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      30 lat minęło jak jeden dzień...

          Pamięć o przeszłości oznacza 
          zaangażowanie  w przyszłość            Wspomnień czar

Przeszłość…
Warto wrócić do historii i
poznać ją. Lata 70- te
minionego stulecia
przyniosły duże zmiany w
oświacie.  Budynek starej
szkoły w Odrzykoniu nie
odpowiadał nowym
wymogom, tym bardziej, że
wcześniej ta szkoła
otrzymała statut Zbiorczej
Szkoły Gminnej. W
związku z powyższym
podjęto prace wstępne
zmierzające do budowy
nowego obiektu.

Powołano Komitet Budowy
Szkoły, wybrano działkę i
wkrótce przystąpiono do
prac budowlanych. Kamień
węgielny pod nową szkołę
wbudowano 1 grudnia 1976
roku. Wiosną 1977 roku na
plac budowy wjechały
pierwsze samochody  z
materiałami budowlanymi. 
1 września 1983 odbyła się
wojewódzka inauguracja
roku szkolnego 1983/84
połączona z oddaniem do
użytku nowego  budynku
szkolnego.Jeszcze

podczas budowy szkoły
rozpoczęto prace w celu
wyboru patrona. W trakcie
specjalnego posiedzenia
Rady Pedagogicznej, w
którym udział wzięli
również uczniowie,
zdecydowano, że zostanie
nim Aleksander Fredro.
Wybór okazał się
oczywisty, ponieważ znany
komediopisarz związany
był z zamkiem
odrzykońskim,
Kamieńcem.

Poczet sztandarowy Chwila wspomnień

Poloneza czas zacząć...

Postać Aleksandra Fredry
stała się bliska naszym
sercom. Zapoznając się z
jego życiorysem,
poznaliśmy również ważny
fragment historii. Wiedza o
wybitnej osobie, znajomość
jej losów i dokonań rodzi
szacunek, szacunek do
patrona, ale też do szkoły
noszącej jego imię, a
poprzez szkołę do wiedzy i
nauki. 
Motywuje do jeszcze
większego wspólnego
wysiłku, by w szkole było
lepiej, mądrzej, ciekawiej,
przyjaźniej.

Dzień 14 października 2015
roku był dla społeczności
szkolnej w Odrzykoniu nie
tylko Dniem Edukacji
Narodowej, ale przede
wszystkim jubileuszem:
minęło 30 lat od nadania
 naszej szkole imienia
Aleksandra Fredry.

Patron - to bardzo ważna
postać w życiu placówki
oświatowej. Wokół niej
buduje się tradycje,
wprowadza uczniów  w
świat wartości. W czasach,
kiedy notujemy upadek
autorytetów, wybór patrona
to trudne zadanie.

D.H. D.

D.H.



www.nowiny24.plNowiny | Wydanie specjalne 11/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLJubileusz-wydanie specjalne

Śluby panieńskie

Teraźniejszość…

Tegoroczny
jubileusz był okazją
do stworzenia
pamiątkowych tablic,
na których znaleźli
się absolwenci
Szkoły w
Odrzykoniu wraz ze
swoimi
wychowawcami. To
znakomita okazja,
aby powspominać
czasy szkolne, a
także chwila
refleksji, jak szybko
przeminął czas.
Wystawie
przyświecało hasło:
Pamięć o
przeszłości oznacza
zaangażowanie w
przyszłość.
Uczniowie Zespołu
Szkół pod
kierunkiem swoich
nauczycieli
przygotowali
program
artystyczny,

na który licznie
przybyli zaproszeni
goście(wśród nich
byli pracownicy
szkoły, dyrektorzy
sąsiednich
placówek,  władze
oświatowe, osoby
związane z
Odrzykoniem oraz
dzieci i młodzież z
nauczycielami.
Dyrektor Zespołu
Szkół –pan Piotr
Guzek powitał
wszystkich
przybyłych gości.
Młodzież pięknie
zaprezentowała
swoje umiejętności,
w profesjonalny
sposób tańcząc
poloneza,
przedstawiając
inscenizacje
utworów swojego
patrona oraz
śpiewając i grając na
instrumentach.
Po części
artystycznej

