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ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. GEN. A. CHRUŚCIELA W GNIEWCZYNIE

KURIER SZKOLNY

„Cyfrowa Szkoła” to pierwszy, ważny krok
do przejścia polskich szkół z „epoki kredy”
do ery cyfrowej.

Szkoła -
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nasz drugi dom

NOWY ROK SZKOLNY I NOWY SAMODZĄD WUBRANY
W DEMOKRATYCZNYCH WYBORACH
Justyna Kozak– przewodnicząca
Weronika Konieczny- zastępca przewodniczącej
Justyna
Kozak– przewodnicząca
Kacper
Wasilewski–
skarbnik
Weronika
zastępca przewod.
Anna Ryfa - Koniecznysekretarz
Kamila
Grabowiecsekretarz
Kacper Wasilewski– skarbnik
Paula Konieczna
- sekcja sportowa SP
Anna
Ryfa - sekretarz
Aleksandra Rzeczyca - sekcja sportowa Gim.
Kamila Grabowiec- sekretarz
Organizacja dyskotek SP: Wiktoria Dąbrowicz

Jaka jest
Justyna?

Paula Konieczna - sekcja sportowa SP
Aleksandra Rzeczyca - sekcja sportowa Gim.
Kalendarz
rokuSP:
szkolnego
Organizacja
dyskotek
Wiktoria 2012/2013
Dąbrowicz
Organizacja dyskotek Gim.: Robert Gardziel
3 września 2012 r.
14 października 2012 r.
- niedziela

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych.
Dzień Edukacji Narodowej.

1 listopada 2012 r.
- czwartek
11 listopada 2012 r.
- niedziela
30 listopada 2012 r.
- piątek
6 grudnia 2012 r.
- czwartek
23 – 31 grudnia 2012 r.

Dzień świąteczny ustawowo wolny od zajęć –
Wszystkich Świętych.
Święto Niepodległości.

11 – 24 lutego 2013 r.
7 luty 2013 r.
- czwartek
9 luty 2013 r.
- sobota
12 luty 2013 r.
- wtorek

Andrzejki
Mikołajki
Zimowa przerwa świąteczna.
Ferie zimowe województwo: lubelskie. Łódzkie,
podkarpackie, pomorskie, śląskie.
Tłusty czwartek
Ostatnia sobota karnawału.
Ostatki

13 luty 2013 r.
- środa
14 luty 2013 r.
- czwartek
21 – 22 marzec 2013 r.

Popielec

28 marca – 2 kwietnia
2013 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

Przyszła kryska
na Matyska :)

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w
szkole podstawowej.
Szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla uczniów, których rodzice
nie mogą zapewnić opieki (§ 6a).
Dzień świąteczny ustawowo wolny od zajęć – Międzynarodowe Święto Pracy.
Dzień wolny – Święto Konstytucji 3 Maja.

1 maja 2013 r.
- środa
3 maja 2013 r.
- piątek
7 maja
- wtorek
30 maja 2013 r.
- czwartek
28 czerwca 2013 r.

Dzień Zakochanych - Walentynki
Rekolekcje

Święto Szkoły. Prezentacja projektów.
Boże Ciało
Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych.

Znam ją dosyć dobrze.
To moja koleżanka z klasy.
Jest miłą i uczynną dziewczyną.
Jest bardzo kreatywna– pomysłów
w każdej dziedzinie ma mnóstwo.
Posiada specyficzne poczucie humoru. Umie rozbawić każdego,
niekoniecznie używając do tego
słów. Czasami wystarcza mimika
twarzy. Justyna to barwna osobowość. Jest szczególnie uzdolniona
muzycznie, mianowicie świetnie
śpiewa. Jest życzliwa. Pomaga,
doradza lub odradza. Zawsze można na nią liczyć. Jeżeli coś ją zdenerwuje, lubi powiedzieć to, co
myśli. Justyna będzie wspaniałą
przewodniczącą. Dzięki jej pomysłom życie w szkole wcale nie będzie nudne.
Anna :)
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
• 2 listopada – piątek 2012 r.
• 2 maja – czwartek 2013 r.
31 maja – piątek 2013 r.
KONIEC I SEMESTRU 25 I
(piątek) 2013 r.
FERIE !!!
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DZIEŃ CHŁOPAKA
Mamy nadzieję, że nie pogniewacie
się za te drobne złośliwości. Przecież
wiecie, że....

Świat bez Was: mocnych, przystojnych,
inteligentnych... nie do wyobrażenia!!
KTO JEST KIM???
Pamięć wybiórcza!
Przykład:
Zna wyniki wszystkich rozgrywek
klubów piłkarskich, a o urodzinach
dziewczyny nigdy nie pamięta.
Powód:
Tak jak większość chłopców nie potrafi okazywać
swoich uczuć (sposób na wykręcenie się z trudnej
sytuacji). Boi się krytycznej oceny ze strony innych,
że nie jest idealny i nie potrafi czegoś zrobić.

W obecności kumpli do poznania!

zmiana nie
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Romeo ...?
Przykład:
Daje dziewczynie zeschłe badyle
i stare serduszko i uważa, że się
bardzo wysilił.
Powód:
Chłopak ten uważa, że to i tak za dużo. Zawsze ma wymówkę, że inne dziewczyny tylko marzą o tym, by dostać coś od niego. Jego zdaniem wierszyk i kartka na
Walentynki to przeżytek. O kwiatach w ogóle nie
wspomina. Myśli, że taki sposób wyrażania uczuć jest
dla "maminsynków".

Supermen - to ja!
Przykład:
Niezależnie od opinii kolegów potrafi stanąć po stronie
słabszego. Jest odważny i szaleją za nim wszystkie
dziewczyny. Potrafi się wysilić, by zaimponować swojej
sympatii. To ona jest u niego na pierwszym miejscu.
Powód:
Stara się zrobić wszystko, by zadowolić swoją dziewczynę, jest czuły i troskliwy, inteligentny i miły - prawdziwy okaz. Nie obchodzą go inne dziewczyny, biegające za nim - liczy się tylko ona. (Gdzie tacy chłopcy???)

