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KURIER SZKOLNY
Warto przeczytać!
Na okres wakacji życzymy wszystkim uczniom i praPiszemy o sobie
szkole
.
cownikomi szkoły
dobrego,
radosnego i bezpiecznego

wypoczynku. Samych słonecznych dni, bajkowych
przygód oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Kurier Szkolny

KRÓTKIE SPRAWOZDANI
Po powitaniu i naprawdę krótkim
przemówieniu młodzież klas gimnazjalnych z Tryńczy, Gniewczyny oraz Gorzyc wykonała Poloneza, po czym
wszystkie szkoły razem zatańczyły
wspólny taniec. Przepiękny korowód
poprowadziła nasza Ola i Jury wybrało
W dniu 1 czerwca 2011 r. na boisku
najsympatyczniejsze pary, którym wręczo"Orlik 2012" przy Zespole Szkół w
no "Ordery Uśmiechu". Następnie swój
Gorzycach odbył się Gminny Dzień
talent zaprezentował wszystkim Wojciech
Dziecka zorganizowany przez Wójta
Turek, który wykonał utwór F. Chopina.
Gminy Tryńcza, Trynieckie Centrum
Podczas imprezy nie zabrakło także wspól- Kultury w Tryńczy oraz Zespół Szkół
nych zabaw rozrywkowych,
w Gorzycach.
śpiewu, występów, rozgrywek
sportowych, odbył się również pokaz mody "Top Model
2011".
Międzyczasie wszystkich obdarowano słodyczami i napojami oraz kiełbaską z grilla.
Słodycze spadały nawet z
nieba ( czyt. motolotni).

II GMINNY DZIEŃ DZIECKA
W GORZYCACH
1 CZERWCA 2011/12

Dziecka można zaliczyć
do udanych. Zorganizowane zostały liczne zabawy i pokazy, każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
Bardzo podobał mi się
zrzut cukierków z motolotni. Było ciekawie i radośnie. Pogoda również
dopisała.
Kinga

W

T

egoroczny Dzień Dziecka był
inny niż poprzedni-lepszy. Mimo licznych atrakcji, wolelibyśmy
jednak, przynajmniej od czasu do
czasu, spędzać go we własnej szkole. Zawsze są jakieś pomysły na
ciekawe zajęcia i wspaniałą atmosferę mimo mizerii finansowej.
Razem z klasą zawsze jest wesoło.

OPINIE: Gminny Dzień

Ucz. kL.1 Gim.

naszej klasie
zdania są podzielone.
Jedni uważają, że warto organizować Gminny Dzień
dziecka, bo jest to świetna
okazja, do poznania rówieśników z innych szkół. Inni
wolą ten wyjątkowy dzień
spędzić razem z koleżankami
i kolegami z klasy, a najlepiej wspólnie gdzieś wyjechać lub
wyjść w teren - jak najdalej od szkoły.
Ucz. Kl. 2 Gim.
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Beatyfikacja Jana Pawła II
Uroczystości w Gniewczynie

W

dniu 1 maja 2011r. w wieczornych godzinach, w kościele parafialnym odbyła
się Majówka z Papieżem, która była wyrazem wdzięczności i pamięci dla naszego Wielkiego
Rodaka. O 1815 rozpoczął się "Maraton papieski".
Pomimo deszczowej pogody zarówno starsi jak
i młodsi wzięli udział w tym przedsięwzięciu.
Mszę św. odprawił ks. proboszcz Krzysztof Filip.
Po jej zakończeniu zaprezentowano program dziękczynny przygotowany przez uczniów naszej szkoły, a także członków Ruchu Apostolstwa Młodzieży.
Wieczór uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z
Tryńczy, nasz chór parafialny oraz Zespół wokalno– instrumentalny „Amadeus”. W trakcie Majówki odbyła się Akcja Pola Nadziei, podczas której rozprowadzano kwiaty żonkili. Zebrano ponad
1500 zł, które zostaną przekazane hospicjum
dziecięcym w Rzeszowie. Na zakończenie odśpiewany został Apel Jasnogórski.

Święto Szkoły, czyli obchody 22 rocznicy
nadania szkole imienia gen. Antoniego
Chruściela ps. Monter

W

tym roku trochę
skromniej obchodziliśmy swoje szkolne święto, może też i dlatego,
że wypadło w sobotę.

9 maja tj. w poniedziałek odbyła
się uroczysta Msza Święta odprawiona przez księdza proboszcza Krzysztofa Filipa. Po jej zakończeniu uczniowie najmłodszych klas zaprezentowali krótki koncert piosenek, po którym

wszyscy w uroczystym pochodzie udali się do budynku
szkoły. Tutaj dla uczniów
szkoły podstawowej zostały
zorganizowane
rozgrywki
sportowe, zaś uczniowie gimnazjum obejrzeli inscenizację
dotyczącą
multimedialną
Powstania Warszawskiego
oraz naszego patrona –
przygotowaną w ramach projektu przez uczniów klasy Ia
oraz kierunkiem nauczycieli.

KURIER SZKOLNY
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JUŻ WKRÓTCE
UPRAGNIONE WAKACJE
Nastrój już iście wakacyjny.
Ale pamiętajcie, aby wypoczynek podczas wakacji się
udał, musi być przede
wszystkim bezpieczny.
Oto kilka rad i wskazówek, Podczas wakacji będziecie uczestnikaabyście cali i zdrowi wrócili mi ruchu drogowego. Niektórzy pozostaną w swojej miejscowości . Tutaj również
we wrześniu do szkoły.
ODPOCZYWAJCIE NA ŁONIE
musicie pamiętać o bezpieczeństwie:
NATURY Pamiętajcie jednak...
• Będąc na wakacjach pamiętajcie, że bezpiecznie mo-

• Nie wolno rozpalać ognisk w lesie!

• Nie zostawiajcie w lesie rozbitego szkła. Butelka nagrzana przez słońce, może spowodować
zapalenie się lasu.

• Nie zbierajcie grzybów, których nie znacie. Nie
jedzcie żadnych nieznanych owoców, gdyż niektóre z nich mogą być trujące.

