
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1 wrzesień – październik 2016 

 
Cena 1 zł 

 

Gazetka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krasnem 

OD REDAKCJI 

Witamy na stronach nowej gazetki  

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Znajdziecie 

w niej wiele ciekawych artykułów o życiu naszej 

szkoły. I nie tylko. Zobaczycie zdjęcia ukazujące 

wybrane wydarzenia z jej działalności. Spotkacie: 

zagadki, rebusy, śmieszne historyjki.  

Krótko mówiąc:   WARTO NAS CZYTAĆ! 
 

 

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI 

Z OKAZJI 

ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ 

 
 

Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału 

do kształtowania naszych sumień, abyście 

uczyli nas pokonywania zła i kierowali 

się w życiu tylko dobrem. Potrzebne są 

nam wzorce i Wy: Panie i Panowie nimi 

jesteście. 

Dzieci i młodzież 
 

 

W numerze : 
 Święto Edukacji Narodowej 

 Wspomnienia z wakacji 

 Wywiad z dyrektorem Zespołu 

 Sprzątanie Świata 

 Wycieczki i wyjazdy 

 „Co w szkole piszczy?” 

 Humor i rozrywka 

„WIERSZ O WIELKIEJ WDZIĘCZNOŚCI” 
(fragment) 
 

Bezmierny mój dług wdzięczności,  
więc strof mi potrzeba jak w słońcu grająca kapela,  
żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił  
wysiłek nauczyciela. 
 
Jakże nie pisać wiersza,  
jakże nie płonąć w podzięce  
za światło, co się rozszerza,  
za dar najpiękniejszy, za wiedzę! 
 
Nasz świat jest słonecznym światem,  
nasz świat na wiedzy stoi –  
i dlatego dziś wieńczę oświatę,  
o przyjaciele moi!  
 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

 

  

 

http://www.google.pl/url?url=http://www.canstockphoto.pl/ilustracje/dzwonek.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiuzN7kj8zPAhVL3SwKHdr_C2AQwW4IHDAD&usg=AFQjCNEJjlTmmog2iE5ZcLfE8mVqzNd14g
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JAK TO BYŁO NA WAKACJACH  

 

W sierpniu tego roku byłam na czterodniowej 

wycieczce w Pieninach. Pojechałam tam samochodem 

razem z rodzicami i bratem. Podróż trwała z przerwami 

około 4 godziny. Mieszkaliśmy w uroczym miasteczku 

Krościenko nad Dunajcem. Nocowaliśmy w dużym 

pensjonacie, a do dyspozycji mieliśmy pokój, kuchnię, 

łazienkę i WC. W budynku mieszkało sporo turystów i roztaczał się z niego piękny widok. Pierwszego 

dnia po zakwaterowaniu się wyruszyliśmy turystycznym szlakiem  na najwyższy szczyt Pienin-Trzy 

Korony (982 m n.p.m.). Wędrówka trwała ponad trzy godziny i była bardzo wyczerpująca. Jednak warto 

było się potrudzić, aby zachwycić się krajobrazem okolicy. Mimo zmęczenia poszliśmy na Rynek, by coś 

zjeść. Bardzo smakowały mi oscypki-regionalny przysmak. Żeby odzyskać siły drugiego dnia 

podziwialiśmy góry, płynąc tratwami na trasie Sromowce Niżne - Szczawnica. Na łodzi znajdowało się 

10 osób i dwóch górali, którzy  nią kierowali. Ponieważ padał deszcz, mieliśmy na sobie peleryny 

ochronne. Z dużą uwagą słuchaliśmy ciekawych opowieści flisaka, który opowiadał legendy związane 

z górami. Kolejną atrakcją po spływie był wyjazd kolejką linową na kolejny szczyt Palenica (722 m 

n.p.m.). Do domu wróciliśmy na piechotę. Wieczorem szaleliśmy z bratem w parku linowym. Wstęp 

kosztował 30 zł, a trasę pokonałam w pół godziny. Brat był lepszy. Dzień zakończyliśmy grillem.  

Trzeciego dnia naszym wyzwaniem było zdobycie szczytu Sokolica, który wznosi się 747 m 

n.p.m. Nagrodą za trudną wspinaczkę było ujrzenie reliktowej sosny, której udało się przetrwać pomimo 

osuwania się skał wapiennych. Sam szczyt jest kapitalnym punktem widokowym na przełom Dunajca. 

W tym samym dniu zwiedziliśmy Czerwony Klasztor, który znajduje się po słowackiej stronie. 

