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ZIMA (fragment) 

Nasza zima biała 
chustą się odziała. 
Idzie, idzie do nas w gości 
w srebrnych blaskach cała! 
 

Włożyła na czoło 
Księżycowe koło, 
Lecą z płaszcza gwiazdy złote, 
Gdy potrząśnie połą. 
 

Z lodu berło trzyma, 
Tchu ni głosu nie ma. 
Idzie, idzie smutna, cicha,                                                          
Ta królowa zima! 
 

Maria Konopnicka                    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

14 lutego, miłość tryska, szczęście kipi, 

nikt nie robi kwaśnej minki w końcu to są 

WALENTYNKI 

 Jeśli zdziwiona jest Twoja minka, 

z jakiej okazji ten list wysłany, 

przypomnij sobie, że Walentynki to 

Światowy Dzień Zakochanych. 
 

 

 

17 lutego Dzień Patrona Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
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Wywiad z księdzem Mariuszem Romanowskim 
 
- Proszę powiedzieć coś o domu rodzinnym, latach szkolnych do 

momentu wstąpienia do seminarium. 

- Dom rodzinny zawsze miło się wspomina, bo wzbudza on w każdym 

z nas miłe uczucia. To dom, do którego chętnie się wraca nawet 

z najdalszych stron, wiedząc, że zawsze czekają rodzice. Mam sześcioro 

starszego rodzeństwa, w związku z czym w domu zawsze ktoś z nich jest. 

Rodzice od najmłodszych lat wpajali nam zasady i wartości 

chrześcijańskie, których w życiu powinniśmy się trzymać. 

Jeśli chodzi o czas spędzony  w szkole – niczym szczególnym się nie wyróżniałem od kolegów 

i koleżanek. Lubiłem szkołę, choć nie zawsze chciało mi się uczyć. Miałem kolegów i koleżanki, 

z którymi chętnie spędzałem wolny czas. Jeździliśmy na wycieczki szkolne, poznawaliśmy świat i ludzi.  

- Kiedy pojawiła się myśl, a potem decyzja o zostaniu księdzem? Czy uczestniczyły  w tym inne 

osoby? 

- Trudno powiedzieć. Na pewno kształtowała się ona przez długi czas. Od III klasy szkoły podstawowej 

byłem ministrantem, potem lektorem. Mimo to nie myślałem o seminarium. Zawsze pasjonowały mnie 

podróże i planowałem już o pójściu na AGH, na turystykę. Jednak w klasie maturalnej Pan Bóg 

zdecydował inaczej, On wziął górę nad moimi planami i marzeniami. On ma swój plan wobec każdego 

człowieka. Na pewno pociągały mnie wielkie osobistości, jak np. św. Jan Paweł II, kardynał Stefan 

Wyszyński, czy inni wielcy Polacy, od których możemy się wciąż wiele uczyć… 

- Czy nauka religii w gimnazjum to „ciężki kawałek chleba?” 

- O dawna słyszy się, że wszyscy narzekają na gimnazjalistów. Na pewno nie wszędzie jest tak samo. 

Wiek gimnazjalny jest szczególny, wyjątkowy, gdy to młody człowiek dojrzewa, dorasta, buntuje się. 

Myślę, że dużo zależy od umiejętności pedagogicznych danego nauczyciela, sposobu podejścia do 

młodzieży, ale i samej młodzieży w danej szkole, jej wychowania, środowiska. Czy w Krasnem jest to 

„ciężki kawałek chleba?” Bywało gorzej...   

- Jak ksiądz ocenia Papieża Franciszka, który swoim postępowaniem zadziwia świat? 

- Papież Franciszek jest wyjątkowy patrząc na dzisiejsze czasy, w których dominuje pieniądz, władza, 

konsumpcja i hedonizm (przyjemności życiowe). Zapatrzony w przykład „Biedaczyny  z Asyżu” 

pragnie go naśladować i jednocześnie przełamuje wszelkie utarte stereotypy panujące w świecie. 

