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Witajcie nasi Drodzy Czytelnicy!
Z powodu dużego zainteresowania naszą szkolną gazetką, prezentujemy kolejny, 23
numer po zakończeniu kolejnego roku nauki.
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Dnia 4 czerwca bieżącego roku na boisku LKS w
Grzęsce odbył się Gminny Piknik Rodzinny, w którym
uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły wzięli czynny
udział. Przybyło mnóstwo gości, którzy przyjechali
bądź przyszli całymi rodzinami w celu spędzenia ciekawie czasu i zaznania aktywnego odpoczynku w tę
ciepłą i słoneczną niedzielę.
Czas spędzony na boisku umilała przygotowana
część artystyczna: różnorodne piosenki wykonane
przez chór szkolny pod kierunkiem pani Marty Strącel,
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piękne tańce wykonane przez młodszych uczniów
przygotowane przez panią Danutę Skowronek i dużo
innych zarówno ciekawych występów. Panie z Kółka
Gospodyń Wiejskich stanęły na wysokości zadania,
nie tylko prezentując stroje i pieśni ludowe, ale także
przygotowując poczęstunek dla wszystkich przybyłych, którzy z chęcią z niego skorzystali. Nie mogło
również zabraknąć atrakcji dla najmłodszych gości.
Wesołe piosenki, zabawy, karuzele, zjeżdżalnie to
tylko niektóre przyjemności, które były do dyspozycji.
Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za przybycie i
mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku.

Budowa nowego budynku szkolnego
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Witam serdecznie pana Janusza Skowronka dyrektora
ZS w Grzęsce. W imieniu uczniów naszej szkoły chciałabym
zadać panu kilka pytań dotyczących dodatkowego budynku
szkolnego.
Na jakim etapie jest ten budynek i kiedy rozpoczniemy w nim naukę?

- Obecnie w budynku dydaktyczno- żywieniowym prowadzone są
prace wykończeniowe. Wykonano tynki wewnętrzne, posadzki, instalację elektryczną i grzewczą. Na bieżąco układane są płytki w sanitariach, kuchni szkolnej i korytarzach oraz malowanie ścian. Prace wykonawcze są zgodne z przyjętym planem. Zakończenie robot
jest planowane w połowie lipca 2017r.
Ile będzie w nim pracowni?
- W budynku dydaktyczno-żywieniowym są cztery pracownie: informatyczna, matematyczna, przyrodnicza i języków obcych. Pracownie zostaną wyposażone w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Czy w nowym budynku będzie znajdowała się stołówka?
-Tak. Na parterze będzie się mieścić kuchnia szkolna oraz duża stołówka, na 100 miejsc.
Pokój nauczycielski i pokój pana dyrektora też się tam będą znajdowały?
-Owszem. Na pierwszym piętrze przygotowane są pomieszczenia,
gdzie zostanie urządzony pokój nauczycielski, sekretariat , gabinet
dyrektora oraz pokój pedagoga szkolnego.
Czy nie będzie pan tęsknił za swoim gabinetem, przecież przepracował pan w nim tyle lat?
-Może trochę, przecież przepracowałem w nim ponad 30 lat. Ale
przenoszę się do nowego i to mnie bardzo cieszy i cieszą się wszyscy, bo będziemy pracować i uczyć się w pięknej, nowej szkole.
Czy w nowych pracowniach będą się znajdowały jakieś nowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne?
-Wszystkie pracownie zostaną wyposażone w nowe ławki, krzesła,
meblościanki oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i komputery do pracowni informatycznej.
Czy w tych klasach będą się uczyli uczniowie klas starszych, czy
może młodszych?
-W pracowniach będą się uczyli uczniowie klas starszych, natomiast
pracownia informatyczna dostępna będzie dla wszystkich uczniów.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Wywiad zostanie umieszczony
w gazetce szkolnej „ Sokrates” .
/Katarzyna Balawender

