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Kwesta na cmentarzu w Odrzykoniu .

Od niedawna działa w
naszej Szkole
Koło Caritas.Jest to
organizacja
charytatywna i ma za
zadanie pomagać
biednym i
pokrzywdzonym przez
los ludziom na różne
sposoby. Nasze szkolne
koło liczy około 30
członków.
Już w niedzielę przed
Świętem Zmarłych ksiądz
proboszcz ogłosił jego
pierwszą inicjatywę.

Pierwszym
przedsięwzięciem była
zbiórka datków do
puszek na cmentarzu w
dzień Wszystkich
Świętych. Chętni
uczniowie dzielnie pełnili
dyżur przy głównych
wejściach przez cały
dzień, a odrzykoniacy i
goście równie chętnie
wrzucali datki do puszek.
Często pytali o cel
zbiórki, a ten był bardzo
szlachetny. Część
pieniędzy zostanie

przeznaczona na koszty
związane z ekshumacją
wieloletniego
proboszcza naszej
parafii ks. Kazimierza
Poźniaka i na wykonanie
dla niego tablicy
nagrobkowej. Pozostała
zaś część środków ze
zbiórki zostanie
przeznaczona na rozwój
działalności szkolnego
kółka. Bardzo się cieszę,
że ono powstało i że
możemy włączyć się do
pomocy. Mam nadzieję,

że kolejnych akcji nie
zabraknie i z chęcią się
do nich wraz z kolegami i
koleżankami przyłączę.

Katarzyna Blicharczyk

W naszej szkole powstało Szkolne Koło Caritas

Przyłącz się do nas i pomagaj potrzebującym !
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Szlachetnej paczce.

Zachęcamy do 
lektury!

M.U. M.U.
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WYWIAD Z
KSIĘDZEM
PROBOSZCZEM
Od września  2018
roku w naszej szkole
uczy nowy katecheta,
który objął funkcję
proboszcza
Odrzykonia. Jest nim
Ksiądz Krzysztof
Pietrasz, z którym
przeprowadziliśmy
wywiad.
Szczęść Boże
K: Szczęść Boże

Jesteśmy z gazetki
szkolnej Lider, czy
zechce Ksiądz
odpowiedzieć nam na
kilka pytań?
Tak, oczywiście.
Latem objął Ksiądz
parafię w Odrzykoniu.
Jak się czuję Ksiądz w
naszej parafii?
Jak się czuję? Fajnie
jest, przede wszystkim
podoba mi się obraz w
kościele,

ukształtowanie terenu
jest piękne, tyle że
pewne problemy się
zdarzają, których
niestety nie unikniemy-
związane nawet z
takimi rzeczami jak
brak wody czy
cieknący dach. 

Do jakiej parafii
wcześniej Ksiądz
należał?
Co znaczy
należałem. Nie tyle,
że należałem, tylko
w której byłem może
parafii. Pochodzę z
Domaradza -to tam
należałem. Tam w
sumie byłem 15 lat, a
później to tylko
gościem w domu
rodzinnym. Pierwsza
parafia to była pod
Łańcutem-Budy
Łańcuckie- tam
byłem dwa lata, po
czym biskup mnie
skierował na dalsze
studia doktoranckie
na Katolickim
Uniwersytecie
Lubelskim. Później
chwilę pracowałem w
Jarosławiu, później
byłem cztery lata w
Przemyślu i pięć lat
w Jedliczu, a ostatnie
sześć lat
pracowałem koło
Leżajska w takiej
miejscowości-
Przychojec i Łukowa.
Dwie miejscowości,
dwa kościoły, tam
byłem proboszczem
przez sześć lat.
Czy tęskni Ksiądz za
swoją starą parafią?
Ale którą?
Poprzednią, przed
Odrzykoniem.
Na pewno, bo tam
się zżyłem z ludźmi,
tam naprawdę
współpraca

się układała bardzo
dobrze i na pewno
gdzieś tam jakaś
nostalgia mi właśnie
mi towarzyszy. Ale
powiedzmy, że to
jest naturalna kolej
rzeczy w naszym
życiu, że musimy
odejść do innej
parafii, w tym
wypadku to akurat
sam taką decyzję
podjąłem, bo biskup
zaproponował.
Pamiętam 30 maja
niespodziewanie
zadzwonił do mnie i
zapytał, czy
chciałbym przejść
właśnie do
Odrzykonia. Miałem
tylko godzinę czasu
na zastanowienie. I
tak właśnie
zdecydowałem się,
chociaż tam było mi
bardzo dobrze, ale tu
są jakieś nowe
wyzwania, które
przede mną stoją, a
ja lubię wyzwania.. Z
tamtymi ludźmi też
mam kontakt,
dzwonią, nieraz się
pytają, jak mi tu jest,
nawet już kilka osób
mnie odwiedziło,
także fajnie jest.
Czy lubi Ksiądz
uczyć młodzież w
szkole?
Całe moje kapłańskie
życie było właśnie
związane z
młodzieżą. Od
samego początku

