

 - Raczej nigdzie nie jadę. Zamierzam dobrze 

bawić się na miejscu. 

- Dziękujemy za wywiad i życzymy udanych 

wakacji. 

- Dziękuję. Wam też życzę udanych wakacji. 
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PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA… 
czyli rajdowa „Czwórka” 
 

Krzykawka, Rajd Wiosenny, 

Rajd Szkoły 
SPRAWOZDANIA Z RAJDÓW

Zaczęła się wiosna, a wraz z nią RAJDY !!! „Wędrownictwo” to świetna 

forma spędzania wolnego czasu: pogłębia miłość do ojczystego kraju, 

kształci wolę i charakter, rozwija wytrwałość i umiejętność radzenie 

sobie w trudnych sytuacjach życiowych, wytwarza serdeczną, 

koleżeńską atmosferę oraz szczególną więź między uczniem a 

nauczycielem.  

W pierwszym naszym rajdzie z okazji 150-rocznicy Powstania 
Styczniowego  wyruszyliśmy do Krzykawki, aby uczcić tym samym 
patrona naszej szkoły Francesco Nullo, który na tej właśnie polanie oddał 
swoje życie walcząc o naszą wolność. Po drodze przechodziliśmy przez 
zrekultywowane wyrobisko piasku w lesie  niedaleko Pomorzan. Na 
zdjęciu jesteśmy przy wyrobisku. Trasa biegła przez Karną i Laski. 

 
Naszym drugim rajdem był Rajd Wiosenny do Braciejówki. Prowadził 
on polnymi drogami obok Kosmolowa i Sułoszowej. Rajd ten 
organizowany corocznie jest corocznie przez nauczycieli SKKT. Pogoda 
była „wiosenna”, czyli deszczowa. Trochę zmokliśmy w trasie, chociaż 
w czasie największego deszczu udało nam się dotrzeć do szkoły w 
Braciejówce. A tam… pyszności. Dostaliśmy pieczone kiełbaski na 
gorąco- do tej pory na samo wspomnienie ślinka cieknie, pyszne soki i 
słodycze. Obejrzeliśmy również występy dzieci oraz wysłuchaliśmy 
bardzo ważnych gości: pana Feliksika,  pana Osucha i pani Gawron- 
prezes SKKT. 
 

 
Ostatnim rajdem w tym roku szkolnym był tradycyjnie XII 
już Rajd Szkolny. Wymyślony on został przez panią Jolantę 
Fatygę i Ewę Nycz. Obie panie - przewodniczki turystyczne 
postanowiły „zaszczepić” w dzieciach „chodziarstwo”. I tak 
powstała grupa „Łaziki”, która działa po dzień dzisiejszy, co 
roku w innym składzie. Tak też powstał pomysł wielkiego 
Rajdu Szkolnego. Rajd szkolny odbywa się już po raz 
dwunasty, w każdym roku mamy możliwość zakupienia 
znaczka rajdowego, który panie same projektują !!! (takie 
zdolne ☺ ). Dawniej rajdy były trochę dłuższe, do 

Krzykawy, Jaroszowca, Bukowna. Obecnie są to krótkie trasy. Jak mówią panie, chyba młodzież dawniej szybciej 
chodziła, a poza tym nie siedziała tak często przy komputerze, więc i kondycja była lepsza. Obecnie wędrujemy do 
Rabsztyna, Bogucina, Parcze. W tym roku było wyjątkowo gorąco, więc pani Ewa Nycz zarządzała częste postoje w cieniu 
drzew. Humory, jak zwykle, nam dopisywały, robiliśmy zdjęcia sobie i przyrodzie: byliśmy „napadani” przez żuki, komary, 
widzieliśmy uciekające przed nami jaszczurki. Po przybyciu do szkoły zostaliśmy przywitani przez Panią Dyrektor 
słodyczami. Było naprawdę super !!! Szkoda, ze takie rajdy nie odbywają się częściej. 
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Z NASZEGO PODWÓRKA … 
 

Dzień Ziemi W dniu 22.04.2013. 

obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień 
Ziemi. W tym dniu dzieci ubrały się na zielono, a klasy 2b i 
5b przygotowały przedstawienie- „Bajkę o Jasiu 
Śmiecialskim”. A było to tak… Jaś i Małgosia spacerowali po 
lesie, gdy nagle zza krzaków wybiegła Pani Natura i 
aresztowała chłopca za zaśmiecanie lasu. Jak łatwo się 

domyślić, bajka zakończyła się „happy end’em”, a Jaś , po 
wysłuchaniu skarg zwierząt postanowił się poprawić i 
dodatkowo segregować śmieci. Bajka wszystkim bardzo się 
podobała, a młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami. Po przedstawieniu odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursów ekologicznych: „Cuda z odpadów” oraz „Moda 
ekologiczna”. Najbardziej podobał się dzieciom konkurs 
modowy. Polegał on na tym, aby zaprojektować 
ekologiczny strój z papieru, plastiku itp. i zaprezentować go 
wszystkim uczniom. Konkurs wygrała Ola Ciępka z klasy 6. 
Wszystkie „atrakcje” tego dnia przygotowały panie: E.Nycz, 
V.Waśniowska i J.Ziarko. 
 