Dostaliśmy się tam przez kładkę łączącą oba brzegi Dunajca. Na miejscu widzieliśmy żywe okazy 

ogromnych i przepięknych ptaków: orłów, sów, kruków, sokołów.   

Ostatniego dnia zwiedzaliśmy zamek w Niedzicy, w komnatach którego znajdowały się 

historyczne obrazy. Następnie płynęliśmy statkiem przez Jezioro Czorsztyńskie, a rejs trwał około pół 

godziny.  Po zejściu na ląd spacerowaliśmy po ruinach zamku w Czorsztynie. Pamiątką z wycieczki było 

kupione przeze mnie drewniane serduszko, na którym pani sprzedająca uwieczniła moje imię.  

Bardzo miło wspominam tę wyprawę, gdzie 4 dni spędziłam na łonie natury, bez nerwów, 

stresów. Liczył się tylko spokój. Mimo że była trochę męcząca, to zarazem i pouczająca. 

Po prostu wspaniała! 

Weronika Siewierska, kl.1b gim. 
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WSPOMNIENIA Z WAKACJI 

 

Wakacje to czas, na który wszyscy 

z utęsknieniem czekamy. Niestety trwają zbyt krótko, 

dlatego musimy wykorzystywać je w jak najlepszy 

sposób.  

Ja w tym roku miałem wiele ciekawych 

przygód. Czas mijał bardzo szybko. Chciałbym, jak 

najdłużej zachować w pamięci moje najlepsze wakacyjne wspomnienia. 

Moje najlepsze przeżycia wiążą się z pobytem w Krynicy-Zdroju. Był on bardzo intensywny 

i wyczerpujący. Musiałem uruchomić wszystkie moje siły, by zdobyć najwyższy szczyt w Beskidzie-

Jaworzynę Krynicką. Wyjście okazało się bardzo wyczerpujące, ale zejście jeszcze bardziej. Bolały mnie 

wszystkie mięśnie, zasychało w gardle, ale szedłem wytrwale. Na dole poczułem wielką ulgę. Miałem 

satysfakcje, że dałem radę. Gdy wróciłem do pokoju, rzuciłem się na łóżko i leżałem szczęśliwy do 

wieczora. Dobrze, że nie będę musiał tego wyczynu powtarzać.  

Kolejne dni były bardziej spokojne i przyjemne. Super wspomnienia mam z Sankostrady, gdzie 

mogłem wyszaleć się do woli. Przyjazd po torze saneczkowym w małym bolidzie wyzwala mnóstwo 

strachu i emocji. Po odpoczynku znów czekało na mnie ekstremalne przeżycie w parku linowym. Po 

zapoznaniu się z zasadami korzystania z urządzeń w parku wybrałem wysoki poziom trudności. Na linach 

umieszczonych 14 metrów nad ziemią czułem się jak małpa w dżungli. Nawet wydawałem takie same 

odgłosy. To chyba moje miejsce na ziemi. Mógłbym tam spędzać każdy wolny czas. Na Górze Parkowej 

czekały na mnie następne atrakcje. Wyjechałem na szczyt kolejką szynową, widok z wagonika był 

olśniewający i zaskakujący. Panorama Krynicy wygląda pięknie. Na górze jest szereg ekstremalnych 

zjeżdżalni, na których zatyka dech w piersiach. Z tarasu widokowego widać pasmo Pienin i Tatr. 

W drodze powrotnej z góry zatrzymaliśmy się przy Stawie Łabędzim, gdzie podziwiać mogłem ciekawe 

gatunki wodnego ptactwa.  

W Krynicy było bardzo przyjemnie i nie chciałem wracać do domu. Szkoda, że tydzień tak szybko 

minął. 

 Jakub Wilk, kl. 6b 

   
 

 

 

 

 

 
 



Szkolnik     Nr 1    2016/2017 

 

4 

 

 

WYWIAD Z DYREKTOREM ZESPOŁU 

Jak już wiecie, od tego roku szkolnego nastąpiło 

połączenie szkoły podstawowej, gimnazjum 

i przedszkola w jedną placówkę o nazwie: Zespół 

Szkolno – Przedszkolny w Krasnem. Mamy też 

nowego Pana dyrektora. Jest nim Pan mgr Marek 

Frączek. Chcieliśmy przybliżyć Wam nieco jego 

sylwetkę, może po przeczytaniu tego wywiadu 

dostaniecie odpowiedź na to, co Was nurtowało 

i ciekawiło, a sami nie mieliście odwagi zapytać.  

 

Proszę coś powiedzieć o swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej. 