 głos zabierali m.in.:
Przewodnicząca
Rady Gminy –pani
Krystyna Kozik,
Wicestarosta
Krośnieński- pan
Adolf Kasprzyk, pan
Stanisław
Blicharczyk Prezes
Zarządu Gminnego
Ochotniczych
Straży Pożarnych w
Wojaszówce i
 wieloletni Wójt
Gminy Wojaszówka
oraz emerytowana
Dyrektor Szkoły w
Odrzykoniu w-pani
Zofia Korona. Z
uznaniem i
wdzięcznością
mówiono o pracy
nauczycieli, o pasji,
zaangażowaniu i
wiedzy, którą
przekazują. Pani
dyrektor z wielką
nostalgią
wspominała czasy,
w których przyszło

gronu
pedagogicznemu
tworzyć nową
szkołę, a także 
swoich uczniów,
którzy teraz są
nauczycielami w tej
placówce.

Obchody jubileuszu
szkoły to okazja do
organizacji różnych
konkursów. Takie
współzawodnictwo
odbyło się również w
naszej szkole, były
to: konkurs
recytatorski dla
uczniów klas szkoły
podstawowej i
gimnazjum,konkurs
wiedzy o
Aleksandrze
Fredrze, konkurs na
sparafrazowanie
bajki poety dla
gimnazjalistów oraz
konkurs plastyczny -
ilustracja do utworu
bajkopisarza. W
zmaganiach wzięli

udział nie tylko
uczniowie z terenu
gminy Wojaszówka,
również uczniowie
zaprzyjaźnionych
szkół, noszących
imię Aleksandra
Fredry -
przedstawiciele
Szkoły Podstawowej
w Korczynie
(konkurs
recytatorski) oraz
Zespołu Szkół w
Bydgoszczy  (
nadesłano prace na
konkurs
plastyczny).Mamy
nadzieję stać się dla
tej szkoły placówką
partnerską.
 Zainteresowanie
uczniów, ich
kreatywność oraz
chęć poznania
dorobku Fredry to
powód do dumy, że
młodzież ciągle chce
uczestniczyć w
poznaniu kultury
swojego kraju.

Przyszłość
Co prawda 30 lat
minęło jak jeden
dzień, jednak 
pozostawiło po sobie
wiele miłych
wspomnień i
cennych pamiątek,
dlatego z  radością i
optymizmem
oczekujemy
kolejnego jubileuszu.

Zemsta w pigułce

Popisy uczniów Papkin śpiewa

D.H. D.H.

D.H. D.H.
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Las w słońcu

Zbieramy grzybki

                                               Nasza miejscowość w jesień wpisana, czyli okiem fotoreportera...
Redaktorki Lidera wybrały się na długi spacer po swojej miejscowości w poszukiwaniu jesiennych  śladów. Oto efekty uważnej obserwacji przyrody
Martyny, Oli, Klaudii, Gabrysi, Natalki, Kasi oraz Kingi. Jesień została odnaleziona i uwieczniona na fotografiach.

Ognisko czas zacząć

Przez dziurkę od...liśccia

G.W.

G.W.

K.Z.

G.W.
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W drogę...

Ale to męczące...

W szampańskich humorach:)

Jesień?Odnaleziona!

K.J

M.H.

A.D.

A.D.
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       Pierwszaki do boju!
Przyjęcie pierwszaków do szkoły stało się tradycją Zespołu Szkół w
Odrzykoniu. Corocznie odbywa się symboliczny i humorystyczny obrzęd, w
którym uczestniczy cała brać szkolna.
Dnia 21. października odbyły się w naszej szkole otrzęsiny ,czyli przyjęcie
uczniów klas pierwszych do naszego gimnazjum. W zamierzeniu  mają one
na celu integrację nowego członka z grupą; wtedy „otrząsana’ osoba zwykle
staje się pełnoprawnym członkiem społeczności bądź służą one ustaleniu
lub zaznaczeniu relacji między nowymi a starymi członkami grupy.