• W lesie nie oddalajcie się od opiekuna, żeby nie
zabłądzić.

• Nie pozostawiajcie śladów
za sobą w postaci śmieci. Nie hałasujcie!

JEDZCIE
W GÓRY. Zapamiętajcie:
♦ Na

♦

♦
♦
♦
♦

górskie wycieczki
powinniście chodzić tylko pod opieką dorosłego
doświadczonego turysty.
Przed wyjściem w góry
zostawcie w domu lub w
schronisku
wiadomość dokąd idziecie i
kiedy wrócicie.
Wędrując, chodźcie zawsze oznakowanymi
szlakami.
Ważne są wygodne buty sięgające za kostkę.
Musicie mieć ze sobą mapę, kurtki od deszczu,
ciepłe ubranie, zapas jedzenia i coś do picia.
jeżeli nagle popsuje się pogoda, musicie zawrócić. W górach liczy się rozsądek.

żemy przejść przez jezdnię po pasach lub gdy zaświeci się zielone światło dla przechodniów.
• Gdy nie ma pasów ani świateł zatrzymujemy się na
brzegu chodnika, spoglądamy w lewo, w prawo
i jeszcze raz w lewo. Dopiero wtedy, gdy
nie nadjeżdża żaden pojazd możemy przejść na drugą stronę drogi.
•
Nie bawcie się na jezdni. To nie miejsce do zabawy!
• Jadąc samochodem, pamiętajcie o zapinaniu pasów
bezpieczeństwa. Pas bezpieczeństwa przytrzymuje Cię w bezpiecznej pozycji. Gdy samochód hamuje, a Ciebie nie chroni pas, siła hamowania może rzucić Tobą o przednią szybę.
Pasy mogą uchronić Cię od poważnego uszkodzenia ciała, a nawet śmierci.
• Nigdy nie odchodź z nieznajomymi. Jeśli
obca osoba zaczepia cię na ulicy, oddal się od
niej i powiedz o tym rodzicom.
• Pamiętajcie. Jeżdżąc na rowerze, dobrze
jest zakładać kask rowerowy. Chroni on głowę
przed urazem w razie upadku.

W imieniu mórz, jezior i rzek zapraszam was nad
wszelkie wody. Oto wakacyjne rady:
♦Kąpcie się tylko w miejscach dozwolonych!
♦ Do głębokiej wody wchodźcie tylko pod opieką

dorosłej osoby.
♦ Nie skaczcie do wody! Nie przebywajcie zbyt
długo w bardzo zimnej wodzie.
♦ Nie wolno biegać blisko brzegu basenu! Teren
wokół basenu jest stale mokry i łatwo się na nim
poślizgnąć. Łatwo jest o upadek.
♦ Na plaży chrońcie głowę i oczy przed słońcem.
♦ Przebywając na słońcu, koniecznie nasmarujcie się
olejkiem do opalania z odpowiednim filtrem. Im wyższy faktor, tym skuteczniej będzie ochraniał Was
przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.
♦ Kiedy będziesz opalał się nad wodą, pamiętaj
o tym, że biała flaga pozwala na kąpiel, czerwona ostrzega przed niebezpieczeństwem, a czarna
zabrania wchodzenia do wody.
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„Szczęśliwy naród, który
ma poetę
i w trudach swoich nie
kroczy w milczeniu”

18 maja
2011r. w Bibliotece Pedagogicznej w Przeworsku
odbył się konkurs recytatorski oraz poezji śpiewanej - „Miłosz jak świat” pod patronatem Dyrektora PBW oraz Starosty Przeworskiego. Naszą
Szkołę reprezentowały 4 uczennice gimnazjum.
Poziom konkursu był bardzo wyrównany. Wzięło
w nim udział 20 uczestników ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury po wysłuchaniu
prezentacji konkursowych postanowiło nagrodzić
Aleksandrę Motykę, która zajęła I miejsce w kategorii poezja śpiewana. W nagrodę otrzymała książkę „Teksty piosenek i wiersze Agnieszki Osieckiej”. Natomiast Kinga Szczotka w kategorii recytacja zajęła II miejsce. Konkurs dał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności szerszej publiczności, a także przybliżył osobę samego poety.
Gratulujemy i cieszymy się z osiągnięć
gimnazjalistek.

Konkurs „Młody Ekonomista 2011”
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Udział w Przeglądzie Tanecznym

Recytowali i śpiewali poezję
CZESŁAWA MIŁOSZA

K

W dniu 10 maja 2011r. nowo powstały w naszej szkole
zespół taneczny „Rising Stars”
wziął udział w VII Przeglądzie
Szkolnych Zespołów Tanecznych w Stalowej Woli. Uczniowie wykonali kilkuminutowy
układ składający się z mi.in. elementów: Java i Chachy. Za swój
występ zostali nagrodzeni przez
widownię gromkimi brawami.
Dumna z występu swojej grupy była także ich instruktor.
W trakcie przeglądu uczniowie mieli możliwość poznać różne style
i rodzaje taneczne, które prezentowały inne zespoły. Wyniki jury z przeglądu poznamy w czerwcu.