W tym roku szkolnym mija 35 lat mojej pracy pedagogicznej. Rozpocząłem jako nauczyciel Szkoły 

Podstawowej w Wólce Niedźwiedzkiej. W latach 1999 – 2002 byłem wicedyrektorem Publicznego 

Gimnazjum w Sokołowie MŁP., zaś w latach 2002 – 2007 pełniłem funkcję dyrektora Zespołu Szkół 

w Wólce Niedźwiedzkiej, gdzie mieszkam. Od 2007 roku ponownie jako nauczyciel pracowałem w mojej 

rodzinnej miejscowości. Od 1-go września br. pełnię funkcję dyrektora Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Krasnem. Z wykształcenia jestem historykiem, uczę także wiedzy o społeczeństwie, 

mam kwalifikacje do nauczania wychowania do życia w rodzinie, techniki i wychowania fizycznego. 

Jestem także instruktorem pływania. 

 

Co skłoniło Pana do podjęcia decyzji o kierowaniu tak dużą placówką oświatową?  

Trochę przypadkiem dowiedziałem się o konkursie na dyrektora szkoły w Krasnem, a że lubię wyzwania 

postanowiłem do niego przystąpić. Konkurencja była duża, ale to akurat moja kandydatura uzyskała 

akceptację komisji konkursowej. Moja decyzja o przeniesieniu się do Krasnego do dzisiaj wywołuje 

zdziwienie i różne opinie w moim środowisku, wiele osób żałuje mojego odejścia, ale ja bardzo lubię 

wyzwania i chcę robić to co lubię, czyli być aktywnym w pracy na rzeczy innych, szukać czegoś nowego. 

A to, że nasza szkoła jest dużą placówką nie ma większego znaczenia, mam trochę doświadczenia 

w kierowaniu ludźmi i myślę, że sobie poradzę. Inaczej bym się nie podejmował tego zadania. 

 

Co podoba się Panu w naszej szkole? 

Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Uczniowie są otwarci, bezpośredni, mają mnóstwo 

pomysłów, są ciekawi świata. Podoba mi się baza szkoły, szczególnie część sportowa, myślę, że 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne też jest ok., chociaż trzeba odnowić sprzęt komputerowy 

w pracowniach, myślę że trzeba jak najszybciej usprawnić nagłośnienie szkoły do użytku, poprawić 

komunikację itp. 
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Jakie zmiany zamierza Pan wprowadzić w Zespole? 

Pierwszym moim zadaniem będzie integracja całego środowiska szkolnego. Na pewno będę starał się 

zmienić styl zarządzania placówką, systematycznie poprawiać jej wizerunek, zadbać bardziej o wystrój 

i otoczenie. Jak najszybciej trzeba będzie przeprowadzić remont elewacji budynku szkoły od strony 

„Orlika”, trzeba szybko uzupełnić brakujące płytki w elewacji zewnętrznej, konieczne jest poszerzenie 

parkingu i usprawnienie wjazdu do szkoły. Ważną sprawą jest jak najszybsze oddanie do użytku nowego 

budynku przedszkola, wtedy będziemy mieć możliwość wykorzystania sal lekcyjnych zajmowanych 

obecnie przez przedszkole. Chciałbym jak najszybciej wprowadzić w szkole dziennik elektroniczny, 

poprawić wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy, wprowadzić dodatkowe zajęcia, związane 

z technologiami informatycznymi, wprowadzić nauczanie drugiego języka obcego w szkole 

podstawowej. Pomysłów jest wiele, ale dużo zależeć będzie od środków finansowych otrzymanych 

z gminy. W tym temacie jestem jednak optymistą i myśl, że współpraca z organem prowadzący, będzie 

układać się jak najlepiej. Jeżeli chodzi o organizację pracy szkoły chciałbym dać uczniom możliwość 

realizowania własnych pomysłów, wyzwolić inicjatywy. Chciałbym także wyeliminować zachowania 

negatywne, które zauważyłem, ale to wymaga dużo czasu. 

 

W jaki sposób spędza Pan wolny czas? 

Jestem pasjonatem sportu. Lubię piłkę nożną, lubię aktywnie spędzać czas m.in. jeździć  razem z żoną na 

rowerach, często pływam, ale największą przyjemność czerpię z pieszych wędrówek po górach.  

 

Kto jest dla Pana autorytetem, jaką osobę Pan ceni?  

Cenię ludzi, którzy są otwarci na innych, ludzi którzy poświęcają swój czas dla młodych, ludzi 

o szerokich horyzontach  myślowych, wreszcie ludzi którzy w życiu codziennym kierują się najwyższymi 

wartościami, w tym zawsze imponował mi Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. A z pośród 

najbliższych mi osób najbardziej cenię moją małżonkę za wyrozumiałość i cierpliwość. 