 Tę imprezę organizowały klasy II gimnazjum ze swoimi wychowawcami:
panią Dorotą Guzek oraz panią Małgorzatą Urbanek. Zorganizowano bardzo
ciekawe konkursy i zabawy, takie jak konkurs tańca oraz konkurs na
najładniejszy plakat. Najciekawszą zabawą była ,,Familiada”, gdzie było
można zdobyć najwięcej punktów. W tym roku zwyciężyła klasa I ,,a”
gimnazjum. Po konkursach i zaciętej rywalizacji zaczęła się druga część
imprezy ,czyli dyskoteka.

 Gabi

Pierwszaki-kociaki

Konkurs-plakatyWszystko wiedzą?

D.H.

D.H.D.H.
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28 września nasza koleżanka Aleksandra Gaj zdobyła I miejsce w Otwartym
Pucharze Polski w Judo. Postanowiłyśmy więc zadać Oli kilka pytań
odnośnie jej sukcesów.
D: Od jak dawna trenujesz judo?
A: Judo trenuję od 03.09.2008.
D: Ile masz już nagród na swoim koncie?
A: W ciągu tych ośmiu lat udało mi się zdobyć ogółem 57 medali i 10
pucharów. Osiągnięcia te są na szczeblu polskim i międzynarodowym.
Posiadam 18 złotych medali,18 srebrnych,16 brązowych, 5 razy byłam na
piątym miejscu oraz 3 razy na siódmym. Moje najważniejsze osiągnięcia to:
pierwsze miejsce w Pucharze Polski 2015 roku w Warszawie ( mały puchar
Europy), drugie miejsce w Mistrzostwach Polski 2014 roku, trzecie miejsce
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Do każdych zawodów podchodzę
z dużym zaangażowaniem i jest to wynik mojej długoletniej pracy.
D: Ile razy w tygodniu masz treningi?
A: Treningi mam od poniedziałku do piątku. Lubię ten sport i chce w nim
osiągać jak największe sukcesy. Staram się też w wolnych chwilach
ćwiczyć w domu.
D: Czy judo przydało ci się również w ramach obrony swojej lub kogoś?
A: Jako zawodniczka nie mogę pokazywać swoich umiejętności jedynie w
swojej obronie.
D: A czy wiążesz swoją przyszłość z tym sportem?
A: Bardzo bym chciała.
D: Dziękujemy za wywiad i życzymy samych sukcesów!
A: Dziękuję!

Wywiad przeprowadziły: Patrycja i Iza z IIIb 

Ola na podium

Pani Betlej-w trakcie konkursu

XXI Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Współczesnej autorstwa
Bronisławy Betlej
Dnia 20.10.2015 odbył się konkurs recytatorski w miejscowości Żarnowiec.
W spotkaniu uczestniczyły dziewczyny z klas drugich i trzecich gimnazjum-
Katarzyna  Płaza, Katarzyna Kulpińska i Aleksandra Danek z opiekunem
panią Joanną  Nowak, także sama pani Bronisława Betlej - autorka poezji
recytowanej. Opowiedziała nam o swoich przeżyciach, tych dobrych jak i
złych. Gdy recytowaliśmy wiersze, ona bardzo je przeżywała, ponieważ jak
sama mówiła, każdy wiersz jest cząstką jej życia. Opowiada o jakiejś chwili
z życia. Z rozmowy z panią Bronisławą można było wyciągnąć dużo
przemyśleń, namawiała nas by dążyć do tego, co kochamy robić, nie
poddawać się i dużo pracować. Tak  jak brzmi motto pani Betlej ,,Nie
nudziłam się, bo nie było na to czasu'' . Niestety nie udało się nam zająć
miejsca na podium, ale się nie poddajemy. Będziemy dążyć do celu i w
przyszłym roku znów spróbujemy naszych sił. Poetka obiecała odwiedzić
naszą szkołę-czekamy z niecierpliwością.
Kasia

Stopka redakcyjna:
W przygotowaniu jesiennego numeru wzięły udział: Klaudia Jucha,
Katarzyna Kulpińska, , Gabriela Wajda, Iza Cygan, Patrycja Sitar.

Autorki zdjęć: Gabriela Wajda, Martyna Haczela,  Natalia Pelczarska,
Aleksandra Danek, Klaudia Jucha, Kinga Zawisza.

Nad calością czuwała p.Katarzyna Nowak

A.G.
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