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Egzemplarz bezp³atny

Okres œwi¹t Bo¿ego Narodzenia to czas,
kiedy wszyscy sk³adaj¹ sobie ¿yczenia.
Dzisiaj pragniemy je z³o¿yæ równie¿
Wam:
niech ju¿ nigdy nikt nie bêdzie sam.
Ma³y Jezus jest Ÿród³em mi³oœci
-¿yczymy Wam ³ask Bo¿ych obfitoœci.
Sk³adamy wszystkim najserdeczniejsze ¿yczenia:
zdrowia, szczêœcia
i marzeñ spe³nienia.
SpêdŸcie te Œwiêta przy rodzinnym stole,
w kochaj¹cym
-pe³nym mi³oœci gronie.
¯yczymy Wam ¿ycia w œwietle Bo¿ej £askawoœci,
a w obecnym i nadchodz¹cym roku samych radoœci.
Niech przychodz¹cy Pan,
który jest dawc¹ Mi³oœci i Pokoju,
pomaga przezwyciê¿aæ trudnoœci
-niech pomaga w ciê¿kich chwilach i w znoju...

Redakcja

Aby Wigilijny Stó³ po³¹czy³ nas wszystkich
œwiat³em nadziei i wzajemnego zrozumienia,
a Nowy Rok 2008
przyniós³ wiele dobrych dni ka¿demu z nas
tego wszystkim mieszkañcom naszej gminy
¿ycz¹ Rada i Wójt Gminy ¯o³ynia.
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miny
sprawy g

G

mina ¯o³ynia by³a realizatorem projektu "Nowe Kwalifikacje - Nowa Praca dla Mieszkañców Gminy ¯o³ynia. Program szkoleniowo-doradczy Dla Osób Odchodz¹cych z Rolnictwa". Projekt wspó³finansowany by³ w 100% przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Bud¿etu Pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dzia³ania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodz¹cych z rolnictwa. Ca³kowity koszt w przeliczeniu na
jedn¹ osobê to 6 443,05 z³
Projekt zak³ada³ przeprowadzenie kursów
zawodowych w zawodzie kucharz; monter
instalacji sanitarnych oraz fryzjer I i II stopnia oraz zajêæ z doradztwa i poœrednictwa
pracy. W projekcie uczestniczy³o 20 osób
(18 kobiet i 2 mê¿czyzn) z terenu Gminy
¯o³ynia, które spe³ni³y kryteria formalne
wymagane przez instytucjê zarz¹dzaj¹c¹ Wojewódzki Urz¹d Pracy w Rzeszowie.
Projekt zakoñczy³ siê nabyciem przez Beneficjentów Ostatecznych umiejêtnoœci zawodowych i uzyskaniem zaœwiadczeñ i dyplomów czeladniczych uprawniaj¹cych
dan¹ osobê do wykonywania zawodu.
W imieniu Gminy ¯o³ynia sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim uczestnikom projektu i mam g³êbok¹ nadziejê na
zainteresowanie naszych mieszkañców
uczestnictwem w kolejnych projektach.
Andrzej Benedyk
Wójt Gminy ¯o³ynia

KOMUNIKAT
Wójt Gminy ¯o³ynia
zawiadamia,¿e w Wigilê
Bo¿ego Narodzenia
24 grudnia 2007 r.
(poniedzia³ek)
URZ¥D GMINY W ¯O£YNI
BÊDZIE NIECZYNNY
Podstawa: Zarz¹dzenie
Wójta Gminy ¯o³ynia Nr 47/07
z dnia 5 grudnia 2007 r.

Wstrzymano budowê
kanalizacji w Bikówce
W Bikówce buduje siê ciê¿ko. Przez odwo³ania jednego z mieszkañców w postêpowaniu dotycz¹cym pozwolenia na budowê stracono rok 2006. Teraz kolejny, wydawa³oby siê zainteresowany przy³¹czeniem do sieci, nie dotrzymuje umowy. Pod
znakiem zapytania stanê³o zaplanowane na
2008 r. zakoñczenie budowy kanalizacji
¯o³yni.
Rozpoczête jesieni¹ tego roku prace przerwano 12 grudnia. Mieszkaniec Bikówki nie
wpuœci³ wykonawcy na teren swojej posesji, mimo i¿ wczeœniej, w umowie, wyrazi³ na
to zgodê, a gmina posiada niezbêdne pozwolenia i uzgodnienia. Na bramie zawis³a
k³ódka, nie pomog³y proœby i przeprowadzone przez wójta gminy mediacje.
Poniewa¿, umów nale¿y dotrzymywaæ,
gmina przygotowa³a pozew. Na rozstrzygniêcie s¹dów zapewne przyjdzie poczekaæ
- s¹ przecie¿ sprawiedliwe, ale nie zawsze
rychliwe. Dalsz¹ kwesti¹ bêdzie dochodzenie odszkodowañ od ewidentnie utrudniaj¹cych proces inwestycyjny.
Kolejny raz okaza³o siê, ¿e przy braku dobrej woli po³¹czonym ze z³oœliwoœci¹ w obowi¹zuj¹cym systemie prawnym, skutecznie
mo¿na blokowaæ inwestycje s³u¿¹ce spo³eczeñstwu.
Jan Mazurek
Podinspektror ds. inwestycji UG w
¯o³yni

Gminna Biblioteka Publiczna
w ¯o³yni w zwi¹zku z koñcz¹cym siê
rokiem 2007 zwraca siê z gor¹c¹
proœb¹ do wszystkich Czytelników o
zwrot wypo¿yczonych
i przetrzymanych d³u¿ej ni¿ 1
miesi¹c ksi¹¿ek, za co z góry
dziêkujemy.
***
Niech Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
i Wigilijny wieczór up³yn¹ Wam
w szczêœciu i radoœci przy staropolskich kolêdach i zapachu
œwierkowej ga³¹zki, aby przy
œwi¹tecznym stole nie zabrak³o
œwiat³a i ciep³a rodzinnej
atmosfery,
a Nowy Rok 2008 niós³ ze sob¹
szczêœcie i pomyœlnoœæ.
Pracownicy GBP w ¯o³yni
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Niepewny los Pa³acu
Myœliwskiego w Julinie

Z

ameczek w Julinie, wprawdzie po³o¿ony na terenie Gminy Rakszawa, znany
jest wszystkim ¿o³yniakom.
W chwili obecnej jest zarz¹dzany w imieniu Marsza³ka Województwa Podkarpackiego przez dyrekcjê Muzeum - Zamek
w £añcucie.
W roku 2006 Zarz¹d Województwa Podkarpackiego podj¹³ myœl o sprzedaniu posesji (pa³ac + ok. 9 ha dzia³ki) w przetargu
publicznym. Ten pomys³ spotka³ siê jednak
ze stanowczym protestem okolicznych samorz¹dów gminnych (w tym wójta Gminy
¯o³ynia), Starostw Powiatowych w £añcucie i Le¿ajsku i zosta³ ostatecznie zarzucony. Obecnie do Starostwa £añcuckiego
zwróci³ siê Miros³aw T³okiñski (by³y pi³karz "Widzewa" £ódŸ i reprezentacji Polski) na sta³e mieszkaj¹cy w Genewie z propozycj¹ utworzenia oœrodka sportowo - wychowawczego. Oœrodek taki mia³by byæ
prowadzony przez fundacjê z kapita³em
szwajcarskim i wspieraæ dzieci osierocone i
zaniedbane wychowawczo. Rozmowy pomiêdzy Urzêdem Marsza³kowskim w Rzeszowie a Starostwem Powiatowym w £añcucie trwaj¹.
Martyna Panek

Egzaminy próbne

W

dniach 5, 6, 7 grudnia 2007r. 78
uczniów klas trzecich liceum ogólnokszta³c¹cego pisa³o próbny egzamin maturalny. Kolejno: 5 grudnia - egzamin z jêzyka polskiego, 6 grudnia - egzamin z jêzyka
obcego, 7 grudnia - egzamin z przedmiotu
wybranego. Przedsiêwziêcie to mia³o na celu
zdiagnozowanie stanu przygotowania
uczniów do rzeczywistego egzaminu, który
odbêdzie siê w maju 2008 r. oraz przeæwiczenie procedur organizacyjnych. Poprawy
prac egzaminacyjnych dokonuj¹ nauczyciele liceum ogólnokszta³c¹cego w ¯o³yni uprawnieni egzaminatorzy z poszczególnych przedmiotów. Wystandaryzowane testy egzaminacyjne przekaza³o nieodp³atnie
szkole wydawnictwo pedagogiczne OPERO" i "Gazeta Wyborcza".
Podobn¹ próbê podjêli ¿o³yñscy gimnazjaliœci. 13 grudnia pisali próbny egzamin
gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych, a 14 grudnia pisali próbny egzamin z
przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Wed³ug dyrektora Zespo³u Szkó³ w
¯o³yni egzaminy próbne dzia³aj¹ mobilizuj¹co na uczniów i przyczyniaj¹ siê do poprawy efektywnoœci ich przygotowañ do
egzaminów w kwietniu i maju.
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Adam Mickiewicz - poeta, cz³owiek, bohater legendy
Obchody Œwiêta Patrona Zespo³u Szkó³ w ¯o³yni
,,Mówiæ o Mickiewiczu to mówiæ o piêknie, prawoœci, prawdzie, to mówiæ o sprawiedliwoœci, której by³ ¿o³nierzem, o obowi¹zku, którego by³ bohaterem, o wolnoœci, której by³ aposto³em i o wyzwoleniu,
którego by³ zwiastunem".
Wiktor Hugo