Kalejdoskop z życia Zespołu Szkół w Grzęsce
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017- nowe wyzwania, imprezy, konkursy, rozgrywki, obchody, a przede wszystkim ciężka praca wychowawcza i pedagogiczna.
Troska o wszechstronny rozwój podopiecznych przejawiała się poprzez
różne inicjatywy. Dzieci z klas I-III SP wzięły udział w programie „Umiem Pływać” . Zajęcia odbywały się na krytym basenie w Przeworsku i cieszyły się
niezwykłą popularnością.
W celu zapobiegania współczesnym zagrożeniom dzieci i młodzież zaangażowana do udziału w programie „Razem bezpieczniej” . Chodziło głównie o
przeciwdziałanie przemocy, zagrożeniom ze strony Internetu oraz uzależnieniom.
Wietnam, Kambodża, balon z wodorem i inne doświadczenia to przejawy
ekscytujących organizowanych w szkole spotkań z podróżnikami czy fizykami w
ramach lekcji pokazowych. To nie koniec atrakcji! Możliwość wejścia do olbrzymiej kopuły i obserwacji galaktyk zapewniło nam przyjezdne Planetarium.
Wszyscy patrzyli jak urzeczeni na projekty klasy II gimnazjum, które zaprezentowano na scenie miejscowego Domu Ludowego. Bajka po angielsku, zabytki
kulturowe krajów europejskich , program poświęcony zdrowym nawykom
żywieniowym wzbogaciły naszą wiedzę o świecie, dostarczając przy tym unikalnych przeżyć estetycznych.
Mamy gorące lato, a my wrócimy do równie gorącej atmosfery świątecznej.
Długo zapamiętamy szkolną Wigilię, klasowe opłatki, Koncert Bożonarodzeniowy, wizytę Św.
Mikołaja w przedszkolu czy karnawałowe zabawy. Coś
dla ducha i ciała. W
lutym szusowaliśmy
na stokach narciarskich pod czujnym
okiem
naszych
wuefistów.
Oczywiście
nie
obeszło się też bez
licznych obchodów
tradycyjnych świąt począwszy od apelu z okazji Święta Edukacji, poprzez występy naszych uczniów
w Domu Kultury w Grzęsce uświetniające Dzień Babci i Dziadka, akademię z
okazji Święta Szkoły, Konstytucji 3-maja , Dnia Mamy i Taty, Dnia Sportu aż po
Święto Rodziny. Nasza szkoła bowiem zaangażowała się w organizację Gminnego Pikniku Rodzinnego, który miał miejsce 4 czerwca br. na stadionie w
Grzęsce. Można było zobaczyć tańce towarzyskie , skecze, występy zespołu
wokalnego. Dla społeczności wsi i gości szkoła, współpracując z innymi placówkami, przygotowała różne atrakcje. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych
władz na czele z Panem Wójtem Danielem Krawcem.
Spełnieniem oczekiwań rodziców i dzieci było otwarcie w naszej szkole świetlicy. Dzięki niej uczniowie z klas 0-IV mogą korzystać z różnorodnych typów
zajęć, pożytecznie wykorzystując wolny czas.
W bieżącym roku szkolnym kontynuowany był Program Rozwoju Kompetencji Czytelniczych mający na celu propagowanie wśród uczniów czytelnictwa.
Realizacja odbywała się w oparciu o współpracę z innymi placówkami oświatowymi. Zgodnie z ideą inicjatywy „Cała Polska czyta dzieciom” zaproszono
wielu wyśmienitych gości , którzy użyczyli swego talentu do zaprezentowania
bajek, co spotkało się z owacją najmłodszych. Starsi uczniowie mogli sprawdzić
się w szeregu konkursach: recytatorskim, na najpiękniej przeczytaną powieść,
najciekawszy komiks, plastycznym „Biblioteka moich marzeń”, poetyckich
zmaganiach walentynkowych oraz na najciekawszą recenzję ulubionej powieści. Nagrody dla laureatów sponsorowała Rada Rodziców.
Efektem troski o atrakcyjność zajęć były także inne podejmowane inicjatywy.
Nie sposób nie wspomnieć tu o projekcie edukacyjnym „Ptasie radio” przygotowanym przez klasę IIIa SP, warsztatach „Palma wielkanocna”, spotkaniu ze
strażakami w dniu św. Floriana czy policjantami na szkoleniu „Bezpieczna dro-

