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Witajcie nasi Drodzy Czytelnicy!
Z powodu dużego zainteresowania naszą szkolną gazetką, prezentujemy 22 numer
po zakooczeniu kolejnego roku nauki.

W tym numerze:

Rok 2015—rokiem
Władysława Kojdra

Z życia szkoły!

1

Mała matura
Requiem dla Jana
Pawła II

2

Pożegnanie III gimnazjum
Stylowy poradnik czyli jak wyglądad
idealnie w sezonie
wiosna/lato 2015

Rok 2015- rokiem Władysława Kojdra
3

Myśli niedopowiedziane
Pieśo nasza przerwana.
Ale ścieżki ku ludziom

Kącik sportowy
Primus Inter
res

Pa-

Nasze sukcesy
Drużyna siatkarska
chłopców

CZYTAJCIE !

Z życia Karoliny
Z życia Ochotniczej
Straży Pożarnej w
Grzęsce
Wywiad
KILKA SŁÓW O
TRZECIOKLASISTACH
Artykuł o grach
komputerowych
Przepis na pyszny
placek
Wyloguj się do życia
Humor

Pole zostało niedospane

Biegną dalej polami.

4

Niech się wam szczęści,
Którzy idziecie z nami.”

5

Chłopom poległym cześd…!
6

W 2015r. przypada 70 rocznica
śmierci naszego patrona, z tej okazji
bieżący rok jest poświęcony Władysławowi Kojdrowi. Wiedza naszych
8
uczniów o tym ,,wielkim” Polaku zazwyczaj ogranicza się do wysłuchania
9
jego życiorysu podczas apelu we wrześniu, lecz w tym roku powinniśmy się
10 bardziej postarad, zgłębid wiedzę i dowiedzied się szczegółów o działalności,
zasługach oraz poznad kilka ciekawostek o naszym patronie. Możemy także wybrad się na Przeworski cmentarz,
11
odwiedzid grób Kojdrów , pomodlid się
nad ich mogiłami i rozważyd piękne
słowa wygrawerowane na nagrobku:
7

12

Z okazji roku patrona w naszej szkole są organizowane różnego rodzaju konkursy, które
przybliżają nam jego postad : ,,Wiersz o patronie”, ,,Laurka dla patrona”, ,,List do patrona” oraz ,,Portret patrona”.

„Szliśmy ku ludziom
Chleb niosąc, myśli i pieśni.

/Julia Stępak

Mała Matura
W dniach 20-23.04.2015 r.
odbyły się tegoroczne egzaminy gimnazjalne. W pierwszym
dniu uczniowie zmierzyli się z
przedmiotami humanistycznymi, w drugim z przedmiotami
ścisłymi, a w trzecim zaś z wybranym językiem. Nastroje po egzaminach były mieszane.
Uczniowie z pewnością odetchnęli, gdy wyszli z sali w ostatnim dniu egzaminów. Zdania na temat stopnia trudności
„małej matury” były różne. Niektórzy twierdzą, że największą trudnośd sprawiły im przedmioty ścisłe, a język polski
wcale nie należał do łatwiejszych, zdecydowanie wiersz sprawił dużo trudności, należał raczej do tych, nad którymi porządnie trzeba się zastanowid. Częśd humanistyczna była
o niebo lepsza, chociaż niektórym sprawiła trudnośd.
Z pewnością uczniowie polegli na jednym bardzo podchwytliwym zadaniu z historii, w którym nie trzeba było użyd wie-
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dzy, którą posiadamy, lecz informacji zawartej na mapie.
Rada dla przyszłych trzecioklasistów: Zawsze czytajcie polecenia! Z bardzo dokładną ich analizą! Gimnazjaliści na szczęście mogą odetchnąd po tych bardzo stresujących dniach i ze
spokojem oraz ciekawością, czekają na wyniki testów, które
niebawem pojawią się w naszej szkole!
/Aleksandra Kojder

Requiem dla Jana Pawła II

W dniu 12 kwietnia 2015r
o godz. 16.30 w Wiejskim Domu Kultury
w Grzęsce odbył się koncert
pt.”Requiem dla Jana Pawła II „ upamiętniający 10 rocznicę śmierci papieża
Polaka .
W trakcie koncertu wzięły
udział uczniowie naszej szkoły z klas IIIVI SP. Byli to m.in. Alicja Kiełb , Weronika Słysz ,Agata Fudała ,Katarzyna Balawender , Wiktoria Kiełb ,Weronika Sanecka ,Anna Słysz ,Magdalena Piestrak ,
Kinga Kaszany i Mateusz Brożbar pod
kierownictwem pani Bożeny Kyc . Aktywny udział w wydarzeniu wzięły
udział uczniowie i absolwenci Paostwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Przeworsku pod kierownictwem pani mgr Agnieszki Kucab –Weryk
i pana mgr Michała Bębna. Podczas koncertu nie zabrakło
również muzyki solowej zespołowej jak i pięknie wyśpiewanych piosenek i wyrecytowanych wierszy . Swoja obecnością
zaszczycili nas:
Ks. Proboszcz Stanisław Ozga
Pan wójt Daniel Krawiec
Pan sołtys Jan Gajewski

Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Grzęsce Janusz Skowronek
Pan radny Grzegorz Pieniążek
Koncert zgromadził liczną publicznośd, która nagrodził wykonawców gromkimi brawami .

