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ZBIÓRKA NA RZECZ
KROŚNIEŃSKIEGO HOSPICJUM

Jak co roku uczniowie
naszej szkoły wzięli udział
w kweście na rzecz
krośnieńskiego hospicjum.
Zbiórka pieniędzy odbyła
się w Niedzielę Palmową
przed kościołem w
Odrzykoniu. Uczniowie
wręczali ludziom dobrej woli
własnoręcznie zrobione
żonkile. Łącznie zebraliśmy
1663,83
zł. Wszystkim,którzy

poświęcili swój czas na ten
cel  bardzo chcemy
podziękować za okazane
serce to: Karolina
Józefczyk, Angelika
Szurlej, Klaudia Wolan,
Jakub Jucha, Michał
Krygowski, Anna
Krukowska, Aleksandra
Lidwin, Justyna Raś, Maria
Półchłopek, Monika
Gumienna, Patrycja
Zajchowska,

Kinga Solecka, Ewelina
Wąchała, Tomasz
Blicharczyk, Daniel
Błaszczak, Natalia Hedesz,
Weronik a Wajda, Emilia
Szarek, Klaudia Zbylut,
Weronika Gunia, Katarzyna
Gajewska, Jakub Kluska,
Dorota Urbanek, Wiktoria
Okólska, Beata
Daszykowska, Karolina
Pasterczyk,  Aleksandra
Gaj.

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ
IGNACEGO

ŁUKASIEWICZA
1 kwietnia br. uczennice
naszego gimnazjum :
Natalia Hedesz, Weronika
Wajda i Kinga Solecka
wzięły udział w konkursie
 wiedzowym na temat życia
i działalności znakomitego
polskiego chemika -
Ignacego Łukasiewicza.
Konkurs podzielono na dwie
części - test na temat
życiorysu postaci oraz
prezentacja multimedialna

"Narodziny i rozwój
przemysłu naftowego na
Podkarpaciu". Finalnie
dziewczyny zajęły II
miejsce w powiecie.

GRATULACJE !

POLA NADZIEI 2014

Pola Nadziei 2014
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18 marca w naszej szkole odbył się I Gminny
Konkurs Kulinarny pod hasłem „Żyj zdrowo –
jedz smacznie„.Rywalizowali ze soba uczestnicy
z terenu gminy Wojaszówka , przygotowując
ciekawe, wiosenne smakołyki w dwóch
kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i
gimnazjum. W tym dniu w szkole trwały zajęcia
promujące zdrowe żywienie i aktywność fizyczną.
D z i ę k i współpracy z Zespołem Szkół
 Gastronomiczno -Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji
doty c z ąc ej zdrowego odżywiania. W celu
ułatwienia wyboru dalszej drogi kształcenia
gimnazjaliści obejrzeli przygotowany przez gości
pokaz slajdów oraz film o ich szkole. Odbył się
również pokaz barmański przygotowany przez
reprezentantów ZSGH w Iwoniczu Zdroju, wśród
których znaleźli się laureaci wysokich lokat w
zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Podczas pokazu degustowaliśmy się napojami
przygotowanymi w trakcie prezentacji. Mieliśmy
również okazję na żywo obejrzeć pokaz
umiejętności kursantów carvingu, czyli sztuki
tworzenia fantazyjnych dekoracji, polegającej na
wycinaniu różnorodnych wzorów i kształtów z
warzyw i owoców.

ŻYJ ZDROWO - 
JEDZ SMACZNIE

KROŚNIEŃSKI
KONKURS

MATEMATYCZNY

Każdego roku na Politechnice Rzeszowskiej
odbywają się pokazy  fizyczne. W tym roku miała
miejsce kolejna, 16-sta edycja. Odbyła się ona 8
maja 2014r. W pokazach wzięło udział ponad stu
uczniów naszego gimnazjum. Rozpoczęto już o
godz. 8.00. Podczas oglądania doświadczeń
zaprezentowano całą masę doświadczeń z
zakresu elektrostatyki, sił i akustyki. Po pokazach
uczniowie mieli czas wolny do wykorzystania we
własnym zakresie.