Mistrzowie Podkarpacia

i ZS

W dniu
9 maja w Mielcu
odbył się finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini – piłce ręcznej dziewczyn.
W tym finale udział wzięli: ZS Gniewczyna Łań.,
ZS Przecław, ZS Haczów
Dzikowiec. Wygrywając wszystkie mecze reprezentacja naszej szkoły została Mistrzem Wojewódzkich
Igrzysk. Drużynę do zawodów przygotował Wojciech
Gujda.Skład reprezentacji: Gardziel Basia, Mazur
Dominika, Grabowiec Kamila, Duży Alina, Kozior
Dominika, Rachfał Ola, Konieczny Diana, Niemiec
Michalina, Bosak Sylwia, Jasz Ola, Gardziel Natalia, Rachwała Ala, Kulpa Kasia, Janusz Gabrysia

W dniu 28 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs
matematyczny, w
którym uczestniczyło 13 uczniów
z 4 szkół z terenu
Gminy Tryńcza.
Konkurs odbywał się na 2 poSzkolny konkurs z j. niemieckiego
ziomach dla klas
V i VI. Uczniowie rozwiązywali
W dniu 12 maja w naszej szkole
10 zadań:
odbył się szkolny konkurs języka nie5 otwartych i 5 zamkniętych. Wyniki w kategorii klas V: mieckiego dla klas drugich. UczestI miejsce Jakub Gwóźdź- SP Ubieszyn
niczyło w nim 14 osób. Uczniowie
sprawdzali swoje umiejętności jęII miejsce Piotr Wojtuń- ZS Gniewczyna Ł.
zykowe: czytanie ze zrozumieIII miejsce Kacper Wasilewski- ZS Gniewczyna Ł.
niem, zagadnienia leksykalne i
W kategorii klas VI
gramatyczne. Wyniki konkursu:
I miejsce Izabela Pająk- SP Ubieszyn

I miejsce – Piotr Kuca (kl.IIb)

II miejsce Karol Tołpa- SP Ubieszyn

II miejsce – Martyna Konieczny (kl. IIb)

III Miejsce Faustyna Kiełbowicz- ZS Tryńcza

III miejsce – Ignacy Tworek (kl. IIa)

Dyrektor Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej ufun- Zwycięzcy zostaną nagrodzeni upominkami książkowymi i dyplomami, a pozostali uczestnicy dyplomami
dowała nagrody książkowe dla laureatów konkursu.
uczestnictwa
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
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Egzamin z "Efektem"
Kolejna edycja VII

26 maja uczniowie naszego gimnazjum zdawali egzamin
praktyczny na kartę motorowerową. Sprawdzenia opanowania techniki kierowania motorowerem dokonano na
placu manewrowym Ośrodka Szkolenia Kierow-

KONKURSU BIOLOGIA PLUS
OXFORD już za na-

ców "Efekt".

mi. Wzięło w niej udział
10 uczniów naszej szkoły. Laureatką III stopnia została

GABRYSIA KOJDER z kl. I GIM.
GRATULUJEMY!

Najlepsze wyniki z ostatniej edycji
Oxfordu z matematyki.

Szkoła podstawowa: Gimnazjum:
Paulina Piróg - 96 pkt.
Piotr Wojtuń - 96 pkt.
Bartłomiej Słysz - 92 pkt.
Kacper Wasilewski - 92
pkt.
Kacper Zieliński - 88 pkt.
Kacper Żelazko - 88 pkt.

Piotr Kuca - 88 pkt.
Krzysztof Portas - 84 pkt.
Mateusz Kida - 80 pkt.
Dawid Konieczny - 80 pkt.
Aleksandra Rzeczyca - 80
pkt.

Składamy podziękowania właścicielowi szkoły
jazdy "Efekt" Panu Romanowi Laskowi za udostępnienie
placu manewrowego
oraz pomoc
podczas egzaminu.
Tak nie
jeździmy!

GRATULUJEMY!

EPIS
Z
R
P
MÓJ CZĘŚCIE
Z
NA S

WZÓR NA SZCZĘŚCIE
Jeśli „a” oznacza szczęście,
to a = x+y+z
x– to praca, y– rozrywki, z– umiejętność trzymania języka za zębami.
Albert Einstein

• Spędza-

nie jak największej
ilości czasu z rodziną i
przyjaciółmi,
• Sposób bycia , naturalność,
• Słynne hasło Horacego
„carpe diem” ( ciesz się chwilą), umiejętność
cieszenia się z każdego dnia i każdej chwili,
• Wiara we własne możliwości i konsekwencja
w dążeniu do celu,
• Jeśli chce się być szczęśliwym, najpierw powinno się podarować choć trochę radości innym. Dopiero wtedy można poczuć się lepiej, poczuć się tak naprawdę szczęśliwym.
• W ogóle nie trzeba myśleć o szczęściu, jak przyjdzie, to OK.

TALIZMANY
NA SZCZĘŚCIE
•
•

Słonik
Czterolistna
koniczyna ( wisiorek , pierścionek, zawieszka).
•
Czerwone
majtki
•
Podkowa
•
Grosik
•
•