Przykład:Gdy spotyka się z dziewczyną, jest czuły i kochający, lecz gdy na
horyzoncie pojawiają się kumple zaŻYCZYMY CHŁOPCOM WSZYSTKIEGO
czyna zachowywać się jak kretyn.
Powód:
NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA
"Mięczak" - to wyjaśnia wszystko.
Tacy chłopcy nie lubią, gdy się nimi
rządzi. A jeśli koledzy uznają, że jest komuś posłuszny - uważają, że jest "cieniasem" i już nie należy do
ich paczki. (Ale głupota!)
Pieczenie kiełbasy
Nieśmiały w każdym calu! - O nie!
przy ognisku to
Przykład:
doskonały sposób
Kiedy ktoś go pyta, co się stało, on patrzy w podłogę
na integrację. Nie
i wzdycha.
ma klas, ławek,
Powód:
obowiązków szkolChłopcy ci mają w pamięci zapisanych i dyscypliny.
ne: "Prawdziwy mężczyzna nie płaZero
stresu!
cze". Uważają, że płacz to zajęcie
Wystarczy
dobry
dla dziewczyn. Lepiej im chodzić
humor i zabawa.
jak chmura gradowa i wyżywać się
na innych, niż zwierzyć się komuś.
Tak było 11 października.
Wspólne
(Idiotyczne.)
zabawy
Zakompleksiony
w chłodne
Przykład:
popołudnie
Godzinami potrafi myśleć o jedogrzewane
nym. Na przerwach włóczy się
blaskiem
po korytarzu. Nie rozmawia z niognia twokim.
rzyły niepoPowód:
wtarzalny
Ten chłopiec boi się odezwać do
klimat do
kogoś, by nie zostać odrzuconym. Jego nieśmiałe
integracji. .
spojrzenie mówi o jego delikatnej naturze. Potrzebuje
edną
steśmy j
on pomocy, dobrego przyjaciela - by wyjść z komje
z
a
r
e
T
rodziną
pleksów. Może Ty mu pomożesz?
wspólną

Str. 4

C

i

e

k

a

w

o

s

t

k

i

70
65
60

56

procenty

50
40
32
30
23
20

19

17
13

10

11 11 11

13
8

10

10
1

j.

p
j.a ols
ng ki
j.n iels
ie
m ki
ie
c
hi ki
s
ge t or
og i a
ra
fia
W
bi O S
ol
og
ia
c
m he
at m
em i a
at
yk
a
in fiz
fo yk
rm a
at
yk
a
W
pl -F
as
t
te yka
ch
ni
k
re a
lig
ia

0

Czy jesteś zaskoczony???
Zobaczmy co na ten temat sądzą uczniowie naszej szkoły.

Fizyka powinna zniknąć
z planu lekcji. Moim drugim znienawidzonym
przedmiotem jest język
angielski. Rozumiem,
że powinniśmy się uczyć
języków obcych, ale bez
przesady!

W-F jak najbardziej
zasługuje na swoje
miejsce w wynikach
ankiety. Większość
z nas lubi sport. Nie
dziwie im się. Tu nie
trzeba się uczyć. :)

Moim ulubionym przedmiotem jest
język angielski.
Dzięki niemu mogę porozumiewać się z obcokrajowcami kiedy wyjeżdżam za granice.

Według mnie na
drugie miejsce zasługuje język polski.
Jesteśmy Polakami
i powinniśmy mówić poprawnie.

Najbardziej lubię WF,
ponieważ lubię sport .
Sport jest dla mnie
wszystkim.

K u r ie r S z k o ln y
Nasza Szkoła Podstawowa w
Gniewczynie Łańcuckiej właśnie
go postawiła. Jesteśmy pierwszą na
Podkarpaciu szkołą, która już w
całości posiada zainstalowany
sprzęt i będzie realizowała pilotażowy program pracy dydaktycznej z
elektronicznymi narzędziami
przez cały bieżący rok szkolny.
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„Cyfrowa Szkoła”
„Cyfrowa Szkoła” to
pierwszy, ważny krok
- co to takiego?
do przejścia polskich To nazwa rządowego programu dofiszkół z „epoki kredy” nansowania dla Szkół Podstawowych
do ery cyfrowej.
zakupu pomocy dydaktycznych roz-

wijających Technologie Informacyjn o - K o m u n i k a c y j n e
(TIK) w nauczaniu. Od września 2012
do 31 sierpnia 2013 roku uczniowie
Jaki to sprzęt!
klas IV- VI oraz nauczyciele uczestniSiedem pomieszczeń klasowych
czyć będą w pilotażowym programie
zostało wyposażonych
wykorzystywania otrzymanego cyfrow nowoczesne pomoce dydakwego sprzętu w pracy dydaktycznej
tyczne, wśród, których są m.in.:
monitorowanym
przez MEN. Cały
tablice interaktywne, projektory
projekt obliczony został na kwotę
multimedialne, głośniki. Ponadto
170
tyś.
zł.
Gmina
musiała wnieść wkład własny tj.
szkoła została wyposażona w 33 przenośne
20
proc.
kwoty,
o
którą
ubiegała się szkoła. Według
komputery wraz z oprogramowaniem. Uczniowie oraz nauczyciele zakwalifikowani do pro- Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniki pilotażu będą
bowiem miały wpływ na planowany wieloletni program
gramu będę mieć możliwość korzystania
cyfryzacji szkół. Pilotaż obejmie ok. 380 publicznych
z mobilnego sprzętu komputerowego
Dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, ma- s z k ó ł p o d s t a w o w y c h w c a ł e j P o l s c e .
my nabyć kwalifikacje niezbędne do funkcjo- Jedną z nich jest nasza szkoła - Szkoła Podnowania w społeczeństwie informacyjnym.
stawowa w Gniewczynie.