ga” oraz pracownikami kolei „Bezpieczny przejazd- Zatrzymaj się i żyj”.
Szkoła propaguje bowiem edukację w dziedzinie prozdrowotnych zachowań
oraz kultywowania regionalnych tradycji, stąd organizowane konkursy na
bożonarodzeniową szopkę , przybranie choinkowe, wielkanocne jajo czy
ozdobną dynię.
Wiele można pisać na temat osiągnięć naszych uczniów, którzy z sukcesem
brali udział w różnych konkursach. Oryginalną interpretacją utworów poetyckich wykazały się uczennice Angelika Pieniążek i Anna Słysz, które zajęły pierwsze miejsca w konkursach recytatorskich „Wiersze pod choinkę” oraz Powiatowym konkursie poezji o Annie Jenke.
Nie zabrakło talentów matematycznych, czego wyrazem było uklasyfikowanie się w konkursie „Czar par” na pierwszej pozycji naszych dwóch reprezentacji w kategorii klasy VI i V w składzie: M.Skowronek, M.Kiełbicki oraz K.Niemiec
i Sz.Kluz. Nie można również pominąć Gminnego Konkursu Matematycznego
dla klas III SP – nasi uwie zajęli miejsca II i III.
Nie gorzej było z czytaniem ze zrozumieniem na Gminnym Konkursie w
Ujeznej dla SP – nasza lokata to miejsce II.
Wiele satysfakcji przysporzyły nam zwycięstwa naszych podopiecznym w
gminnych i powiatowych konkursach ortograficznych dla SP, na których okazali się bezkonkurencyjni, zajmując pierwsze miejsca.
Jesteśmy wdzięczni sąsiedniej szkole w Świętoniowej za zorganizowanie
Gminnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych. Nasze dwie uczennice
klasy VI bezapelacyjnie pokonały konkurencję, uklasyfikowawszy się na I i II
pozycji.
Efektem współpracy naszej placówki z OSP Grzęska było zajęcie II miejsca
reprezentacji dziewcząt w zawodach strażackich.
Satysfakcjonują nas też efekty udziału w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym – w gminnych drużyna z SP zajęła II miejsce, a chłopcy z Gimna-

zjum I miejsce, w powiatowym uklasyfikowaliśmy się na II pozycji.
Nie obeszło się też bez licznych drużynowych sukcesów sportowych – druga
lokata w Powiatowym Turnieju o Puchar Tymbarka, zaś pierwsza reprezentantów klas IV-VI w Turnieju piłki nożnej w Świętoniowej.
Dech w piersi zapierają też piruety naszego wicemistrza świata w tańcu
indywidualnym Cezarego Szlachty z kl. I gim, który podobnie jak szkolny chór
uatrakcyjnia swymi występami niektóre z organizowanych imprez.
Posiadanie komfortowej sali gimnastycznej sprzyja wszelkiego rodzaju rozgrywkom i turniejom organizowanym zarówno dla szkoły jak i gminy. Mikołajkowy Turniej w piłce siatkowej, mecze piłki nożnej, Dzień Sportu, zajęcia SKS to
tylko niektóre z proponowanych przedsięwzięć.
Od dawna nasza szkoła dzięki usilnym staraniom Pana Dyrektora mgr Janusza Skowronka rozbudowuje się. Obecnie trwają prace wykończeniowe w
budynku dydaktyczno-żywieniowym. Od nowego roku szkolnego uczniowie
będą mogli korzystać z czterech nowoczesnych pracowni: komputerowej,
języków obcych, matematycznej i przyrodniczej oraz z stołówki i kuchni szkolnej. W budynku dydaktycznym, oprócz pracowni znajdą się również: pokój
nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora i pokój pedagoga.
W naszej placówce panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwojowi dzieci
i młodzieży oraz owocnej pracy nauczycieli.
Aktualne wydarzenia z życia naszej szkoły publikowane są na stronie internetowej oraz na forum gazetki „Sokrates”.
/Dorota Mokrzycka