O

statnia œroda listopada jest tradycyjnie ka¿dego roku dniem szczególnym
w Zespole Szkó³ im. Adama Mickiewicza w
¯o³yni (jest to dzieñ wolny od zajêæ dydaktycznych). Tego w³aœnie dnia spo³ecznoœæ
szkolna czci swego patrona- Adama Mickiewicza. W tym roku szkolnym, uroczystoœæ ta odby³a siê 28 listopada.
Rozpoczê³a siê ona o godzinie 900. Ca³a
spo³ecznoœæ szkolna (m³odzie¿ wraz z wychowawcami oraz specjalni goœcie i przedstawiciele innych szkó³ z terenu powiatu
³añcuckiego) zebra³a siê w hali sportowej
szko³y. Tym razem Œwiêto Patrona Szko³y
przybra³o charakter nieco bardziej podnios³y - ró¿ni¹cy siê od tego, jaki mia³o w latach poprzednich.
Ewa Burda i Maciej Tokarz (uczniowie
klasy 2c liceum ogólnokszta³c¹cego) w imieniu uczestników warsztatów literackich
dzia³aj¹cych w Zespole Szkó³ w ¯o³yni (w
ramach programu ,,Nasza szko³a" ) bardzo
serdecznie przywitali wszystkich, a tak¿e

Ewa Burda i Maciej Tokarz

wprowadzili ich w tematykê œwiêta. W krótkim przemówieniu podziêkowali za przybycie przedstawicielom szkó³, których tego
dnia goœci³ Zespó³ Szkó³ w ¯o³yni. By³y to
nastêpuj¹ce szko³y:
- Zespó³ Szkó³ nr 2 w £añcucie;
- Zespó³ Szkó³ w Rakszawie;
- Gimnazjum w Bia³obrzegach;
- Gimnazjum w Giedlarowej;
- Gimnazjum w Grodzisku Górnym;
- Gimnazjum w Grodzisku Dolnym;
- Szko³a Podstawowa w Zmys³ówce;
- Szko³a Podstawowa nr 1 w ¯o³yni;
- Szko³a Podstawowa nr 2 w ¯o³yni;
- Szko³a Podstawowa w Brzózie Stadnickiej.
Specjalnymi goœæmi na tej¿e uroczystoœci byli tak¿e nauczyciele - ju¿ emeryci, którym naprawdê zdecydowana wiêkszoœæ z
nas bardzo du¿o zawdziêcza. Nic wiêc dziwnego, ¿e niejednemu nauczycielowi w
oczach zakrêci³a siê ³za (³za wzruszenia), innym powróci³y wspomnienia na widok
tych nauczycieli, którzy jeszcze jakiœ czas
temu ich uczyli. Byli to:
- Anna Burghardt;
- Ewa Buszta;
- Janusz Buszta;
- Krystyna Filip;
- Janina Kazak Wawrzaszek;
- Aniela Markowicz;
- Danuta Myœlicka.
Nastêpnie g³os zabra³a pani dyrektor Teresa Grêdysa, która równie¿ w kilku zdaniach gor¹co podziêkowa³a wszystkim za
przybycie.
W koñcu przysz³a kolej na realizacjê programu Œwiêta Patrona Szko³y, programu
niezwykle bogatego, na który sk³ada³o siê
m. in. wiele konkursów.
"Od wielu pokoleñ w chwilach podnios³ych zwykliœmy mówiæ o Mickiewiczu,
odczuwaæ Mickiewicza" - powiedzia³ jeden z prowadz¹cych, zachêcaj¹c do obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. "Szlakiem Adama Mickiewicza" i zaznaczaj¹c, ¿e
bêdzie ona tematem w konkursie dla wychowawców i uczniów o glejt dyrektora
szko³y.
Prezentacja zosta³a przygotowana przez:
Rafa³a Wawrzaszka, Nataliê Panek i Kamila
Kochmana (w czasie jej trwania uczniowie
dok³adnie j¹ omawiali).
Nastêpnie prowadz¹cy zapowiedzieli, jak
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bêdzie przebiega³ konkurs wiedzowy dla
uczniów gimnazjum, który nosi³ tytu³: ,,Pod
gwiazd¹ wieszcza Adama - o Mickiewiczu,
jego bajkach i balladach". Uczestnicy mieli
dwa miesi¹ce na przygotowanie siê do tego
konkursu, gdy¿ ju¿ we wrzeœniu do szkó³
w powiecie ³añcuckim rozsy³ano zaproszenia na to œwiêto, wysy³ano regulaminy poszczególnych konkursów. Ze wzglêdu na
du¿¹ liczbê uczestników przeprowadzono
eliminacje (zgodnie z regulaminem). W salach 104 N i 105 N uczniowie rozwi¹zywali
testy dotycz¹ce ¿ycia i twórczoœci naszego
narodowego wieszcza. Nad przebiegiem
tych¿e eliminacji czuwa³y: pani mgr Katarzyna Wróbel i pani mgr Agnieszka Wilczek.
Do ostatecznej rozgrywki, która mia³a odbyæ siê w póŸniejszym etapie uroczystoœci,
przesz³y nastêpuj¹ce uczennice: Sylwia Fr¹czek, Katarzyna Kuczek, Adrianna Kie³b,
Sylwia Gromelska, Agnieszka G³owiak, Ewelina Bosak, Edyta Burda, Joanna Œliwa
i Anna Wojtyna.
Przyszed³ czas na rozstrzygniêcie innych
konkursów. Konkurs poetycki polega³ na
napisaniu wiersza o Adamie Mickiewiczu
lub jego utworach. Do organizatorów wp³ynê³o sporo utworów. Zosta³o powo³ane jury.
Panie: Ma³gorzata Grabarz, Katarzyna Wróbel i Agnieszka Wilczek po wnikliwej lekturze zdecydowa³y, ¿e wyró¿nienie w kategorii gimnazjów otrzymuje: Karolina Maœlenik, która reprezentowa³a Gimnazjum w Grodzisku Górnym. Zwyciêzc¹ w kategorii gimnazjum zosta³a uczennica klasy III b ¿o³yñskiego gimnazjum - Sylwia Fr¹czek, której
za najlepszy wiersz spoœród 15 napisanych
na konkurs, uznano utwór pt. ,,Wiêzienie,
zes³anie, wyobcowanie". II miejsce przypad³o uczennicy Gimnazjum w Bia³obrzegachAdriannie Kie³b, zaœ trzeci¹ nagrodê zdoby³a uczennica Gimnazjum w Grodzisku
Górnym - Marta So³ek. Pani dyrektor wrêczy³a nagrody laureatkom, a nastêpnie same
autorki trzech najlepszych prac zaprezentowa³y swoje wiersze. W tym samym konkursie w kategorii szkó³ œrednich wyró¿nienie otrzyma³a uczennica Zespo³u Szkó³ nr 1
w £añcucie- Sylwia Magryœ. Zwyciêstwo
odnios³a uczennica klasy III b ¿o³yñskiego
liceum - Joanna Pindara i utwór ,,O Adamie
wiersz pisano na kolanie". Drug¹ nagrodê
zdoby³a uczennica klasy II a (równie¿ uczennica liceum ¯o³yni) - Karolina Salwach, a
trzeci¹ uczennica klasy III b liceum- Ewa
Szczepanik (przedstawicielka Zespo³u Szkó³
w ¯o³yni). Ucznnice szkó³ œrednich równie¿
zaprezentowa³y swoje utwory, a pani dyrektor wrêczy³a im nagrody.
Wszystkich uczestników konkursu poetyckiego nagrodzono gromkimi brawami.
Nr 12 (110) grudzieñ 2007
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Jury postanowi³o wyró¿niæ nagrod¹ specjaln¹ wiersz pod tytu³em: ,,Ho³d poecie",
który zosta³ nades³any na konkurs z Grecji
(konkretnie z Aten) przez absolwentkê liceum
w ¯o³yni - Annê Busztê. Wiersz Anny zaprezentowa³ uczeñ klasy II a liceum - £ukasz
Bzdek, a nagrodê odebra³a siostra Ani.
Zgodnie z obietnic¹ zaprezentowane wiersze znajduj¹ siê w tomiku uczniowskiej poezji, który uka¿e siê w styczniu 2008 roku.
Nastêpnie rozpoczêto rywalizacjê miêdzy
klasami liceum. Do konkursu wiedzowego
pod tytu³em: "Odkrywamy nieznanego Mickiewicza wokó³ patrona i jego dzie³" stanê³y
zespo³y poszczególnych klas liceum.
- I miejsce zajê³a klasa II a (w sk³adzie: £ukasz
Bzdek, Katarzyna Kostyñska, Justyna Nykiel),
- II miejsce zajê³a klasa II c (w sk³adzie: Maciej Tokarz, Katarzyna Leja, Kamila Buszta),
- III miejsce przypad³o klasie III c (w sk³adzie: Karol S³upek, Dariusz So³ek, Iwona
B³aszczyna). Konkurs prowadzili: Karol Sztur
- uczeñ klasy II c liceum oraz Jolanta Machalska - uczennica klasy III b liceum. Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe nagrody, które
wrêczy³a pani dyrektor.
W nastêpnej kolejnoœci rozstrzygniêto konkurs plastyczny. Jury (panie: Teresa Grêdysa, Anna Wêgrzyn, Anna Brzezicka) zadecydowa³o, ¿e w kategorii szkó³ podstawowych dyplomy otrzymaj¹:

ni;
- Jadwidze Puzio - Szko³a
Podstawowa nr 1 w ¯o³yni;
- Izabeli Kot - Szko³a Podstawowa nr 1 w ¯o³yni.
I miejsce w konkursie
plastycznym w kategorii
szkó³ podstawowych zaj¹³
uczeñ SP nr 1 w ¯o³yni Patryk Walawender (klasa
6 b), II miejsce przypad³o
ex aequo uczennicom tej
samej szko³y - Izabeli DaLaureaci konkursu poetyckiego w kategorii gimnazjów
nielewicz (klasa 6 a) oraz
Reginie Tkacz (klasa 6 b),
- Dominik Urban - Szko³a Podstawowa nr 2 zaœ trzecie Aleksandrze To³pie z klasy 6 a.
w ¯o³yni;
Laureaci odebrali nagrody.
- Aleksandra Marcinek - Szko³a PodstawoW kategorii gimnazjów jury przyzna³o tylwa w Zmys³ówce;
ko jedn¹ nagrodê. Otrzyma³a j¹ uczennica
- Aneta Joniec - Szko³a Podstawowa w klasy III a - Ewelina Figiela (ZS w ¯o³yni).
Zmys³ówce;
Wœród
uczestników
konkursu
- Andrzej Pud³o - Szko³a Podstawowa w z naszego liceum I nagrodê jury przyzna³o
Brzózie Stadnickiej;
uczennicy klasy III b - Ewie Szczepanik.
- Karol Napora - Szko³a Podstawowa w Drugie miejsce ex aequo zajê³y: Dominika
Brzózie Stadnickiej;
Rupar z klasy I c i Justyna Nykiel z klasy II
- Ewelina Antosz - Szko³a Podstawowa nr a. Trzeci¹ nagrodê zdoby³a uczennica kla2 w ¯o³yni;
sy III c - Anna Kruk. Wyró¿nienia otrzyma- Aleksandra Czech - Szko³a Podstawowa li: Edyta Stopyra (klasa I c) i Dominik Busznr 2 w ¯o³yni;
ta (klasa II b).
- Katarzyna Kochman - Szko³a PodstawoNadszed³ czas na kolejny konkurs.
wa nr 1 w ¯o³yni;
Uczestniczka konkursu w kategorii "Teatr
- £ukasz Paster- jednego aktora" reprezentuj¹ca Zespó³
nak - Szko³a Pod- Szkó³ w Rakszawie (Anna Jakubic) przed"O ADAMIE WIERSZ PISANO NA KOLANIE"
stawowa w Zmy- stawi³a fragment "Konrada Wallenroda",
s³ówce;
zosta³a nagrodzona gromkimi brawami, a
Opowieœæ zacznê od 1798 roku,
Marzena
Nowak
pani dyrektor wrêczy³a jej nagrodê.
kiedy to polska poezja powsta³a z ogólnego mroku.
- Szko³a PodstaW nastêpnej kolejnoœci rozstrzygniêto
W niewielkim Zaosiu ko³o Nowogródka,
wowa nr 1 w ¯o³y- konkurs na projekt i tytu³ ok³adki do tomiku
na œwiat przysz³a dziecina malutka.
Pewnie za m³odu, bêd¹c jeszcze szalon¹ osob¹,
ni;
wierszy uczniowskich, który, jak ju¿ wczeAdaœ nie przypuszcza³, ¿e napisze epopejê narodow¹.
- Adrian Kowal - œniej wspomnia³am, uka¿e siê w styczniu.
Wykorzysta³ swój talent, wielk¹ ¿yciow¹ szansê,
Szko³a Podstawo- Dyrektor szko³y - Stanis³aw Panek (nieobecbo stworzy³ powieœæ romantyczn¹, ballady i romanse.
wa nr 2 w ¯o³yni; ny podczas obchodów tego œwiêta z poBy³ to cz³owiek szczup³y, ¿aden z niego atleta,
- Natalia Nykiel - wodu bardzo wa¿nego wyjazdu), pani Ma³a ju¿ mówiono o nim filomat i filareta.
Szko³a Podstawo- gorzata Grabarz, panowie: £ukasz Dudek i
"Pana Tadeusza" stworzy³ w dobrej wierze,
wa nr 2 w ¯o³yni. Ryszard Niemiec uznali za najlepszy projekt
a jego treœæ przela³ piórem na papierze.
Wy r ó ¿ n i e n i a uczennicy klasy II a liceum - Doroty Lei i jej
Napisa³ trzynastozg³oskowca dla ogólnej uciechy,
przyznano:
przyznano pierwsz¹ nagrodê. Drugie miejchoæ by³ wielkim poet¹, chcia³, by trafi³ pod strzechy.
Nasz bohater ¿y³ w ciê¿kim okresie dla polskiego narodu,
- Aleksandrze He- sce przypad³o uczniowi klasy I c liceum w czasie powstania pe³nego bitew, krwi i g³odu,
liniak - Szko³a £ukaszowi Fusowi, a trzecie Karolinie NieBy³ zapalonym patriot¹ i dla wolnoœci ojczyzny,
Podstawowa nr 1 miec z klasy II c liceum. Za ciekawe uznano
pismem na papierze, a nie szabl¹ czyni³ wrogowi blizny.
w ¯o³yni;
propozycje ucznia klasy III b liceum - RafaCzêsto tu³a³ siê po œwiecie, a¿ wróci³ do Pary¿a z radosn¹ min¹,
- Izabeli M³ynek - ³a Wawrzaszka i ucznia Zespo³u Szkó³
w jednym z koœcio³ów na œlubnym kobiercu stan¹³ z ukochan¹ Celin¹.
Szko³a Podstawo- w Rakszawie - Jacka Nicponia (przyznano
Dalsza wêdrówka skierowa³a go na obczyznê do Konstantynopola,
wa nr 1 w ¯o³yni; im wyró¿nienia). Pani dyrektor wrêczy³a
gdzie umar³ nasz poeta, bo taka by³a Boga wola.
- Patrycji Seroce - nagrody.
Na koniec historii powiem, ¿e znam Polaków bardzo wielu,
Szko³a PodstawoTo jeszcze nie wszystko, co zaplanowaktórzy wiedz¹, ¿e nasz wieszcz narodowy
po dzieñ dzisiejszy spoczywa na Wawelu.
wa nr 1 w ¯o³yni; no na ten niezwyk³y dzieñ. Prowadz¹cy zaJoanna Pindara
- Karolinie Urban powiedzieli dwudziestominutow¹ przerwê,
- Szko³a Podsta- w czasie której uczestnicy uroczystoœci
wowa nr 1 w ¯o³y- udali siê zwiedziæ wystawê prac plastyczNr 12 (110) grudzieñ 2007
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nych, która znajdowa³a siê w holu szko³y.
Po dwudziestu minutach wszyscy wrócili
do sali. Rozpoczê³a siê druga czêœæ uroczystoœci. G³os zabra³a pani dyrektor.
Œwiêto Patrona Szko³y to bardzo dobra
okazja do podsumowania i nagrodzenia
zwyciêzców Szkolnego Konkursu Ortograficznego w gimnazjum. Tytu³ "Mistrza Ortografii" wœród uczniów wszystkich klas
gimnazjum otrzyma³a Dominika Mroziak uczennica klasy I d gimnazjum, wicemistrzem
natomiast zosta³a Edyta Marciniec
z klasy I a. Tu¿ po poprawie prac komisja
konkursowa wy³oni³a Klasowych Mistrzów
Ortografii, którymi zostali:
- Edyta Marciniec - klasa I a;
- Urszula M¹czka - klasa I c;
- Dominika Mroziak - klasa I d;
- Krystian Tryniecki - klasa II a;
- S³awomir Domaga³a - klasa II b;
- Ma³gorzata Pud³o - klasa II c;
- Natalia Szpunar - klasa II d;
- Aleksandra Leja - klasa III a;
- Magdalena Antosz - klasa III b;
- Marzena Wójtowicz - klasa III c;
- Sylwia Nykiel - klasa III d.
Dalszym etapem Œwiêta Patrona Szko³y
by³ fina³ konkursu wiedzowego na temat
¿ycia i twórczoœci Mic kiewicza (dla gimnazjum), przebiegaj¹cego pod has³em: "Pod
gwiazd¹ wieszcza Adama - o Mickiewiczu,
jego bajkach i balladach".
Rywalizacja by³a zaciêta, ale w koñcu wy³oniono zwyciêzców. Pierwsze miejsce zajê³a - Agnieszka G³owiak (Gimnazjum w Bia³obrzegach), drugie - Katarzyna Kuczek (Zespó³ Szkó³ w Grodzisku Dolnym), trzecie Joanna Œliwa (Gimnazjum w Giedlarowej).
Wrêczono równie¿ wyró¿nienia dla : Adrianny Kie³b (Gimnazjum w Bia³obrzegach),
Sylwii Fr¹czek (Zespó³ Szkó³ im. Adama
Mickiewicza w ¯o³yni) i Edyty Burdy (Zespó³ Szkó³ w Grodzisku Górnym). Nad przebiegiem konkursu czuwa³o jury: p. Agnieszka Ci¹g³o, p. Marta Lisowska, p. Jolanta Machalska. Laureaci otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody.
Tak jak przed trzema laty zosta³ przeprowadzony w Zespole Szkó³ plebiscyt o tytu³
"Nauczyciel roku 2007". W g³osowaniu
brali udzia³ uczniowie, dlatego przewodnicz¹cy jury, w sk³ad którego wchodzi³a m³odzie¿, £ukasz Bzdek, og³osi³ wyniki. Zwyciêzc¹ plebiscytu zosta³ w gimnazjum… pan
Grzegorz Fus. Dlaczego? Uczniowie zgodnie twierdz¹: " (...) ta sympatia". Laureatk¹
wœród nauczycieli ucz¹cych w liceum zosta³a pani Agnieszka Wilczek.
W dalszej kolejnoœci nast¹pi³ II etap konkursu dla licealistów - "Odkrywamy nieznanego Mickiewicza". Jak we wszystkich kon-