Aby w ciągu dnia łatwiej zachować spokój, znajdź
swój obiekt do medytacji.
W tym celu wyszukaj przedmiot, który coś dla
Ciebie znaczy i na który możesz potem kierować
wzrok. Może to być piękna muszla, jakaś szczególna roślina, mała figurka, obraz z kojącym oczy
pejzażem. Jeśli wolisz możesz się zdecydować na
krzyż lub posążek Buddy. Najważniejsze, aby ów
przedmiot miał określone znaczenie w Twoim życiu i żeby emanowała z niego harmonia.
Miejsce, w którym umieścisz go w swoim domu,
stanie się twoim kącikiem do medytacji. Każdorazowo, gdy na niego spojrzysz, zaczerpnij głęboko
powietrza i wstrzymaj oddech
na kilka sekund.
Pomyśl o czymś, co
jest dla ciebie ważne, staraj się odprężyć. Obiekty medytacyjne skupiają na
sobie naszą uwagę.
Symbolizują one
jedność życia i duchowości.

Wycieczka do Giedlarowej
i Leżajska
11

października 2012 r, na zaproszenie Zarządu „Stare
Miasto-Park” my, uczniowie klas V - VI wybraliśmy
się na „zieloną lekcję” do nowoczesnej Sortowni Odpadów Komunalnych w Giedlarowej. Przy okazji zaplanowaliśmy zwiedzić oddalone zaledwie o kilka kilometrów miasto Leżajsk. W Gedlarowej, miejscu
gdzie trafiają odpady z naszych gospodarstw, mięliśmy
okazję zobaczyć, jaką drogę pokonują „nasze” śmieci.
Naocznie zobaczyliśmy, że nie we wszystkich domach
prowadzona jest prawidłowo segregacja odpadów.
Uświadomiliśmy sobie, że źle przeprowadzona selekcja
nieczystości utrudnia prace całego systemu sortowania.
Powoduje również to, że znaczna część śmieci trafia na
olbrzymie wysypisko, które zanieczyszcza nasze środowisko naturalne. Na zakończenie wszyscy otrzymaliśmy
CYRTYFIKATY potwierdzające ukończenie kursu - jak należy segregować odpady, aby można je było przeznaczyć do dalszego recyklingu i drobne prezenty. Potem udaliśmy się do Leżajska, aby obejrzeć najciekawsze zabytki tego miasta. Zwiedziliśmy m.
in.: Kościół i Klasztoru oo. Bernardynów, Ra-

tusz i Rynek, Muzeum Ziemi Leżajskiej.
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OCZYTANI MAŁOLACI.
LANSUJEMY MODĘ NA CZYTAIle czytają nastolatki?
Czy jest powód do zmartwienia???!
Anna Ostęp z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
- Może nie ma powodów do załamywania rąk, ale też najwyższy czas

powiedzieć, że mamy problem z niskim poziomem czytelnictwa wśród
młodzież - twierdzi. - Książki przegrywają z grami komputerowymi i
internetem. Co dziwne, czasem nastolatki tłumaczą, że nie czytają, bo
natłok zajęć szkolnych im nie pozwala.

TOP 9 ULUBIONYCH
AUTORÓW MŁODZIEŻY!!!
S. Meyer, J. K. Rowling,

Honorata- trzecioklasistka z Gimnazjum nr 9 w Lublinie.
J. R. R. Tolkien, P. Coelho,
- Czytam sporo książek podróżniczych i historycznych - mówi HonoraB.
Rosiek,
Christine F., D. Brown,
ta. - To mój sposób na poznawanie świata. W tej chwili jednak jestem na
M. Cabot, A. Onichimowska
etapie "Jeżycjady" Musierowicz.
Małgosia
- W wolnym czasie czytam Coehlo, Cobena,
duńskie kryminały opowiada Małgosia. Bardzo lubię twórczość
Sapko-wskiego i
Tolkiena. Moja mama
jest polonistką, czytanie
książek mam we krwi.

dr Zofia Zasacka, socjolog z Instytutu
Książki i Czytelnictwa Biblioteki
Narodowej.

Ogólnopolskie badania czytelnictwa nastolatków
pokazują , że z czytaniem książek wcale nie jest
tak najgorzej. Choć nie da się ukryć, że pojawiły
się pewne niepokojące trendy.68 proc. badanych
zadeklarowało, że w ciągu ostatnich miesięcy czytało książki inne niż lektury szkolne. Książki czyta 81 proc. dziewcząt i 56 proc. chłopców. W 2003
r. realizowałam podobne badania, wtedy ogólne
czytelnictwo było na podobnym poziomie. Porównując wyniki obydwu badań widać jednak, że różnice
między płciami się pogłębiają. Podobnie, jak
P. Urszula,
różnice
między młodzieżą miejską a młodzieżą ze
bibliotekarka szkolna
wsi
i
małych
miasteczek. Ci drudzy czytają coraz
- martwi się ilością czymniej.
telników odwiedzających bibliotekę. Czytel- Zmienił się też rodzaj literatury, po którą sięga
młodzież. - Coraz mocniejsza jest pozycja fantanictwo nie kwitnie, od- styki. Zarówno tej skierowanej do młodzieży, jak i
wiedzają nas ciągle ci
tej dla dorosłych. Hitem przebijającym popularnosami, stali czytelnicy - ścią wszystkie inne utwory jest cykl powieści Stephenie Meyer o romansie nastolatki i wampira.

M. Cabot amerykańska pisarka znana z romantycznych
komedii dla nastolatków i
dorosłych .np.: Pamiętnik
księżniczki
A. Onichimowska autorka książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych np..:
Aleksander,
Będę dzielna.

Stephenie
Meyer
Amerykańska pi–
Sarka. Autorka
Powieści Intruz
J.K. Rowling pisarka angielska, autorka
serii Harry Potter.

J.R.R. Tolkien
angielski pisarz. Autor powieści Władca
Pierścieni.

P. Coelho brazylijski
pisarz i poeta. Autor
dzieł: Pielgrzym, Alchemik.
D. Brown amerykański pi- B. Rosiek
sarz, autor powieści sensa- polska pisarka i poetka. Aucyjnych np..:Cyfrowa
torka: Pamiętnik narkomantwierdza, Anioły i demony. ki, Kokaina.

Christie F. jest królową romansu paranormalnego i fenomenem wydawniczym.
Niebotyczną sławę zyskała już pierwszym tomem Mrocznej Serii.