Kącik sportowy
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Nasza szkoła jest bardzo aktywna pod względem sportowym. Przez rok
szkolny organizowano liczne konkursy i zawody sportowe ,a oprócz tego
nasi uczniowie biorą udziały w zawodach na szczeblu gminnym i powiatowym. Nasi koledzy z podstawówki i z gimnazjum wzięli udział w gminnym
turnieju BRD. Dalej przeszło tylko gimnazjum , mimo to kolejny rok nie udało
się im awansować na szczebel wojewódzki . Szkoła z Grzęski często organizuje czy też bierze udział w zawodach siatkarskich. W tym roku zorganizowano zawody między klasami IV - VI. O dziwo, najlepsza okazała się najmłodsza
z klas - IV a gorszymi od nich okazały się kolejno klasy VI, V oraz IV b. Oprócz
tego turnieju, gimnazjum wzięło udział w III Mikołajkowym Turnieju PS
zajmując tam IV miejsce. Nie zmienia to faktu, że chłopaki nie dali tak po
prostu wygrywać ze sobą, bo w każdym meczu byli zaangażowani i walczyli
do końca. W Grzęsce nie tylko chłopaki grają siatkówkę, także nasze dziewczyny współzawodniczyły w tym samym turnieju w wydaniu dla dziewczyn ,a
poza Mikołajkowym Turniejem PS pojechały do Rozborza na Mistrzostwa
Gminy Przeworsk ,zajmując tam IV miejsce. Jak wiadomo wielu naszych
chłopaków trenuje w klubach sportowych jak Ludowy Klub Sportowy
"Błękitni" Grzęska, "Orzełek" Przeworsk i w akademii reprezentanta Polski Sławomira Peszko ,czyli Akademii Piłkarskiej "Peszko" ,więc logicznym
jest ,że potrafią grać w piłkę na odpowiednim poziomie. Dzięki temu drużyna z podstawówki awansowała na Powiatowy Turniej o Puchar Tymbarka,
gdzie uległa tylko Szkole z Przeworska, zajmując przez to II miejsce niedające
im niczego prócz satysfakcji ,że zaszli tak daleko i ,z tego że niewiele zabrakło, a mogli zajść jeszcze dalej. Piłkarze z podstawówki rozegrali miedzy sobą
turniej z okazji świąt, gdzie najlepsza okazała się klasa V. Oprócz podstawówki wielu uczniów gimnazjum gra w piłkę głównie w Ludowym Klubie
Sportowym "Błękitni" Grzęska i w "Orzełku" Przeworsk, dlatego też organizowane są turnieje między klasami gimnazjum jak Halowy Turniej Piłki Nożnej, gdzie najlepsza była fenomenalna klasa I gimnazjum. Niedawno, bo 1
czerwca zamiast do szkoły na normalne zajęcia poszliśmy w kierunku stadio-

nu Błękitnych ,żeby świętować tam Dzień Sportu. Chłopaki zagrali w piłkę.
Na poziomie podstawówki najlepsza była jak zwykle klasa V ,a mistrzem
gimnazjum została żegnająca się ze szkołą klasa III. Zajęła pierwsze miejsce,
zyskując miłe skojarzenie z ostatnim rokiem nauki w Grzęsce. Dziewczyny
oraz chłopaki niezainteresowani turniejem piłkarskim mogli pokazać swoje
umiejętności sportowe w rozgrywkach "dwóch ogni". Najlepsze w gimnazjum były uczennice spod numeru II, za nimi uklasowała się kolejno trzecia i
pierwsza klasa. W gimnazjum natomiast najlepsza klasa była równocześnie
tą najmłodszą , chodzi tutaj o klasę IV b ,minimalnie gorszymi od nich okazały się dziewczęta kolejno z klas VI, dziewczyny z równoległej klasy IV a oraz
uczennice V klasy.
W przeciąganiu liny bez
niespodzianek , bo najsilniejszą okazała się najstarsza klasa i to zarówno w gimnazjum jak i
również
w podstawówce. Klasa
VI ,która
z pewnością wykazała się
w przeciąganiu liny uległa młodszym klasom w biegu w workach zajmując ostatnie miejsce ,a mistrzami tej konkurencji stali się uczniowie klasy IV b ,wicemistrzem została
klasa V ,a na trzecim miejscu podium stanęła klasa IV a.
Myślę ,że powyższy artykuł pokazuje jak wysportowani są nasi uczniowie,
dają temu wyraz w szkolnych zawodach sportowych ,a także w pozaszkolnych jak pewien tancerz z Grzęski ,o którym będzie najprawdopodobniej
osobny artykuł albo piłkarze grający w różnych okolicznych lub lokalnych
drużynach.
/Bartek Mirek

Najlepsi z najlepszych
na koniec roku

Średnia klas w Gimnazjum
I miejsce klasa II - 3.88
II miejsce klasa III – 3.86
III miejsce klasa I – 3.69

Klasa IV b
Miłosz Kiełbicki
średnia ocen:5,00!!!

