
Dzień Babci i Dziadka 
Francuzi od niedawna świętują ten 
szczególny dzień. Ich Fete des Grand-
meres przypada na pierwszą niedzielę 
marca. 
 
      W Japonii nie obchodzi się Dnia 
Babci                  i Dziadka, a Dzień Sza-
cunku dla Wieku (jap. Keiro no Hi). 
Święto to obchodzone jest rokrocznie, od 
1966 r. w dniu 15 września. 
 
       Włoskie początki święta Babci i 
Dziadka mają swe korzenie w Lombardii. 
Tam właśnie, po raz pierwszy oficjalnie, 
obchodzono ten dzień... dwa lata temu. 
Patronat nad świętem objął prezydent 
Włoch. Na obchody wybrano szczególną 
datę - 2 października - kościelne święto 
aniołów stróżów. 
 
        Wielka Brytania Dzień Babci - 
Grandmother Achievement Day - świętu-
je 11 lutego.  
 
      W Meksyku Día de Abuelos – Świę-
ta Dziadków - obchodzi się w czerwcu. 
 
 

 

Niechaj Dziadzio z Babunią tak nam 
długo żyją, 
póki komar i mucha morza nie wypiją. 
Oj, ty mucho, ty komarze, pijcie wodę 
powoli, 
aż się Babcia i Dziadzio nażyją do woli!  

 

 

 

       Babcię i Dziad-
ka wszyscy kocha-
my. Wdzięczność, 
miłość, szacunek 
każdego dnia Im 
okazujemy. Jednak 
21 i 22 stycznia,      
w Polsce, w sposób 
szczególny wyraża-
my to, co czujemy 
do Nich.   

         Nikt jednak nie potrafi powiedzieć, 
dlaczego akurat tym datom przypisano 
szczególne znaczenie w okazywaniu mi-
łości i wdzięczności Dziadkom. W pol-
skich kalendarzach zapisy: „Dzień Bab-
ci” i „Dzień Dziadka” znalazły się w 
latach 60 i 70 XX wieku. W latach 90 
XX wieku papież Jan Paweł II zapropo-
nował, by uczynić 26 lipca Dniem Dziad-
ków, bo to dzień świętych Anny        i 
Joachima, dziadków Jezusa.  
 

Jak i kiedy obchodzone  
są te święta w innych krajach.... 

 
 W Bułgarii natomiast Dzień Babci – 
Babin den – świętowano kiedyś 8 stycz-
nia (według kalendarza juliańskiego), 
dzisiaj, mimo oficjalnego zatwierdzenia 
kalendarza juliańskiego, Babin den, po-
dobnie jak w Polsce, w niektórych mie-
jscowościach świętowany jest 21 
stycznia lub 20 stycznia. 
    Co ciekawe, w tym dniu nie tylko 
świętują bułgarskie babcie, ale i mamy 
oraz dzieci!           W bułgarskich wio-
skach w tym dniu uwaga skupia się na 
dziecku narodzonym w ostatnim roku. 
Mama tego dziecka wraz z nim odwiedza 
tego dnia krewnych obdarowując ich 
prezentami           i życząc im zdrowia. 
 
    Amerykanie odwiedzają swoich 
Dziadków    w pierwszą niedzielę po 
“Święcie Pracy”, czyli około 9 - 10 wrze-
śnia. Amerykańska historia tego święta 
wiąże się z pewną gospodynią domową          
z Fayette County w zachodniej Wirginii - 
Marian McQuade. Przekonała ona grupę 
osób, aby poświęcając dzień w kalenda-
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Dobry zwyczaj wypożyczaj!  

Pani Grażyna zachęca do 
wypożyczania książek! 
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W grudniu 2015 r. w kla-
sach I – III odbył się mię-
dzyklasowy konkurs na 
portret Mikołaja. 
I  miejsce zajęła Marty-
na Buraczewska  z klasy 2 
a 
II - Karol Karaś, Ma-
ciej Sienkiewicz, Łu-
kasz Ladziński  z kl.  3 b 
III - Rozalia Mikielska z 
 kl. 3 a 
Nagrody ufundowała wy-
chowawczyni kl. III b, pani 
Weronika Gaworska. 
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Konkurs na portret Świętego Mikołaja 

dzielił się z młodymi ludź-
mi swoją wiedzą, doświad-

czeniem i radością, którą 
dają mu wyprawy w miej-

s c a 
„nieodkryte”. 
Słuchając opo-
wieści płyną-
cych z ust 
c z ł o w i e k a 
zafascynowa-
nego odkrywa-
niem, wiedza 
przekazana w 
ten sposób na 
pewno szyb-
ciej trafi do 
odbiorców i 
zostanie z ni-
mi na dłużej. 
Niewątpliwie 
na długi czas 
w pamięci 
uczniów zosta-
nie opowieść i 
fotografia ką-
pieli błotnej 
w wulkanie.  
    Bardzo 
d z i ę k u j e m y 
Panu Andrze-
jowi Malinow-
skiemu za 
rozbudzającą 
c i e k a w o ś ć 
ucznia lekcję. 