Wychowany w Ameryce Południowej cechuje się bezpośredniością, uśmiechem, otwartością, luźnym 

stylem życia, zupełnie innym, odmiennym dla Europejczyka (styl wyważony, poważny, opanowany).  

Charakteryzuje go ubóstwo, którym chce zarazić współczesnych ludzi, pokazując w ten sposób inny, 

odmienny styl życia. Dlatego my Polacy, Europejczycy wychowani  w kulturze europejskiej 

podziwiamy go za swoisty styl bycia. Franciszek jest po prostu sobą. On nie udaje, jest spontaniczny, 



Szkolnik Nr 3  2016/2017 

 

 

3 

 

uśmiechnięty i zawsze otwarty na innych ludzi. Widzimy, jak nieraz na licznych pielgrzymkach, 

audiencjach, spotkaniach  z różnymi ważnymi ludźmi odbiega od przygotowanego tekstu i improwizuje. 

Ponadto często wychodzi do ludzi, rozmawiając z nimi, witając się, pytając o wiele spraw. I taka 

właśnie postawa zadziwia współczesny świat i ludzi. 

- Prosimy podać sposoby spędzania wolnego czasu. 

- Już od najmłodszych lat lubiłem i nadal lubię podróże. Podróżując, można wiele zobaczyć, nauczyć 

się, poznać nowych ludzi. Uwielbiałem jazdę na rowerze. Wychowując się w terenie górskim, 

fascynowały mnie wypady w góry (Beskidy, Bieszczady, Tatry, Gorce, Pieniny i nasze Pogórze). Na 

swym koncie mam wiele przejechanych kilometrów szlakami górskimi oraz wiele pieszych wycieczek 

w góry. Obok tego lubię dobrą książkę i film. Od pewnego czasu fascynują mnie spływy kajakowe. 

Spływałem znanymi, rzekami takimi jak: Krutynia, Rospuda, Biebrza, Czarna Hańcza, rzeką Ełk czy 

Nidą. Natomiast w sezonie zimowym, jak czas pozwala lubię narty. 

- Dziękujemy za rozmowę.            

Martyna Szpyrka i Martyna Sitarz, kl.1a 

 

Spektakl o nas 
 

    Spektakl ,,Beze mnie” Michaela Müllera w reżyserii Tomasza 

Cymermana miał swoją premierę 10 stycznia 2017r. w teatrze im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie. 

    Sztuka dzieje się w czasach współczesnych i ukazuje problematykę 

tolerancji, samoakceptacji, miłości, a przede wszystkim przyjaźni. Do 

czego może posunąć się zagubiony, skrzywdzony nastolatek? Tego 

dowiadujemy się, śledząc losy bohaterów, do których przywiązujemy się 

już od pierwszych scen. Jest to przedstawienie dające wiele do myślenia. 

Porusza temat, który dotyczy nas wszystkich. Pokazany jest w sposób 
ciekawy i trzymający w napięciu, tak, że widz nie może się nudzić. 

    Doskonała scenografia Karoliny Mazur pozwala nam wczuć się 

w klimat. Zarówno rekwizyty, jak i stroje są dobrze dobrane. Muzyka 

budująca nastrój, za którą odpowiedzialny jest Filip Kaniecki jest 

zsynchronizowana z akcją. Sam reżyser był zaangażowany 
w przedstawienie oraz opinię widzów, na której mu zależało.  

    Obsada została trafnie dobrana, a aktorzy starali się jak najlepiej odegrać swoje role. Sylwia Gola 

świetnie wcieliła się w rolę Heleny, dziewczyny, która pomaga swojemu chłopakowi pożegnać się ze 

wspomnieniami z przeszłości. Dużym talentem aktorskim wykazał się także Miłosz Karbownik, grający 

Staszka, dorastającego nastolatka, który chce wyciągnąć z problemów przyjaciela. Największym 

zaskoczeniem jest Łukasz Stawarczyk grający Janka, odtrąconego przez rówieśników ucznia, który 

oddalił się od wszystkich i powoli zatraca się w swoich własnych przemyśleniach. Jego mimika, 
gestykulacja oraz ruch sceniczny sprawiły, że udało mu się stworzyć genialną postać.  

