
Z ŻYCIA SZKOŁY …  
 

…Art Aprillis 

1 kwietnia 2016 r. nasze 

uczennice: K. Sokół, K. Skrzypek,  

K. Habel, K. Zarosa wraz  

z p. A.Tomaszek-Wysocką uczestni-

czyły w warsztatach "Przenikanie"  

zorganizowanych w  Zespole Szkół 

Plastycznych im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Jarosławiu. 

Celem warsztatów było 

upowszechnienie wśród dzieci  

i młodzieży twórczej formy 

wypoczynku oraz zauważenie 

uzdolnionych plastycznie młodych 

ludzi. Uczennice mogły sprawdzić 

się w czterech, 40 minutowych 

zajęciach z: grafiki komputerowej, 

malarstwa, rysunku i rzeźby.  

 

…”Zimą malowane” 

Początkiem kwietnia w naszej 

szkole został rozstrzygnięty Konkurs 

Fotograficzny „Zimą malowane”. 

Komisja Konkursowa -  po 

zweryfikowaniu zgłoszonych  

 

 

 

prac pod względem formalnym, na 

podstawie Regulaminu poddała 

ocenie artystycznej i merytorycznej  

wszystkie fotografie. Spośród 

autorów nadesłanych zdjęć 

członkowie Komisji wyłonili 

zwycięzców i postanowili przyznać 

nagrody w dwóch kategoriach: 

Klasy I-III miejsca: 

1. 1. Frań Dawid, 2. Frań Kamila, 

2. 3. Cienki Igor. 

Klasy IV-VI miejsca: 

1. 1. Woźny Marlena, 2. Purcha 

Justyna, 3. Habel Klaudia. 

Konkurs zorganizowały i przepro-

wadziły panie: A. Tomaszek-

Wysocka, A. Mierzwa. 

 

…Wyjazd do Rzeszowa 

19 kwietnia 2016 r. uczniowie 

naszej szkoły (klasy 0-VI) brali udział 

w wyjeździe do Rzeszowa. W planie 

mieliśmy: Teatr "Maska" i spektakl 

"Piotruś Pan, który posiadał wiele 

zalet, zarówno po stronie 

zrealizowanych możliwości 

 

 

 

aktorskich,  jak również rozwiązań 

scenograficznych i muzycznych. 

Dzięki przenikliwości i wrażliwości 

 reżysera, oglądaliśmy spektakl 

precyzyjnie odczytany insceniza-

cyjnie i jednocześnie pogłębiony  

o refleksję nad podstawowymi 

wartościami takimi jak miłość, 

życzliwość, radość życia, pogoda 

ducha i wiara w spełnianie marzeń.  

      Następnie młodsi uczniowie 

pod opieką pań: W. Borowik,  

I. Szwajczak, M. Piskorz, K. Portas 

udali się do sali zabaw, starsi 

podzieleni na grupy- czas spędzali 

na  squash’u oraz korzystali  

z toru kartingowego ”Restart”-  

opiekę sprawowały panie: 

A. Tomaszek-Wysocka, R. Bałanda.  

Dzień wyjazdu należy zaliczyć do 

udanych. 
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…Reporterzy w akcji 

W dniu 19.04.2016 nasza 

reporterka Marlena Woźny 

przeprowadziła wywiad z jedną  

z pracownic sali zabaw dla dzieci 

„Kolorowy Świat” w Rzeszowie.  

Oto on: 

M:- Dzień dobry. 

- Dzień dobry. 

- Na początku prosiłabym by 

podała mi pani swoje imię  

i nazwisko. 

- Nazywam się Trzyna Monika. 

- Jak długo tu pani pracuje? 

- Pracuję tu  osiem miesięcy. 

- Skąd pani czerpie pomysły na 

zabawy? 

- Ze szkoły, ponieważ byłam na 

takim kierunku i z energii dzieci. 

- Dwa przymiotniki określające 

pani prace. 

- Wesoła i energiczna. 

- Co skłoniło panią do podjęcia tej 

pracy? 

- Chęć pracy z dziećmi. 

-  Gdzie  by pani pracowała gdyby 

nie tutaj? 

- Na pewno w przedszkolu. 

- Dziękuję bardzo za wywiad. 

 

…225 rocznica 

4 maja (środa) uczniowie  

z klasy piątej i szóstej, aby uczcić 

rocznicę uchwalenia tak ważnej 

dla naszego kraju Konstytucji 

wystawili spektakl patriotyczny  

upamiętniający to wydarzenie. 

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję  

 

 

uczestniczyć w pięknym, patrio-

tycznym i niezwykle wzruszającym 

przedstawieniu. Niejednej osobie 

zakręciła się łezka w oku kiedy 

nasza koleżanka Marlena Woźny 

śpiewała piosenkę pt. „Na etacie 

anioła”. Dziękujemy aktorom oraz  

p. Lucynie Władek za trud włożony  

w przygotowanie akademii. 