A.S 
 

 

Lekcja z podróżni-
kiem 

 
    1 grudnia 2015 r. 
uczniowie klas I – 
III Szkoły Podsta-
wowej uczestniczyli 
w niecodziennych 
zajęciach, zajęciach, 
które przeniosły nas 
w odległe strony 
świata. Odbyło się 
to za sprawą pana 
Andrzeja Malinow-
skiego, znanego w 
naszym środowisku 
nauczyciela - po-
dróżnika . Opowia-
dał on o najpopular-
niejszych dziecię-
cych zabawach po-
cząwszy od Stanów 
Zjednoczonych po-
przez Azję, na Au-
stralii kończąc. O 
domach tubylców, 
ich zwyczajach i 
problemach. Przy-
wiózł ze sobą pa-
miątki z podróży: 
naczynia chińskie, 
kimono damskie i 
męskie, szale, pasy, 
bumerang… Po-

        ZIMA 

Lekcja z podróżnikiem 
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BEZPIECZNE FERIE 
Ferie zaczynają się 25.01.2016r.  
Trzeba zachować ostrożność!! 
1. Nie zjeżdżajcie na sankach w pobliżu 
drogi. 
 
2.Nie rzucajcie się śnieżkami z kamie-
niem w środku. 

3.Nie chodźcie po lodzie. Nawet kiedy 
będzie się wam wydawało, że jest gru-
by. 

 
4.Nie rzucajcie śnieżkami w nadjeżdża-
jące samochody. 
 
5.Nie grajcie w hokeja na ulicy. 

Zebrane pieniądze w tym roku zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla od-
działów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. 
 
W niedzielę, 10 stycznia 2016 roku, 120 tysięcy wolontariuszy 24. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wyszedł na ulice również naszego miasta. Najbardziej znaną wolonta-
riuszką w naszej szkole jest pani Katarzyna Fiećko. To dzięki niej organizowane były loterie, 
dyskoteki i zbiórki pieniędzy w naszej placówce.  Przez 23 lata działalności Fundacja WOŚP 
zakupiła sprzęt medyczny wydając blisko 650 mln zł zebranych w corocznych Finałach. Suk-
ces Orkiestry jest sukcesem wszystkich, którzy chcą pomagać przekazując datki zarówno w 
dniu zbiórki, jak i w trakcie całorocznej działalności Fundacji.   

  

Bezpieczne ferie 



\ 
1 stycznia – Nowy Rok, Światowy Dzień 
Pokoju 
6 stycznia - Polska - Dzień Filatelisty,  Uro-
czystość Objawienia Pańskiego (potocznie: 
Trzech Króli)  
10  stycznia - Dzień Sprzątania Biurka 
21 stycznia – Dzień Babci 
22 stycznia – Dzień Dziadka 
 
1.01.1560 – nadanie praw miejskich Olecku 
1995 – denominacja złotego (w stosunku 10 
000:1). 
1867 - szwedzki chemik Alfred Nobel wypro-
dukował dynamit 
1860 - w Królestwie Polskim wyszedł pierw-
szy polski znaczek pocztowy 
1989 – utworzenie Wigierskiego Parku Naro-
dowego 
3.01.1993 – pierwszy koncert Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 

4.01.1785 – ur. się Jacob Grimm, niemiecki pisarz (zm. 
1863) 
4.01. 2011 -  częściowe zaćmienie słońca  
5.01.1946 - w Warszawie wyruszył w trasę pierwszy 
trolejbus. 
8.01.1884 – ur. Kornel Makuszyński, polski pisarz, kry-
tyk (zm. 1953), napisał m.in. „Szatana z    siódmej klasy” 
9.01.1945 – ur. Małgorzata Musierowicz, polska pisarka, 
napisała m.in. „Kwiat kalafiora” 
9.01 2011 - XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 
12.01. 1628 – ur. Charles Perrault, francuski bajkopisarz 
(zm. 1703) 
17.01. 1732 – ur. Stanisław August Poniatowski, król 
Polski 1764-1795 
22.01.1863 - wybuch powstania styczniowego  
          1921 – ur. K. Kamil Baczyński, poeta 
23.01.1793 – drugi rozbiór Polski 
23.01.1964 – pierwsza próba przeszczepienia serca 
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Kalendarium 