Kamyk
długopis
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darzyło się to w piękny, kwietniowy dzień. W powietrzu unosił się
słodki zapach kwitnących kwiatów, a
dookoła dał się słyszeć piękny śpiew
ptaków oraz brzęczący odgłos wydawany przez przelatującego trzmiela.
Przebywałem wtedy w domu. Nudziłem się. Z tego powodu wyszedłem na
dwór, lecz nawet tam nie znalazłem sobie żadnego zajęcia. W pewnym
momencie spostrzegłem przechodzącego obok Romka, mojego kolegę z
klasy. Był on wysokim, wysportowanym blondynem, który zawsze nosił
modne ubrania.
- Cześć! – zawołałem na jego widok.
- Cześć, Michał! – odparł Romek – Co robisz?
- Nudzę się.
- Ja również. Zapytaj rodziców czy mógłbyś pójść do mnie. Zainstalowałem nową grę na kompie. Musisz ją zobaczyć!
- Innym razem. Jakoś nie mam ochoty na gry komputerowe.
- Mam jeszcze kilka nowych filmów. Są wśród nich „Piraci z Karaibów”,
„Gladiator”… Musimy je wszystkie obejrzeć!
- Nie mam ochoty.
- Więc co robimy?
- A może wybralibyśmy się do strażnicy kolejowej? Dawno tam nie byłem.
- Możemy iść. Najpierw wpadnijmy na chwilę do mojego domu. Zabierzemy ze sobą aparat cyfrowy.
- Zgoda. A więc ruszajmy!
Strażnica kolejowa, do której mieliśmy pójść znajdowała się w Tryńczy
nad brzegiem rzeki Wisłok. W czasach zaborów wznieśli ją tam Austriacy,
a jej celem było chronienie mostu kolejowego znajdującego się nad Wisłokiem. Z naszej miejscowości, Wólki Małkowej można było dostać się tam
w bardzo prosty sposób – wystarczyło tylko przejść jeden kilometr torami,
a później przebyć most kolejowy, za którym znajdowała się strażnica.
Zanim się tam udaliśmy odwiedziliśmy dom Romka. Najpierw kolega
zaprowadził mnie do kuchni, gdzie zjedliśmy herbatniki i wypiliśmy wiśniowy kompot. Później poszliśmy do jego pokoju na górne piętro. Jego
sypialnia była bardzo interesującym miejscem. Gustownie poukładane
meble kryły w swoim wnętrzu wiele tajemnic. Przykładem była tarantula
mieszkająca w szklanym terrarium umieszczonym wraz dziwną, mięsożerną rośliną na komodzie po lewej stronie pokoju. Ta część pomieszczenia
kojarzyła mi się z dżunglą. Po prawej stronie pokoju znajdowało się łóżko,
a w niewielkim oddaleniu od niego stało drewniane biurko. Na nim ustawiono płaski monitor do ukrytego pod nim komputera. Światło słoneczne
dochodziło do pomieszczenia przez wielkie, prostokątne okno usytuowane
na białej ścianie od strony południa.
Gdy tylko weszliśmy do pokoju, Romek od razu wysunął gdzieś z rogu
krzesło obrotowe i zatrzymał je przed biurkiem. Zanim zdołałem go powstrzymać usłyszałem dźwięk uruchomiającego się komputera. Westchnąłem. Nawet nie próbowałem go powstrzymać, ponieważ dobrze wiedziałem, że podczas przebywania przed komputerem jest w dziwnym transie, z
którego nic nie może go wyrwać. Przez pół godziny patrzyłem jak gra w
jakąś strzelankę, a po chwili znudzony zerknąłem do terrarium tarantuli
próbując dostrzec bez skutku dobrze schowanego w kryjówce z połówki
skorupy kokosa pająka. Nagle usłyszałem głośny krzyk. Spojrzałem w
stronę grającego na komputerze Romka, którego cała twarz była czerwona
ze złości.
- Znowu przegrałem… - wysapał, po czym ukrył twarz w dłoniach jakby
zaraz miał się rozpłakać.
- Idziemy w końcu? – spytałem zniecierpliwiony.
- Tak. – odpowiedział dopiero po chwili, kiedy udało mu się pogodzić z
przegraną.
Pierwszy etap naszej wycieczki (czyli tory) odbył się bez żadnych wypadków. Kiedy wkroczyliśmy na most kolejowy nie spodziewaliśmy się tego,
co miało się za chwilę wydarzyć. Przechodziliśmy przez most bez najmniejszego pośpiechu. Romek na chwilę zapomniał o komputerze, kiedy
zaczął robić zdjęcia swoim aparatem. Gdy znudziło mu się fotografowanie
zapoczątkowaliśmy rozmowę na temat różnych codziennych spraw. Właśnie to uśpiło naszą czujność i nie pozwoliło w porę dostrzec zbliżającego
się niebezpieczeństwa. Na dodatek zatrzymaliśmy się pośrodku mostu, aby
chwilę popatrzeć na wodę o zielonkawej barwie. Innym czynnikiem, który
negatywnie wpłynął na naszą czujność był beztroski szum wody dobywający się ze starych, zatopionych w Wisłoku części dawnego mostu wysadzo-

W Ł A S N A
nego w powietrze przez Polaków w czasie II
wojny światowej, aby utrudnić transport żywności i amunicji stacjonującym w strażnicy Niemcom.
W pewnym momencie Romek odwrócił głowę do
tyłu i zaniemówił.
- Co się dzie… - nie dokończyłem, ponieważ głos uwiązł mi w
gardle. W oddali ujrzałem dwa złocisto – czerwone światła przypominające ślepia szykującego się do ataku jaguara. Miałem
wrażenie, że pociąg już wjeżdża na most, lecz tak duża bliskość
pociągu, którego wcześniej nie dostrzegliśmy była raczej złudzeniem. Na swoim czole poczułem krople zimnego potu.
- Co teraz? – spytałem Romka drżącym głosem.
- Może zejdziemy na filar? – zaproponował Romek starając się
opanować strach.
Jednak na widok nadjeżdżający pociąg od razu straciliśmy panowanie nad sobą i zaczęliśmy biec jak szaleni w stronę końca
mostu. Już po kilkunastu sekundach szybkiego sprintu spostrzegliśmy strażnicę kolejową częściowo zakrytą przez gałęzie rosnącej tuż obok wysokiej topoli. Widziałem nawet kilka większych okien i rząd otworów strzelniczych. Wystarczyło tylko tam
dobiec…
Nagle straciłem grunt pod nogami i runąłem jak kłoda na zardzewiałą blachę, po której biegłem. Przed oczami miałem mroczki,
a moje prawe kolano jakby płonęło od ogromnego bólu.
- Michał, wstawaj! – usłyszałem ponaglający głos Romka.
Wstałem z wielkim trudem… Pomimo wielkiego bólu zacząłem
biec, a właściwie kuśtykać dalej. Na szczęście do końca mostu
pozostało nam jeszcze tylko kilka metrów.
Gdy tylko znaleźliśmy się przy strażnicy, od razu wpadliśmy do
wielkiej latryny, aby odetchnąć po tej mrożącej krew w żyłach
przygodzie.
- Dzięki Bogu – powiedziałem cicho opierając się o ścianę, która
zatrzęsła się od głośnego huku wydanego przez przejeżdżający
obok fortecy pociąg.
- Co ci się właściwie stało? – spytał Romek.
- Nogi wpadły mi do jakiejś szczeliny – odparłem wciąż zdyszany.
- Byłeś niezły – pokiwał głową Romek, a ja zabrałem się do
oglądania szkód poczynionych przez upadek. Najpierw spojrzałem na lewe kolano, na którym pojawiło się jedynie zadrapanie –
nic wielkiego.
- A niech to! – wykrzyknąłem spoglądając na guza wielkości
ping–ponga na prawej nodze.
- Spójrz na swój łokieć! – zawołał Romek.
Jęknąłem z bólu, a raczej z obrzydzenia widząc paskudną ranę na
prawym łokciu.
W strażnicy nie pozostaliśmy zbyt długo. Gdy ją opuszczaliśmy
poczułem smutek, ponieważ miałem świadomość, że ten wspaniały zabytek jest dosyć często odwiedzany przez miejscowych
wandali. Aby się o tym przekonać wystarczy tylko spojrzeć na
mury budynku, na których z każdym dniem przybywa coraz
więcej obrzydliwych malowideł i napisów.
Nasza droga powrotna była dłuższa niż wcześniejsza trasa. Zaczęliśmy iść wąską, nieutwardzoną ścieżką mając po swojej
prawej stronie liczne domy i gospodarstwa mieszkańców wsi
Chodaczów, a po lewej rzekę Wisłok. Wkrótce spostrzegliśmy
inny most, z którego mogli korzystać kierowcy samochodów,
rowerzyści oraz piesi. Przebyliśmy z Romkiem ten most i znaleźliśmy się z powrotem w Wólce Małkowej.
Niemal przez całą drogę do domu myślałem o swojej przygodzie.
Dopiero po niej zrozumiałem znaczenie słów carpe diem, chwytaj dzień. Po tym niewielkim wypadku na moście kolejowym
uświadomiłem sobie, że życie jest wielkim darem i nie powinno
się wystawiać go na takie ryzyko, tylko cieszyć się każdym
dniem, ponieważ nigdy nie wiadomo, co może wydarzyć się
jutro. Kiedy pojąłem sens słów Horacego postanowiłem czerpać
radość z całego, otaczającego mnie świata.
Wojciech Chajec