Aktorzy mają doskonały kontakt z publicznością, co sprawia, że widz ma wrażenie uczestniczenia 

w tworzeniu teatralnego widowiska. 

    Jest to spektakl zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych. Serdecznie zachęcam do obejrzenia go, 
ponieważ jest niebanalny i skłania nas do głębszej refleksji nad samym sobą. 

Klaudia Migacz, kl.3a 
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SPOTKANIE Z GWIAZDĄ 
 

W ramach akcji "Dzień z siatkówką w gminie 

Krasne" gościliśmy w naszej szkole zawodnika Asseco 

Resovii i reprezentanta Polski w tej dyscyplinie 

sportowej- Pana Krzysztofa Ignaczaka. 

Przed spotkaniem z tym siatkarzem , szkolna drużyna 

dziewcząt z gimnazjum i drużyna klas piątych ze szkoły 

podstawowej brały udział w pokazowym treningu 

młodych zawodników Resovii pod kierunkiem trenera- 

Pana Grzegorza Wisza. Podczas zajęć pojawiły się 

ćwiczenia rozciągające, doskonalące skoczność, 

zwrotność. Doskonaliliśmy odbicia górne i dolne, 

plasowanie piłki. Pod koniec nasze dziewczęta zagrały mecz z chłopcami z gimnazjum sportowego. 

Trening trwał około półtorej godziny.  

W drugiej części spotkania Pan Ignaczak opowiadał 

o tym, jak sport wpływa na nasz charakter, 

kształtuje naszą osobowość, wyrabia silną wolę, 

ambicję. Powiedział nam, że trzeba być w życiu 

odważnym i nie bać się coraz trudniejszych 

wyzwań. Następnie mieliśmy okazję do zadawania 

gościowi pytań, na które chętnie odpowiadał. 

Dowiedzieliśmy się, że mimo ofert gry w innych 

klubach, postanowił zakończyć karierę zawodniczą 

w rzeszowskim klubie.  Pochwalił się, że jego syn, 

Sebastian gra w siatkówkę na tej samej pozycji co 

on, czyli - libero. Dodał także, że aktualnie jest 

komentatorem sportowym. Na zakończenie gość rozdawał pamiątkowe autografy, pozował z nami do 

zdjęć. Spotkanie z Panem Krzysztofem Ignaczakiem zostanie na długo w naszej pamięci.  
                                                                                                          Justyna Kozak, kl.1a   

 

„ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE ” 
 

Uczennice naszej szkoły wykonały  prace na zajęciach kółka sprawnych rąk prowadzonych przez 

panią Dorotę Kurecką-Wójcik i wzięły udział w XI edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego 

origami „ZIMA W PAPIEROWYM OGRODZIE ”, pod honorowym patronatem Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Trzy z nich uzyskało nagrody, które odebrały na uroczystym otwarciu 

wystawy w Rzeszowskim Domu Kultury filia  „Pobitno”  w dniu 10 grudnia 2016r.  Były to: Emilia 

Loryś z kl. IV oraz Natalia Leja i Adrianna Ochab z kl. II.  
 