prowadziłem
przecież rekolekcje
wakacyjne z
młodzieżą. Przez
wiele lat ruch Światło
Życie. Prowadziłem
grupy młodzieżowe,
a wszystko to
właśnie też miało
początek w szkole,
gdzie poznawałem
ludzi, a później
angażowałem się w
życie parafii. Na
pewno jest to fajna
sprawa. Uczę
młodych ludzi, bo z
tego też wiele dobra
wypływa, choćby
nawet i dla mnie-
ciągle czuję się
młody. Przez wiele
lat uczyłem tylko w
szkołach średnich, a
w ostatnim czasie w
szkole podstawowej,
bo tam gdzie ostatnio
pracowałem, była
tylko szkoła
podstawowa. Byłem
bardziej związany z
taką starszą
młodzieżą, ale też
właśnie lubię
pracować z dziećmi. 
A jak sobie ksiądz
radzi z tymi mniej
grzecznymi
uczniami?
Z tymi mniej
grzecznymi uczniami
jak mnie proszą
powiedzmy o to,
żebym im wpisał
uwagę czy jedynkę
to ja im wtedy nie
odmawiam. Tak jak

wasz kolega. W
każdym bądź razie
bez nerwów, trzeba
motywować w
sposób pozytywny,
jakoś żeby właśnie
słuchali czy też
przyswajali sobie
wiedzę. Każdy
gdzieś tam w życiu
miał jakieś słabości
na lekcjach, że tam
powiedzmy gdzieś
się nie
skoncentrował, tylko
uwagę przykuwał do
czegoś innego, do
innych rzeczy,nie
tylko do tego, co
nauczyciel mówił.
Myślę, że tutaj jest w
miarę dobrze. Ja
jestem zadowolony,
a dla mniej
grzecznych na
pewno jakąś metodę
znajdziemy.
Jakie Ksiądz miał
hobby w młodości?
Pamiętam, jak
odpowiadałem na
maturze z
angielskiego i
dostałem pytanie
„my hobby”,
odpowiedziałem
wtedy –My hobby is
sport i w każdym
bądź razie do tej pory
tak to jest. Przez
wiele lat trenowałem
piłkę nożną, grałem
w klubie piłkarskim.
W jakim klubie?
Grałem w klubie
Dynowia-Dynów,
wtedy była to taka

dosyć poważna liga.
Oprócz piłki
trenowałem tenis
stołowy, też grałem
w klubie, w swojej
rodzinnej
miejscowości
Domaradzu, tam też
założyliśmy właśnie
klub tenisa
stołowego. Było kilku
takich bardziej
uzdolnionych
chłopaków, no i
proszę sobie
wyobrazić, że ten
klub później się
rozsypał, bo nie miał
kto grać, a teraz
znowu go
reaktywowano i grają
czterdziestolatkowie.
Grają w lidze nawet z
dużym
powodzeniem. Także
 kolarstwo. Przez
ostatnie lata jak
byłem w Jedliczu,
zainteresowałem się
kolarstwem i dużo
jeździłem na
rowerze. Natomiast
później przez
ostatnie sześć lat się
zaniedbałem, bo nie
było czasu, nie było
gdzie tam jeździć. 
Sport, sport i sport to
jest moje hobby cały
czas.
Czy w dzieciństwie
chciał Ksiądz zostać
duchownym?
Nigdy o tym nie
myślałem, że
zostanę księdzem.
Wszystko zrodziło

się w czwartej klasie
liceum, tuż po
rekolekcjach u
Ojców Kapucynów w
Sędziszowie.
Pamiętam, była taka
sytuacja, że w
drugiej klasie liceum,
idąc na pielgrzymkę
do Częstochowy,
spotkałem takiego
ojca Mizerę-
kapucyna, który
poprosił mnie o
adres, a później
przysyłał słowa
życia, książki o Ojcu
Pio. Mnie to dosyć
zafascynowało,
zaprosił mnie na
rekolekcje. Na te
rekolekcje jeździłem
między innymi też z
kolegami,
namawiałem
kolegów do tego i po
ostatnich takich
rekolekcjach coś się
we mnie zrodziło,
czego nie byłem w
stanie sam określić i
tak to wszystko
dojrzewało do tego,
aby w końcu
skierować swoje
kroki ku seminarium
duchownemu.
Czego życzył by
sobie Ksiądz na
dalsze
duszpasterstwo?
Przede wszystkim
zdrowia, żebym miał
siły, żeby też
parafianie
współpracowali we
wspólnym dziele

, jakim jest zbawienie
człowieka ,bo o to
właśnie chodzi. No i
życzyłbym sobie,
żeby uczniowie
pewne rzeczy
rozumieli, które do

Szymon i Norbert z Księdzem Proboszczem Sz.M.
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Co w szkole piszczy...