kursach wiedzowych g³os na pocz¹tku zabrali: Jolanta Machalska i Karol Sztur, którzy finalistom zadawali pytania.
Najwiêksz¹ wiedz¹ wykaza³ siê: £ukasz
Bzdek - uczeñ klasy II a liceum, drugie miejsce przypad³o Justynie Nykiel (równie¿ klasa II a) a trzecie - Katarzynie Kostyñskiej
(uczennica klasy II a).
Uroczystoœæ powoli dobiega³a koñca.
Zbli¿a³ siê ostatni jej punkt: przedstawienie
teatralne, które przygotowali uczniowie liceum. Niew¹tpliwie s³usznie zosta³o nagrodzone tak wielkimi brawami. "Zielony karnawa³ w Soplicowie" zosta³ bardzo starannie przygotowany, dlatego wra¿enia by³y
niesamowite. W przedstawieniu tym wziêli
udzia³: Tadeusz - Karol Sztur, Zosia - Wioletta Brzyszcz, ksi¹dz Robak - Mateusz KuŸnia, Hrabia - Pawe³ Burda, Wojski - £ukasz
Kilian, Podkomorzy - £ukasz Bzdek, Telimena - Ewelina Pelc oraz Magdalena Dobrzañska, Monika Wróbel, Marta Filip i Karolina Niemiec. Uroku temu przedstawieniu
dodawa³a znakomita muzyka, piêkne stroje
i tañce: walc i polonez.
Na zakoñczenie Œwiêta Patrona Szko³y
odby³o siê wspó³zawodnictwo miêdzyklasowe o glejt dyrektora szko³y. Do rywalizacji stanêli wychowawcy poszczególnych
klas wraz z wychowankami (1 osoba). Konkurs polega³ na odgadniêciu, co przedstawia zaprezentowany obraz. Zespó³, który
odgad³ zagadkê, otrzyma³ nagrodê, któr¹ by³
wylosowany przez wychowawcê dzieñ…
wolny od pracy czyli dzieñ, w którym
uczniowie klasy zostaj¹ zwolnieni od odpowiedzi.
Na koniec uczennica klasy III b liceum
Ewelina Pelc zaprezentowa³a wszystkim
przywiezion¹ z Litwy - ojczyzny Mickiewicza piosenkê, któr¹ œpiewaj¹ tamtejsi mieszkañcy pamiêtaj¹cy o wieszczu. Za jej wykonanie otrzyma³a oczywiœcie zas³u¿one brawa.
Uroczystoœæ dobiega³a koñca. G³os zabra³a pani dyrektor, która wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie podziêkowa³a za
przybycie, za przyjêcie zaproszeñ, za przygotowanie uroczystoœci i udekorowanie
sali…
Organizatorzy dziêkuj¹ za pomoc w przygotowaniu œwiêta: pani Marii Karp, która
pomog³a w przygotowaniu przedstawienia
- wypo¿yczy³a stroje i dekoracjê (bardzo
wa¿ne szczegó³y w przedstawieniu teatralnym), pani Janinie Mach, która równie¿ pomog³a w zgromadzeniu potrzebnych strojów oraz pracownikom GOK w ¯o³yni.
Przede wszystkim serdeczne podziêkowania oraz s³owa uznania nale¿¹ siê polonistce - pani mgr Ma³gorzacie Makówce, która
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wraz z uczniami klas: II a (ze swoimi wychowankami), II c i III b liceum w³o¿y³a najwiêkszy wk³ad pracy w organizacjê tegorocznego Œwiêta Patrona Szko³y - udekorowa³a salê
stosownie do uroczystoœci i za wiele innych
prac, które naprawdê trzeba, nale¿y doceniæ. Dziêki niej to œwiêto z pewnoœci¹ na
d³ugo pozostanie w pamiêci wszystkich
uczestników i m³odzie¿y, która w 100 % z
niecierpliwoœci¹ bêdzie czeka³a na przysz³oroczne œwiêto.
Nale¿y tak¿e wspomnieæ o nauczycielach,
którzy pomogli w przygotowani tego œwiêta. Byli to: pani Agnieszka Wilczek, pani
Katarzyna Wróbel, pani Ma³gorzata Grabarz, pan £ukasz Dudek.
Dzieñ ten mo¿na uznaæ za pewnego rodzaju lekcjê patriotyzmu, prawdy i piêkna,
która ju¿ po raz kolejny pokaza³a, ¿e o "Mickiewiczu mo¿na mówiæ wiele i piêknie w ró¿nych formach".
Sylwia Fr¹czek
"WIÊZIENIE..."
Pobyt w Wilnie
w zamkniêciu,
bez mo¿liwoœci "odfruniêcia"jak ptak w klatce.
Pomoc potrzebna pilnie,
brak zajêcia,
chêæ pozostawienia
myœli na kartce!
1823 rok,
to pamiêtna data.
Jeden niepotrzebny KROK
i cierpienie przez lata.
Pobyt w klasztorze
ojców bazylianów,
osadzenie
przez carskie w³adze.
Cierpienie!
Zes³anie w g³¹b Rosji
o paŸdziernikowej porze,
gdy by³ ch³ód "w sercach"
i na dworze.
Skazanie
dla Adama to cios,
to ¿ycia "odebranie"
przez okrutny los!
Podró¿owanie po œwiecie,
poszukiwanie zrozumienia
i miejsca,
w którym mo¿na bêdzie
spe³niæ marzenia.
Petersburg, Odessa
i Moskwa...,
i po co to oddalenie?
Têsknota za krajem,
Powrót - najwiêksze marzenie.
Nie mo¿na jednak wróciæ,
nie mo¿na w otch³añ,
w ogieñ siê rzuciæ!
Sylwia Fr¹czek
Nr 12 (110) grudzieñ 2007
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Pasowanie na ucznia
14 listopada 2007 w Szkole Podstawowej
nr 1 im. œw. Jana Kantego w ¯o³yni odby³a
siê uroczystoœæ ,, Pasowania na ucznia".
By³o to, jak co roku, du¿e wydarzenie dla
spo³ecznoœci uczniowskiej szczególnie
pierwszoklasistów.
Do tej uroczystoœci pierwszoklasiœci przygotowywali siê ju¿ od pierwszych dni pobytu w szkole. Zapoznali siê ze swoimi prawami i obowi¹zkami, poznawali zasady zachowania siê panuj¹ce w szkole, poznawali
szkolne ¿ycie.
Sprawa nie by³a jednak taka prosta: ¿eby
móc z³o¿yæ uroczyste œlubowanie i przyj¹æ
pasowanie na uczniów, dzieci musia³y
przejœæ wyznaczone przez uczniów z Samorz¹du cztery próby czyli wykazaæ siê zdobytymi dotychczas w szkole wiadomoœciami i umiejêtnoœciami w zakresie czytania,
liczenia, œpiewania oraz rozpoznawania i nazywania elementów œrodowiska. Zmaga-