 

…Pierwsze kroki   

 

13 maja uczniowie klasy VI wraz 

z wychowawcą p. B. Dec-Kozdroń 

brali udział w dniach otwartych  

w ZS w Wiązownicy. Naszych 

uczniów po szkole oprowadzała 

przewodnicząca samorządu – 

Kamila Socha. Szóstoklasiści 

zwiedzili m.in. sale lekcyjne, 

bibliotekę, stołówkę. Poza tym 

czekało na nich tam wiele atrakcji, 

na przykład ciekawy pokaz  

z chemii przygotowany przez 

uczennice klasy III.  Przyszli 

gimnazjaliści wzięli również udział  

w quizie o języku angielskim, 

następnie obejrzeli układ 

gimnastyczny przygotowany  

przez uczennice klasy II.  

Największym zainteresowaniem 

wśród zwiedzających cieszyła się 

siłownia. 

 

 

      Zawody sportowe 
 

11 maja w naszej szkole 

odbyły się Gminne Mistrzostwa 

w Czwórboju Lekko-atletycznym. 

W zawodach uczestniczyło  

5 drużyn dziewcząt i 5 drużyn 

chłopców z całej gminy 

Wiązownica.  

           W klasyfikacji ogólnej 

poszczególne szkoły zajęły 

następujące miejsca: 

Dziewczęta: Chłopcy: 

 

I SP 

Mołodycz 

I SP Ryszkowa 

Wola 

II SP 

Zapałów 

II SP Piwoda 

III SP 

Szówsko 

III SP Szówsko 

IV SP 

Wiązownica 

IV SP 

Zapałów 

V SP 

Ryszkowa Wola 

V SP 

Mołodycz 

Wśród dziewcząt 

największy sukces odniosły nasze 

koleżanki:   

Kinga Zarosa- II miejsce w biegu na 

60m, III miejsce w biegu na 600m i I 

miejsce za czwórbój lekko-

atletyczny.  

Kamila Skrzypek- dwa złote 

medale (I miejsce w biegu na 60m i 

w biegu na 600m) oraz srebro za 

czwórbój lekkoatletyczny, 

Paulina Marek- II miejsce w biegu 

na 600m. 

 

 
Opr. Kinga Zarosa, Kamila Skrzypek 
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SŁOWO O HISTORII 
…co wiecie o swojej 

miejscowości ? 

W ty wydaniu gazetki 

mamy coś dla mieszkańców 

Mołodycza. Nasza wieś została 

założona  w 1584 roku, z inicjatywy  

wojewody Sandomierskiego Jana 

Kostki. Pierwotna nazwa wsi to 

Młodycze. W 1594 roku wieś  

przeszła na własność ks . Anny 

Ostrogskiej. Po  jej śmierci 

przypadła w udziale Stanisławowi  

Lubomirskiemu, a następnie  jego 

synowi Konstantemu. Z czasem 

przeszła ona w ręce Saguszków.  

Od 1753 roku niezmiennymi 

właścicielami stali się Czartoryscy. 

W 1857 roku wieś liczyła ogółem 

1108 osób. W 1880 roku 

mieszkańców było 1339, z czego 

613 to rzymskokatolicy należący do  

parafii w Radawie. Do wsi należały 

przysiółki: Chrapy, Piskorze, 

Starzyna, Warcaby. W pobliżu  

umiejscowione były osady 

zaliczane do wsi Zaradawa, a były 

nimi: Kaczmarze, Buczyna, Maczugi  

Ignasze, Zastawne oraz Kopań.  

Pod koniec 19 wieku zlikwidowany  

został folwark będący własnością 

Czartoryskich, a ziemie zostały 

zasadzone lasem. W ten sposób las 

podzielił osadę na Mołodycz i Wolę 

Mołodycką.  

 

Opr . Kamila Sokół , Justyna Purcha 

 

PALCE LIZAĆ  
…czyli jak upiec chałkę 

Składniki: 

 50 dag maki, 1 szklanka 

mleka, 3 dag drożdży,  

 2 żółtka, 2 jajka, 3 łyżki 

cukru, 5 dag masła,  

2 łyżeczki maku, sól. 

1.Drożdże wkrusz do letniego 

mleka, rozmieszaj z łyżką cukru  

i połową mąki. Odstaw do 

wyrośnięcia w ciepłe miejsce. 

2.Żółtka i jajo utrzyj z pozostałym 

cukrem. Masło roztop i przestudź. 

3. Rozczyn, masę jajeczną, i masło 

dodaj do pozostałej mąki. 

Zagniataj ciasto, aż będzie gładkie 

i zacznie odchodzić od dłoni. 

Przykryj je i odstaw do wyrośnięcia. 

4.Ponownie zagnieć, podziel na  

6 części, z każdej uformuj wałek. 

Wałki łącz po 3 i pleć z nich 

warkocz. Ułóż na blasze wyłożonej 

pergaminem. Wyrośnięte posmaruj 

jajkiem, posyp makiem. Piec  

w temperaturze 200 C przez 25 min. 

 Jeśli ktoś lubi słodszą chałkę  

można dodać więcej cukru. 