W trakcie seansu

Na lekcjach języka polskiego uczniowie nie tylko poznają zasady
gramatyki czy omawiają lektury. Czasami też wcielają się w bohaterów
z książek, tym samym wyrażają emocje, jakie odczuli, czytając lekturę.
Klasa VII ,, a” postanowiła odtworzyć parę fragmentów z komedii pt.
,,Zemsta”, której autorem jest Aleksander Fredro. Uczniowie bardzo
zaangażowali się w przygotowanie występów, m.in. przebierając się za
odgrywane postacie.

Julia Jakubczyk

WIECZÓR FILMOWY W NASZEJ
SZKOLE

Z inicjatywy nowo wybranego samorządu uczniowskiego,
po raz pierwszy zorganizowano w naszej szkole wieczór
filmowy. W piątek 16 listopada chętni uczniowie,
wieczorową porą, przybyli do szkoły. Była to dość spora
grupka osób, więc film był wyświetlany na jednym z
korytarzy. Część uczniów zaopatrzyła się na seans prawie
jak do kina, czyli kupili picie, chipsy i chrupki. Do
wyświetlenia został wybrany film „Coco” opowiadający o
przygodach chłopca, który dostał się do świata zmarłych.
Film był bardzo ciekawy, więc  czas szybko  przeleciał.
Większość uczniów wróciła zadowolona do domu, pełna
nadziei na kolejne takie pomysły naszego samorządu.

Katarzyna Blicharczyk 

VIIA w akcji

K.N.

K.N.
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Kornelia i Weronika

Według Pana Cogito to konkurs recytatorski
poezji Zbigniewa Herberta, który odbył się w
Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej 15 listopada.
Rok 2018  został ogłoszony przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Herberta.
Naszą szkołę reprezentowały Kornelia Dziugan
oraz Weronika Śliwka z klasy trzeciej gimnazjum.
Tym razem nie udało im się stanąć na podium,
jednak gratulujemy im zainteresowania poezją
poety.
K.Nowak

KONKURS WIEDZY O POLSCE
7 listopada w Szkole Podstawowej w Odrzykoniu
odbył  się gminny Konkurs wiedzy o Polsce.
Wzięło w nim udział czternastu uczniów z pięciu
szkół z terenu gminy Wojaszówka. 
Arkusz zawierał szesnaście różnorodnych
zamkniętych i otwartych zadań. Do zdobycia
łącznie było 52 punkty. Po sprawdzeniu prac
przez komisję konkursową wyłoniono
zwycięzców;
I miejsce Konrad Zimoń SP Odrzykoń
II miejsce Katarzyna Blicharczyk SP Odrzykoń
III miejsce Milena Raś SP Odrzykoń
IV miejsce Dominik Śliwka SP Bratkówka
V miejsce Maria Filar SP Ustrobna
E.Rodzinka

Laureaci W trakcie konkursu

ZAWODY STRZELECKIE
W dniu 09.11.2018r. odbyły się zawody
strzeleckie w Memoriale Bogusława Dziury.
Zawody odbyły się w Jedliczu. Nasza drużyna
dziewcząt i chłopców reprezentowała naszą
szkołę sukcesem zdobywając drugie miejsce w
kategorii chłopców i trzecie miejsce w kategorii 
dziewcząt
Skład drużyny:Weronika Blicharczyk,Weronika
Śliwka,Klaudia Belczyk,Lilianna
Bieryło.Chłopcy:Jan Krygowski,Michał
Piękoś,Jucha Kacper,Młocek Adam.
Dodatkowo Weronika Blicharczyk zdobyła 3.
miejsce w kategorii indywidualnej.
Gratulujemy!

Drużyna dziewczyn Dziewczyny na podium

OLIMPIADA TRZYMAJ FORMĘ!
   
Przy współpracy PCK w Krośnie oraz Stacją
Sanitarno Epidemiologiczną w Krośnie,
zapraszamy uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum
do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji
Zdrowego Stylu Życia.
Celem Olimpiady jest:wykształcenie wśród
młodzieży potrzeby dbania o swoje zdrowie i
promowanie zdrowego stylu życia.
Zachęcamy do udziału w olimpiadzie.
Szkolni opiekunowie :panie Weneta Lidwin, Agata
Makara, Elżbieta Rodzinka.
                                 

.

STOPKA REDAKCYJNA:

K.Blicharczyk, J.Jakubczyk, Sz.Mrozek,
N.Szczepanik, p.E.Rodzinka. Zdjęcia:K.Nowak,
E.Rodzinka, K.Pietrukaniec.

Redaktor naczelny:K.Nowak
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K.P. K.P.
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