OPOWIADANIE
Moje carpe diem
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WARTO PRZECZYTAĆ !
Zgoda, wakacje to odpoczynek od szkoły, nauki, czas późnego wstawania, leniuchowania,
ale żeby całkowicie nie zapomnieć liter, trzeba coś poczytać i poćwiczyć wyobraźnię!
Oto kilka propozycji.
„Władca Lewawu”
Dorota Terakowska

„Lisia" Ewa Nowak
Książka pod tytułem „Lisia" jest to niezwykle tajemnicza opowieść o zwyczajnej
dziewczynce o imieniu Ania Pajdka zwana także Lisią. Pewnego dnia, Lisia w
prezencie urodzinowym dostaje trzy talony i roślinę doniczkową. Po jakimś czasie, Lisia zaczyna słyszeć w swoim pokoju obce
głosy. Lisia odkrywa, że to przemawia jej nowa roślinka oraz
inne rośliny stojące na parapecie. Na początku Lisia trochę się
tego boi, ale później się przyzwyczaja. Dzięki jej niesamowitej mocy pozwalającej słyszeć głosy roślin, Lisia pomaga
wszystkim roślinom, które spotka na swojej drodze. Polecam
tę książkę
wszystkim, którzy lubią tajemnicze historie.

Co byś zrobił, gdybyś nagle dowiedział
się, że jesteś synem tajemniczej kobiety z
innego świata, nękanego przez grupę potworów i tyrana? Co byś zrobił, gdybyś
nagle dowiedział się, że jesteś jedyną osobą, która może te potwory oraz tyrana pokonać? Coś
takiego przydarzyło się właśnie Bartkowi, zwykłemu wychowankowi Domu Dziecka w książce „Władca Lewawu”
Doroty Terakowskiej. Chłopiec mieszka w krakowskim
Domu Dziecka i nie ma rodziców. Często z Domu Dziecka
ucieka i chodzi na Wawel, gdzie ciągnie go jakaś tajemnicza siła. Pewnego razu chowa się w małym korytarzyku i
przedostaje się do innego świata- świata pięknych, małych
ludzi, niszczonego przez okrutnego tyrana- Nienazwanego
Dziewczyna i chłopak, czyli
i armię jego potworów- olbrzymich pająków. Bartek dowiaduje się, że mali ludzie są zupełnie bezsilni- Nienazwany
heca na 14 fajerek" Hanna
wysysa z nich całą odwagę i gniew. Ale on nie umie patrzeć
Ożogowska Wakacje w rodzinie
bezradnie na cierpienia ludzi. Wybiera się do zamku NienaJastrzębskich
były zaplanowane już od
zwanego, aby stawić mu czoła… Inny świat, do którego
dawna.
DzieciTosia i Tomek- mają
Bartek dostał się na Wawelu ma jedną ciekawą właściwośćpojechać
do
cioci
Isi. Wszystko zmiewszystkie imiona, nazwy i imiona są czytane od tyłu. Tuż
nia
jednak
poprawka,
którą
pod
koniec roku przyprzed niebezpieczną wyprawą Bartek spotyka się z kobietą,
nosi
do
domu
Tomek.
Rodzice
decydują,
że
on ma pojechać
która jest jego matką oraz ze swoim ojcem i siostrzyczką.
do
wuja
Stefana,
który
„wychowa"
Tomka.
W
skutek fatalnej
Poznaje swoje prawdziwe imię- Ketrab. Czy Bartek pokona
pomyłki
i
dużego
zamieszania,
Tosiagrzeczna,
miła i rozsądna
Nienazwanego? Czy naprawdę jest on Ketrabem, czy podcórka musi udawać Tomka i jechać za niego do leśniczówki.
rzutkiem, Bartkiem z Domu Dziecka?
Tymczasem Tomek- zwariowany, nieprzewidywalny, ale honorowy urwis musi grać Tosię i pojechać na wakacje do ciotki
Kochaj siebie, jaką
Isi.Przed obojgiem staje mnóstwo wyzwań. Nikt nie ma
CZAS
jesteś, a miłość wyłatwo- dziewczyna musi grać chłopaka, chłopak dziewNA ZADUMĘ
pełni całe twoje życie.
czynę. Tosia musi rąbać drewno, wspinać się na drzewa
i jeździć konno, podczas gdy Tomek powinien grać w berka
i bawić się w sklep z małymi córkami cioci Isi. Powinien- ale
Uśmiech jest korzystny
o ile wzorowa Tosia naprawdę bardzo się stara, on beztrosko
W s zy s tk i e uczy młodszych kuzynów zabaw w Indian, inscenizowania pola
dla mnie i dla świata.
twoje zmy- bitwy i strzelania z procy. Czy wytrzymają tak całe lato? Przesły są czujne czytajcie! Ta zabawna i miła książka może podnieść na duchu,
ją w złym humorze można uśmiać się do łez.
aktywne. Wesprzyj tę zewnętrzną żądzę czynu a czytając