/Wiola Fudała
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Pożegnanie III G
Kooczy się rok szkolny a co za tym idzie – czas pożegnao
i zamykania pewnego rozdziału w naszym życiu. Dla naszej
klasy, najstarszej w tej szkole, to ostatnie miesiące spędzone
w gimnazjum. Spędziliśmy tu dziesięd lat, a teraz nasze drogi
się rozejdą, każdy będzie miał swój własny świat. Nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek spotkamy się w takim gronie.
Jeśli za kilka lub kilkanaście lat zobaczymy tę szkołę, to przypomną nam się wszystkie chwile spędzone razem. Dlaczego?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. To właśnie tutaj
nauczyliśmy się prawie wszystkiego od najmniejszych rzeczy
jak rysowanie szlaczków w zeszycie i pisanie prostych literek
do skomplikowanych równao chemicznych, nad którymi
trudziliśmy się na wielu lekcjach. Chcielibyśmy także podziękowad całemu gronu pedagogicznemu, za to, że miało do
nas cierpliwośd, że motywowało nas do pracy oraz za wielkie
poświęcenie, jakie włożyli w nasze wykształcenie i wychowanie. A szczególnie chcieliśmy podziękowad naszym wychowawczyniom, pani Jolancie Musze oraz pani Marcie Bednarz
naszym szkolnym mamom, które zawsze pomagały nam
w potrzebie. Jesteśmy dumni z ukooczenia tej szkoły. Obie-

cujemy godnie ja reprezentowad 1 września, gdy zasiądziemy w ławach szkól ponadgimnazjalnych. My teraz odchodzimy i żegnamy się z wami, ale pamiętajcie, że każdy koniec to
początek czegoś nowego .

/Julia Stępak

Stylowy poradnik - czyli jak wyglądać idealnie w sezonie wiosna/lato 2015

Trendy wiosna/lato 2015 zaskakują
i inspirują. Co będzie modne w nadchodzącym sezonie? Koniecznie zobacz!
Stwierdzenie, że moda przemija, nie jest
do końca prawdą, dlatego że jest duża
szansa, że dany trend kiedyś powróci.
Wiosnę i lato 2015 powitamy w stylu
retro, który polega na łączeniu elementów garderoby nawiązujących do minionych stuleci. Wkraczamy w dekadę lat
70. Do gry wchodzą etniczne wzory,
motywy i przyciągające uwagę różnorodne kolory.

* róż Barbie - jak się okazuje to nie
tylko ulubiony kolor małych dziewczynek. Potencjał tego koloru wykorzystują znani projektanci, nawiązując
właśnie do wizerunku tych lalek, prezentując później swoje kolekcje na
światowych wybiegach.
*zwiewne sukienki - długie, przewiewne, kolorowe - wprost idealne na
lato! Zarówno świetnie się zaprezentują w krótszym wydaniu.

10 głównych trendów tego sezonu:

*kombinezony - które są świetną alternatywą na letnie i wiosenne
sezony. Świetnie zaprezentują się w krótszym wydaniu, jak
i w dłuższym, bez względu na to czy są w jednym kolorze czy też we
wzory.

* frędzle - które moim zdaniem są numerem jeden. Swobodne
a przede wszystkim bardzo stylowe. Powróciły na dobre do łask
w obecnej modzie, zdominowały wybiegi. Pojawiły się w garderobie
i dodatkach wielu sławnych i cenionych marek.

*bluzki w marynarskie paski - to jeden z najstarszych klasyków we
współczesnej modzie. Są ponadczasowe, możemy je nosić do wszystkiego i pasują do każdej figury. Świetnie wyglądają z dżinsem, skórą
a także białymi ubraniami.

* denim - dżins od dawna cieszy się ogromną popularnością w różnych odsłonach. Odnajduje się w każdej estetyce i w każdym fasonie.
Ten ponadczasowy klasyk można znaleźć niemal w każdej garderobie.

*slip on - hit sezonu, kultowe buty pasujące 'do wszystkiego'. Są
trendem nie do zniszczenia, co chwile powracają do świata mody.

* crop topy - to bluzki odcięte tuż nad talią. Świetnie prezentują się
w różnych odsłonach, zarówno sportowych jak i bardziej eleganckich.
* spódnice maxi w stylu boho - styl boho nie nie wychodzi nadal
z mody! Lekka spódnica maxi sprawi, że sylwetka zaprezentuje się
lekko, zwłaszcza jeśli założymy do niej bluzkę w jednym kolorze.

*spodnie typu boyfriend - moda przybiera w tym roku trochę luźniejszy styl. Do modeli z dziurami czy też poszarpanych dopasowujemy dobrze resztę garderoby. Luźne spodnie nadają się na 'każdą'
okazję i świetnie się będą prezentować w połączeniu ze szpilkami.

/ Sandra Wdowicz

Kącik sportowy
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W sobotę 23 maja 2015 r. w przyszkolnej sali gimnastycznej obył się
finał Gminnej Ligi Amatorskiej Piłki
Siatkowej. W meczu o Puchar Wójta mierzyły się ze sobą Wasco
Urzejowice z Old School Nowosielce.
Kibice licznie zgromadzeni na trybunach mogli zaobserwowad mecz
pełen zwrotów akcji , trzymających
w napięciu momentów oraz walkę do ostatniej kropli potu.
Spotkanie było nie zwykle emocjonujące, sami zawodnicy
pokazali się z bardzo dobrej strony przez co znacząco podnieśli rangę spotkania.
Mecz zakooczył około godziny osiemnastej . Puchar wójta
z dumą prezentowali siatkarze z Nowosielec, którzy to ograli
drużynę Wasco 3:1. Warto dodad że pojedynek odbył się po
ceremonii rozdania nagród wśród których udział wzięli m.in.
dwie drużyny z Grzęski. BG Team Grzęska, którzy zajęli piąte
miejsce w rundzie zasadniczej oraz All Stars Grzęska, którzy
zajęli szóstą lokatę. Naszym drużynom serdecznie gratulujemy.