Straw) 
4. Ubaw po pachy (Dog Days) 
5. Przykra prawda (The Ugly Truth) 
6. Biała gorączka (Cabin Fever) 
7. Trzeci do pary (The Third Wheel) 
8. Zezowate szczęście (Hard Luck) 
9. Droga przez mękę (The Long Haul) 
10. Old School 
 
Pozostałe książki: 

1. The Wimpy Kid Movie Diary 
2. Dziennik cwaniaczka Zrób to sam! (The 

Wimpy Kid Do-It-Yourself Book) 

Za oknem śnieg. Nudzi wam się? 

Poczytajcie sobie!  

DZIENNIK CWANIACZKA 

Książka opowiada o życiu 13-
letniego chłopca, Grega Heffley-
a, mieszkającego w Stanach 
Zjednoczonych. Greg chodzi do 
gimnazjum i w humorystyczny 
sposób opowiada o swoim życiu 
i wydarzeniach szkolnych w pro-
wadzonym przez siebie dzienni-
ku. Najlepszym przyjacielem 
chłopca jest Rowley Jefferson. 
Greg ma starszego brata, Rodric-
ka, a także młodszego, Manny'-
ego.  

 

Książka doczekała się dziesięciu 
części: 

1. Dziennik cwaniaczka (Diary 
of a Wimpy Kid) 

2. Rodrick rządzi (Rodrick Ru-
les) 

3. Szczyt wszystkiego (The Last 

Połowa chłopaka 

ZIMA 

1. Jak się Pan czuje w naszej szkole, 
jakie były pierwsze wrażenia, a jakie 
teraz? 
 
W naszej szkole czuje się bardzo do-
brze. Pracę w niej zacząłem 1 września 
1994 r. Mieściła się ona wówczas przy 
ulicy Kolejowej 33 w miejscu obecnej 
SP3. SP3 natomiast była przy ul. Nocz-
nickiego (budynek obecnej Biedronki. 
Po wybudowaniu szkoły na osiedlu 
Siejnik w 1998 r. SP4 przeniesiono do 
budynku, w którym obecnie się znajdu-
jemy. Budynek przy ul. Kolejowej 
przez 2 lata stał pusty. W wyniku refor-
my oświaty z 1999 r. Urząd Miejski w 
Olecku otrzymał fundusze na jego re-
mont, gdzie w 2000 r. przeniesiono 
SP3, ponieważ jej siedziba była w tak 
fatalnym stanie, że nadawała się o tylko 
do rozbiórki. W kilka lat później wybu-
dowano tam dzisiejszą Biedronkę, po-
zostawiając część murów ze starej 
SP3.).  SP 4 na Siejniku mieściła się w 
dwóch budynkach. Oprócz obecnego 
był też mniejszy w miejscu dzisiejszego 
Sądu Rejonowego. W 1999 r. powstały 
w Polsce pierwsze gimnazja. Mały bu-
dynek SP4 (obecnie Sąd) przeznaczono 
na siedzibę Gimnazjum nr 1 w Olecku, 
które po 5 latach przeniesione zostało 
do budynku SP4, czyli budynku, w któ-
rym dzisiaj jesteśmy. W 2005 r. z obu 
szkół utworzono Zespół Szkół w Olec-
ku, który funkcjonuje już 11 rok. Po 
przeniesieniu SP4 na Osiedle Siejnik w 
1999 r. wygrałem konkurs na stanowi-
sko nowo tworzonego Gimnazjum nr 1 
w Olecku, które pełniłem przez kolejne 
6 lat. W 2005 r. wygrałem konkurs na 
stanowisko Zespołu Szkół w Olecku 
(składającego się z SP4 i Gimnazjum nr 
1). W 2010 r. Burmistrz Olecka prze-
dłużył mi powierzenie stanowiska dy-
rektora na kolejne 5 lat. W ubiegłym 
roku wygrałem ponownie konkurs na 
stanowisko dyrektora, które obecnie 
pełnie. Praca w szkle była moim marze-
niem od szkoły średnie. Lubiłem i lubię 
nadal pracę z dziećmi i młodzieżą. Or-
ganizowałem dla uczniów wycieczki 
zagraniczne (w czasie pracy w szkole w 
Kowalach Oleckich), biwaki, wyciecz-
ki. Byłem opiekunem Samorządu 
Uczniowskiego, założycielem i opieku-
nem gazetki szkolnej „Czwórka” i 
„Gimzeta”, opiekunem sklepiku szkol-

nego. 
 