Średnia klas w Szkole Podst.
I miejsce klasa IVb – 4.58
II miejsce klasa VI – 4.50
III miejsce klasa V – 4.15
IV miejsce klasa IVa – 4.23

Lidia Klin- uczennica z
najwyższą średnią w
podstawówce

Marysia Mirek- uczennica z
najwyższą średnią w gimnazjum

Klasa I G
Kinga Mazur
średnia ocen : 4,86!!!

Klasa IV a
Gabriela Brewczyńska

Klasa V
Lidia Klin
Średnia klas: 5,42!!!

Julia Kożuszek
Magdalena Polek
Agata Zamorska

średnia ocen:5,27!!!

Klasa VI
Kamila Uchman
średnia ocen: 5,25!!!

Klasa II G Patrycja Rojek i Aleksandra Maczuga
średnia ocen : 4,80!!!

Klasa III G
Maria Mirek
średnia ocen: 5,19!!!
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Pożegnanie III G

To już jest koniec. Nadszedł czerwiec, wakacje-tym samym poNie możemy się doczekać nowej szkoły i klasy, jednak jeszcze
żegnanie.
wielokrotnie wspomnimy te.
Jedenaście lat razem, jednak teraz już czas, by nasze drogi się
/Kamila Markowska
rozeszły. Każdy z nas pójdzie do innej szkoły, rozpocznie kolejny
rozdział w swoim życiu.
Przeżyliśmy w murach tej szkoły wiele lat, za którymi jeszcze
nieraz zatęsknimy. To tutaj nauczyliśmy się pisać i czytać, potem mnożyć... Teraz wychodzimy stąd z pełnymi bagażami wiedzy. Tu stawialiśmy swoje samodzielne kroki, ucząc się jednocześnie przyjaźni i współpracy.
Nie obeszło się bez nieprzychylnych nam sytuacji i wpadek.
Nieraz nie udało nam się uciec ze szkoły czy ściągać na sprawdzianie. Wiele razy powiedzieliśmy ,,za dużo" nauczycielom,
lądując potem na dywaniku pana dyrektora.
Spędziliśmy noce nad książkami, czego owoce widać na naszych świadectwach. Możemy pochwalić się wysoką średnią
klasową.
Teraz czas podziękować i za wszystko przeprosić. Kończymy
naszą edukację, żegnając się ze szkołą, nauczycielami i uczniami.

Przepis na pyszne ciastka
Ciasteczka z masłem orzechowym i kawałkami czekolady
100 g masła
120 g masła orzechowego
150 g cukru trzcinowego
1 jajko
1 łyżeczka ekstraktu wanilinowego lub 1 łyżka cukru wanilinowego
170 g mąki
2/3 łyżeczki sody oczyszczonej
2/3 łyżeczki proszku do pieczenia
mała szczypta soli morskiej
50 g kropelek czekoladowych lub pokrojonej czekolady
Masło, masło orzechowe i jajko ocieplić w temperaturze pokojowej. Dużą blachę (np. z wyposażenia piekarnika) wyłożyć
papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzać do 175 stopni C.
Do miski włożyć miękkie masło, orzechowe i cukier trzcinowy. Ubijać przez ok. 5 minut aż masa będzie jaśniejsza i bardziej
puszysta. Dodać jajko, wanilię i ubijać jeszcze przez ok. 3 minuty.
W oddzielnej misce wymieszać mąkę pszenną z sodą, proszkiem do pieczenia i solą. Mieszankę wsypać do ubitej masy i
wymieszać łyżką lub krótko zmiksować na jednolitą masę. Dodać kropelki czekolady i delikatnie wymieszać.
Wykładać na blaszkę z zachowaniem odstępów. Można wykładać masę za pomocą łyżki do lodów (1 łyżka) lub zwykłą łyżką
stołową (2 łyżki), bez uklepywania masy, na blaszce masa ma mieć kształt półkuli lub kapelusza grzyba, podczas pieczenia
rozejdzie się na boki.
Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez ok. 15 minut, aż na obrzeżach i na wierzchu ciasteczka będą już wypieczone, ale
w środku będą jeszcze delikatnie miękkie. Dopiero po ostudzeniu bardziej stwardnieją i zastygną.
/Katarzyna Balawender