W dniu 20.05.2015 r.
w naszej sali gimnastycznej odbył się mecz
sparingowy piłki siatkowej dziewcząt elmiędzy Grzęską a Rozborzem. Nasze reprezentantki w skład których wchodziły
(Katarzyna Ryba, Julia Tega, Magdalena
Konieczna, Magdalena Dwikła, Gabriela
Krupa oraz Aleksandra Kojder), pokazały
jak zwykle bardzo wysoki poziom, ogrywając koleżanki z Rozborza 3:1. Nie da się nie
zauważyd, że dzięki ciężkim treningom
nasze siatkarki mogą dumnie reprezentowad nie tylko nasza
szkołę lecz również powiat :D.
Warto też wspomnied o turnieju piłki nożnej chłopców, który
odbył się w Studzianie. Nasi zawodnicy w skład, których
wchodzili (Damian Pieniążek, Wojciech Kukulski, Sebastian
Hołub, Bartłomiej Kalamarz, Hubert Janda, Szymon Przeszłowski, Kacper Szlachta, Adrian Lasek oraz Łukasz Kotlioski)
zaprezentowali się bardzo dobrze ulegając tylko Gorliczynie
i Nowosielcom. Przywieziony przez nich puchar dumnie zdobi szkolną gablotę.
/ Damian Pieniążek

Najlepsi z najlepszych
w II półroczu

Średnia klas w podstawówce
I MIEJSCE KLASA IV

- 4,67

II MIEJSCE KLASA VI – 4,39
III MIEJSCE KLASA V – 4,10

Ola Maczuga - uczennica z najwyższą
średnią w podstawówce

Julka Stępak - uczennica z najwyższą
średnią w gimnazjum

Średnia klas w gimnazjum
I MIEJSCE KLASA III - 3,85
II MIEJSCE KLASA I – 3,58
III MIEJSCE KLASA II – 3,23

Klasa V
Kinga Mazur
średnia ocen: 5,08

Klasa II G Urszula Szlachta
średnia ocen: 5,13
Klasa III G
Julia Stępak
średnia ocen: 5,32!!!

Klasa IV
Weronika Brewczyska
średnia ocen: 5,18

Klasa VI
Aleksandra Maczuga
średnia ocen: 5,33!!!

Klasa I G
Maria Mirek
średnia ocen: 5,08

Nasze sukcesy
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Dnia 30 kwietnia 2015 r. odbyły się w Tryoczy eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeostwa Ruchu Drogowego. Uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego,
udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej, wykazywali się umiejętnością pokonania rowerowego toru przeszkód oraz poruszania się po miasteczku ruchu drogowego. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny
ze szkoły podstawowej (w składzie: Aleksandra Maczuga, Bartosz Mirek, Katarzyna Balawender, Szymon Kojder) i gimnazjum (w składzie:
Wojciech Kukulski, Kacper Szlachta, Łukasz Mazurek). Obydwie drużyny
zajęły w swoich kategoriach drugie miejsca. Dnia 27 marca 2015 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Przeworsk odbyły się gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju wzięli udział uczniowie naszej szkoły w dwóch grupach wiekowych: szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Przeworsk. Warto wyróżnid tutaj
Adriana Laska, który zajął II miejsce i awansował do etapu powiatowego. Dnia 14.05.2015 r. w Zespole
Szkół w Ujeznej odbył się konkurs ogólnoprzedmiotowy "Omnibus Gimnazjalny". Grupa składająca się
z trzech osób wspólnie zmagała się w różnych konkurencjach. Sześd drużyn walczyło o zwycięstwo, w tym
reprezentacja z Grzęski: Magdalena Dwikła, Julia Stępak i Kacper Mac. Pytania były ze wszystkich przedmiotów. Pomimo trudności jakie wynikły w trakcie rozgrywek, "nasi" całkiem dobrze sobie poradzili i zgarnęli drugie miejsce21 maja w Zespole Szkół w Grzęsce odbył się XIII Konkurs Ortograficzny klas III Szkoły
Podstawowej. Brało w nim udział 20 uczniów z 8 szkół gminy Przeworsk. Uczestnicy zmagali się tekstem
dyktanda, a także testem ortograficznym. Honorowy patronat nad konkursem objęli wójt gminy Przeworsk pan Daniel Krawiec oraz dyrektor Zespołu Szkół w Grzęsce pan Janusz Skowronek. Najlepszy okazał
się uczeo z naszej szkoły- Michał Paluch. Dnia 25.05.2015r. w Urzejowicach odbył się ,,Regionalny Turniej
Krajoznawczo Turystyczny konkurs wiedzy o województwie podkarpackim” W pojedynku brało udział pięd
drużyn w tym z Grzęski w składzie: Ewa Chwastarz, Magdalena Dwikła, Aleksandra Kojder i Julia Stępak.
Konkurs przebiegał w następujący sposób: na początek indywidualny test z wiedzy, następnie rowerowy
tor przeszkód, po tym nastąpiła najbardziej wyczekiwana częśd konkurs- wyjście w teren. W tej konkurencji uczestnicy mieli za pomocą mapy odnaleźd ukryte punkty i spisad z nich kod. Na trasie były także dodatkowe zadanie jak rozpoznawanie roślin, drzew oraz zabytków
Podkarpacia. Dziewczyny z Grzęski pokonały wszystkich przeciwników i zgarnęły pierwsze miejsce. W konkursie została także
wyróżniona Magdalena Dwikła, która najlepiej napisała test.
Warto wspomnied także o Weronice Słysz, która wygrała konkurs w Mirocinie i została ,,Mistrzem Ortografii gminy Przeworsk”! Na koniec możemy pochwalid się osiągnięciami naszego
kolegi– Kacpra Maca, który swój talent mógł zaprezentowad na
arenie międzyszkolnej. Do jego dotychczasowych sukcesów
w tym roku zaliczyd możemy tytuł Wicemistrza Matematyki Powiatu Przeworskiego oraz III miejsce w międzypowiatowym konkursie matematycznym im. prof. Jana Marszała w Łaocucie.
Liczymy na więcej w następnym roku!!!