Kurier Szkolny 2012

Najcenniejsze są wspomnienia
Beata Ostrowicka: Jest taka historia.
Opowieść o Januszu Korczaku. Ilustracje:
Jola Richter – Magnuszewska
Opowieść o „Pandoktorze z perspektywy jego dawnej
wychowanki, Frani. Teraz wraca do przeszłości, a
towarzyszy jej prawnuczek Jasiek. Wzruszająca historia, opowiedziana prostymi słowami, tak by
najmłodsi mogli ją zrozumieć. Mnóstwo ciekawych
informacji o życiu Korczaka plus międzypokoleniowa więź, zrozumienie, przyjaźń i miłość, które
wyczuwa się pomiędzy babcią i wnukiem.

A JAK Z CZYTANIEM
JEST U NAS???
Statystyka czytelnicz Podsta.
2011/12
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Przygoda czai się tuż za rogiem
Piotr Patykiewicz: Łukasz i kostur czarownicy.
Łukasz trafia na wakacje do cioci Wandy, mieszkającej w domu bez łazienki, telefonu, gazu i elektryczności. Staruszka sieje postrach wśród mieszkańców
kamienicy, uchodzi za dziwaczkę. Wakacje okazują
się jednak wyborną przygodą i niezłą szkołą życia.
Połączenie współczesności z magią i baśniowością.
Humor, tajemnica i zaskakujące zwroty akcji. Ciekawa konfrontacja chłopca z bogatego domu ze światem pozbawionym wszelkich wygód i gadżetów.
Mistrzowska opowieść
Ursula K. Le Guin: Czarnoksiężnik z Archipelagu.
Pierwsza część cyklu „Ziemiomorze”, klasyka fantasy. Opowieść o dojrzewaniu chłopca o niesamowitych
zdolnościach magicznych; są trudne wybory, walka
dobra ze złem, szukanie swojego miejsca na świecie.
Czytelnik, który się nią zachwyci, nigdy już nie będzie taki jak przedtem. Delicja!
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Moim zdaniem czytanie książek jest
bardzo ciekawym i relaksującym zajęciem. Sama bardzo lubię czytać
książki, a szczególnie książki z serii
Zmierzchu. Autorem tych dzieł literackich jest Stephanie Meyer. Opisane są w nich ciekawe historie i przygody z życia. Uwielbiam je czytać.
Gimnazjalistka
J a nienawidzę czytania czegokolwiek, co
ma więcej niż 10 stron. Jestem niecierpliwy i niedokładny! W szkole czytam tylko
streszczenia. Mam nadzieję, że mi to
wystarczy.
Trzeźwo myślący.

Ważne tematy nie dla każdego
Sophie McKenzie: Zaginiona. W poszukiwaniu przeszłości.
14- letnia Laura, kiedyś adoptowana, chce się dowiedzieć czegoś o swoich prawdziwych rodzicach. Książka przypomina thriller sensacyjno – kryminalny.
Jest w niej poruszonych wiele ważnych tematów,
które interesują młodzież: adopcja, handel dziećmi,
konflikt pokoleń, bunt, przyjaźń, szaleństwa młodości,
pierwsza miłość, ucieczka z domu, niebezpieczeństwo,
kradzież. Uwaga! Ze względu na tematykę i brutalne
sceny – nie dla każdego!
Śledztwo w Kazimierzu
Agnieszka Błotnicka: Kiedy zegar wybije dziesiątą.
Powieść z dreszczykiem, jak z Bahdaja, Niziurskiego czy Nienackiego. Janek, sportowiec z kiepskimi
ocenami, oraz Kuba, prymus i zapalony matematyk
– czyli dwa przeciwieństwa, połączone dzięki przygodzie, niebezpieczeństwu i śledztwu. Wszystko to
na malowniczym tle Kazimierza nad Wisłą. Książka wyróżniona w konkursie IBBY.
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września 2012r. pojechaliśmy na cyjne, Pomnik Walki i Męczeństwa, Mauzoleum
wycieczkę do Lublina w trzech cezawierające prochy ludzkie z terenów obozowych.
lach - zwiedzić Muzeum Majdanek, uczestniczyć w pokazach z fizyki i na ile Następnie udaliśmy się na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, aby oglądnąć pokazy z ficzas pozwoli obejzyki.
Przez dwie godziny obserwowaliśmy
rzeć miasto Lubardzo interesujące doświadczenia z elektroblin. Niecodzienmagnetyzmu,
fizyki cieczy, fizyki ludzkiego
ną lekcję historii
ciała oraz optyki codziennej.
na Majdanku rozod
poczęliśmy
Następnym punktem programu było zwiefilm przedstawiadzanie Lublina. Trasa spaceru wiodła od Injącego
historię
stytutu Fizyki UMCS do Starego Miasta
obozu koncentraprzez główną aleję miasta (Krakowskie
cyjnego, a potem
Przedmieście, Plac Litewski z pomnikiem Jóto wszystko oglązefa Piłsudskiego i pomnikiem Unii Lubeldaliśmy na żywo
skiej) i Bramę Krakowską. Zwiedzaliśmy
dzięki eksponatom.
Stare Miasto z zabudową renesansową i
Z zainteresowaniem
barokową. BYŁO SUPER! Gimnazjaliści
ale i współczuciem
dla osób, których tak
okrutnie doświadczył
czas wojny, oglądaliśmy baraki, komory
gazowe,
krematorium, rowy egzeku-

Lekcje poza murami szkoły.
Wycieczka klas I gimnazjum
Na co dzień siedzimy w ławkach tym razem wyjechaliśmy w teren aby zdobywać wiedzę na żywo.

BYLIŚMY

Państwowa Komenda Straży Pożarnej.

Muzeum w Zespole PałacowoParkowym– lekcja muzealna

Z ŻYCIA SZKOŁY
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„Choćby zabrakło sił, sama chęć jest godna pochwały.”