 

Święto Szkoły. Dzień 7 V 2013 r. był 

bardzo uroczysty. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i 

uczniowie SP 4 wspominali swojego patrona. 

Odbyła się uroczysta akademia, podczas której 

wierszem i piosenką uczniowie opowiadali o tej 

niezwykłej postaci. Szczególnego charakteru świętu 

nadali uczestniczący w niej goście z Włoch. Podczas 

Święta Szkoły rozstrzygnięto konkurs literacki dla 

szkół podstawowych  i gimnazjów pod tytułem „Dlaczego pamiętamy o płk Francesco Nullo?”.  

Wyrazem wdzięczności i sympatii za wkład w organizację wymiany uczniów tytuł „Przyjaciela Szkoły” Rada 

Pedagogiczna postanowiła przyznać pani Teresie Musiał – Casali. 

Dyrektor Anna Knapik z radością przyjęła ofiarowany szkole proporzec z herbem miasta Pontenure, a także 

albumy i wydawnictwa, w tym najnowszą książkę o Francesco Nullo, która ukazała się w Bergamo w 150 

rocznicę jego śmierci. Zaproszeni goście obejrzeli wystawę prac plastycznych poświęconych FrancescoNullo, 

zwiedzili szkołę i dokonali wpisów do szkolnej kroniki. Ten piękny, słoneczny dzień na długo pozostanie w 

pamięci tych, którzy uczestniczyli w tej podniosłej uroczystości. 
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Z NASZEGO PODWÓRKA … 
 

Mini fotorelacja z „Festynu Rodzinnego” 
 

Oj, działo się działo !!! Nie straszna nam była deszczowa pogoda, zimno i wilgoć. Bawiliśmy się 
super. Oto krótka fotorelacja z imprezy. Poznajecie siebie, swoich rodziców i nauczycieli? 
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O NAS SAMYCH … 
 

SZKOLNA LIGA MISTRZÓW 
W dniu 12.04.2013 r. na sali gimnastycznej odbył się TURNIEJ 

PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT O MISTRZOSTWO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ nr 4 w OLKUSZU.  Do zmagań sportowych 

zgłosiło się 25 uczennic z klas IV – VI, które rywalizowały w 

drużynach 4-osobowych. Każda z sześciu drużyn wymyśliła 

sobie nazwę swojego zespołu. Po kilku godzinach 

współzawodnictwa i rozegraniu 9 meczy okazało się wreszcie 

kto zdobył Mistrzostwo Naszej Szkoły w Piłce Ręcznej: 

zwyciężyły dziewczęta z kl.VI b tworzące zespół o nazwie 

„Quatre amies.”  

 

„II Noc w Szkole” W nocy z 21 na 22 czerwca odbyła się druga już impreza dla najzdolniejszych/ 

najpracowitszych uczniów naszej szkoły. Na noc przybyli uczniowie z klas 4-6- w sumie 36 osób. Były 

podchody z zagadkami, mini zawody sportowe oraz dyskoteka i tradycyjnie oglądanie filmów do 

białego rana. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, a mama Karoliny Zębik z klasy 5b ufundowała dla 

wszystkich uczestników przepyszne słodycze (krówki, kukułki, tweeks’y, marsy i wiele innych), za co 

gorąco DZIĘKUJEMY. Mamy nadzieję, że impreza ta będzie zachętą dla naszych uczniów, aby w 

przyszłym roku szkolnym również pracowali  tak, aby uzyskać świadectwo z paskiem. Dziękujemy 

wszystkim z dobrą zabawę i kulturalne zachowanie.  Organizatorki: J.Fatyga, E.Starosta, J.Ziarko. 
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 Kupon na „niepytanie” 

Kupon ten może być wykorzystany przez ucznia tylko w jednym dniu, na 
wszystkich godzinach lekcyjnych.  Nauczyciel, któremu uczeń okaże „kupon” 
zobowiązany jest wpisać datę i podpisać się po lewej stronie „kuponu”.  

Kupon można wykorzystać tylko raz w okresie od 1.09.13. do 15.10.13.  

 

 
 
 
 

Redakcja naszej gazetki życzy wszystkim 
czytelnikom i sympatykom udanych i słonecznych 

wakacji !!! 
 

Zachęcamy też do robienia zdjęć i opisywania swoich wakacyjnych przygód oraz przesyłania 
swoich relacji z wakacji na adres elton01@interia.pl Najciekawsze prace/ przygody zostaną 
wydrukowane w październikowym wydaniu „Czwóreczki” 

 
Pamiętajcie też o BEZPIECZENSTWIE, abyście mogli wrócić do szkoły  
cali i zdrowi.  