/Julia Stępak

Drużyna siatkarska chłopców
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We wrześniu w naszej szkole została oddana do użytku sala gimnastyczna. Wszyscy mogli się rozwijad sportowo i doskonalid
swoje umiejętności. Powstała więc drużyna siatkarska chłopców z klas II i III gimnazjum. Ciężka praca na lekcjach wychowania
fizycznego i zajęciach Szkolnego Koła Sportowego działającego przy Uczniowskim Klubie Sportowym „Smyk” przyczyniła się
znacznego wzrostu poziomu gry naszego zespołu. Efektem tej pracy był udział i sukcesy w rozgrywkach sportowych na arenie
międzyszkolnej.
W czwartek 22 stycznia 2015 r. odbyła się w Zespole
Szkół w Grzęsce Gminna Gimnazjada w piłce siatkowej chłopców. W rozgrywkach wzięło udział osiem szkół z terenu Gminy Przeworsk: Mirocina, Rozborza, Gorliczyny, Studziana,
Nowosielec, Urzejowic, Świętoniowej i Grzęski. Drużyny podzielone zostały na dwie grupy, w których rozgrywano mecze
systemem "każdy z każdym". Nasi uczniowie pokonali najpierw Gimnazjum w Nowosielcach (2:0), następnie przegrali
z Urzejowicami (1:2), a w ostatnim meczu grupowym pokonaliśmy Rozbórz (2:0). Zajmując II miejsce w grupie, walczyliśmy następnie o III miejsce w klasyfikacji generalnej z Świętoniową wygrywając 2:0. I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum
w Urzejowicach, pokonując w finale Gimnazjum ze Studziana. Po zakooczeniu zawodów dyrektor szkoły Pan Janusz
Skowronek podziękował wszystkim uczestnikom za rywalizację i pogratulował sukcesów, a następnie wspólnie z koordynatorem GLAPS Panem Mieczysławem Dzieduszyoskim wręczył pamiątkowe dyplomy i puchary.

W poniedziałek 2.02.1015 r. w ramach cyklu FERIE Z MOSiR-em PRZEWORSK odbył się Gimnazjalny Turniej Siatkówki.
W turnieju brały udział drużyny mieszane klas gimnazjalnych (w drużynie występowały min. 2 dziewczyny). Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły: Grzęska I (w składzie: K. Kałamarz, J. Stępak, D. Pieniążek (K), M. Hołub, A. Lasek i P. Krupa) i Grzęska II
(w składzie: G. Krupa, M. Konieczna, W. Kukulski, Sz. Kojder, B. Kałamarz (K), K. Szlachta). W rozgrywkach brało udział, oprócz
naszych z Grzęski, 12 drużyn z Przeworska. Drużyna Grzęski II wywalczyła II miejsce, zaś Grzęska I odpadła w dwierdfinałach.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy a najlepsza trójka puchary. Najlepszą zawodniczką turnieju została uczennica Gimnazjum w Grzęsce - Magdalena Konieczna.

W sobotę 13 czerwca 2015 r. uczniowie Gimnazjum w Grzęsce wzięli udział w Środowiskowym Turnieju Piłki Siatkowej
o puchar Wójta Gminy Przeworsk. Drużyna w składzie: Marcin Hołub, Adrian Lasek, Piotr Krupa, Kamil Hołub, Hubert Kotlioski, Dawid Majcher i Łukasz Mazurek zaprezentowała się bardzo dobrze i zajęła II miejsce wygrywając mecze z Świętoniową,
Mirocinem i Studzianem. Przegrali jedynie z gospodarzami turnieju - Urzejowicami. Nagrodami z wywalczone II miejsce był puchar, dyplom, medale i koszulki dla całej drużyny. Gratulujemy!!!
Liczymy na również na sukcesy w następnym roku!!!

Z życia Karoliny ….
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-Cześd Karolina, na język polski w ramach zadania domowego musimy przygotowad jakiś artykuł.
-Zgodziłabyś się udzielid mi kilka pytao o życiu w Grecji?
Cześd, pewnie że tak. Będzie mi bardzo miło.
-Okej to zaczynamy:
Kiedy i z jakiego powodu przyjechałaś do Polski ?
-Do Polski przyjechałam 4 sierpnia 2011r. Podróż była bardzo wyczerpująca, jazda samochodem przez 24
godziny było okropna. Od małego dziecka chciałam przyjechad tutaj i moje marzenie w koocu się spełniło
Jak zaaklimatyzowałaś się w pierwszych dnia tutaj?
-Na samym początku zwiedzałam okolice, którą już trochę znałam bo od czasu do czasu przyjeżdżałam tu
w odwiedziny do dziadków . Bardzo mi się tu podobało, lecz byłam przerażona pierwszym dniem w szkole,
nie widziałam czy znajdę tutaj kolegów i koleżanki .
Żałujesz przyjazdu do naszego kraju?
-Z początku całkowicie zapomniałam o moim poprzednim życiu, byłam zafascynowana tym, co się wokół
mnie działo, nie myślałam o moich przyjaciołach, ale teraz bardzo mi ich brakuje
Warto pojechad do Grecji ? Co możemy tam zobaczyd?
- Oczywiście, że warto, to bardzo piękny kraj . Jest tam cudowne morze, w którym można się kąpad cały
rok. Możemy tam zwiedzid piękne zabytki i fascynujące świątynie – Akropol, Likawitos oraz Górę Olimp .
Jaki jest w Grecji klimat?
- W Grecji jest bardzo ciepło. Zdarzają się tam jednak opady deszczu i burze, które trwają nawet tydzieo.
Grecy wierzą w legendę , że raz na 1000 lat pada śnieg. Nie jestem do kooca pewna, czy to jest prawda,
ale każdy ma swoje wierzenia.
Trudno było Ci mówid po grecku ? Rozmawiałaś po polsku, zanim tu przyjechałaś?
- Po grecku umiałam bardzo szybko mówid. Przyswajałam go od małego, chodziłam tam do przedszkola a
później do podstawówki . Najgorzej było z pisownią, ale z czasem i ona nie sprawiała mi trudności. Język
polski nie sprawił mi żadnych trudności, posługiwałam się nim na co dzieo w domu .
Jak wygląda tam szkoła?
- Szkoła do jakiej uczęszczałam znajdowała się w Atenach .Była ona bardzo duża. Wychowawca co roku się
zmieniał, ale co dziwniejsze uczył on każdego przedmiotu oprócz muzyki i angielskiego, te lekcje wykładał
nauczyciel z mniejszym wykształceniem. W Polsce można zyskad ocenę od 1 do 6, a w Grecji od 1 do 10 .
Nie ma tam możliwości poprawy jakiejkolwiek oceny, dlatego nauka tam jest trudniejsza. Co roku w szkołach odbywały się kiermasze książki, gdzie można było sobie dowolną kupid. Było organizowane tam konkursy czilliderek , które prezentowały swoje układy przed dużą publicznością . Można było również wybrad
się na konkursy piosenek, nie tylko ludowych i narodowych ale również zagranicznych . Trzeba też zauważyd, że chodziło tam dużo dzieci z innych krajów. Spotkałam się z dzieciakami z np. Anglii, Francji, Włoch,
Albanii, Niemiec, Czech , Turcji, Ukrainy, Hiszpanii a także Polski . Uczyłam się tam języka angielskiego, niemieckiego i koreaoskiego, ale już bardzo mało z nich pamiętam .
Wiemy, że uczęszczasz na zawody karate , kiedy rozwinęła się twoja pasja?
- Od małego się tym interesowałam. W wieku 5 lat chodziłam na taoce, ale to nie było to, czego potrzebowałam . W wieku 6 lat poszłam na moje pierwsze zajęcia tae-kwan-do , spodobało mi się to od razu . Przez
5 lat uczyłam się tego pięknego sportu. Kiedy wyjechałam , to w 2012r zaczęłam uczyd się karate, które
nie wiele się różni od tae-kwon-do . Oba te sporty bardzo mnie urzekły . Jak na razie robię postępy, ale nie
chce na razie brad udział w większych zawodach .
Chciałabyś tam kiedyś wrócid?
-Oczywiście że tak. Nie da się nie zobaczyd tak pięknego kraju jak ten .
Mogłabyś powiedzied kilka słów po grecku?
-Kalimera – oznacza Dzieo Dobry .
-Efharisto – oznacza Dziękuję .
-Gia su – oznacza Cześd
Wywiad został przeprowadzony z Karoliną Króliczek z klasy 2 gim.
/Wiktoria Solarz