Piękne hasło i piękna akcja - to prawda!
Pod takim hasłem przebiega tegoroczna akcja „Sprzątanie świata " w całej Polsce. 14.09.2012 włączyła się
w nią również nasza szkoła. Wyszliśmy gromadnie posprzątać okolicę. Klasy młodsze zbierały śmieci wokół
szkoły, kościoła i cmentarza. Gimnazjaliści oraz klasy 4-6 posprzątały prawie całą miejscowość. Ktoś napisał
pięknie na stronie internetowej szkoły – „skorzystały na tym nie tylko ziemia, drzewa czy zwierzęta, może
nawet gwiazdy, ale również my - to szansa dla nas, na jesienny spacer po
czystym lesie” Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji.

Policjanci
z Komendy Powiatowej Policji
w Przeworsku.
w przedszkolu!
Dla dzieci najmłodszych spotkanie z panami w mundurach to
niezwykłe wydarzenie. Z szeroko
otwartymi oczami
i wielkim
zainteresowaniem słuchały one
pogadanki policjantów na temat
bezpieczeństwa poruszania się po
drodze do szkoły i do domu. Policjanci szczególna uwagę zwrócili na jazdę
rowerem. Zapoznali przedszkolaków
z zasadami ruchu drogowego dotyczącego poruszania się tym pojazdem.
Największym zainteresowaniem najmłodszych uczniów cieszyły się jednak
akcesoria policjantów: kajdanki,
pałka policyjna, a szczególną radość
sprawiło oglądanie samochodu polic y j n eg o i j e g o w y p o s a że ni a .
Za interesującą wizytę dzieci podziękowały gościom miłym słowem i kwiatami.

Śpieszymy
z pomocą
potrzebującym.
Szkolne Koło „Caritas” czuwa!
Jeżeli tylko
zachodzi
potrzeba, spieszy z pomocą.
Nowy rok szkolny to ogromne
wydatki rodziców na książki
i inne potrzeby szkolne
dla swoich pociech,
nie wszystkie rodziny
to udźwigną.
Tym razem wszystkim,
którzy
na początku
nowego roku szkolnego
znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, podarowaliśmy
najpotrzebniejsze przybory szkolne: zeszyty,
bloki, kredki, farby,
tornistry, plasteliny,
długopisy i ołówki, przybory geometryczne itd. Szczególne podziękowanie
za tą akcje należy się ks. Artur Drozdowi- ofiarodawcy.
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„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło
dobrem zwyciężaj.”

ZDANIEM PEDAGOGÓW
Coraz częściej mówi się o narastaniu problemu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w szkołach. Co roku następuje wyraźny wzrost liczby agresywnych zachowań uczniów. Nie wiadomo, dlaczego mamy do czynienia z
tak znacznym wzrostem aktów przemocy. Jeszcze kilkanaście lat temu nie notowano tylu przypadków agresji. W
szkołach było o wiele bezpieczniej. Co jest przyczyną tak
nagłego wzrostu brutalizacji życia w szkole ?

ALARMUJĄ PSYCHOLODZY
Problematyka agresji staje się coraz częściej przedmiotem
wielu badań psychologicznych. Obecnie jest zjawiskiem
powszechnym, ponad kulturowym, obejmującym powoli
wszystkie środowiska społeczne i grupy wiekowe. Zjawiska agresji, przemocy i nietolerancji na skutek ich popularności i ciągłości tracą na niezwykłości i stają się trwałymi komponentami życia codziennego, systemu edukacji, kultury masowej, informacji, rozrywki i sportu.
Od agresji nie jest wolna także nasza szkoła, dlatego zaprosiliśmy do niej pedagoga resocjalizacji,
p. Martę Jasic. Pani pedagog przeprowadziła 19 i 20 września wśród uczniów klas piątych warsztaty
terapeutyczne. Uczyliśmy się radzenia sobie z agresją oraz poznawaliśmy zasady asertywnego rozwiązywania konfliktów. Wcześniej p. pedagog wygłosiła pogadankę na temat rozwoju społecznego
ludzi i patologii pojawiających się w trakcie procesu socjalizacji.
DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKO!

1 września - data ważna Na spotkanie z historia przybyło bardzo dużo
dla każdego Polaka... mieszkańców gminy. Wśród nich byliśmy
73 lata temu Niemcy i my, gimnazjaliści ZS z Gniewczyny.
zaatakowali Polskę rozpoczynając II Wojnę
Światową.
Aby uczcić poległych i upamiętnić tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej na naszej trynieckiej ziemi odbył się "Weekend z Historią".
Była to duża plenerowa impreza propagująca historii
regionu związaną z okresem drugiej wojny światowej.
Dzięki zaangażowaniu lokalnych władz samorządowych
i szerokiej promocji projekt "Weekend z Historią"
cieszył się dużym zainteresowaniem. cd. s.11

K u r i e r

S z k o l n y

Z tej okazji braliśmy również udział w konkursie plastycznym „Wrzesień 1939 – II wojna
światowa na Ziemi Trynieckiej”, którego celem
było szerzenie i kultywowanie pamięci wydarzeń II wojny światowej wśród młodych Polaków.

2 0 1 2
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Nagrody i wyróżnienia zdobyli:
Piotr Powroźnik I m.–SP
Rafał Powroźnik II m.–SP
Aleksander Kata – wyróż–SP
Dominik Pelc – I m.–Gim.
Karolina Kojder – II m.–Gim.
Aleksandra Rzeczyca–IIm.Gim.
Kamil Konieczny III m.–Gim.
Ewa Benedyk III m.–Gim.
Karolina Michalik–wyróż–Gim.
Gabriela Kojder– wyróż.–Gim.
Karolina Zamorska – wyróż. – Gim.
Rafał Dąbrowicz – wyróż. – Gim.

Witamy nowych uczniów z Jagiełły,
dziś już gimnazjalistów pierwszej klasy.
Każdemu z nas, przejście przez próg nowej szkoły,
kojarzy się z obawą przed nowymi wyzwaniami i z
pytaniem, co teraz z nami będzie? Uwiadamiamy
sobie, że czekają tam na nas nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe smutki i radości. Tak było i ze mną.

