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Co w biuletynie ? 

„Lećmy i nigdy odtąd nie zniżajmy lotu” 

Adam Mickiewicz 

Koniec roku szkolnego to czas refleksji i podsumowań. Poniższe sprawozdanie służy ocenie: 

- wysiłku włożonego w proces dydaktyczny 

- sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych oraz 

- działalności pozalekcyjnej. 

Jest też odzwierciedleniem realizacji jednego z priorytetów naszej szkoły – idei, aby każdy uczeń 

znalazł dla siebie przestrzeń, która pozwoli mu realizować swoje pasje i zainteresowania. 

Należy podkreślić, że wielu zadań nie udałoby się zrealizować, gdyby nie owocna współpra-

ca z rodzicami uczniów, radą rodziców, organem prowadzącym szkoły. Dziękujemy za to, że w 

każdej sytuacji mogliśmy liczyć na pomoc z ich strony. Serdeczne podziękowanie kierujemy rów-

nież do Centrum kultury w Husowie, Nadleśnictwa w Kańczudze, Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Husowie oraz wszystkich osób i instytucji życzliwych naszej szkole.  

Życzymy wspaniałych wakacji, które pozwolą nabrać sił, by z entuzjazmem przystąpić do 

wyzwań czekających nas w następnym roku szkolnym. 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna  

Zespołu Szkół w Husowie 

„BEZ TYTUŁU” 
BIULETYN informacyjny ZESPOŁU SZKÓŁ   

im. Jana Raka w Husowie 
rok szkolny 2015/2016 
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 1października 2015 r. 

uczniowie klas 1a, 2a, 3a Szkoły 

Podstawowej wyjechali na wy-

cieczkę do Zagrody Garncarskiej  

w Medyni Głogowskiej. Pod czuj-

nym okiem instruktorów mogli sa-

mi sprawdzić swoje możliwości w 

lepieniu różnych wytworów z gli-

ny.   Program obejmował również 

zwiedzanie zabytkowych budyn-

ków, a w wolnym czasie dzieci ba-

wiły się na świeżym powietrzu. 

Uczniowie na długo zapamiętają tę 

wycieczkę. 

Wycieczka do Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej  

W dniach 29 i 30 września 2015 roku w Zespole Szkół w Husowie realizowany był program 

profilaktyczny Archipelag Wyspy Skarbów. W programie wzięła udział młodzież z klasy drugiej  

i z klas trzecich naszego gimnazjum. Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program profilak-

tyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Program uczy zdrowego i mądrego 

stylu życia. Młodzież zachęcana jest do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy. Archipelag 

Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał. Dwa czterogodzinne bloki warszta-

tów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie 

szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. 

Program profilaktyczny Archipelag Wyspy Skarbów 
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Nie święci garnki lepią-ja też to potrafię 

Konkurs plastyczny  

”Zapobiegajmy pożarom” 

– etap szkolny  

                  I miejsce – Karol Styś 

                 II miejsce – Marlena Kontek 

                 udział –Paulina Daniel, Marek Okrzeszowski 

 – etap gminny 

                II miejsce – Karol Styś 

                wyróżnienie – Marlena Kontek  

  

– etap powiatowy 

                II miejsce – Karol Styś 

Pasowanie na ucznia kl. 1  

i przedszkolaka w Tarnawce 
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 13 października odbyła się uroczysta akademia 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a następnie spotka-

nie obecnych i emerytowanych pracowników husow-

skiej oświaty, które  uświetnił swoją obecnością wójt 

gminy Pan Tadeusz Bar. 

 Samorząd uczniowski złożył kwia-

ty na grobie patrona szkoły - Jana Raka. 

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

WYCIECZKA DO PARKU LINOWEGO  październik 2015 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 

 Zgodnie z przyjętą tradycją szkoły w październiku odbyło się „Pasowanie na ucznia klasy 

pierwszej Szkoły  Podstawowej”. Brali w nim udział uczniowie klas 1a i 2a. Uczniowie obydwu 

klas przygotowali montaż słowno-muzyczny, po którym uczniowie klasy pierwszej składali uro-

czyste przyrzeczenia. Uczniowie klasy drugiej wręczyli młodszym kolegom i koleżankom upomin-

ki przygotowane przez ich rodziców. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym 

przez rodziców klasy pierwszej. 