POKAZY FIZYCZNE
W RZESZOWIE 

pokazy fizyczne

Przez ostatnie tygodnie klasy III gimnazjum
poznawały oferty okolicznych szkół
ponadgimnazjalnych. Odbywało się to na
zasadzie licznych spotkań w naszej szkole, giełdy
szkół w Hali Sportowo- Widowiskowej MOSIR w
Krośnie oraz na dniach otwartych , na które
oczywiście wybieraliśmy się z wielką chęcią . Do
naszej szkoły przyjechało około 7 szkół
zawodowych ,licealnych i techników. Każda z
nich wzbudzała ogromne zainteresowanie wśród
uczniów. Krośnieńskie Targi Edukacyjne tzw.
giełda szkół odbyła się w dniach 12-13 marca już
po raz dziesiąty . Na kilkunastu stanowiskach
reprezentujących szkoły można było zasięgnąć
wielu informacji o d uczniów, skorzystać z usług
np. fryzjerskich oraz dostać ulotkę z dokładnymi
informacjami. Uczniowie klas III naszej szkoły
wraz z wychowawcami odwiedzili targi 13 marca,
w tym samym dniu trwały dni otwarte Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie. Mamy
nadzieje , że poprzez te liczne spotkania
uczniowie  podjęli dobra decyzje w wyborze
szkoły ponadgimnazjalnej. Cała redakcja życzy
POWODZENIA w składaniu wniosków !

TWÓJ WYBÓR!

17 marca odbyły się eliminacje szkolne do
k o n k u r s u recytatorskiego o tematyce
syberyjskiej. Najlepszymi uczestnikami, które
wytypowało nasze jury, były : Monika Witkoś,
Beata Daszykowska oraz Monika Typrowicz.   20
marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii
Konopnickiej w Jedliczu odbył się etap powiatowy,
gdzie nasze reprezentantki wyrecytowały swoje
wiersze. Monika Witkoś mimo bardzo dużej
konkurencji zajęła II miejsce. Uroczyste
wręczenie nagród odbyło się w RCKP w Krośnie.

GRATULACJE !

Monika Witkoś

"SYBERIA"

14 marca br. w
Miejskim Zespole
Szkół nr 4 w Krośnie
odbył się VII
Krośnieński Konkurs
Matematyczny, w
którym wzięli udział
przedstawiciele każdej
klasy. Natalia Hedesz -
uczennica klasy III a
gimnazjum zajęła II
miejsce w powiecie.
Wręczenie nagród
odbyło się 23 maja
2014 roku podczas

"Gali Matematyki". W
uroczystości
uczestniczyli laureaci
konkursu, rodzice         
i nauczyciele. 

Gratulacje ! 
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"WITAJ MAJ,
TRZECI MAJ... "

EGZAMIN
GIMNAZJALNY 2014

W dniach od 23 do 25 kwietnia gimnazjaliści
napisali testy podsumowujące ich wiedze z trzech
lat. Pierwszego dnia rozwiązywali część
humanistyczną, czyli historię i WOS  oraz  język
p o l s k i . Następnie odbyła się cześć
matematyczno-przyrodnicza, a ostatniego dnia
test z języka obcego. Większość uczniów
wybrało angielski, wiec pisali test na poziomie
podstawowym i rozszerzonym. Kilka osób
wybrało jednak język niemiecki. Części
humanis tyczna i matematyczno-przyrodnicza
trwały po 150 minut. Cześć egzaminu z języka
obcego nowożytnego trwała 60 minut na każdym
z poziomów. Napisane testy zostały odpowiednio
zakodowane, według ściśle określonych norm i
przesłane do CKE. Wyniki zostaną ogłoszone już
18 czerwca 2014 r. Z niecierpliwością czekamy!

IIIa

IIIb

KONKURS POLSKIEJ
POEZJI PATRIOTYCZNEJ

11 kwietnia odbył się Gminny Konkurs Poezji
Patriotycznej. Uczennice naszej szkoły
wyrecytowały swoje wiersze przed
zgromadzonym audytorium. Ostatecznie
Aleksandra Danek zajęła III miejsce w kategorii
szkół podstawowych, natomiast w kategorii
gimnazjum Monika Witkoś Zajęła III miejsce, a
Natalia Hedesz I. Dziewczyny "awansowały" do
kolejnego etapu, który odbył się 15 kwietnia w
Iwoniczu. Natalia Hedesz uzyskała wyróżnienie
na etapie powiatowym.

GRATULACJE!

DZIEŃ ZIEMI

Jak co roku w  szkole świętowaliśmy podpisanie
Konstytucji 3 Maja, k tóra została ustanowiona
ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm.
Została zaprojektowana w celu zlikwidowania
 wad opartych na wolnej elekcji i demokracji
szlacheckiej . Po utracie niepodległości w 1795
roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o
walce o niepodległość. Zdaniem Ignacego
Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i
testamentem gasnącej Ojczyzny”. Akademie
przygotowali uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjum
pod opieką pana W. Niżnika i pani B. Czekaj.
Zaprezentowali wiersze oraz piosenki. Po
przedstawieniu wręczono nagrody za konkurs
papieski oraz czytelniczy.

                                                                

M.W., A.D.,N.H.