niom swoich pociech przygl¹dali siê zaproszeni na tê okolicznoœæ ich rodzice, krewni i
dzieci z klas I-III..
Radoœæ dzieci by³a ogromna, gdy Przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego
og³osi³a wszem i wobec, ¿e wszyscy pierwszoklasiœci pomyœlnie przeszli próby i mog¹
otrzymaæ zaszczytny tytu³ ucznia. Nast¹pi³
uroczysty moment œlubowania, po czym
uczniowie klas I przyjêli pasowanie z r¹k
pana dyrektora Janusza Dziurzyñskiego. . I
tak oto "pierwszaki" naszej szko³y sta³y siê
jej pe³noprawnymi uczniami! Otrzyma³y te¿
swój pierwszy wa¿ny uczniowski dokumentpami¹tkowy dyplom.
Ostatni¹ czêœæ uroczystoœci umili³y sp³ywaj¹ce zewsz¹d serdeczne ¿yczenia sk³adane pasowanym - bohaterom dzisiejszego
dnia. Dzieci uda³y siê do sal, gdzie od swoich wychowawczyñ Eweliny Ró¿yckiej i
Ma³gorzaty Kilian otrzyma³y prezenty ufundowane przez Radê Rodziców i spo¿y³y
s³odki poczêstunek przygotowany przez
rodziców.
Ma³gorzataKilian

Œwiêto Niepodleg³oœci w SP Nr 1 w ¯o³yni
"Dzisiaj wielka jest rocznica
jedenasty listopada.
Tym, co zmarli za Ojczyznê
ho³d wdziêcznoœci Polska sk³ada".
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D

nia 11 listopada 2007 r. przypada³a 89.
rocznica odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê.
Uczniowie klasy V a Szko³y Podstawowej Nr 1 w ¯o³yni wraz z nauczycielkami p.
Wand¹ Góreck¹ i p. Ann¹ Janusz przygotowali z tej okazji uroczyst¹ akademiê, która
odby³a siê 12 listopada br. W sali gimnastycznej panowa³ kameralny nastrój. Deko-

racje zawiera³y akcenty narodowe, obok
gazetki o "11 listopada" zawieszone by³y
portrety: Tadeusza Koœciuszki i Józefa Pi³sudskiego. Na œrodku sali sta³ stolik, na nim
bukiet bia³ych i czerwonych ró¿ oraz lampa
naftowa. Za sto³em zasiad³o czworo narratorów. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê odœpiewaniem hymnu narodowego przez chór
szkolny pod kierunkiem p. Barbary Miller i
przy akompaniamencie p. Jana Millera.
Narratorzy ukazali uczniom drogê Polaków do niepodleg³oœci od momentu przy-
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siêgi T. Koœciuszki w Krakowie, poprzez III
rozbiór Polski, utworzenie Legionów Polskich we W³oszech, powstania: listopadowe i styczniowe, I wojnê œwiatow¹ a¿ do
dnia 11 listopada 1918 r. Drug¹ grupê
uczniów stanowili recytatorzy, którzy deklamowali wiersze: K. K. Baczyñskiego
„By³eœ jak…”, J. M¹czka „Wstañ, Polsko
moja!”, W. Be³zy „Katechizm polskiego
dziecka”, E. S³oñskiego „Ta, co nie zginê³a…”, J. ¯u³awskiego „Do moich synów”.
W czasie trwania uroczystoœci na scenie
pojawi³y siê ¿ywe obrazy, uczniowie ucharakteryzowani na postacie: T. Koœciuszki,
kosyniera i J. Pi³sudskiego.
Narracja i recytacje przeplata³y siê z pieœniami legionowymi wykonywanymi przez
chór. Na zakoñczenie wykorzystano nagrane przemówienie skierowane do J. Pi³sudskiego bêd¹ce pochwa³¹ jego osoby oraz
pieœñ pt. „Jedzie, jedzie na kasztance”.
W akademii udzia³ wziêli uczniowie: Monika Stopyra, Karolina Radomska, Dominik
Kie³b, And¿elika Ho³ubek, Magdalena Marciniec, Anna Kochman, Barbara Mroziak,
Jowita Wal, Daniel Pawlak, Wojciech Marcinów, Dawid Fleszar z kl. V a oraz Kamil

W drodze
po dziennikarskie szlify

G

rupa m³odych pasjonatów dziennikarstwa postanowi³a wybraæ siê do Rzeszowa, do siedziby redaktorów gazety regionalnej "Super Nowoœci".
Doje¿d¿aj¹c pod budynek redakcji owej
gazety, zastanawialiœmy siê, czego mo¿emy
siê dowiedzieæ podczas pobytu wœród
prawdziwych redaktorów. Sztukê i ogólny
zarys pisania wywiadów, reporta¿y oraz felietonów ju¿ nieco poznaliœmy w edukacji
szkolnej, wiêc czego jeszcze mogliœmy siê
dowiedzieæ?
Po redakcji oprowadza³a nas pani redaktor Monika Obrêbowska - Czwórnóg, opowiada³a nam o pracy dziennikarzy.
Redaktorzy rozpoczynaj¹ pracê o godzinie 900. Dok³adne godziny pracy nie s¹ okreœlone. Pracuj¹ oni tak d³ugo, a¿ gazeta bêdzie gotowa.
"Bywa tak, ¿e do domu wracamy
o godzinie 1200. Czasami pracujemy nawet do godziny 2000 i d³u¿ej" - powiedzia³a
nam pani redaktor.
Zwiedzanie redakcji rozpoczêliœmy od odwiedzenia dzia³u publicystycznego. Pani redaktor powiedzia³a nam, ¿e wykonuj¹c

Witek, Patryk Walawender i Artur Ko³cz z
kl. VI b.
Widzowie w skupieniu obejrzeli akademiê. Wszystkim udzieli³ siê nastrój powagi i
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patosu. By³a to ¿ywa lekcja historii i patriotyzmu.
Wanda Górecka
Anna Janusz

swoj¹ pracê, pisz¹c materia³ do gazety, mo¿na
wykazaæ siê najwiêksz¹
si³¹ perswazji, si³¹ oddzia³ywania na czytelnika. Dowiedzieliœmy siê,
¿e w pracy dziennikarza
najbardziej liczy siê aktualnoœæ podjêtego przez
redaktora tematu oraz
w³asna opinia, która tak¿e mo¿e byæ umieszczona w artykule.
Kolejnym etapem naszej "wêdrówki" po redakcji gazety by³ dzia³ W redakcji „Super Nowoœci”
polityczny. Ka¿dy dziennikarz ma swoich "informatorów", którzy wiady z nowymi pos³ami i senatorami.
Najwiêcej czasu spêdziliœmy w "dziale
przekazuj¹ mu wiadomoœci na temat wa¿nych, ciekawych wydarzeñ, pomagaj¹c w sportowym", gdzie mogliœmy zadawaæ ró¿ten sposób utworzyæ artyku³. Nie mogliœmy ne pytania, dowiedzieæ siê o rzeczach, któzostaæ tam zbyt d³ugo, nie mogliœmy do- re nas interesuj¹. Jeden z dziennikarzy opowiedzieæ siê konkretnych rzeczy na temat wiedzia³ nam ciekaw¹ anegdotê wi¹¿¹c¹ siê
pracy redaktorów dzia³u politycznego, któ- z jego prac¹. Inny dziennikarz okreœli³, jakie
re prawdopodobnie bardzo przyda³yby siê preferencje i cechy musi posiadaæ komennam w naszej pracy - pracy m³odych dzien- tator sportowy.
Pani redaktor równie¿ opowiada³a nam
nikarzy, gdy¿ w³aœnie odby³y siê wybory
do Sejmu i Senatu. Reporterzy œledzili wy- bardzo du¿o ciekawych rzeczy, dziêki czeniki wyborów, frekwencjê oraz otrzymywali mu dowiedzieliœmy siê, jak wygl¹da praca
telefony z dok³adniejszymi danymi. Gro z profesjonalistów. Zapytaliœmy j¹, kto mo¿e
nich ruszy³o w teren, by przeprowadziæ wy- zostaæ dziennikarzem i oczywiœcie otrzymaNr 12 (110) grudzieñ 2007
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liœmy odpowiedŸ:
"Najwa¿niejsz¹ cech¹ osoby wybieraj¹cej ów zawód musi byæ zami³owanie do
pracy, któr¹ bêdzie siê wykonywaæ" - powiedzia³a pani Monika.
Chc¹c dog³êbnie zwiedziæ siedzibê redakcji, udaliœmy siê w miejsce, gdzie grupa ludzi zajmowa³a siê "obróbk¹ gazety".
Ju¿ wiemy, ¿e o wa¿nych wydarzeniach informuj¹ redaktorów ludzie, którzy
maj¹ swoje problemy i czasami oczekuj¹ od
redakcji pomocy. Redaktorzy pomagaj¹ im,
jeœli tylko czuj¹, ¿e jest to problem wa¿ny i
mo¿na pomóc osobom, które potrzebuj¹
wsparcia i interwencji dziennikarskiej.
By wzbudziæ wiêksze zainteresowanie
czytelnika, treœæ gazety musi byæ pouk³adana od informacji najwa¿niejszych (1 str.).