Przepis p. Danusi Rokosz- byłej 

nauczycielki naszej szkoły.  
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ZGADNIJ KTO 
TO? 
…Guess who?  

   Przeczytaj po angielsku opis 

pewnej osoby (ucznia naszej 

szkoły) i odgadnij o kogo chodzi. 

Pierwsza osoba, która udzieli 

poprawnej odpowiedzi wygrywa 

nagrodę. Odpowiedzi proszę 

kierować do  p. Agnieszki Mierzwy.  

He is very short and very 

thin. He has got blond 

hair. He isn’t wearing 

glasses. He hasn’t got 

any upper teeth. He is 

very funny and he 

laughs a lot. 

         Top ten 

 

W tym wydaniu przedstawimy 

wam dziesięć ulubionych dań 

z naszej szkolnej stołówki. 

10.Gulasz wieprzowy  

             z   kaszą jęczmienną 

9.Krupnik z ryżem 

8.Łazanki z serem. 

7.Ogórkowa  

6.Pomidorowa 

5.Rosół z kury 

4.Bułka z szynką i serem 

3.Filet z kurczaka  

        z ziemniakami i surówką 

2.Kiełbasa 

1.Pierogi 

 
Opr. Kinga Zarosa i Kamila Skrzypek 

 

 

 

 

 

 



 

Gazetka powstała dzięki pracy: 

nauczycieli: Agnieszka Mierzwa, Angelika Tomaszek-Wysocka 

uczniów: Kamila Skrzypek, Kinga Zarosa, Paulina Marek, Marlena Woźny, Agnieszka Cienki, 

Fabian Ziejło, Krzysztof Sokół, Justyna Purcha, Kamila Sokół 
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HOROSKOP MIESIĘCZNY 
Byk 22.04 - 21.05 

Wiele planet w tym miesiącu odwiedzi twój znak, dlatego możesz czuć się jakbyś 

był(a) w centrum wszechświata. Rozpoczyna się nowy rozdział w Twoim życiu, 

przygotuj się do tego odpowiednio. Już w połowie maja poczujesz pewną zmianę. 

To dobry czas, aby ruszyć dalej i coś zmienić w swoim życiu. To czas wyzwań  

i eksperymentów. Spróbuj coś, czego nigdy wcześniej nie próbowałeś  

np. wypróbuj nowy przepis, naucz się czegoś nowego np. alfabetu Morsea,  

albo zamiast siedzieć w domu wybierz się z klasą na wycieczkę. Posłuchaj intuicji  

i zrób coś, o czym od dawna marzyłeś(aś).Koniec miesiąca będzie sprzyjał 

kontaktom towarzyskim. Znane byki: Henryk Sienkiewicz, David Beckham. 

Twój żywioł: ziemia, Twoja planeta: Wenus, Twój charakter: Ważną cecha wszystkich Byków jest bezwzględna 

szczerość. Byk mówi prawdę zawsze prosto w oczy. Jest uparty i konsekwentny w dążeniu do celu.  

 

Bliźnięta 22.05 - 21.06 

W maju kontakty towarzyskie będą miały dla Ciebie małe znaczenie, przez 

mnożące się problemy z komunikacją. Może być to dla Ciebie uciążliwi  

i męczący okres, w którym otoczenie będzie od Ciebie wymagać więcej niż 

chciałabyś z siebie dać. Najlepiej zrobi Ci mały odpoczynek i trochę czasu 

spędzonego w samotności. Wycisz się w zaciszu własnego pokoju. Rozmowę  

z mamą na temat zakupu nowego telefonu lepiej odłóż na później.  

24 maja Słońce wejdzie do Twojego znaku i świat ruszy do przodu. Poczujesz się 

jak ryba w wodzie, a gwiazdy zaczną Ci przyświecać. Poczujesz się zdecydowanie lepiej w większym gronie,  

a kontakty towarzyskie sprawia Ci więcej przyjemności. Znane Bliźnięta: Maria Konopnicka, Marylin Monroe 

Twój żywioł: powietrze, Twoja planeta: Merkury, Twój charakter: Osoby urodzone w znaku Bliźniąt są bałaganiarzami. 

Wynika to z ich zwykłego lenistwa. Gdy Bliźnięta coś robią, nie spoczną, dopóki nie zapną wszystkiego na ostatni 

guzik. 

Redakcja Kurierka 

życzy wszystkim Mamom zdrowia, szczęśliwa  

i spełnienia marzeń". 

 „Oczy  matki” 
  

W zielonych oczach matki świeci wiosenna łąka. 

Słońce na drzewach śpiewa i budzi kwiaty w pąkach. 

W błękitnych oczach matki pogodne niebo fruwa. 

Kiedy zasypiasz – matka jak gwiazda nad snem czuwa. 

W niebieskich oczach matki szepcze kwitnący strumień. 

Tak opowiadać bajki to tylko mama umie. 

A w czarnych oczach matki noc od samego świtu 

okrywa cię skrzydłami ze srebra i błękitu. 
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