  

 

 

 

Redakcja 
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 „WOKÓŁ KOPERNIKA” 
 

W dniu 17.02.2017r. w szkole 

podstawowej obchodziliśmy Dzień 

Patrona. Dzieci z klas I-III wykonywały 

prace plastyczne na temat: ,,Człowiek, 

Ziemia, Kosmos". Klasy IV oglądały 

film pt.: ,,Gwiazda Kopernika", 

a młodzież z klas V i VI brała udział 

w turnieju międzyklasowym związanym 

z życiem Kopernika, matematyką 

i astronomią. Budowaliśmy pojazdy 

kosmiczne, wyszukiwaliśmy ważne informacje z życia Wielkiego Astronoma, przechodziliśmy przez 

kartkę, musieliśmy podpisać wszystkie planety znajdujące się w naszym Układzie Słonecznym, 

układaliśmy puzzle astronomiczne i rozwiązywaliśmy łamigłówki matematyczne. 

Wykonane wcześniej prace plastyczne przez uczniów klas IV- V na temat ,,Człowiek, Ziemia, Kosmos" 

oraz prace uczniów klas VI - „Życie i odkrycie Mikołaja Kopernika” ozdobiły naszą szkołę.  

 

Oto wyniki konkursów: 

 

Konkurs plastyczny - ,,Człowiek, Ziemia, Kosmos". 

 

Klasy 1-3 

I miejsce: Oskar Skuba, kl.1b i Natalia Tworzydło, kl.2c 

II miejsce: Kordian Wiśniewski, kl.2a i Daria Szkoła, kl.3a 

III miejsce: Filip Danak,  kl.1a i Natalia Żuk,  kl.3a 

 

Klasy 4-5 

I miejsce: Julia Stącel, kl.4a i Anna Jakielaszek, kl.5b 

II miejsce: Kamila Chmiel, kl.5a i Oskar Jedynak, kl.5b 

III miejsce: Julia Oślizło, kl.4a; Karol Woźniak, kl.5a 

i Kamil Cyrnek, kl.4a 

 

Konkurs plastyczny - ,, Życie i odkrycie Mikołaja 

Kopernika ". 

 

Klasy VI 

I miejsce: Wiktoria Chciuk, kl.6c i Julia Jenczalik, kl.6 a 

II miejsce: Anastazja Rejman, kl.6a i A. Rusin, kl.6a 

III miejsce: Oliwia Piątek, kl.6b 

 

W turnieju międzyklasowym zwyciężyła klasa 6c. 

 

Gratulujemy! 

 

 

 

Julia Kluz, kl.6b 
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JAK TO BYŁO NA 

ZIMOWISKU  

 

W pierwszym tygodniu ferii w naszej 

szkole zostało zorganizowane 

zimowisko, w którym uczestniczyło 70 

dzieci. Na początku Pani Ela podzieliła 

wszystkich na grupy i wyznaczyła 

opiekunki. My trafiliśmy do pani Joli. 

Ogromną atrakcją była wycieczka na 

basen do Nowej Wsi, gdzie uczyliśmy 

się pływać. Bardzo podobał nam się 

film pt. ,,Lassie''. Na boisku szkolnym rzucaliśmy się śnieżkami i lepiliśmy bałwany. Niekiedy 

bawiliśmy się grami planszowymi. W czwartek pojechaliśmy do Fantazji w Rzeszowie. Było tam dużo 

dmuchanych zjeżdżalni, basenów z kulkami, trampolin, trudnych labiryntów. Bardzo się nam to miejsce 

podobało. W ostatnim dniu odbyły się 

zawody sportowe z różnymi zabawami 

(rzucanie do kosza, skoki ze skakanką). 

Kto zdobył największą ilość punktów, 

otrzymywał nagrodę. Ciekawe były także 

konkursy plastyczne (wykonywanie masek 

karnawałowych). Codziennie jedliśmy 

smaczne obiady. Naszym zdaniem 

zimowisko było wspaniałe i na następny 

rok chciałybyśmy w nim znowu 

uczestniczyć. 

 

 
Katarzyna Krzywonos i  Patrycja Dziurzyńska, kl.4b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasio chwali się koleżance: 

- Wiesz? Niedawno złapałem pstrąga takiego, 

jak moja ręka! 

- Niemożliwe, nie ma takich brudnych 

pstrągów!    