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzęsce
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Ochotnicza Straż Pożarna w Grzęsce powstała w maju 1927 r. Jej pierwszym naczelnikiem został Roman Pasterski. Siedzibą
straży był drewniany obiekt gromadzki. Od 1938 r. naczelnikiem został Józef Horodecki i za jego kadencji zakupiono sikawkę
ręczną . W latach 1968-1972 wybudowano nową strażnicę, a obok niej zbiornik ppoż. W 1973 r. Komenda Powiatowa Straży
Pożarnej w Przeworsku przekazała jednostce OSP samochód strażacki Star 26 z autopompą, który w roku 1998 został przekazany do muzeum pożarnictwa w Przeworsku,
a w jego miejsce pozyskano samochód gaśniczy
Star 200 GBAM, który służył w naszej jednostce do
2014 roku. W międzyczasie nasza jednostka została wyposażona m.in. w motopompę M-800, pompę
szlamową, radiostację samochodową i nasobną,
ubrania koszarowe, hełmy i buty strażackie. Od
2014 roku nasza jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki PEUGEOT .Zakup
pojazdu możliwy był dzięki dofinansowaniu ze
środków: Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie oraz Gminy
Przeworsk. Poświęcenie pojazdu odbyło się 25
października 2014 roku, a było poprzedzone uroczystą mszą świętą, w którym to poświęceniu brały
udział władze samorządowe i przedstawiciele okolicznych jednostek OSP. Obecnie OSP Grzęska zrzesza 42 członków czynnych
oraz 20 członków MDP. Funkcję Prezesa pełni Lasek Stanisław, a naczelnika Kłos Stanisław.
Dnia 4 maja dzieci z naszej szkoły odwiedziły strażaków z miejscowej OSP. Podczas wizyty druhowie chętnie opowiadali o działaniach ratowniczo-gaśniczych, w których uczestniczyli i sprzęcie, jaki posiadają. Każdy miał, także okazję założyd hełm strażacki
oraz pas z toporkiem. Następnie wszyscy obejrzeli wyposażenie nowego wozu strażackiego oraz mieli okazję zasiąśd na fotelu
kierowcy i wyobrazid sobie jak to jest kierowad takim pojazdem. Największą jednak atrakcją było lanie wody z węża strażackiego, gdy każdy mógł przez chwilę poczud się jak prawdziwy strażak podczas gaszenia pożaru.
Istotnym elementem utrzymania gotowości bojowej są zawody sportowo-pożarnicze. Aby zainteresowad młodzież ochroną
ppoż., corocznie organizowany jest Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom” Miejscowa OSP
posiada drużyny pożarnicze w grupach A i C oraz dwie w grupie CTIF (chłopcy i dziewczęta). W ubiegłym roku podczas zawodów sportowo pożarniczych nasza OSP zajęła drugie
miejsce z czasem 48.1 s. w grupie A i czwarte miejsce z
czasem 58.8 s. w grupie C, młodzież z naszej szkoły
mogła pochwalid się także dobrym wynikiem i zajęła
drugie miejsce. Gratulujemy i życzymy powodzenia
w bieżącym roku podczas zawodów sportowopożarniczych w Studzianie dnia 14 czerwca 2015 r.
Innymi uroczystościami, w których brała udział nasza
OSP to:
- 26 kwietnia 2015 r. – VII ogólnopolska pielgrzymka
strażaków do Częstochowy,
- 3 maja 2015 r. – obchody dnia strażaka i uroczysta
msza święta w Kalwarii Pacławskiej,
-17 maja 2015 r.- gminne obchody dnia strażaka w Rozborzu.
Remiza służy wszystkim mieszkaocom wsi dlatego też samorząd gminny pokrył koszt remontu i doposażenia.