 
2. Co najbar-
dziej ceni Pan 
w swojej pra-
cy? 
 
N a j b a r d z i e j 
cenię możli-
wość pracy z 
dziećmi i młodzieżą. Cenię także możliwo-
ści ciągłego doskonalenia i dokształcania 
swoich umiejętności i kwalifikacji oraz to, 
że jestem wśród ludzi, którzy są kreatywni, 
odpowiedzialni, mają wiele pomysłów, 
poszukujących  nowych wyzwań i rozwią-
zań. Miło jest widzieć, jak bardzo młodzi 
ludzie rozwijają swoje możliwości i z 
„milusińskich paluszków” wyrastają na 
poważnych, odpowiedzialnych, zdolnych 
młodych ludzi, przerastających nas nauczy-
cieli nie tylko wzrostem ale także wiado-
mościami, umiejętnościami, osiągnięciami. 
Cieszę się sukcesami naszych uczniów i 
nauczycieli. Martwią mnie ich porażki i 
trudności, na jakie napotykają, a których 
nie dają rady pokonać. 
 
3. Jakiego przedmiotu Pan uczył w na-
szej szkole? 
Uczyłem historii oraz wiedzy o społeczeń-
stwie. 
 
4. Jak to się stało, że postanowił Pan u-
czyć/pracować w szkole? 
Jak wcześniej mówiłem jest to moja wyma-
rzona praca. Myślałem o podjęciu studiów 
już w szkole średniej. Po rozpoczęciu stu-
diów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Olsztynie po I roku studiów postanowiłem 
sp r a wdz i ć  s woj e  k om p et en c j e /
predyspozycje zawodowe pracując w czasie 
wakacji jako opiekun kolonii. Utwierdziłem 
się wówczas w przekonaniu, ze jest to to, 
co chcę w życiu robić, czyli pracować z 
dziećmi i młodzieżą. I tak zostało do dzi-
siaj. 
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Wywiad z Panem Dyrektorem    
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Wywiad z Panem Dyrektorem c.d. 
nym zdaniem rozwijajmy się i działajmy 
a będziemy bliżsi ideałom a być może 
będziemy wzorami dla innych osób, 
jeśli nie w całości to przynajmniej c.d.. 
niektórych dziedzinach. 
 
7. Czy pamięta Pan swoje pierwsze 
lekcje? Jak zachowywali się ucznio-
wie? Czy organizował Pan dla nich 
konkursy? 
 
Pamiętam swoją pierwszą lekcje. Była 
to godzina wychowawcza z moją klasą 
(kl. VI w ówczesnej 8-klasowej szkole 
podstawowej w Kowalach Oleckich), 
której wychowawstwo przydzielono mi 
w pierwszym roku mojej pracy. Zacho-
wania uczniowskie były podobne do 
dzisiejszych, czyli „rozrabiaki” próbo-
wały na ile można sobie pozwolić z no-
wym wychowawcą. Po pierwszych 10 
minutach lekcji pomyślałem sobie „ca ja 
tu robię”, po tym jak jeden z moich wy-
chowanków chciał popisać się i zaczął 
opowiadać jak to spędzał wakacje, które 
właśnie dzień wcześniej się zakończyły. 
Był to jednak jedyny moment zawahania 
się w mojej pracy pedagogicznej. Zrozu-
miałem wówczas na własnym przykła-
dzie, że uczniowie pozwolą sobie na 
tyle, na ile pozwoli im ich nauczyciel/
wychowawca. Jest to aktualne do dzisiaj 
mimo olbrzymich zmian społecznych i 
zmian w postawach młodych i nie tylko 
młodych ludzi, które zaistniały od tam-
tego czasu, czyli od 1990 r. 
 
8. Czy ma Pan satysfakcję ze swojej 
pracy? 
 
 Praca pedagoga/nauczyciela jest wy-
zwaniem. Wyzwaniem, które z biegiem 
upływającego czasu i zmian społecz-
nych a także technologicznych.  Wpły-
wa na to między innymi łatwa dostęp-
ność do wiedzy/informacji, możliwość 
uczenia się z pominięciem szkoły, coraz 
więcej wymagań wobec szkoły i na-
uczycieli, zagrożenie bezpieczeństwa. 
Być nauczycielem w dzisiejszych nie 
jest łatwo. Jest to praca dająca dużo sa-
tysfakcji i możliwości rozwoju. Cieszę 
się, że jestem nauczycielem i pracuję w 
szkole. 