 

Mama pyta się swego synka:  

- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, 

a ja o niczym nie wiem.    

 

- Nie zasłużyłem na jedynkę! 

- Masz rację moje dziecko, ale 

regulamin szkolny nie 

przewiduje niższych ocen. 

 

Nauczyciel pyta ucznia: 

- Jasiu w jaki sposób można uzyskać 

światło dzięki wykorzystaniu wody? 

- Trzeba umyć okno, panie 

profesorze. 

 

W przeddzień Walentynek przychodzi 

Jasio do sklepu i mówi: 

- Poproszę kartkę z napisem: 

" Tylko dla Ciebie ", 20 sztuk. 

 

 

 
Absolwent na świecie 
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 19.12.2016r. – w klasach 0a, 0b, 1a, i 1b odbyły się warsztaty ekologiczne połączone 

z przedstawieniem „Lisie opowieści”. 

 20.12. – spotkanie z absolwentem naszej szkoły Pawłem Pabianem – człowiekiem z pasją 

podróżniczą. 

 21.12. – spotkanie z gwiazdą ASSECO RESOVII i Reprezentacji Polski w siatkówce, 

panem Krzysztofem Ignaczakiem oraz trening młodych adeptów Resovii pod opieką trenera 

młodzików, pana Grzegorza Wisza. 

 05.01.2017r. – konkurs historyczny o Powstaniu Styczniowym, w którym zwyciężyła M. Ruszel, 

za nią W. Chmiel i K. Kłeczek (wszyscy z gimnazjum). 

 11.01. – koncert charytatywny „Kolędujemy dla Amelki” zorganizowany przez szkolne koło 

„Caritas”.   

 11.01. – gminne zawody narciarsko – snowboardowe na stoku w Strzyżowie.  

 12.01. – wyjazd klas trzecich gimnazjum do teatru 

na sztukę „Beze mnie”.  

 12.01. - rozstrzygnięcie konkursu „Mistrz Dobrych 

Manier” – I semestr. Mistrzowie dobrych manier 

w poszczególnych klasach: Emilka Loryś kl. 4a, 

Patrycja Dziurzyńska kl. 4b, Bartek Malicki kl. 5a, 

Nikola Stępień kl. 5b, Ola Wiśniewska kl. 6a, 

Dominika Ryś kl. 6b, Oliwka Krzywonos kl. 6c. 

 12-13.01. – w ramach 25 finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy młodzież Samorządu 

Uczniowskiego gimnazjum zebrała kwotę 805 zł. 

 14.01. – kulig konny w Słocinie dla uczniów SP. 

 16 - 20.01. – zimowisko w SP pod hasłem „Na sportowo, kulturalnie i zdrowo”. 

 06.02. – spotkanie z pracownicą Sanepidu na temat szkodliwości używania dopalaczy i palenia 

papierosów. 

 2.02. – obchody Dnia Babci i Dziadka w kl. 0b. (9.02. – w kl. 0a).  

„To ważne, że mam babcię, dziadka i bardzo 

kocham ich” –  śpiewały dzieci z oddziału 0b 

dla swoich dziadków. Na spotkaniu 

zorganizowanym w dniu 2 lutego z okazji Dnia 

Babci i Dziadka zebrała się pełna sala gości. 

Prezentowane przez dzieci wiersze, piosenki i 

tańce oraz własnoręcznie zrobione prezenty 

wzbudziły wiele wzruszeń i radości, czego 

wyrazem były ciepłe słowa i uściski 

szczęśliwych dziadków i wnucząt. Obecni na 

uroczystości pan dyrektor Marek Frączek oraz 

pani wicedyrektor Magdalena Kluz–Międlar złożyli życzenia dostojnym gościom. Spotkanie 

zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

 3.02. – udział dziewcząt z SP w finale powiatowym w tenisie stołowym (zajęcie III miejsca). 