i
wewnętrzną siłą swojej duszy taką medytację
„MIKOŁAJEK I INNE CHŁOPAKI"
nazywamy „uśmiechem wewnętrznym”.
J.J.Sempe „Mikołajek i inne chłopaki" to
Stań pośrodku pokoju w lekkim rozkroku,
kolejna część z serii książek o zwariowanym
tak aby całe stopy przylegały do podłogi. Zachłopcu- Mikołajku. W tej książce są opisane
mknij oczy. Teraz wyczaruj na twarzy swój
jego przygody, np. przygoda z zabawą w
najpiękniejszy, promienny uśmiech i trwaj
camping. Chłopcy mieli namiot z kocy, patyki jako śledzie, udawane jedzenie (z wyjąttak, czując, jak rozprzestrzenia się od głowy i
kiem żarłocznego Alcista, który zawsze ma
stopniowo ogarnia cię całą. Niech dotrze do każprzy sobie kanapkę lub słodką bułeczkę). Wszystko to
dej komórki ciała. Oddychaj głęboko i uśmie- przemieniło
się we wspaniałą zabawę za pomocą wyobraźni i
chaj się z całego serca. Ten uśmiech należy tylko niesamowitej fantazji Mikołajka i jego kolegów. Mogą przeczydo ciebie. Następnie otwórz oczy i podaruj
tać tę książkę wszystkie osoby, które lubią się pośmiać. Kouśmiech całemu światu, który cię otacza. Powta- niecznie przeczytajcie i sięgnijcie po następne części z tej serii!
Zapewniam, że nie będą one gorsze od tej!
rzaj to tak często, jak tylko możesz.
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Przemaszerowaliśmy kawał Polski
SZCZAWNICA– 23,24 maja
KLASY II GIM

CZESTOCHOWA I OŚWIECIMKLASY III GIM.

M

W trakcie dwudniowego wyjazdu oprócz
Częstochowy zwiedziliśmy także ruiny
zamku Ogrodzieńcu

oraz w Ojcowskim Parku Narodowym- grotę
Łokietka. Żywą lekcją
historii było zwiedzanie
Muzeum w Oświęcimiu
i Brzezince. Ta wycieczka była doskonałym podsumowaniem 10- letniego etapu edukacji.

„FANTAZJA” klasy O
Centrum zabaw i rozrywki dla dzieci
i rodziców w Rzeszowie.
Pod koniec maja klasy „O” pojechały na swą pierwszą
wycieczkę do krainy fantazji. Było mnóstwo zabaw
i radości w labiryntach
rurach, przejściach,
zjeżdżalniach, salach
luster i basenach z piłkami. Dzieci na okrągło korzystały również z
dmuchawców, ślizgawek, armatek na piłeczki, z dziecięcych pojazdów oraz specjalnie
przygotowanych kącików malucha. Korzystając z pobytu w Rzeszowie odwiedziły
również kino Helios, by obejrzeć
film pt. „Delfin Plum”

ieliśmy okazję przez 2
dni podziwiać piękno Pienin. Zwiedziliśmy wąwóz Homole, w trudzie wyszliśmy na Trzy
Korony i Sokolicę.
W pierwszym dniu
pogoda niezbyt nam
sprzyjała, ale w drugim było znacznie lepiej. Kolejką
linową wyjechaliśmy na Palenicę. Była tam najbardziej oczekiwana atrakcja-zjazd na torze saneczkowym, ale pogoda znów zepsuła nam plany. Wszyscy
wrócili do domu zmęczeni, lecz w pełni zadowoleni.
ZAMOŚĆ– TO PIĘKNE MIASTO ZWIEDZIŁY
KLASY PIERWSZE

30. maja była doskonała pogoda na
spacerowanie po
mieście. Dzieci
zwiedziły ogród
zoologiczny, muzeum militarii, Starówką i park. Były
także na ścieżce
ekologicznej w
Zwierzyńcu i odpoczywały nad urokliwym jeziorem o wdzięcznej
nazwie ECHO. Dziękujemy sponsorom, dzięki ich
wsparciu finansowym większa liczba dzieci mogła
cieszyć się z udziału w wycieczce.

Roztocze 2-3 czerwca
Klasy pierwsze Gim.

2 czerwca skorzystaliśmy ze znakomitej
pogody i wyjechaliśmy na wycieczkę klasową. Na początku zatrzymaliśmy się w
Zwierzyńcu przy niewielkim Kościele na
wodzie, po czym wyruszyliśmy na spacer
po Roztoczańskim Parku Krajobrazowym. Było tak gorąco, że po rozpakowaniu się w pokojach i smacznym obiedzie
postanowiliśmy popluskać się w jeziorku w Krasnobrodzie i zwiedzić okolice. W drugim dniu wycieczki wstaliśmy rano i udaliśmy się na piękny rynek
w Zamościu. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Sandomierzu. Tam
zjedliśmy pizze i w wolnym czasie kupiliśmy przeróżne pamiątki. Wszystkim wyjazd się podobał i długo będziemy go wspominać oglądając zdjęcia.