Szkoła Podstawowa w Jagielle

Pierwszego dnia szkoły było bardzo fajnie.
Poznałam nowych kolegów i nauczycieli, którzy
sprawiali miłe wrażenie. Mijały tygodnie, gdy
nagle coś zaczęło się psuć. Pomyślałam– skończyły się radosne chwile i zaczyna się smutek.
Moja przyjaciółka, z którą znam się od dziecka, z
dnia na dzień znalazła nowych przyjaciół. Ja stałam się dla niej niczym. Postanowiłam nie martwić się z tego powodu, żyć według zasady, że

w życiu trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Myślę,
że obecna szkoła jest dobrym i miłym miejscem dla
tych, którzy widzą sens w szkole i idei uczenia się.
Nauczyciele tworzą coraz lepszą atmosferę do
nauki i sądzę, że z biegiem czasu szkoła będzie
przyjaznym miejscem dla wszystkich, że nie będzie
to przymus. Moje obawy przed nową szkołą wiązały
się także z tym, że mogę mieć nieprzyjemne incydenty z uczniami ze starszych klas. Na szczęście do
tego nie doszło i jestem bardzo zadowolona, że panuje tu miła atmosfera
Reasumując, jestem bardzo zadowolona z moich
pierwszych kroków w nowej szkole i sądzę, że
tych dużych i małych kroków będzie coraz więcej
i że będą one stawiane do przodu, a nie do tyłu.
Wiem, że te trzy lata będą latami ciężkiej pracy, ale
wiem również, że zaowocują one ogromem nowych
doświadczeń i nowych przyjaźni.
Wiki
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Jak wynika z analizy wykresu
36% z nas dojeżdża do szkoły
rowerem. Droga główna, którą
musimy codziennie pokonywać,
jest bardzo ruchliwa. Z roku
na rok ruch na niej wzmaga
się. Jest coraz niebezpieczniej.
Nie możemy korzystać z trasy rowerowej, bo takiej nie
ma. Zmuszeni zatem jesteśmy do poruszanie się chodnikiem.

Czy tak można, co mówi na
ten temat PRAWO?
Prawo o ruchu drogowym reguluje to tak:
"Art. 33 ust. 1a.*W razie braku drogi dla rowerów lub
drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z
jezdni.
5.*Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez
kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone
wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą
rowerem lub
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/
h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi
dla rowerów.
7.*Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni
na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10."

Jeżdżenie rowerem po chodniku
bywa niebezpieczne dla pieszych.

Rowerowy savoir vivre
dla pieszych korzystających
z chodnika
Jedź powoli zachowując szczególną ostrożność.
♦ Ustępuj miejsca pieszym.
♦Sygnalizuj manewr omijania pieszych używając

dzwonka lub głośno wypowiedzianego słowa „ przepraszam”.
♦Dziękuj za ustąpienie miejsca.
♦Zachowaj czujność- chodnik biegnie blisko posesji,
często otoczonych wysokimi krzewami ozdobnymi.
Wyjeżdżające z nich samochody są mało widoczne,
ale szybkie i niebezpieczne.
♦Korzystając z chodnika wieczorem nakładaj dodatkowo odblaski (kamizelkę, opaskę) i zachowuj szczególną ostrożność.
♦Uważaj na kwiaty rosnące przy chodniku.
Są ozdobą wsi i owocem pracy mieszkańców.
Miej szacunek do przyrody i trudu człowieka.
Nie utrudniaj ruchu innym.

Czego kategorycznie nam
nie wolno ?

To prawda. Oczywiście, najlepiej byłoby, gdyby istnia-Jeździć obok siebie (tzn.nie „gęsiego”)
ły ścieżki rowerowe, ale ich nie ma. Mamy więc przy-Jeździć
„bez trzymanki” - przynajmniej jedna
zwolenie na korzystanie z chodnika. Musimy jednak
ręka musi być na kierownicy, a stopy na pedałach
zachować ostrożność.

Obowiązkowe wyposażenie roweru (przepisy
ruchu drogowego)
Rower musi być wyposażony w:

1. światło pozycyjne przednie o barwie białej lub
żółtej selektywnej,
2. światło pozycyjne tylne barwy czerwonej,
3. światło odblaskowe tylne czerwone o kształcie
innym niż trójkąt,
4. przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec,
dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku.

Popatrzmy na nasze rowery! Ile w nich
niedoskonałości!

-Chwytać się innych pojazdów
-Wymuszać pierwszeństwa

Czy kask jest konieczny ?
Zdaniem Policjantów
kask jest konieczny.
„Doświadczeni rowerzyści wiedzą, ze głupotą jest
ryzykować upadek bez kasku. Kaski wcale nie są
niewygodne i fajnie wyglądają „
My lekceważymy ten problem. Prawie nikt z nas nie
nakłada kasku, no i nie ma go w domu. Nie jest to
kwestia tylko finansowa, raczej mentalna.
Lansujmy w szkole modę na rowerzystę w kasku.
Czy my uczniowie możemy dostać mandat?
Oczywiście, że tak!
Mandaty dla rowerzystów wynoszą od 50 do 150 zł-zależnie
od wykroczenia, a także surowości policjanta :)

CIEKAWOSTKI

Duży KANGUR może jednym
susem przeskoczyć 9m.
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Fiszki to jedna z metod nauczania,
która angażuje rękę.
Co to jest fiszka?