 

Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

 

Wywiad przeprowadziły uczennice kl.1a gimnazjum:  

Justyna Kozak, Martyna Sitarz, Martyna Szpyrka. 
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Sprzątanie świata 
 

   Akcję  „Sprzątanie świata” zainicjował w 1989r. australijski żeglarz Jan Kiernan, gdy podał pomysł 

posprzątania zatoki w Sydney. Następnie akcje nazwano „Sprzątaniem Australii”, a w 1993 roku 

„Sprzątaniem świata”. Pomysł ten do Polski w 1994 roku przeniosła Mira Stanisławska-Meysztowicz. 

 

CZYSTA POLSKA   

   Był piękny słoneczny dzień, 16.09. 

Nauczyciel języka polskiego pan 

Jacek Bereś zabrał nas na 

pożyteczną wycieczkę. Nasza klasa 

1a wzięła udział w corocznej akcji  

„Sprzątanie świata”. 

   Po wyjściu ze szkoły udaliśmy się 

w kierunku Krasnego „Kolonii”. 

W miejscu rozpoczęcia pracy 

udzielił nam kilka wskazówek. 

Powiedział żeby zawracać uwagę na 

jadące samochody i nie wychodzić 

na drogę, lecz iść po poboczu. 

W związku z tym, że obok szkoły 

nie ma kontenerów na segregacje śmieci, mieliśmy zbierać papiery, plastikowe i szklane opakowania do 

dwóch worków, które trzymali najsilniejsi chłopcy. Opiekun podzielił nas na dwie różne grupy 

i ruszyliśmy w kierunku szkoły. Każdy otrzymał jednorazowe, foliowe rękawiczki i zaczęło się. Niekiedy 

pan pokazywał nam śmiecie, których nie widzieliśmy, i sam dawał przykład w zbieraniu. Było bardzo 

przyjemnie bo mogliśmy słuchać muzyki, rozmawiać, śmiać się. Ważny był także ruch na świeżym 

powietrzu i gimnastyka, czyli schylanie się. W ciągu 45 minut zebraliśmy dwa pełne worki, które 

wyrzuciliśmy do pojemników przy szkole. 

   Moim zdaniem wycieczka była bardzo potrzebna, gdyż nasz miejscowość trochę wypiękniała. Być 

może niektórzy z nas zrozumieli, że śmieci wyrzucamy do koszy, które znajdują się na terenie Krasnego. 

Myślę, że w przyszłym roku także weźmiemy udział w tej akcji. 
Martyna Sitarz, kl.1a gim. 

 

 

   Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

również uczestniczyli w akcji 

Sprzątania Świata. Włożyli dużo 

starań w przygotowanie 

i przeprowadzenie tegorocznej akcji. 

Najpierw została przeprowadzona 

kampania plakatowa. Zostały 

rozwieszone w szkole i na terenie 

Krasnego plakaty otrzymane od 

Fundacji „Nasza Ziemia” oraz 

samodzielnie wykonane przez 

uczniów Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum.  

   Sprawne zorganizowanie akcji było możliwe dzięki współpracy szkoły z Urzędem Gminy, który 

przygotował nam worki. Na koniec wszyscy uczestnicy uwiecznili akcję pamiątkowym zdjęciem. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie na rzecz naszej planety. 

 
Koło przyrodnicze SP 
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WYCIECZKA  NAD  ZALEW  RZESZOWSKI 
   

     Nasza szkoła wzięła udział w akcji Europejski Tydzień Sportu 

2016 – BeActive. Ta ogólnoeuropejska kampania miała  zachęcić do 

aktywnego trybu życia. Nasz wkład w akcję polegał na 

zorganizowaniu i odbyciu wycieczki nad Zalew Rzeszowski (10.09).                                                             

    Podczas imprezy uczniowie naszej szkoły pływali na kajakach, 

skakali na trampolinie i próbowali sił na ściance wspinaczkowej. Impreza zakończyła się ogniskiem z 

pieczeniem kiełbasy. 

    Zorganizowana impreza wzięła udział w konkursie FotoAktywność organizowanym przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zdjęcia robione przez uczennicę Klaudię Migacz z klasy 3 gimnazjum 

zostały wyróżnione i nagrodzone bonem na zakup sprzętu sportowego dla szkoły. 
Redakcja 

 

RAJD PIESZY POGÓRZEM STRZYŻOWSKIM 
 

    17.09 uczniowie naszej szkoły aktywnie spędzali sobotni czas 

na rajdzie pieszym. Mieliśmy okazję poznać walory 

przyrodniczo-turystyczne Pogórza Strzyżowskiego.  