Wisłokw Rudawce nie
Str. 9

SEZON WYCIECZKOWY

Wycieczka do Rymanowa
Klasy szóste
Rymanów Zdrój
to małe, ale urocze miasteczko.
Teren pomiędzy
Rymanowem a
Iwoniczem jest
Sanktuarium św. Michała Archanioła i Błogosławionego Bronisława w Miejscu Piastowym

nazywany Beskidem Rymanowskim. Uzdrowisko
leży na pograniczu dwóch
różniących się krajobrazowo mezoregionów karpac- Zamek Kamieniec w Odrzykoniu
kich. Dookoła Rymanowa
wznoszą się malownicze wzgórza o wysokości do 615 m
n.p.m. W tym pięknym miasteczku spędziliśmy 3 dni i
świetnie się bawiliśmy. W pierwszy dzień zwiedziliśmy
Miejsce Piastowe, Iwonicz, a potem pojechaliśmy na
nocleg do Rymanowa. W czwartek od samego rana grza-

BYSTRE - BIESZCZADY
Od 23 do 24 maja
uczniowie klas IV i V
przebywali w Bieszczadach podziwiając walory
przyrodnicze
parków
krajobrazowych.
Mieszkali w pięknym
ośrodku
wypoczynkowym w Bystrym K. Baligrodu. Mogli korzystać ze
wszystkich atrakcji oferowanych przez ośrodek m. in. z
basenu, siłowni, stołu bilardowego, różnych maszyn
grających, boisk sportowych itd.

WIELICZKA - KRAKÓW KLASY III SP
Klasy trzecie SP 25 maja
pojechały do Wieliczki i
Krakowa. Najpierw
zwiedziły przepiękną
kopalnię soli, a potem
miło i przyjemnie spędzali czas w Parku Wodnym w Krakowie.
Wycieczka była bardzo
udana, wszyscy wrócili
zadowoleni.

ło mocne słońce, więc zaraz po śniadaniu
pojechaliśmy do Wsi Rudawka Rymanowska, aby w płytkim, kamienistym Wisłoku u
podnóża przepięknych piaskowców, łupek
wodospadu zmoczyć nogi, poopalać się .
Później byliśmy na ścieżce zdrowia, na której
pod dostatkiem mogliśmy wypić wody źródlanej, pospacerować, zobaczyć uzdrowiska,
odpocząć od nauki i obowiązków szkolnych.
Wieczorem odbyło się ognisko. W trzeci
dzień, zaraz po obiedzie, wyruszyliśmy do
Dukli. W muzeum zobaczyliśmy eksponaty
z II wojny światowej. Ostatnie piętro tego muzeum było przeznaczone bł. Janowi Pawłowi
II. W drodze powrotnej zwiedziliśmy ruiny.
zamku Odrzykoń.

WADOWICE, KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA kl. II SP

T

radycją
naszej
szkoły
są
wycieczki
klas drugich,
które przyjęły Pierwsza
Komunie
do
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA Święto,
miejsc kultu
religijnego. W tym roku uczniowie tych klas,
pod opieką rodziców, siostry katechetki oraz
ks. proboszcza dziękowały za dar przyjęcia
sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w
sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Zwiedziły także rodzinne miasto bł. Ojca Jana
Pawła II Wadowice. Największą frajdę sprawił
dzieciom Park Miniatur w Inwałdzie.
Było co oglądać!

KURIER SZKOLNY
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HUMOR
Kubuś mówi
Ach, ten
do prosiaczJasio!
ka:
Jasio przed wejściem do wody pyta
-Wiem co się z tobą stanie, gdy ratownika:
dorośniesz .
-Czy tu na pewno nie ma meduz,
-A co czytałeś mój horoskop?
raków ani groźnych ryb?
-Nie, książkę kucharską.
- Spokojnie, wszystkie zostały zjeRozmawiają dwie krowy. Jedna:
dzone przez rekiny.
-Muuu
-Jasiu , dlaczego spóźniłeś
Druga:
się do szkoły?
-Meee
-Bo pewnej pani zginęło 50 zł.
Pierwsza:
- I co? Pomogłeś jej szukać
-Nie zmieniaj tematu.
-Nie! Stałem na banknocie i czekałem, aż sobie
Ile zębów ma pies?
Pójdzie
Cały pysk.
Mama do Jasia :
Przybiega dzieciak na stację ben-Jasiu codziennie chodzisz do Kazia. Nie przeszkadzasz
zynową z karnistrem:
jego rodzicom?
-Dziesięć litrów benzyny proszę, szybko!
Nie. Jak przychodzę to mówią :
-Co jest? Pali się?
„Jeszcze tylko ciebie nam do szczęścia brakowało”.
-Tak, moja szkoła. Ale trochę tak jakby przygasa... Jasio odwiedził w domu chorego nauczyciela matematyPani pyta się klasy:
ki. Na następny dzień koledzy wypytują chłopca:
Co to jest WYŚCIG ZBROJEŃ?
-I co ? Jak z nim?
Odpowiada koleżanka:
- Bardzo źle - mówi Jaś - Jutro wraca do szkoły.
Wyścig, w którym ludzie biegają w zbroi.
Na lekcji angielskiego pani pyta się Jasia :
- Jasiu, jak jest po angielsku księżniczka?
Bajka o mądrym,
-Princessa
-Bardzo dobrze, a Książe?
sprytnym kocie!
- Prince polo, proszę pani

U

czniowie klas 0-III w
dniu 13 maja 2011r. w
Przeworsku obejrzeli spektakl teatralny pt. „Kot w
butach”, który został wystawiony przez Teatr Współczesny w Krakowie. Bajka
o mądrym, sprytnym kocie, który sprawia, że jego biedny i niezbyt zaradny pan odnosi sukces w pomysłowej
i zabawnej formie rozbawiła najmłodszą widownię.
Przedstawienie- lekkie, dowcipne dzięki niesamowitym
efektom specjalnym zawładnęło sercami dzieci.

Ostatni wspólny wyjazd
klas trzecich gimnazjum.

Gotuj z nami!!!
SMACZNY DESER

NA GORACE DNI

Przygotowanie
Owoce obrać, pokroić w
mniejsze kawałki. NakładaSkładniki: my lody potem część owoców, potem znów lody.
•1 banan
•1 kiwi
Czekoladę rozpuścić w
•truskawki
gorącej wodzie, polać lody,
•lody śmietankowe
posypać orzechami i udeko•czekolada
rować połówkami truska•orzeszki ziemne
wek.
Kto lubi, może dodać
Pycha, palce
także bitej śmietany.
lizać!