Jest to karteczka, najlepiej mała
sztywna, na której zapisujemy najważniejsze wiadomości z
danego działu, tematu itp.. Fiszki sprawdzają się w nauce każdego przedmiotu, ale są najczęściej wykorzystywane w nauce
W czasie ostatnich
języków obcych. Z jednej stronie jest napisane słówko( zestaw
kilkunastu lat mamy
słówek ) lub zwrot w języku ojczystym, a na drugiej w języku
do czynienia z epideobcym. Do przygotowania fiszek możesz wykorzystać dostępmią dysleksji, dysne zestawy kolorowych karteczek w sklepach papierniczych.
grafii i innych dysWydrukowane informacje i naklejone na karteczkach, to nie to
wśród dzieci w wiesamo. W tej metodzie słowa muszą być napisane własną ręką
ku szkolnym? Dzieci
i charakterem pisma. Pamiętaj, że ręka pamięta! Plusem tej merzadko piszą i czytają. Oglądają dużo telewi- tody jest również to, że karteczki z informacjami możemy dozji, grają w gry komputerowe. Pisemnych za- wolnie segregować, zestawiać, podkreślać.
dań domowych też jest dużo mniej, a jeżeli już
Opinie:
są to krótkie, w formie testów. Nie piszą listów,
tylko e-maile. Ich dłoń straciła kontakt z dłu- • Gosia. Ta metoda jest naprawdę skuteczna. Sama zrobiłam sobie
gopisem (piórem) i papierem. Nie wykorzystu- takie Fiszki i tego nie żałuję bo dziś pamiętam ok. 75% słówek któją pamięci kinestetycznej i nie uaktywniają tej rych uczyłam się miesiąc temu. Polecam tę metodę nauki.
części mózgu, która odpowiada za odbiór i • Aga. Tak, to prawda.. Najlepiej samemu robić fiszki. Jestem właprzetwarzanie bodźców zmysłu dotyku. „Dłoń śnie w trakcie ich tworzenia. Już w momencie wypisywania fiszek
pamięta” – to zdanie utkwiło mi w pamięci po i szukania słów w słowniku zapamiętuję 50% słów.. A to dopiero pozajęciach z kinezjologii edukacyjnej- snuje czątek
refleksje pani psycholog. Dłoń człowieka XXI • Martyna. A ja próbowałam kiedyś sama robić fiszki, ale po tygowieku coraz mniej pamięta, jak się pisze.
dniu już mi się odechciało i rzuciłam to. Mama kupiła mi na początOpracowała Aleksandra

ku roku gotowe fiszki i są super. Odpadło mi kopanie po słowniku
i szukanie tłumaczeń, mogę się uczyć kiedy chcę i to jest ekstra
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15 października

klasy piąte SP pojechały na wycieczkę
do Rzeszowa, do Milenium Hall. W Multikinie obejrzały
film pt. „Na tropie Marsupilami”. Potem wzięły
udział w niezwykłej lekcji historii, przedstawiającej w
formie historycznej makiety Bitwę pod Racławicami.
Krótki rys historyczny bitwy
W 1794 r. naprzeciw siebie stanęły
siły Imperium Rosyjskiego i
I Rzeczypospolitej. Wojska powstańcze z udziałem słynnych kosynierów - pod wodzą gen. Tadeusza Kościuszki - pokonały
wojska rosyjskie dowodzone przez gen. Tormasowa.
Bitwa ta miała dla będącego wówczas w niewoli narodu niezwykle pokrzepiające znaczenie.

Narratorem owej lekcji był
aktor- Andrzej Seweryn,
który swoim niepowtarzalnym głosem przeniósł
uczniów w XVIII wiek i
pozwolił zrozumieć znaczenie symboliczne i społeczne
tej batalii.

Informacje dla ciekawych
Autorem „Bitwy pod Racławicami” jest Janusz Król,
potomek jednego z kosynierów. To on wraz z rzeźbiarzami tworzył makietę przez 5 lat. Makieta zajmuje 40 metrów kwadratowych, została wykonana w
skali 1:10, znajduje się na niej 300 figur wykonanych
ręcznie z drzewa lipowego. Są wśród nich jeńcy, artylerzyści oraz strzelcy polscy i rosyjscy, Moskale,
Kozacy, a także kosynierzy. Figurki usytuowane na
wymodelowanym terenie odzwierciedlającym topografię okolic Racławic. Makieta Bitwy Racławickiej
podróżuje po całej Polsce.

10

Teraz będzie nam łatwiej zaplanować swoją przyszłość :)

października uczniowie
klas III gimnazjum zapoznali się z ofertą edukacyjną
Zespołu
Szkół
Za w o d o w y ch
w Przeworsku. Zwiedzili budynek
szkoły, a także jako obserwatorzy wzięli udział
w
zajęciach lekcyjnych w pracowniach: informatycznej, samochodowej,
elektrycznej, budowlanej, gastronomicznej. Największa atrakcją były jednak zawody
strzeleckie w których mogli wziąć udział.

Kurier Szkolny 2012
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„Po walkach, ludzkich tragediach z przed laty pozostały w okolicach Gniewczyny cmentarze, zapomniane pomniki i groby, które - by historia nie
poszła w zapomnienie – warto czasem odwiedzić”.
Takie motto towarzyszyło rajdowi rowerowemu szlakiem miejsc pamięci ofiar wojennych w naszym regionie, na który wybrała się 5 października klasa
VIb. Trasa zaczęła się przed budynkiem szkoły.
Pierwszy postój miał miejsce przed suchym drzewem zwanym Męką Pańską, które liczy
ok. 300 lat. Drugi przed kopcem usypanym
w 1910r. ku czci króla Władysława Jagiełły.
Trzeci odbył się na cmentarzu wojskowym
z I wojny światowej w Gorzycach, kolejny na
cmentarzu ofiar hitleryzmu w Jagielle Niechciałki. Po drodze odwiedziliśmy Szkołę Podstawową
w Jagielle. Wyjazd ten uświadomił nam, że aby miło
spędzić czas i czegoś się nauczyć, nie trzeba wcale
wyjeżdżać daleko.

Klas II i III z podstawówki 9 października pojechały w jednodniową wycieczkę, aby zwiedzać najbliższa okolicę. Pierwszym punktem
programu był zamek w Łańcucie, który jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych
w Polsce. Tu zwiedziły wnętrza apartamentów, komnat i liczne dzieła sztuki z XVIII wieku. Potem oglądały stajnie, wozownie z XIX i XX wieku i storczykarnię. Pobyt w
Łańcucie zakończył się spacerem po pięknym parku zamkowym. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Skansenu w Markowej. Zabudowanie wiejskie z początku
XX wieku -chałupy i budynki gospodarcze, dwóch grup
społecznych: biedaków i bogatych- wzbudziły wiele emocji.

Ostatnią atrakcją wyjazdu było wspólne ognisko
i pieczenie kiełbasek.
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Frazeologia na tak!!!