M³odzi chemicy
z wizyt¹ u studentów

D

nia 14 listopada 2007 roku uczestnicy
kó³ka m³odszych chemików pod kierunkiem pani Danuty Frañczak-Sztur odwiedzili Politechnikê Rzeszowsk¹.
Tam powitali nas studenci i cz³onkowie
Ko³a Naukowego Chemików. Zaprezentowali oni wiele reakcji chemicznych, które
zrobi³y na nas wra¿enie. Powiedzieli, jak
wykonaæ efektowne doœwiadczenia. Przedstawili ró¿ne reakcje miêdzy innymi: jak wytworzyæ ducha, roznieciæ ogieñ bez zapa³ek, czym napisaæ list mi³osny i jak go ukryæ
przed rodzicami. Dowiedzieliœmy siê tak¿e z
czego mo¿na wytworzyæ du¿o piany, z jakich produktów chemicznych mo¿na zrobiæ
srebro. Bardzo interesuj¹c¹ reakcj¹ by³ wybuch wulkanu.
Na koniec naszego spotkania ze studentami opowiedzieli oni o kierunku studiów
wybranych przez siebie. Zachêcali nas do
odwiedzenia ponownie Politechniki Rzeszowskiej i do wybrania chemii jako kierun-

Umundurowana szko³a
100 lat temu mundurki by³y codziennoœci¹. Uchodzi³y za strój ca³odzienny. Ciekawostk¹ jest to, ¿e œci¹ga³o siê je tylko do
snu i na czas wakacji. By³y kojarzone ze
szko³¹ jak tablica i kreda. Nikt siê przeciw
nim nie buntowa³. W PRL-u szyto je z nonironu. Czêsto zdarza³y siê sprzeciwy, ¿e
brzydkie, sztuczne, a na dodatek w tamtych
czasach by³y trudnoœci z zaopatrzeniem.
Nr 12 (110) grudzieñ 2007

Artyku³y równie chêtnie czytane, ale nie
wzbudzaj¹ce tak du¿ej reakcji znajduj¹ siê
na stronie trzeciej, na kolejnych zaœ artyku³y mniej wa¿ne. Czasami zdarza siê, ¿e jakieœ
bardzo wa¿ne wydarzenie zaistnieje
w tzw. "ostatniej chwili". Jeœli pozwala na
to czas, redaktorzy staraj¹ siê umieœciæ je w
gazecie. S¹ to na szczêœcie przypadki sporadyczne. Artyku³y powinny byæ poparte
zdjêciami, tytu³ powinien byæ zachêcaj¹cy i
widoczny, dlatego poszczególne osoby retuszuj¹ zdjêcia, inne zajmuj¹ siê obróbk¹
graficzn¹ strony, a kolejne dokonuj¹ korekty jêzykowej. Ku naszemu zdziwieniu ca³oœæ gazety drukowana jest w Krakowie,
nastêpnie odsy³ana jest do Rzeszowa i trafia do kiosków.
Na koniec ka¿dy m³ody dziennikarz otrzy-

ma³ wskazówki. Nie powinnyœmy baæ siê
pytaæ i dociekaæ ró¿nych rzeczy. Artyku³
jest ciekawszy, gdy wzbogacimy go o wypowiedzi innych ludzi (bior¹cych udzia³ w
jakimœ wydarzeniu). Teraz mamy pewnoœæ,
¿e praca dziennikarza to nie tylko siedzenie
przed komputerem i pisanie tekstów, ale ciê¿ki "kawa³ek chleba" wymagaj¹cy przede
wszystkim ciekawoœci œwiata. Dziennikarzem mo¿e zostaæ ka¿dy, kto czuje zami³owanie do pracy redaktora.
Bêd¹c dziennikarzem, mo¿na poznaæ wielu wspania³ych ludzi!
Mamy nadziejê, ¿e jeszcze kiedyœ bêdziemy mieli okazjê odwiedziæ gazetê "Super Nowoœci".
Sylwia Fr¹czek
Katarzyna Gnyp

ku studiów. Opowiadali o ciekawych zadaniach domowych, jakie dostaj¹ od profesorów i mo¿liwoœci przeprowadzenia badañ
nad w³aœciwoœciami chemicznymi ró¿nych
substancji. To spotkanie ze studentami
trwa³o oko³o godziny. Jednak na tym nie
skoñczyliœmy naszej wêdrówki po Politechnice Rzeszowskiej. Na dalsze zwiedzanie zaprosi³ nas profesor Wiktor Bukowski, opiekun Naukowego Ko³a Chemików. Zaprowadzi³ nas do pracowni chromatografii chemicznej, w której opowiada³ o dzia³aniu
chromatografu gazowego i
cieczowego. S¹ to bardzo
drogie urz¹dzenia, w które
zaopatrzone s¹ prawie
wszystkie uczelnie chemiczne i nie tylko one. W
tej pracowni znajdowa³y
siê tak¿e inne dla nas ciekawe, a dla chemików przydatne urz¹dzenia, równie¿
bardzo drogie. Nastêpnie
przeszliœmy do pracowni
typowo chemicznej-pracowni chemii organicznej,
w której mogliœmy podziwiaæ takie urz¹dzenia jak:

wyparka, wstrz¹sarka, zestaw do destylacji
zwyk³ej i pod ciœnieniem, zestaw do oznaczania iloœci azotu w badanej próbce. Na
tym zakoñczyliœmy nasz¹ wêdrówkê po Politechnice Rzeszowskiej.
Uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni, podoba³y siê im efektowne doœwiadczenia przeprowadzane przez studentów.
Byli pod wra¿eniem wyposa¿enia i wygl¹du pracowni chemicznej z prawdziwego
zdarzenia.
Marta Tkacz

Nakaz ten zniesiono dopiero w 1989 r. W
renomowanych i wiêkszoœci prywatnych
szkó³ nosi siê je do dziœ. Mundurki nosi siê
w wielu krajach, g³ównie w Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, Indiach oraz pañstwach
Afryki.
Od wrzeœnia 2007r. odrodzi³y siê poprzez
ustawê uchwalon¹ przez Sejm z inicjatywy
by³ego ministra Giertycha w formie marynarek, polarów i kamizelek.
Nakaz ten nie omin¹³ szkó³ w naszej gminie. W reporterskiej sondzie zapytaliœmy

uczniów, nauczycieli i rodziców, co o nim
myœl¹.
Oto, co nam powiedzieli. Zacznijmy od
wypowiedzi najbardziej zainteresowanych,
czyli uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum.
"Uwa¿am, ¿e mundurki w naszej szkole
s¹ bardzo ³adne i praktyczne. S¹ granatowego koloru, a pod nie mo¿emy ubieraæ
to, co chcemy. Nie mamy problemu z wziêciem ich do plecaka, poniewa¿ s¹ lekkie.
Jednak wola³abym, aby ich nie by³o, dla-

W laboratorium chemii organicznej
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tego, ¿e ograniczaj¹ mój osobisty styl ubioru. Natomiast je¿eli musimy je nosiæ, to
mog¹ byæ takie, jakie s¹. Bardzo je lubiê.
S¹ one tak¿e dobre, poniewa¿ nikt siê nie
wywy¿sza siê itp., bo ka¿dy jest ubrany tak
samo. Moja opinia na ich temat jest dwuznaczna." -Agnieszka Antosz - SP.
"Mundurek jest fajny. Minusem jest to,
¿e za jego brak mo¿emy straciæ
5 punktów. Pod mundurek mo¿emy za³o¿yæ ubranie ka¿dego rodzaju. Nie brudz¹
siê, po wypraniu szybko schn¹, s¹ wygodne i eleganckie. Myœlê, ¿e mundurki s¹
potrzebne. Od kiedy je mamy, zniknê³y ró¿nice w ubiorze uczniów. Lubiê w nim chodziæ." - Anna Walawender
- SP.