5. Planuje Pan zmienić coś w naszej szko-
le? 
 
W szkole planujemy na najbliższe lata mię-
dzy innymi następujące działania 
- modernizację asfaltowych boisk, a przy-
najmniej jednego z nich i utworzenia na ich 
bazie boiska ze sztuczną nawierzchnią, 
- utworzenie sali integracji sensorycznej,  
- rozbudowę siłowni zewnętrznej i placu 
zabaw, 
- zapewnienie szafek w szatniach klasom, 
które ich jeszcze nie mają, 
- unowocześnienie wyposażenia szkoły 
(pomoce dydaktyczne, komputery, meble, 
malowanie ścian i korytarzy, wymiana ostat-
nich starych okien na nowe), 
- pozyskanie mobilnego zestawu z 25 lapto-
pami do prowadzenia zajęć z wykorzysta-
niem technologii komputerowych (ICT), 
 - rozwijanie działalności nowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Tryton, który jest 
obecnie w trakcie tworzenia, 
- pozyskanie środków z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego (EFS) na prowadzenie 
zajęć pozalekcyjnych. 
 
6. Według Pana nasza szkoła jest idealna? 
Ideały są to stany nieosiągalne. Ideały należy 
według mnie traktować jako stan rzeczy, do 
którego należy dążyć. Człowiek, który uwa-
ża, że stał się ideałem przestaje się rozwijać i 
jest po prostu nudny oraz popada najczęściej 
w marazm, chociażby dlatego, że ciągle jest 
taki sam. Sensem życia jest ruch, zmienność, 
rozwój, pragnienia, dążenia, marzenia, które 
powinno się mieć i zmierzać do ich realiza-
cji.  
Podobnie jest z instytucjami w tym z naszą 
szkołą. Nie jest ona idealna i nigdy nią nie 
będzie, chociażby dlatego, że szkoła to lu-
dzie. Każdy z nas ma inne wyobrażenie ide-
ału. Ważne jest, aby szkołę udoskonalać i to 
najlepiej wspólnie nauczyciele, uczniowie i 
rodzice. Doskonaląc siebie, dążąc do ideału 
zapewniamy sobie i tym samym szkole, ale 
także i naszemu otoczeniu polepszenie stanu 
z gorszego na lepszy lub z lepszego na jesz-
cze lepszy lub z obecnego na inny, który dla 
jednych będzie lepszy a dla innych gorszy. 
Wszystko zatem w naszych rękach a raczej 
głowach i chęciach. Nie oglądajmy się na 

 

 
Paula z klasy V b - Tak, 
dostałam wszystko, co 
chciałam i spędziłam czas 
z rodziną. 
 
Rozalia z klasy V b- Do-
stałam 
wszystko i 
bardzo się 
cieszę z mo-
ich prezen-
tów. 
 
Łucja z klasy 
VI a- Chcia-
łam dostać 
telefon   i go 
dostałam. 
 
Pan Jarosław 
Bagieński- Tak, 
kupują nowych 
piłkarzy do Legii 
Warszawa. 
 
Pani Aneta Skrzypiec- 
Tak, dostałam mój wy-
marzony prezent. 
 
Pani Ewa Iwanowska- 
Dostałam prezent, który 
mi się bardzo podoba. 
 
Pan Stanisław Kopycki 
(dyrektor szkoły)- Moim 
marzeniem jest wybranie 
się z cóką do Londynu. 
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Lena Czapleje-
wicz klasa 0 – moje 

marzenie się spełniło, 
dostałam: Playdoh- Szalo-
ny fryzjer, klocki Lego dla 
dziewczyn i płytę z bajką 
Masza i Niedźwiedź. 
 
Zosia Reczko klasa 1- 
moje marzenie się ziściło, 
dostałam : grę Jenga, ko-
raliki Bidas, samolot dla 
Littles Pet Shop. 
 
Marysia Banach klasa 2- 
moje marzenie się zreali-
zowało, dostałam: MP4     
i dekoracje do strojenia 
włosów. 
 
Asia Bednarska klasa 3 – 

spełniło się, dostałam: 
pluszowego misia, kolczy-
ki i łańcuszek. 