Mała matura
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W dniu 19.04.2017 r. uczniowie klas III Gimnazjum w całej Polsce, przystąpili do egzaminów kończących ten etap edukacji. Pierwsza część - humanistyczna przebiegała w dwóch etapach - historia i wiedza o
społeczeństwie , następnie język polski. W dniu następnym sprawdzaliśmy swoją wiedze z przedmiotów
ścisłych : z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z matematyki. W ostatnim dniu egzaminu mieliśmy
możliwość popisać się swoimi wiadomościami z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i
rozszerzonym. W naszej szkole uczniowie mają do wyboru język angielski i język rosyjski. Dla nas, jako
uczniów kończących gimnazjum, to była bardzo ważna chwila. To był ten moment w którym mieliśmy
sprawdzić swoją wiedze z 3 lat nauki. Stres był ogromny ! Każdy z nas zadawał sobie pytanie : Czy poradzę
sobie z takim nakładem zadań ? A co jeżeli przez te egzaminy nie dostanę się do wymarzonej szkoły ?
Każdy z nas musiał wybrać szkołę w której będzie kontynuować naukę , to od niej miała zależec nasza
przyszłoś , myślę , że właśnie to przyczyniło się do ogromnego stresu, który towarzyszył . 16 czerwca ,
dzień wyników , już chyba nikt nie mógł znieść tej presji, ale jak się okazało nie trzeba było się obawiać !
Otrzymując wyniki już wiedzieliśmy , że napisaliśmy na bardzo dobry poziom. Mamy nadzieję , że każdy z
nas dostanie się do wybranej szkoły i spelni marzenia zawodowe.
/Wiktoria Solarz

KĄCIK POEZJI

Przedstawiamy wiersze Martyny Mazur, która zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Walentynkowym:

Kochać to stworzyć świat
lepszy od innych światów
zaciągnąć życia dług
nie szukając rabatów
Kochać to ziarno siać
na urodzajną ziemię
pielęgnować i dbać
by plon powrócił do ciebie.

POZA HORYZONTEM
Spotkamy się przypadkiem
gdzieś między stopniami
schodów donikąd
Jedno spojrzenie a potem
zamknąć oczy
Zapomnieć rzeczywistość
odwrócić życia bieg
gdzie wspomnienia
treść nas nie obarczy

Przekroczymy granicę snów
zieloną ścieżką
odnajdziemy na nowo garść
spełnionych marzeń
obok siebie wciąż sami
pośród obcych ludzi
w okamgnieniu odcięci
horyzontu linią.