 6.02. –  uczniowie z klas pierwszych wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do sklepu 

„Majster – ZOO Market” w Rzeszowie.  Pracownica marketu oprowadziła dzieci po dziale 

zoologicznym oraz opowiedziała o zwierzątkach i warunkach ich życia.  

 7.02. – udział chłopców z SP w finale powiatowym w tenisie stołowym (zajęcie V miejsca). 

 07.02. – wyjazd grupy młodzieży na narty do Przemyśla. 
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 7-8.02. – wyjazd klas 0-3 do kina „Zorza” na film „Sing”. 

 09.02. – dyskoteka walentynkowa w gimnazjum prowadzona przez DJ Macio. 

 09.02. – udział klas trzecich gimnazjum w lekcji bibliotecznej w Rzeszowie. 

 09.02. – lekcje dla gimnazjum, prowadzone przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej na 

temat Zagłady Żydów. 

 10.02. – uczniowie klas 1a i 1b gimnazjum oraz klas IV – V SP wzięli udział w warsztatach 

ekologicznych „Segregacja śmieci” prowadzonych przez Stowarzyszenie EKOSKOP.     

 10.02 – wycieczka klas pierwszych gimnazjum do Parku Trampolin. 

 13.02. – uczniowie klas 0-III i klas IV -VI wzięli udział w zabawie karnawałowej prowadzonej 

przez profesjonalnego wodzireja ze szkoły muzycznej YAMAHA. 

 14.02. – poczta walentynkowa w gimnazjum i SP. 

 14.02. – chętni uczniowie z SP aktywnie spędzali czas we Fly Parku w Rzeszowie w ramach 

Ogólnopolskiego Programu „Stop zwolnieniom z wf”. 

 15.02. –  uczniowie klas II i III SP uczestniczyli w zajęciach „Mój smartfon-klikam z głową” 

prowadzonych przez przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

 15.02. – Pani bibliotekarka przeprowadziła dla kl. 0b zajęcia pt. „W krainie baśni Pana 

Andersena”. Dzieci obejrzały mini teatrzyk, a następnie wykonały ozdoby do bajki „Królowa 

Śniegu”. 

 14 - 16.02. – udział młodzieży z gimnazjum w zawodach gminnych w piłce siatkowej (zajęcie 

I miejsca – dziewczęta, III miejsca - chłopcy).  

 17.02. –  klasa Oa obchodziła nietypowe święto „Dzień Kota”. Uczniowie zapoznali się z kocimi 

obyczajami, śpiewali piosenki o kotach oraz wykonali różnorodne prace plastyczne.  Wśród 

gimnazjalistów został ogłoszony konkurs na najciekawszy strój kota. Decyzją dzieci I miejsce 

zdobyła Martyna Szpyrka.  

 17.02. – udział dziewcząt z SP w finale powiatowym mini koszykówki (zajęcie IV miejsca). 

 20.02. – udział chłopców z SP w finale powiatowym mini koszykówki (zajecie II miejsca).  

 20.02. – rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu „Łamańce Językowe”. I miejsce i tytuł Mistrzyni 

„Łamańców Językowych” zdobyła Julia Wierzbińska (kl. VIc), zaś tytuł Wicemistrzyni przypadł 

Aleksandrze Wiśniewskiej (kl. VIa). 

 20.02. – wyjazd chętnych z gimnazjum na koncert do Filharmonii Podkarpackiej. 

 22.02. – Szkolny Konkurs Języka Polskiego „Z polszczyzną za pan brat” (gimnazjum), 

w którym zwyciężyła Magdalena Ruszel (kl.3a), II miejsce zajęła Agnieszka Chwajoł (kl.3b), 

a III miejsce Karolina Smela (kl.3b). 

 22.02. – wyjazd klas VI do Fly Parku w Rzeszowie. 

 23.02. – chętni z klas III gimnazjum byli na Targach Edukacyjnych na Politechnice 

Rzeszowskiej. 
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