by swoim ubiorem odzwierciedlaj¹ swoj¹
duszê, a noszenie mundurków ich w tym
ogranicza." - Magdalena Antosz - gim.
"Nie s¹dzê, ¿e mundurki wszêdzie s¹ z³ym
rozwi¹zaniem problemów, lecz uwa¿am, ¿e
w naszej szkole s¹ one zupe³nie niepotrzebne." - Tomasz Szpila - gim.
"Szko³a nie powinna byæ traktowana
jako wybieg dla modeli, lecz miejsce, w
którym m³ode pokolenie nabierze wiedzy
i przygotuje siê do póŸniejszego samodzielnego ¿ycia. Wydaje siê, ¿e to dobry pomys³.
Na pewno pomo¿e chocia¿ trochê wyrównaæ ró¿nice miêdzy m³odzie¿¹ i tej bied-

"Mundurki bardzo mi
siê podobaj¹, poniewa¿
s¹ wygodne i mo¿na nosiæ w nich ró¿ne rzeczy,
np. komórkê. Dobrze czujê siê w mundurku." Rafa³ Paczocha - SP.
"Myœlê, ¿e mundurki s¹
potrzebne w naszej szkole, poniewa¿: s¹ wygodne, nie niszcz¹ siê oraz
uczniowie wygl¹daj¹ estetycznie i podobnie." Sebastian Janczura - SP.
"Mundurek to dobry
pomys³. Bardzo mi siê podoba, bo przypomina granatow¹ tunikê. Bardzo lubiê go
nosiæ. Wed³ug mnie to dobry pomys³. Szko³a wygl¹da w mundurkach piêknie.” Marta Stopyra - SP.
"Myœlê, ¿e mundurki s¹ ³adne i bardzo
wygodne. Dobrze siê je pierze. Osobiœcie
uwa¿am, ¿e s¹ niedrogie. Bardzo podoba
mi siê logo szko³y." - Justyna Pawlik - SP
"Mundurek nie jest dobrym pomys³em.
Ka¿dy ma prawo ubieraæ siê tak, jak chce.
Zamiast tego mo¿na by³o wprowadziæ
pewne ograniczenia." - Szymon Sowa - SP
"Uwa¿am, ¿e szkolne mundurki to coœ
strasznego. Powinniœmy czuæ siê swobodnie i móc wyra¿aæ samego siebie przez
ubiór." - Dominik Pindara - gim.
"Uwa¿am, ¿e sam pomys³ nie jest bardzo
z³y. Jednak myœlê, ze jest to dla uczniów
pewne ograniczenie, poniewa¿ nie mog¹
oni pokazywaæ swego stylu. Niektóre oso-

niejszej czêœci bêdzie ³atwiej, chocia¿ z drugiej strony nie za³atwi to wszystkiego." Sylwia Nykiel - gim.
"Schludny, elegancki strój ucznia œwiadczy te¿ o nim samym. Ktoœ, kto bêdzie obserwowa³ tak ubran¹ m³odzie¿ danej szko³y, bêdzie mia³ wyrobione o niej zdanie, bo
>>jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹.<< Nigdy
jeszcze ¿adna wprowadzona ustawa nie
cieszy³a siê uznaniem wszystkich. Zawsze
jednym siê podoba, a innym nie. Tak jest i
z mundurkami." - Hubert Makówka - gim.
"Uwa¿am, ¿e jednolite stroje s¹ dobre
dla m³odzie¿y w gimnazjum, poniewa¿ w
tym okresie w szkole panuje >>rewia
mody<<. Dziewczyny przychodz¹ w krótkich bluzkach, spódniczkach mini. Tak¿e
w tym czasie nauki wiele osób jest wyœmiewanych, poniewa¿ nie nosz¹ markowych
ubrañ, bo ich na to nie staæ. Mundurki
maj¹ zapobiec takiemu postêpowaniu m³odzie¿y, jednym s³owem uwa¿am, ¿e mundurki w gimnazjum s¹ potrzebne." - Marta
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Tkacz - gim.
Nauczyciele w tej kwestii równie¿ maj¹
swoje zdanie.
"Mundurki czyli jednolity strój
w szkole jest wskazany. Pozwala unikn¹æ
wyraŸnych ró¿nic w ubiorze uczniów i tzw.
pstrokacizny. Niektórzy twierdz¹, ¿e zabija indywidualizm ucznia, ale ja myœlê, ¿e
podkreœla jego przynale¿noœæ do grupy i
pozwala lepiej uto¿samiæ siê ze szko³¹." p. Ma³gorzata Grabarz.
"Uwa¿am, ¿e sam pomys³ jest dobry, ale
ma on swoje plusy i minusy. Jak nazwa
wskazuje, jednolity strój szkolny ma ujednoliciæ wygl¹d uczniów,
przyporz¹dkowaæ ich do
danej szko³y, niektórzy uwa¿aj¹ noszenie mundurków za
powód do dumy. Poza tym,
³atwiej zidentyfikowaæ
kogoœ spoza szko³y, kogoœ,
kto mo¿e byæ zagro¿eniem.
Dla mnie minusem tego pomys³u jest niefortunny termin
wprowadzenia tych mundurków, bo niektóre ze szkó³ do
dziœ borykaj¹ siê z problemami, protestami rodziców
itp." - p. Grzegorz Podolec.
A co o tym wszystkim
myœl¹ rodzice?
„Ich wprowadzenie zakoñczy
rewiê
mody
w szkole.” - Wanda Lorenc
„W mundurkach uczniowie bêd¹ wygl¹dali porz¹dnie.” - Zofia Stopyra.
"Mundurki to kolejny zbêdny wydatek."
- Anna Rynasiewicz.
Zdania na temat mundurków s¹ podzielone. Rozwa¿ania na ich temat zakoñczmy
s³owami jednej z uczennic naszego gimnazjum - Pauliny Szpilki:
"Czy noszenie uniformu coœ zmieni? Czy
skoñczy siê popularna ostatnio
>>rewia mody<<? Nie wiemy. Miejmy jednak nadziejê, ¿e nieuchronne >>umundurowanie szko³y<< nie spotka siê z zaniedbaniem ze strony uczniów i ka¿dy przynajmniej na siedem godzin dziennie za³o¿y obowi¹zuj¹cy strój."
Edyta Stopyra
Natalia Lorenc
Nr 12 (110) grudzieñ 2007

10

Fakty i Realia - gazeta ¿o³yñska

sport

Jesteœmy
mistrzami powiatu

"Posiadamy w sobie du¿o wiêcej
mo¿liwoœci, ni¿ o tym wiemy".
œw. Edyta Stein

O

tym, ¿e mamy zdolne, m¹dre i pracowite dzieci mogliœmy siê przekonaæ ju¿
nie jeden raz, ale o tym, ¿e posiadaj¹ w sobie jeszcze wiêcej mo¿liwoœci trzeba nieustannie przypominaæ, pielêgnowaæ i rozwijaæ.
Jaki potencja³ tkwi w uczniach Szko³y
Podstawowej nr 1 w ¯o³yni mogli dostrzec
wszyscy kibice podczas FINA£OWEGO
POWIATOWEGO TURNIEJU w MINISIATKÓWCE CH£OPCÓW, który odby³
siê w dniu 4 grudnia br. w ¯o³yni oraz FINA£OWEGO POWIATOWEGO TURNIEJU w MINI- SIATKÓWCE DZIEWCZ¥T
w dniu 7 grudnia br. równie¿ w ¯o³yni.
Doœæ na wstêpie zaznaczyæ, ¿e jesteœmy
MISTRZAMI POWIATU zarówno w kategorii dziewcz¹t, jak i ch³opców.
A oto wiêcej szczegó³ów. W zawodach
ch³opców wziê³o udzia³ 7 dru¿yn ze Szkó³
Podstawowych, zastosowano system grupowy i fina³y.
Wyniki spotkañ ch³opców SP 1 w grupie:
SP 1 ¯o³ynia - SP 3 Rakszawa - 2:0 (25:13,
25:16); SP 1 ¯o³ynia - SP Albigowa - 2:0
(25:16, 25:17); SP 1 ¯o³ynia - SP 3 £añcut 2:0 (25:16, 25:19).
Pó³fina³y: SP 1 ¯o³ynia - SP Husów - 2:0
(25:20, 25:10); SP 3 £añcut - SP 1 Rakszawa
- 2:1 (25:18, 17:25, 15:11).
Fina³: o I miejsce: SP 1 ¯o³ynia - SP 3
£añcut - 2:1 (25:13, 16:25, 15:11)
Tabela koñcowa zawodów -IMS - mini
pi³ka siatkowa ch³opców:
1. SP 1 ¯o³ynia (awans do rejonu) - op. p.
Tadeusz Dec, 2. SP 3 £añcut, 3. SP 1 Rakszawa, 4. SP Husów, 5. SP D¹brówki, 6. SP
Albigowa, 7. SP 3 Rakszawa.
W zawodach dziewcz¹t wziê³o udzia³ 6
dru¿yn, zastosowano system "ka¿dy z ka¿ym". Spotkania rozgrywano równoczeœnie
na trzech boiskach, a oto nasze wyniki:
SP 1 ¯o³ynia - SP 2 £añcut - 2:0 (25:16,
25:20); SP 1 ¯o³ynia - SP Husów - 2:0 (25:9,
25:6); SP 1 ¯o³ynia - SP G³uchów - 2:0 (25:4,
25:15); SP 1 ¯o³ynia - SP 1 Rakszawa - 2:0
(25:6, 25:11); SP 1 ¯o³ynia - SP Sonina
- 2:0 (25:11, 25:13).
Tabela koñcowa zawodów - IMS - mini
pi³ka siatkowa dziewcz¹t:
Nr 12 (110) grudzieñ 2007