Światowy Dzień Ziemi to największe święto
ekologiczne obchodzone 22 kwietnia od 1970
roku. Tego dnia prowadzone są akcje, których
celem jest promowanie postaw ekologicznych.
Dnia 21.05.2014 r. w naszej szkole odbył się z tej
okazji apel. Występ przygotowały panie :
Małgorzata Blicharczyk i Elżbieta Sitar oraz dzieci
z klas I b i II a SP. Apel miał na celu wołanie o
pomoc w walce o ulepszenie naszego środowiska
naturalnego. Dzieci śpiewały piosenki i
przedstawiały scenki.
Każdy z nas powinien zastanowić się, jaka jest
nasza rola w ochronie przyrody w najbliższej
okolicy i nie tylko.

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi
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MOJA PIOSNKA (III)

Do snu miłego, kiedy zmęczony
Niby robotnik, porankiem wstaję,

"Witaj, dniu nowy!"
Tęskno mi, Panie...

Do łóżka mego, gdy o siedzenie
Wspieram ciało moje niewyspane,

"A dajcie spokój!"
Tęskno mi, Panie...

Gdy na stołówce patrzę-kopytka...
Bo w domu lepsze jest gotowanie!

Do domu mego!
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi także i do mych piłek,
Ludzie nie wiedzą że żonglowanie

Dla wszystkich dobre!
Tęskno mi, Panie...

Do części tęskno, nie do wszystkiego,
Bo dużo smuci, trwoży wracanie,

"W pełni dobrego!"
Tęskno mi, Panie...

Aż wreszcie tęsknię za stanem błogim
Gdy wieczór i noc ciemna nastaje,

Płynę w obłoki...
Tęskno mi, Panie...

~ Mateusz Dubiel ~

Do lasów liściastych i łąk pachnących,
Do rzek i potoków w górach płynących,
Jak wiatru górskiego lekkie dmuchanie.

Tęskno mi, Panie.

Do gór wysokich i nizin przepięknych,
Do ptaków i ssaków, co są na Ziemi,

Jak dźwięczne i piękne ptaków śpiewanie,
Tęskno mi, Panie.

Do tego co było i zawsze będzie,
Do tej miłości co była i będzie,

Jak na tych najbliższych wieczne czekanie,
Tęskno mi, Panie.

Do tej jedynej, co mnie porzuciła,
Do tej jedynej, co mnie zdradziła,

Jak wyrwa w sercu, na zawsze zostanie,
Tęskno mi, Panie.

 
~ Maciej Maląg ~

MOJA PIOSNKA (IV) WIZYTA 
POLICJANTA

Uczennice  gimnazjum, biorące udział w projekcie
edukacyjnym dotyczącym wspomnień wojennych
mieszkańców Odrzykonia przeprowadziły kolejne
wywiady. Tym razem odwiedziły p. Kazimierza
Gaja. 

ODRZYKOŃ 
PODBIJA 

JEDLICZE!

STOPKA
REDAKCYJNA

Redaktor naczelny : Natalia Hedesz
Korekta : p. Katarzyna Nowak
Dziennikarze : Ewelina Wąchała, Weronika
Wajda, Natalia Kowalska, Patrycja Sitar, Tomasz
Szmyd, Daniel Błaszczak, Maciej Maląg, Monika
Typrowicz, Mateusz Dubiel, Kinga Jucha,
Angelika Blicharczyk, Izabela Cygan.

WSPOMNIENIA WOJENNE

30 kwietnia przy szkole w Jedliczu odbył się
"Piknik Wiosenny", podczas którego uczniowie
naszej szkoły prezentowali swoje umiejętności
sportowe. W organizowanych tam VIII Zawodach
Strzeleckich o Puchar Starosty Krośnieńskiego
nasi koledzy Daniel Błaszczak i Michał Krygowski
zajęli znakomite miejsca: kolejno pierwsze i
trzecie. W zawodach siatkarskich nasze 
zawodniczki zajęły trzecie miejsce, a w piłce
nożnej chłopców - drugie miejsce! Wszyscy
dobrze się bawili i są z siebie zadowoleni. 

Gratulujemy !

Wspomnienia wojenne

23 maja naszą szkołę odwiedził policjant -
aspirant Jerzy Barcentewicz, który przybliżył nam
niebezpieczeństwa związane z publikacją zdjęć w
sieci, nieumiejętnym poruszaniem się w
Internecie, a także zabezpieczaniem swoich kont.
Kolejną poruszoną kwestią było bezpieczeństwo
na drodze, na które zarówno młodzież, jak i dzieci
powinny szczególnie zwracać uwagę. Dzięki
takim wizytom i odpowiednim działaniom
profilaktycznym jesteśmy w stanie zapobiec wielu
zdarzeniom.

spotkanie z policjantem

ADz

NH
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