Deser
lodowy

M

iłym prezentem na zakończenie gimnazjum była
wycieczka do pięknie położonego nad Wisłą
Kazimierza Dolnego i Nałęczowa. Mieliśmy okazję
zwiedzić bardzo urokliwe miasteczko i pospacerować
po uzdrowiskowym, cudownym parku. Dziękujemy
sponsorowi, Fabryce Wagonów. za pomoc finansową, dzięki niej mogliśmy wspólni spędzić ostatnie
chwile razem. Za kilka dni każdy z nas pójdzie inną
drogą.
Trzecioklasiści.

K U R I E R

P

o raz dwunasty odbył
się w Trynieckim
Centrum Kultury w
Tryńczy konkurs piosenki
„Ukryte Talenty”, w które
miał na celu odkryć drzemiące w nas talenty wokalne. W konkursie wzięło
udział 30 wykonawców z
terenu
gminy.
Nasze
umiejętności
oceniało
jury, które
tegoroczną
edycję oceniło na bardzo
wysokim poziomie. Ostatecznie przyznano następujące miejsca:

S Z K O L N Y

UKRYTE TALENTY

III etap Europejskiego Projektu "Pierwsze
uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"
zakończony.
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W KATEGORII SOLISTÓW SZKOŁY PODSTAWOWE
1 miejsce: Magdalena Jędral, Agnieszka Jezierska
2 miejsce: Roksana Pieczek
3 miejsce: Paulina Pawlak
W KATEGORII SOLISTÓW SZKOŁY GIMNAZJALNE:
1 miejsce: Sylwia Krówka
2 miejsce: Jolanta Janas, Aleksandra Motyka
W KATEGORII SOLISTÓW SZKOŁY ŚREDNIE:
1 miejsce: Jolanta Konieczna
2 miejsce: Ewa Joniec
W KATEGORII ZESPOŁY:
1 miejsce: Zespół „Asy” z Gorzyc
2 miejsce: Zespól „Mirabelki” z Jagiełły
3 miejsce: Zespół „Trend” z Gorzyc

SERCE DLA MAMY

Od 3 stycznia 2011r
uczniowie z klasy I
b z chęcią i ogromnym
zapałem
uczestniczyły w zajęciach
dodatkowych w wymiarze 4
godzin tygodniowo o
tematyce "Radosna
przygoda z nauką i

zabawą".
7
czerwca 2011r.
w naszej szkole
odbyło się uroczyste podsumowanie trzeciego
etapu
Projektu
"Pierwsze
uczniowskie
doświadczenia
drogą do wiedzy", realizowanego w klasie I "b" pod kierunkiem wychowawcy. Pokaz efektów pracy uczniów
uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: pani dyrektor Barbara Tytuła, nauczyciel bibliotekarz, panie z nauczania zintegrowanego, siostra katechetka, rodzice, rodzeństwo, przedszkolaki 4-5 - latki oraz uczniowie – reprezentanci klas 0-III i I gimnazjum. Po zakończeniu występów
wszyscy uczniowie wręczyli swoim rodzicom samodzielnie
wykonane kolorowe upominki. Zgromadzeni goście obejrzeli wystawę prac dziecięcych. Na pamiątkę udziału w
Projekcie, pani dyrektor wręczyła wszystkim dzieciom
"myszki – pacynki" oraz dyplomy. Zajęcia w ramach
realizowanego Projektu, dostarczyły dzieciom wiele
okazji do radości i zabawy. Pozwoliły lepiej poznać i zrozumieć otaczający je świat, a szczególnie samego siebie.

2 czerwca klasa Ia Szkoły Podstawowej
zorganizowała Dzień Matki. Były wiersz,
piosenki oraz przedstawienie pt. „Tomcio
Paluszek.” Wszyscy świetnie bawili się. Nie
zabrakło także tradycyjnego poczęstunku,
bo przecież milej słuchać występów pociech
przy ciasteczku i filiżance kawy lub herbaty.
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KURIER SZKOLNY

Kto najlepiej napisał
egzamin
gimnazjalny?

Część humanistyczna:
Anna Kisiel-44
Jolanta Drzystek –40
Mateusz Kida-39
Kinga Rachwał-38
Jakub Słysz-38
Kinga Majcher-37
Aleksandra Motyka-37
Katarzyna Zielińska-35
Michał Dryś-35
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Mateusz Kida-39
Michał Dryś-38
Jolanta Drzystek-34
Sylwia Ficek-33
Kinga Rachwał-33
Jakub Słysz-33
Anna Kisiel-31
Michał Dałomis-30

Język angielski:
Sylwia Ficek-48
Anna Kisiel-45
Monika Skalska-44
Jolanta Drzystek-42

Część humanistyczna
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Część matematycznoprzyrodnicza:
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NAJLEPIEJ SPRAWDZIAN UCZNIÓW
KLAS SZÓSTYCH NAPISALI:
Michał Kuśtrowski – 37 pkt
Sylwia Bosak - 36 pkt
Aleksandra Jasz - 34 pkt
Kamil Konieczny - 32 pkt
Karolina Rachfał - 32 pkt
Sebastian Bukowy – 31 pkt
Rafał Dąbrowicz– 31 pkt
Paweł Konieczny - 30 pkt

Gratulujemy!!!

W tym numerze:
II GMINNY DZIEŃ DZIECKA

1

RADOŚC Z BEATYFIKACJI

2

UPRAGNIONE WAKACJE

3

SUKSESY SZKOLNE

4

MOJE carpe diem

6

WARTO PRZECZYTAĆ!

7

WYCIECZKI SZKOLNE

8
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Wyniki testu szóstoklasistów
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Zespół Redakcyjny: Opiekun: Grażyna Kogut,
Redaktorzy numeru: Kinga Majcher, Kinga
Rachfał, Ania Ryfa, Marlena Musiał, Kinga Szczotka, Wojciech Chajec, Justyna Kozak, Ola Rzeczyca.