Myślicie o związkach w swojej klasie :) ? Nic dziwnego– to bardzo
ważna sprawa w życiu. Pomyślcie też o związkach w języku– trwałych i niezmiennych połączeniach, czyli frazeologizmach.

Dopasuj podane związki frazeologiczne do ich objaśnień. Gdy masz wątpliwości skorzystaj ze słownika frazeologicznego języka polskiego. Powodzenia!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Szczęśliwej drogi.
Droga wolna.
Rozstajne drogi.
Żelazne drogi.
Droga mleczna.
Droga administracyjna.
Droga krzyżowa.
Droga do sławy.
Szmat drogi.
Krzyż na drogę.
Rozbój na równej drodze.
Nie tędy droga.
Być w drodze.
Z drogi!
Być na dobrej drodze.
Być na rozstajnych drogach.
Iść własną drogą.
Mieszkać przez drogę.
Otwierać komuś drogę.
Skierować kogoś na złą drogę.
Stawać komuś na drodze.
Szukać innych dróg.
Ustać w pół drogi.
Zboczyć z drogi.
Komu w drogę, temu czas.

Odpowiedzi: 1.O, 2. M, 3. R, 4. L, 5. J, 6. I,
7. G, 8. F, 9. B, 10. T, 11. D, 12. V, 13. N,
14. W, 15. H, 16. S, 17. C, 18. X, 19. A, 20.
Z, 21. P, 22. U, 23. Y, 24. E, 25. K.

Frazeologizm = dwu– lub
połączenie utrwalone

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Umożliwiać dostęp do czegoś.
Duża przestrzeń.
Nie wzorować się na innych.
Bezczelna napaść.
Zmienić postępowanie na gorsze.
Sposób postępowania, aby osiągnąć sławę.
Życie pełne cierpień.
Żyć moralnie.
Sposób postępowania, procedura.
Zbiorowisko gwiazd.
Już czas iść.
Koleje.
Nie ma przeszkód, można iść.
W podróży.
Życzenie pomyślnej podróży.
Przeszkadzać komuś.
Rozchodzące się, krzyżujące się drogi.
Być w rozterce.
Ironiczna wersja pożegnania.
Szukać innych sposobów.
Nie w tym kierunku.
Usunąć się z drogi.
Mieszkać po drugiej stronie drogi.
Przerwać w połowie.
Popchnąć kogoś do złego.
Wyrażenia, czyli związki

połądłuższe lub
i
l
y
z
c
Frazy, postaci zdań np.
w
,
czenia żników zdań ła,
a
w
ó
o
r
w ży
równ
e babka worka,
j
o
w
d
z
Na
szydło
w
wyszło omuś dziurę
k
ć
i
c
kilkuwyrazowe wier
u.
brzuch
zwyczajem

rzeczowników, zaimków i
innych wyrazów, oprócz
czasowników i imiesłowów
przysłówkowych, np. Głowa domu, bezsensowny
pomysł, alfa i omega.

a
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ó
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s ą:

Zwroty, czyli związki czasowników
lub imiesłowów przysłówkowych innymi wyrazami, np.. Mieć dość, połknąć
bakcyla, zbijać bąki.
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UŚMIECHNIJ SIĘ :)

- Synku, kiedy popraTata pyta się Michałka,co robiliście w
wisz dwójkę z matema- szkole na chemii? Michałek odpowiada:
tyki?
bawiliśmy się
Nauczyciel na chemii omamateriałami wy- Przychodzi Jasiu do
- Nie wiem, mamusiu, nawia
doświadczenie:
domu ze szkoły i
uczyciel nie wypuszcza
buchowymi.
- A teraz patrzcie jak ten nie- A co jutro bękrzyczy:
dziennika z rak.
bieski płyn zazieleni się na
dziecie robić w - Mamo, mamo dziczerwono.
siaj zrobiłem dobry
szkole?
Jaś do nauczycielki:
W ja- uczynek.
– Ja to nie chcę nic mówić,
- No to mów.
kiej
ale mój tata powiedział, że
szkole? - Koledzy podłożyli
jeśli jeszcze jedna uwaga
pineskę szpicem do
znajdzie się w dzienniczku,
góry na krześle naPrzyto się komuś zdrowo obechodzi uczyciela... już miał
rwie.
siadać, kiedy ja odsuJasio
do ojca nąłem krzesło...
Ojciec pyta Adasia:
i mówi:
- Co robiliście dziś na mate- Tato, mówią, że twój ojciec
matyce?
- Jasiu dlaczego spóźniłeś był głupi.
- Szukaliśmy wspólnego mianow- się do szkoły?
nika.
- Bo pewnej pani zginęło
Koniec roku szkolnego. Synek przy- Coś podobnego! Kiedy ja byłem 100 000 zł.
chodzi ze szkoły.
w szkole, też szukaliśmy wspólne- - I co? Pomagałeś szukać? - Tato, Ty to masz szczęście do piego mianownika! Że też nikt go do - Nie!!! Stałem na bankno- niędzy.
tej pory nie znalazł...
cie i czekałem aż odje- Dlaczego?
dzie!!!
- Nie musisz kupować książek na
przyszły rok - zostaję w tej samej
klasie.
I
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Dzień Papieski 2012
„Jan Paweł II-Papież

Rodziny” – pod takim hasłem po raz XII obchodzimy w tym roku Dzień Papieski.
•
•
•
•
•
•
•

jajka 2 szt.
mąka 350 g
jogurt naturalny 1/2 litra
soda 1/2 łyżeczki
tłuszcz do smażenia
banany pokrojone w talarki 2 szt.
cukier puder do posypania

WYKONANIE:
Wszystkie składniki razem zmiksować. Do ciasta dodać pokrojone banany i smażyć małe placki na tłuszczu. Po usmażeniu posypać cukrem

i gotowe! Smacznego!

Uczniowie naszej szkoły z tej
okazji wzięli udział
w konkursie plastycznym.
„MOJE WZRASTANIE
KU PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA”,
organizowanym pod
patronatem:
Ks. Biskupa Adama
Szala-Wikariusza Generalnego - oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Prace są piękne,
wykonane za pomocą
różnych technik..