/wyk. Adrian Lasek

Wywiad
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Wywiad z Ks. Romanem Kocajem

Dziennikarka: Kiedy poczuł ksiądz powołanie?
Ksiądz: W połowie klasy III liceum, czyli w grudniu 2000 r.
Dz.: Ma ksiądz rodzeostwo?
Ks.: Starszego o 2 lata brata i młodszą siostrę o 4 lata.
Dz.: Jaka była reakcja rodziny na wiadomośd, że chce ksiądz pełnid tę funkcję?
Ks.: Mama zaczęła płakad, bo jej jedyny brat był księdzem i pracował 37 lat na misjach, a tata przyjął to spokojnie. Mama miała co do mnie
wielkie nadzieje, ponieważ najlepiej uczyłem się z rodzeostwa.
Dz.: Skąd ksiądz pochodzi? Czy mógłby ksiądz opowiedzied coś o swojej rodzinnej miejscowości?
Ks.: Pochodzę z parafii Futoma (30 km na południe od Rzeszowa). Moja rodzinna miejscowośd liczy ok. 1300 mieszkaoców i ma piękne tradycje. Parafia istnieje od 1451 roku, a obecny kościół parafialny jest trzecim z kolei kościołem w historii, został wybudowany w latach 1910- 1912 i jest pod wezwaniem św. Walentego, który jest niezwykle czczony wśród mieszkaoców.
Dz.: Jak zmieniło się księdza życie wraz z zostaniem kapłanem?
Ks.: Wraz z wstąpieniem do Seminarium Duchownego w Przemyślu moje myślenie, pragnienia i przyszłośd zostały ukierunkowane na dobrym
przygotowaniu do kapłaostwa, a po święceniach prezbiteratu do wiernej posługi ludowi Bożemu.
Dz.: Który święty jest księdza patronem? Dlaczego?
Ks.: Dla mnie wzorem jest św. Jan Paweł II, bł. Ks. Jan Balicki i bł. Ks. Bronisław Markiewicz. Jan Paweł II kieruje mnie ku zdobywaniu wiedzy,
bł. Ks. Jan Balicki uczy mnie pokory, a bł. Bronisław Markiewicz pokazuje jak pracowad z dziedmi i młodzieżą.
Dz.: Czym się ksiądz interesuje i co lubi robid w wolnym czasie?
Ks.: Moim głównym zainteresowaniem jest piłka nożna. Gdy byłem w 4 klasie szkoły podstawowej zacząłem grad w piłkę nożną w Błażowej
i tak było do IV klasy liceum. Potem wstąpiłem do seminarium, a po jego skooczeniu grałem w klubach, gdzie byłem wikariuszem: Izdebki, Czarna k. Ustrzyk Dolnych, a obecnie gram w Gorliczance Gorliczyna. Oczywiście, ponieważ mam mało czasu, aby trenowad to trochę
moja forma osłabła. Lubię też chodzid po górach i jeździd rowerem.
Dz.: Czy miał ksiądz kiedyś chwile zwątpienia i myślał o zmianie zawodu?
Ks.: Oczywiście, że tak, ale modlitwa i zaangażowanie w pracę z ministrantami i oazą zawsze dodawały mi sił.
Dz.: Kto jest dla księdza autorytetem w sprawach wiary? Dlaczego?
Ks.: Wielkim autorytetem był dla mnie mój wujek, który zmarł w Qatarze na białaczkę i malarię, wracając do Polski z Papui Nowej Gwinei. Był
on niezwykłym misjonarzem, człowiekiem, a zarazem pisarzem. Miał także niezwykłe poczucie humoru. Był lubiany i szanowany i to mi
w nim imponowało, a zarazem w swoich decyzjach był stanowczy. Autorytetem są także dla mnie rodzice i księża, których spotkałem na
swojej drodze.
Dz.: Co daje księdzu modlitwa?
Ks.: Modlitwa daje mi siłę i spokój, a niekiedy wytchnienie w wirze pracy duszpasterskiej i w osobistym życiu.
Dz.: Czy bycie księdzem jest trudnym zadaniem w obecnych czasach?
Ks.: Oczywiście, że trudnym, ale wszystko zależy od tego, jakie mamy cele w życiu. Jeśli ksiądz jest zaangażowany, kocha dzieci i młodzież, to
jego życie będzie radosne, a praca nie będzie polegała na tym, że uczę bo muszę, idę na spotkanie bo muszę, odprawiam Mszę św. bo
muszę, ale jeśli to wszystko jest ukierunkowane na Boga i pokazuję ludziom Jezusa to prowadzę ich do Niego. To jest sens i cel kapłaostwa.
Dz.: Czy lubił ksiądz chodzid do szkoły? Jaki był księdza ulubiony przedmiot?
Ks.: Lubiłem szkołę, chod prymusem nie byłem. Uczyłem się, gdy miałem czas, bo
często musiałem pomagad rodzicom w gospodarstwie rolnym. Moimi ulubionymi przedmiotami były: wychowanie fizyczne, geografia i historia.
Dz.: Jak postrzega ksiądz dzisiejszą młodzież?
Ks.: Dzisiejsza młodzież jest wspaniała, tylko jest jedno ale, jeśli pozwoli prowadzid
się Chrystusowi. W dużej mierze zależy od klimatu rodzinnego, czy ktoś pracuje za granicą, podejścia rodziców do Kościoła i wiary i od ich otwarcia na
różne inicjatywy. Z dzisiejszą młodzieżą można pięknie pracowad, ale oni
muszą zobaczyd w księdzu pasjonata Boga i swojego dobrego przyjaciela,
z którym będą mogli porozmawiad w trudnych sprawach.
Dz.: Czy pamięta ksiądz jakieś szczególne wydarzenie podczas dotychczasowej
posługi kapłaoskiej, które na zawsze utkwiło w księdza pamięci? Jakie?
Ks.: Jestem księdzem siedem lat i tych wydarzeo było wiele: 5 przeprowadzonych
oaz wakacyjnych, 3 pielgrzymki do Lichenia, liczne akcje duszpasterskie,
zbieranie złomu w Czarnej i Gorliczynie oraz liczne wycieczki w Bieszczady.
Ale najbardziej radosne wydarzenie to zdobycie mistrzostwa ministrantów
w piłce nożnej z Izdebek w 2011 roku w archidiecezji przemyskiej, a później
zajęcie 5 miejsca na mistrzostwach Polski w Gdaosku, a w 2012 roku 11
miejsce w Częstochowie- to były piękne chwile radości i rywalizacji ministrantów i satysfakcji, że praca i poświęcony czas dla nich został wynagrodzony. Było także wiele innych, ciekawych, humorystycznych i niezwykłych
wydarzeo w mojej siedmioletniej posłudze kapłaoskiej.
/Klaudia Staszel
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K I L K A S Ł Ó W O T R Z E C I O K L A S I S TA C H