Grzęska, wioska mała, mistrza Polski wychowała
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- Witam. Dziś przeprowadzę rozmowę z Michałem Szewczykiem, laureatem konkursu „Ikarowe Strofy”.
Skąd pomysł, aby wziąć udział w takim konkursie?
- Po tacie przejąłem zainteresowanie wszelką literaturą, a co za tym idzie pisaniem. Od małego próbowałem pisać mniej lub bardziej udane opowiadania i tak z pewnymi przerwami rozwijałem się pod tym kątem
aż do roku 2016. Wtedy też postanowiłem porównać swoje umiejętności z rówieśnikami, a posłużyć miał
do tego konkurs ,,Ikarowe Strofy".
- Kiedy zdecydowałeś się na udział, to skąd zaczerpnąłeś inspirację do napisania nagrodzonego opowiadania?
- Kiedyś przeczytałem pewną radę dla pisarzy, która brzmiała mniej więcej tak: ,,Najpierw zdecyduj się, co
chcesz pisać, a potem zacznij czytać absolutnie wszystko poza tym, co sam chcesz tworzyć". Ma to służyć
unikaniu przesadnego ,,inspirowania". Idąc tym tropem zdecydowałem się na opowiadanie z wojskiem w
tle. Przy pisaniu opierałem się głównie na motywach z filmów oraz własnych pomysłach. W zasadzie to
było to moje pierwsze opowiadanie tego gatunku
- Jak zareagowałeś, kiedy dowiedziałeś się, że twoje opowiadanie zostało nagrodzone?
- Zdziwieniem. Przede wszystkim zdziwieniem. Nie dość że była to moja pierwsza praca, którą ujrzał ktokolwiek więcej niż ja sam i moja szuflada, to był to temat, w którym nie miałem żadnego doświadczenia
czy choćby wcześniejszej styczności. Jakby tego było mało, byłem jednym z najmłodszych uczestników .Potem gdy minęło zdziwienie ( a było to mniej więcej następnego ranka) oczywiście cieszyłem się z
takiego wyróżnienia.
- Czy wiążesz swoją przyszłość z pisaniem?
- To zależy co oznacza wiązać przyszłość z pisaniem. Pisać oczywiście zamierzam dalej, ale czy stanie się to
moim źródłem utrzymania czy cokolwiek w tym stylu trudno mi powiedzieć. To na pewno zależy od wielu
czynników, na które nie mam wpływu jak i od zwykłego, ludzkiego szczęścia.
- Jak się czujesz z przydomkiem „obiecujący prozaik”, którym zaszczyciła Cię komisja?
- Cóż... Z jednej strony całkiem przyjemnie, gdy ktoś tak mówi, ale z drugiej nakłada to na mnie pewne
oczekiwania, które nie jestem pewien czy potrafię spełnić. W każdym razie jak póki co jeszcze nikogo w tej
kwestii nie poprawiałem, ale czas pokaże co z tego wyjdzie.
- Czy masz do polecenia czytelnikom „Sokratesa” godne uwagi książki, które czytałeś?
- Przede wszystkim uważam, że klasyka powinna być na pierwszym miejscu i powinno się z nią zapoznać
nawet jeśli nie w całości, to po prostu poznać jej motywy, to bardzo ułatwia zrozumienie odniesień obecnych w obecnej kulturze. Tak więc jeśli ktoś nie czytał to polecam choćby ,,Trzech muszkieterów" A. Dumasa, książka jest moim zdaniem absolutnie wspaniała i zasługuje na przeczytanie nawet niecałe półtora
wieku po wydaniu.
/Julia Ciupa
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Wycieczka do Warszawy
W dniach 12 - 13 czerwca 2017 r. uczniowie naszej szkoły
wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do stolicy naszego
kraju Warszawy. Do najciekawszych miejsc które zwiedziliśmy
należały: lotnisko, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Śródmieście, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, II
linia metra oraz Sejm. Wyjazd był niewątpliwie ciekawą lekcją
historii, jak również dostarczył wielu niezapomnianych
wrażeń.

KS. Roman Kocaj-Marzenia
i pasje
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Proszę nam
opowiedzieć o swoich marzeniach?
Gdy byłem młodym chłopcem to chciałem być ministrantem,
później piłkarzem, ale Bóg wybrał dla mnie inną przyszłość.
Zostałem księdzem i pracowałem w parafii Izdebki, później w
Czarnej k. Ustrzyk Dolnych, a obecnie w PrzeworskuGorliczynie. Głównym marzeniem jest, aby wszyscy ludzie
uwierzyli w Boga i byli gorliwymi katolikami. W sposób
szczególny przez zaangażowanie w Ruch Światło-Życie pragnę
i marzę, aby jak więcej dzieci i młodzieży formowało się w
oazie, a małżeństwa w Domowym Kościele. Osobiście
uczęszczam na spotkanie oazowe księży i dzięki temu
pogłębiam swoją wiarę i gorliwość kapłańską. Ale jednak,
chciałbym aby wszyscy trafili do nieba.