1. SP 1 ¯o³ynia (awans do rejonu) - op. p.
Marta Stopyra, 2. SP 2 £añcut, 3. SP Husów, 4. SP G³uchów, 5. SP 1 Rakszawa, 6. SP
Sonina.
Zawody przebiega³y w mi³ej i sportowej
atmosferze. Zwyciêskie zespo³y otrzyma³y
puchary, a wszystkie startuj¹ce dru¿yny
pami¹tkowe dyplomy. Bardzo serdecznie
dziêkujemy organizatorom: p. Januszowi
Buszcie oraz p. Janowi Jab³oñskiemu za profesjonaln¹ oprawê i przeprowadzenie tych

imprez. Dziêkujemy sêdziom za pracê i pomoc . Gor¹co pozdrawiamy zawodniczkê Jadziê Stopyrê, która nie startowa³a w zawodach z powodu choroby. Zachêcamy
dzieci do wytrwa³ej i systematycznej pracy
- tylko taka przynosi oczekiwane efekty!!!
GRATULUJEMY!!!
Marta Stopyra, Tadeusz Dec
MISTRZOWIE POWIATU w roku
szkolnym 2007/2008:

DUDEK MARCIN, JAGUSTYN PATRYK, NOWAK ARKADIUSZ, FORYT
£UKASZ, WÊGRZYN KRYSTIAN, LEJA JAROS£AW, WO¯NIAK DAWID,
GWIZDAK ARKADIUSZ, KOSIOR DAWID, TO£PA BART£OMIEJ.

WAWRZASZEK ANNA, PAWLIK JUSTYNA, LEJA WIOLETTA, KWIATEK
WERONIKA, KOCHMAN ANNA, CISEK MICHALINA, TKACZ REGINA,
TO£PA ALEKSANDRA, K¥TNIK MONIKA, PUZIO KAROLINA
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W zdrowym ciele
zdrowy duch
24 paŸdziernika 2007 r. w Zespole Szkó³
im. A. Mickiewicza w ¯o³yni odby³ siê turniej dwójek, w którym udzia³ wziêli uczniowie szkó³ wraz z cz³onkami swoich rodzin.
Turniej mia³ na celu propagowanie zdrowego stylu ¿ycia, zaanga¿owanie rodziców w
¿ycie szko³y, nawi¹zanie wspó³pracy szko³y ze œrodowiskiem lokalnym, zorganizowanie czasu wolnego dla m³odzie¿y, rozwijanie umiejêtnoœci siatkarskich. Warto tak¿e
wspomnieæ o promowaniu sportowej bazy
szko³y (hali, si³owni, sprzêtu), jak równie¿
integracji rodziców z dzieæmi. Rozgrywki odbywa³y siê w trzech kategoriach.
A oto wyniki:

I Kategoria: PANIE
1. Izabela Kochman Ib LO i Gra¿yna Kochman;
2. Agnieszka Zadêcka III klasa I gim. w £añcucie i Jolanta Zadêcka;
3. Paulina Szkodziñska IIId gim. i Ewa Szkodziñska;
4. Karolina Niemiec IIc LO i Katarzyna Niemiec.
II Kategoria: PANOWIE
1. £ukasz Cieœla IIc LO i Jan Cieœla;
2. Karol To³pa IIa gim. i Boles³aw To³pa;
3. Tomasz Szpila IIId gim. i Jerzy Szpila;
4. £ukasz Naróg IIa gim. i ks. Andrzej Dubiel;
5. Karol Sztur IIc LO i Andrzej Sztur.
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2. Joanna Dziurzyñska i Janusz Dziurzyñski,
3. Sebastian Natoñski Ic LO i Bogumi³a
Natoñska,
4. Justyna Suszek IIId gim. i ks. Eugeniusz
Suszek,
5. Maciej Szpyrka IIb LO i Ma³gorzata Makówka,
6. Wojciech Domaga³a IIb gim. i Bogumi³a
Golba;
7. Kamila Pac Ib gim i Ryszard Pac;
8. £ukasz Domaga³a Ia LO i Marlena Domaga³a;
9. Marcin Dudek IIIa SP1 i Lucyna Dudek.
Rozgrywkom towarzyszy³a mi³a i przyjazna atmosfera. Rywalizacja by³a bardzo wyrównana, zwyciê¿yli najlepsi, a spotkanie
odby³o siê bez ¿adnych przeszkód.

III Kategoria: MIESZANA
1. Sebastian Bejster IIId gim. i Gra¿yna Bejster,

Natalia Mach
Magdalena Witek

Uczestnicy zawodów

Dobry wynik sportowy
¿o³yñskich
gimnazjalistów

P

odkarpacki Wojewódzki Szkolny Zwi¹
zek Sportowy w Rzeszowie opublikowa³ wyniki wspó³zawodnictwa sportowego szkó³ w trzech kategoriach wiekowych
za rok szkolny 2006/07. Bardzo dobrze wypad³o Gimnazjum Zespo³u Szkó³ im. A. Mickiewicza, które zajê³o zdecydowanie pierwsze miejsce w powiecie (na 21 szkó³ gimnazjalnych), zdobywaj¹c 263 pkt. Gimnazjum
zosta³o sklasyfikowane na bardzo dobrym
26 miejscu na 435 szkó³ gimnazjalnych bior¹cych udzia³ w rywalizacji sportowej na
terenie województwa.

Najlepsze osi¹gniêcia indywidualne to:
-Mistrzostwo województwa w pchniêciu
kul¹ - £ukasz Chudzik,
- Mistrzostwo województwa w aerobikudziewcz¹t.
Dobrze te¿ zaprezentowali siê ¿o³yñscy
licealiœci, którzy zajêli II miejsce w rywalizacji sportowej na 8 szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie (za I LO £añcut) i zostali
sklasyfikowani na 43 miejscu w województwie na 176 szkó³. Du¿e podziêkowania dla
wszystkich startuj¹cych i ich nauczycieli
opiekunów.
Martyna Panek

NAUKA JAZDY
Adam Koœciuszko
¯o³ynia, Rynek 22
organizuje:

Kursy prawa jazdy
- nabór ci¹g³y
- kurs œwi¹teczny – od
18.12.2007
- informacje: tel. (017) 77
90 261,
kom. 0 606 764 173
Nr 12 (110) grudzieñ 2007
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„Zielony karnawa³ w Soplicowie”

Zwyciêzcy konkursu plastycznego w kategorii
szkó³ podstawowych

Uczestniczki konkursu wiedzowego w gimnazjum

Laureatki konkursu poetyckiego w gimnazjum

Najlepsi w dru¿ynowym konkursie wiedzowym

„Takie to by³y zabawy i spory w one lata wsród cichej
wsi litewskiej”

Grudniowy numer gazety „Fakty
i Realia” powsta³ w ramach realizacji
projektu „Nasza Szko³a”. Zosta³ on zredagowany przez uczniów Zespo³u
Szkó³ im. A. Mickiewicza w ¯o³yni.
Kollegium redakcyjne: Sylwia Fr¹czek
(red. nacz.), Martyna Panek (za-ca red.
nacz.), Natalia Mach, Marta Tkacz, Paulina Szpilka, Karolina Rupar, Paulina Szkodziñska, Magdalena Witek, Katarzyna Gnyp,
Renata Rogowska, Edyta Stopyra, Natalia Lorenc, Amadeusz Kochman, Tomasz Szpila, Daniel Norko.
Opieka polonistyczna: mgr Agnieszka Ci¹g³o, wsparcie informatyczne: mgr £ukasz Dudek.
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