1. A Ewusia Chwastarz, nasza
blondyneczka, z Madkiem wagaruje i się
z nim całuje.
2. No a Madzia Dwikła na głowie ma
loczki, swoim aparatem ciągle pstryka
fotki.
3. A Wiola Fudała, gra na wiolonczeli,
w kościele z Bożenką uczy śpiewad dzieci.
4. A Agusia Gwizdak, Roxi przezywana, na
treningi chodzi i chłopców uwodzi.
5. A Marcinek Hołubek, macho wszystkim znany,
urokiem zachwyca, do dziewczyn zarywa.
6. A Kasia Kałamarz, nogi eksponuje, kiedy
z Sebastiankiem po wsi spaceruje.
7. A Kubuś Kaszany, ładny to chłopczyna, ogląda się za
nim niejedna dziewczyna.
8. Aleksandra Kojder, blogereczka
znana, posty publikuje, ciuszkami
szpanuje.
9. No a Szymek Kojder, kretem
przezywany, masę swą buduje, łydki
eksponuje.
10. A Madzia Konieczna, szkolna
łobuziara, na nauczycieli cięta jest od
rana.
11. A Gabrysia Krupa, lubi czesad
włosy, od niej więc zależą głowy
naszej losy.
12. Każdy zna Domela, Kacpra przyjaciela, chłopak to w
porządku, ma dużo rozsądku.
13. A Wojtek Kukulski, cygan przezywany, burzę loków
nosił, chodzi zadumany.

14. A Adrianek Lasek w kościele czas
spędza, pewnie się szykuje na
zastępstwo księdza.
15. A Kingusia Majcher na przerwach
chilluje, bułeczki zajada i się rozkoszuje.
16. A Patryczek Niemiec, dziki to
chłopczyna,
swoimi
mięśniami,
dziewczyny zagina.
17. A nasz Maciuś Pelc, wysoki jak tyka,
swej wychowawczyni błędy wciąż
wytyka.
18. A Damian Pieniążek, rolnik z powołania,
w błękitnych pogrywa, bramek nie zdobywa.
19. A Szymuś Przeszłowski, noł lajf w szkole znany, teraz
za pokute nosi okulary.
20. A Kasiunia Ryba, wszystkim dobrze znana,
z telefonem chodzi od samego rana.
21. No a Klaudia Staszel, rodzeostwa pilnuje
i całymi dniami z siostrą spaceruje.
22. A Juleczk Stępak, porządna dziewczyna,
jeździ na konkursy i ciągle wygrywa.
23. A Kacperek Szlachta w CS’a pocina, a przy
swym xboxie ciało swe wygina.
24. A Julka Telega w legginsach popyla,
codziennie w kantorku herbatkę popija.
25. A nasza Sandrusia, bardzo jest pięknisia,
swoimi fociami na fejsie się chwali.
26. O Arku Maziarzu nic nie zaśpiewamy, bo
mamy nadzieję, że się z nim spotkamy.

/klasa II gimnazjum
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Artykuł o grach komputerowych
Wiedźmin 3: Dziki Gon to fantastyczna, nieliniowa i pełna
grozy opowieśd, osadzona w całkowicie otwartym świecie.
Tutaj podejmowane przez graczy wybory mają swoje
konsekwencje i istotnie wpływają na dalszy kształt rozgrywki.
W Wiedźminie 3 wcielasz się w Geralta z Rivii, członka
elitarnej kasty łowców potworów,
i wyruszasz w swoją największą
podróż. W trawionym wojną
świecie, pośród chaosu i intryg,
przyjdzie Ci stawid czoła wrogowi
straszniejszemu niż wszystko to,
z czym dotychczas mierzyła się
ludzkośd - kawalkadzie upiornych
jeźdźców zwanych Dzikim Gonem.
Gra wyróżnia się wspaniałą oprawą
graficzną co można dostrzec na
zdjęciu poniżej oraz swoją
naturalnością. Chodzi tu o to że nie
jest ona tym samym co
wcześniejsze gry, w wiedźminie III
możemy wejść w interakcje
niemalże z każdym przedmiotem
oraz osobą. Ostatnio gra ta podbiła

serca graczy w bardzo wielu krajach, wspomniano o tym
nawet w naszej telewizji bo w końcu to Polska zasłynęła
z tego że jest związana z to cudowną produkcją. Warto też
wspomnieć o tym że jak przystało na bardzo produkt
wysokiej jakości wymagania do płynnego uruchomienia gry
nawet na niskich detalach wymaga nie lada sprzętu, więc jeśli
ktoś naprawdę chciałby wkroczyć do pięknego świata
Wiedźmina III musi zamienić swój drewniany komputer na
sprzęt bardzo wysokiej jakości.