Mamy nowy samorząd!
Dnia 16.06.br. W naszej szkole odbyły się wybory do
samorządu uczniowskiego. Spośród wielu kandydatów, z
miażdżącą przewagą wygrał Szymon Kojder, dotychczasowy
przewodniczący klasy I G. Czy przeprowadził kampanię
wyborczą? Tego nie wiemy… aczkolwiek gratulujemy
sukcesu.

A jakie są księdza pasje?
Moją główną pasją jest gra w piłkę nożną. Przygodę z piłką
rozpocząłem w klubie Błażowianka Błażowa, później grałem w
klubach gdzie byłem na parafii, Iwoniczanka Izdebki, Jawornik
Czarna, a obecnie gram w Gorliczance Gorliczyna. Gram także
w reprezentacji księży archidiecezji przemyskiej, a w roku
ubiegłym zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski. Gram w
wolnych chwilach na orlikach, a w zimie na hali, ale często ze
względu na duszpasterskie obowiązki nie zawsze jest czas na
moją pasję. Lubię także jeździć na rowerze, grać w tenisa
stołowego i pracować fizycznie.

Zaszczytną funkcję zastępcy obejmie Weronika Brewczyńska,
zaś pieniądze zbierał będzie Mateusz Brożbar.
Jako opiekuna (czy może raczej opiekunkę) powitamy Sz.P
Dorotę Mokrzycką

Zdjęcia z
wyjazdu do
Papui i Nowej
Gwinei.
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Czy wiesz, że...

1. Czy wiesz, że ludzkie oczy nie zmieniają wielkości od urodzenia?
2. Czy wiesz, że w Chinach zakazane jest przytulanie drzew?
3. Czy wiesz, że w trakcie oddychania żebra poruszają się rocznie pięć milionów razy?
4. Czy wiesz, że żeby wejść na wierzę Eiffla, trzeba pokonać 1710 stopni?
5. Czy wiesz, że tylko 15% Sahary jest pokryte piaskiem?
6. Czy wiesz, że kobiety mają więcej kubków smakowych, niż mężczyźni?
7. Czy wiesz, że połączenie energetyka z sokiem pomarańczowym powoduje
senność?
8. Czy wiesz, że mężczyźni są sześć razy więcej rażeni piorunem niż kobiety?
9. Czy wiesz, że w chińskiej armii jest więcej kobiet, niż ludzi w USA?
10. Czy wiesz, że mrugnięcie trwa około 0,3 sekundy?
/Katarzyna Balawender

Humor

Jest lekcja, pani pyta dzieci: Co daje nam
krówka?
Dzieci: Mleczko!
Pani: Dobrze. A kurka?
Dzieci: Jajko
Pani: No pięknie! A świnia?
Dzieci: Zadania domowe!

- Tatusiu, czy Ocean Spokojny zawsze jest spokojny?
- Co za głupie pytanie? Czy nie możesz pytać się
o coś mądrzejszego?
- Mogę. Kiedy umarło Morze Martwe?

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów:
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do
nauki, a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem.

Pani pyta Jasia:
- Czemu ściągałeś od kolegi?
- A skąd pani wie?
- Bo tak się rozpędziłeś, że ściągnąłeś imię i
nazwisko!

Rozmawia dwóch kolegów:
- Słuchaj, ostatnio zgubiłem telefon i
rozwiesiłem plakaty, ale nikt nie zadzwonił.
- To może przypomnij sobie, gdzie go
zgubiłeś.
- W domu.

- Tato, czy to prawda, że znaleźli mnie w
kapuście?
- Tak, a wczoraj za garażami, a przedwczoraj na przystanku. Musisz przestać
pić, synku.

Ojciec do syna:
- Jak tam postępy w szkole?
- W porządku. Kontrakt z piątą klasą
przedłużony na następny rok.

Nauczyciel na lekcji matematyki:
- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej
mam 7 jabłek to znaczy, że...?
Maryna odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę pana.

Dlaczego blondynka grabiąc liście złamała
nogę?
Bo spadła z drzewa...

Redakcja: Katarzyna Balawender, Julka Ciupa,, Bartosz Mirek, Wiktoria Solarz, Martna Mazur, Kamila Markowska pod opieką pani Doroty Mokrzyckiej

Do druku przygotowała: Katarzyna Balawender przy współpracy z panem Markiem Szymanowskim