    Pierwszym punktem programu był pobyt w Parku Wodnym 

w Strzyżowie. Byliśmy też uczestnikami szkolenia pierwszej 

pomocy. Następnie „zdobyliśmy” górę Chełm. Ostatnim 

punktem programu było  zwiedzanie schronu kolejowego w 

Stępinie, który jest najdłuższym tego typu obiektem  na świecie.  Impreza zakończyła się grami i 

zabawami na świeżym powietrzu oraz ogniskiem z pieczeniem kiełbasy. 
Redakcja 

DRUGI RZESZOWSKI ZLOT OWADÓW  
 

   16.09 na Bulwarach nad Wisłokiem grupa 

uczestników kółka przyrodniczego Szkoły 

Podstawowej wraz z opiekunem uczestniczyła w 

pełnym radości, pouczającym Happeningu 

zorganizowanym przez stowarzyszenie 

EKOSKOP.  Przebrani za kolorowe owady z 

zapałem braliśmy udział w atrakcjach 

przygotowanych przez organizatorów. Był konkurs 

na Królową i Króla owadów, w którym uczennica 

naszej szkoły, Izabela Kunysz ze względu na 

oryginalny strój, larwę motyla zdobyła nagrodę. 
Koło przyrodnicze SP 

WYCIECZKA DO ŁAŃCUTA 
 

   13.09 byliśmy na wycieczce klas czwartych w Łańcucie. Na początku mieliśmy lekcję muzealną. Pani 

przewodniczka opowiedziała nam historie, które działy się w zamku. Jedną z najciekawszych opowieści 

było to, że kiedyś zabronione było noszenie imienia Maria. Po lekcji muzealnej poszliśmy zwiedzać 

zamek. Przewodniczka pokazała nam najstarszą podłogę w zamku. Zwiedzaliśmy chińskie sale, a także 

oglądaliśmy rzeźby i obrazy. Większość uczniów z naszej klasy stwierdził, że najciekawsze, a zarazem 

najpiękniejsze były żyrandole z kryształów i diamentów. Po zwiedzeniu zamku byliśmy w ogrodzie 

zimowym, w którym były ciekawe zwierzęta i rośliny. Na końcu wycieczki zwiedziliśmy powozownię. 
 

Katarzyna Krzywonos i Patrycja Dziurzyńska, kl.4b 
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 13.09 – spotkanie dla uczniów z kl. 1-3 SP z policjantem na temat bezpiecznej drogi do szkoły 

 16.09  -  w naszej szkole gościliśmy uczniów Zespołu Szkół z Grodziska Górnego, którzy 

zaprezentowali swoje umiejętności  z dziedziny robotyki 

 19.09 – na stadionie Resovii odbyły  się powiatowe indywidualne mistrzostwa gimnazjów 

w lekkiej atletyce, na których Eryk Cisło zajął 2 miejsce w biegu na 100 m 

 19.09 – odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej SP 

 27.09 – klasy pierwsze gimnazjum pod opieką p. D. Hebdy i p. A. Kołtoń były na wycieczce 

integracyjnej w Zabajce 

 28.09 –  zorganizowana została dyskoteka z okazji  Dnia Chłopaka dla młodzieży SP 

 30.09 – w GOK- u miały miejsce warsztaty terapeutyczne dla gimnazjum na temat uzależnień 

 7.10 – z okazji Dnia Papieskiego została zorganizowana akademia przygotowana przez s. Irenę 

i p. M. Koziołkiewicza oraz konkurs przez ks. Mariusza 

 12.10 – odbył się koncert życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz otrzęsiny klas 

pierwszych gimnazjum. Szerzej o tym napiszemy w następnym numerze. 

 14.10 – wycieczka do Lwowa pod opieką p. K. Ponulak i p. D. Kureckiej – Wójcik dla młodzieży 

obu szkół. Więcej informacji w kolejnym numerze. 
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Turysta dzwoni do hotelu: 
- Dzień dobry, jak znajdę wasz 
hotel? 
- To rzut kamieniem z plaży! 
- A jak go poznam? 
- To ten z powybijanymi 
oknami…. 
 
 

Jaś wraca do domu po pierwszym dniu w 
szkole: 
- Czego się nowego dowiedziałeś w 
szkole? – pyta go tata. 
- Tego, że inni uczniowie mają znacznie 
większe kieszonkowe ;) 
 

Redaktorzy wydania: Weronika Siewierska, Jakub Wilk, Martyna Sitarz, Martyna Szpyrka, 

Justyna Kozak, Katarzyna Krzywonos , Patrycja Dziurzyńska. 
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