/Dominik
Kukulski

Przepis na pyszny placek
Rodzynkowiec
Składniki: 7 jaj ,2 łyżki kakao ,5 łyżek mąki,1,5 łyżeczek proszku ,1 szkl. cukru
kokosowego, 5 białek,20 dag. Cukru,15 dag. Kokosów,2 łyżeczki mąki ziem.,1
łyżeczka proszku do pieczenia
Krem:
1 szkl. soku z brzoskwio
5 żółtek
3 cukry waniliowe
brzoskwinie
1 łyżka mąki ziem.
1 łyżka mąki pszennej
Rodzynki
40 dag. rodzynek sparzyd wrzątkiem na pół godziny odsączyd i zalad
alkoholem (przykryd na 2,5 godziny)
1 czekolada deserowa
1,2 kostki masła
Masło topimy, dodajemy 2/3
łyżki śmietany, dodajemy
czekoladę mieszamy i dajemy
na wierzch następnie dajemy
rodzynki.
Kolejnośd :Placek ciemny +
krem + placek kokosowy +
krem +placek ciemny
+rodzynki

Nugat orzechowy
50 dkg cukru
1 szkl wody
1 łyżka octu
20 dkg łagodnego miodu (lejący, ale niezbyt rzadki)
wanilia
6 białek
45 dkg orzechów włoskich
4 wafle andruty
Orzechy posiekać na kawałki (najlepiej na plasterki).
W garnku zagotować wodę, dodać cukier i ocet i ugotować syrop mieszając
ciągle (konsystencja syropu: spuszczona z łyżki kropla syropu ma się
ciągnąć jak nitka). Następnie dodać miód i gotować jeszcze trochę aż masa
zgęstnieje.
W czasie jak syrop zaczyna gęstnieć, druga osoba ubija pianę z białek.
Następnie przekłada ją do garnka (nie miski!) o pojemności ponad 2 litrów.
Teraz jedna osoba gotowy syrop powoli cienkim strumieniem wlewa do
piany, podczas gdy druga cały czas miksuje pianę z dolewanym wrzącym
syropem. Gdy wszystko zostanie wlane, masę w garnku postawić na parze
i cały czas mieszać (my robimy to mikserem), aż masa podniesiona na
mieszakach zacznie się odrywać.
Następnie dodać pokrojone orzechy i wanilię i wszystko wymieszać łyżką.
Przygotować wafle. Z czterech wafli powstają dwa oddzielne nugaty
przełożone jeden raz masą (na jednym waflu rozsmarować połowę masy
i przykryć drugim. Trzeci i czwarty wafel, to części składowe drugiego
nugatu). Oba nugaty przycisnąć deseczką i zostawić na parę godzin, aby
stwardniały. Pokroić na
porcje.

/Kasia Ryba
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Wyloguj się do życia

Wakacje już coraz bliżej , każdy uczeo marzy o dwóch miesiącach błogiego lenistwa i braku zadao domowych.
Wielu z nas ma już prawdopodobnie jakieś plany i pomysły na spędzenie nadmiaru wolnego czasu. Jednak są tacy ,którzy wakacje kojarzą tylko z możliwością przebywania w sieci kilka lub kilkanaście godzin dziennie. W poprzednim roku powstała akcja pod nazwą : „Wyloguj się do życia” mająca na celu uświadomid społeczeostwu o zagrożeniu uzależnienia od Internetu. Przeprowadzone badania potwierdziły bowiem, że ponad 40 % gimnazjalistów lepiej
czuje się w wirtualnej rzeczywistości niż w kontaktach z ludźmi. Tegoroczna kampania pomimo zmiany nazwy na :
„Wyloguj się do życia, a robi się to tak” ma przede wszystkim przedstawid młodzieży negatywne skutki długotrwałego przebywania w sieci. Honorowymi uczestnikami tej kampanii są muzycy i sportowcy m.in. Robert Lewandowski
i Wojciech Szczęsny. Organizatorzy ogłosili nawet konkurs na najciekawszy pomysł aktywności poza siecią, w którym
możecie wziąd udział. Jego wyniki będą ogłoszone dopiero pod koniec 2015 roku. Jednak najważniejszym zadaniem
całej kampanii jest przekonanie, że skutki nadmiernego korzystania z Internetu są niebezpieczne. Korzystając z tej
formy „rozrywki” tracimy przede wszystkim czas , który mogliśmy przeznaczyd na spotkania ze znajomymi, przeżywanie nowych przygód czy rozwijanie pasji i zainteresowao. Internet może stad się dla nas bezsensowną drogą
ucieczki ,której koocowym efektem wcale nie będzie rozwiązanie dręczących problemów. Nie pozwólmy na to ,aby
Internet przejął władzę i złapał nas w swoje sidła. Życie mamy tylko jedno i to my decydujemy o tym, jak je spędzimy. Dlatego droga koleżanko i kolego , swoje wakacje i wolny czas przeznacz na udział w różnych koncertach i spotkaniach. Zacznij interesowad się światem i zwiedzaj go. Jest tyle miejsc do zobaczenia. Te dwa miesiące wykorzystaj
jak najlepiej !
/Klaudia Przeszłowska

Humor
Agrafka skarży się agrafce:
- Zimno mi
Druga odpowiada:
- No to się zapnij!
W piaskownicy:
- Czy może pani powiedzied synowi,
żeby mnie nie udawał?
- Jasiu, przestao robid z siebie idiotę.

Mały Jasio wybrał się na mecz. Siedzący
obok mężczyzna pyta go:
- Jak tu wszedłeś, synku?
- Miałem bilet.
- Sam go kupiłeś?
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest tata?
- W domu, szuka biletu.

Na lekcji religii ksiądz mówi do dzieci:
- Narysujcie aniołka.
Wszyscy rysują aniołki z dwoma skrzydełkami, a Jasio z trzema.
- Jasiu, widziałeś aniołka z trzema skrzydełkami? - pyta ksiądz.
- A ksiądz widział z dwoma?

Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz,
Słowacki i Norwid?
- Nie wiem. A czy pani wie kto to był:
Zyga, Chudy i Kazek?
- Nie wiem - odpowiada nauczycielka.
- To co mnie pani swoją bandą straszy?

-Puk puk!
-Kto tam?
-Ja do Jarka.
-A ja kombajn.
Jasiu chwali się koledze:
- Moja mama to jeździ jak piorun.
- Tak szybko?
- Nie, tak często wali w drzewa.

Jak blondynka zabija rybę?
Topi ją !!

Dziadek zabrał Jasia pierwszy raz na rozprawę sądową.
Jasio widząc po raz pierwszy adwokata ubranego w togę,
pyta:
- A dlaczego ten pan jest ubrany jak kobieta?
- Bo będzie zaraz długo mówił!

Jeśli buk robi coś złego, to jakie miejsce jest najwłaściwsze
na jego posadzenie?
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