 W październiku 2015 r. 

uczniowie klasy I i III a Gimna-

zjum w Husowie uczestniczyli  

w wyprawie do Parku Linowego 

w Rzeszowie. Trzeba było wyka-

zać się niemałą odwagą, spry-

tem, wytrwałością i … cierpli-

wością. Nie wszystkim to się 

udało, ale zabawa była świetna. 

Na szczęście wszyscy cało  

i zdrowo powrócili do domu. 
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Pierwszoklasiści z „Górnicy” 

Przedstawienia teatralne 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

 28.10.2016 r uczniowie klasy pierwszej podczas uro-

czystej akademii zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów 

Zespołu Szkół w Husowie. Pierwszoklasiści przyrzekali być 

dobrymi, grzecznymi uczniami przed zgromadzonymi gośćmi, 

Dyrekcją , uczniami z klasy drugiej wraz z wychowawczynią 

oraz swoimi rodzicami. Dzieci z klasy I „b” i II „b” zaprezen-

towały swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz recytator-

skie w przedstawionej części artystycznej. Po jej zakończeniu  

i złożeniu uroczystego ślubowania uczniowie najmłodsi zostali 

pasowani przez Dyrekcję na uczniów Zespołu Szkół w Huso-

wie. Na zakończenie każdy pierwszoklasista otrzymał od swo-

ich starszych kolegów wspaniały prezent. 

 W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy I „b” i II 

„b” Szkoły Podstawowej oglądali prezentację wielu cieka-

wych przedstawień teatralnych pod następującymi tytułami: 

„Dyzio zaczarowany”, „Cygańska baśń”, „Krowa Kłamczu-

cha”, „ Czerwony Kapturek”, „Bajka o kocie, który lubił ła-

kocie”, „ Arka Noego”. 

Teatrzyki pokazywały prawdziwą grę aktorską bądź 

opowiadały historię bohaterów granych poprzez kukiełki. 

Dzięki interesującym dialogom dzieci mogły dowiedzieć się 

jak należy postępować w różnych sytuacjach życia codzienne-

go. Każda prezentacja ukazywała wartości i zasady grzeczno-

ściowe jakimi powinien się posługiwać każdy dobrze wycho-

wany uczeń. Główni bohaterowie zawsze doskonale bawili 

widzów poprzez akcje pełne niespodzianek i świetną muzykę. 

Nie brakowało również elementów humorystycznych, które 

wywoływały dużo radości na widowni. Dzieci wraz z postacia-

mi przeżywały ich przygody, a każde przedstawienie kończyło 

się gromkimi brawami. 
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Spotkanie opłatkowe na Górnicy 

Spotkanie z Mikołajem 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

 W grudniu przed świętami Bożego Narodzenia w 

szkole filialnej Zespołu Szkół w Husowie odbyło się 

przedstawienie jasełkowe oraz spotkanie opłatkowe. 

Uczniowie klasy I „b” i II „b” przed przedszkolakami 

 i zaproszonymi gośćmi przedstawili montaż słowno–

muzyczny. Dzieci wystąpiły przebrane za kolędników  

i zaprezentowały wiele ciekawych strojów. W spektaklu 

nie zabrakło pięknie odśpiewanych kolęd i pastorałek. Po 

części artystycznej odbyło się dzielenie opłatkiem i skła-

danie życzeń. Na koniec dzieci z poszczególnych klas uda-

ły się na wigilie klasowe.   

Z okazji 6 grudnia uczniowie klasy I „b” i II „b” uczestniczyli w wycieczce do Łańcuta, gdzie 

spotkali Świętego Mikołaja z podarunkami. Oprócz miłych prezencików dzieci obejrzały bardzo 

ciekawie zaprezentowane przedstawienie pt. „Calineczka”. Po przyjeździe do szkoły na dzieci cze-

kały kolejne niespodzianki.  
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 Słowa Romana Dmowskiego „Jestem Po-

lakiem i mam obowiązki polskie” były mottem 

uroczystej akademii z okazji 97 rocznicy odzy-

skania niepodległości przez Polskę, która odbyła 

się w naszej szkole 10 listopada. 

Święto Niepodległości 

OTRZĘSINY  listopad 2015 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

Konkursy kuratoryjne. 

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” 

5 listopada 20-

15 r. uczniowie kasy I 

zostali przyjęci do 

grona gimnazjalistów. 

Pierwsza część 

uroczystości miała 

charakter oficjalny. 

Młodzież klas III 

udzieliła cennych rad 

młodszym kolegom, a 

pani Dyrektor doko-

nała aktu pasowania 

pierwszoklasistów na 

gimnazjalistów. 

Druga część, 

czyli tradycyjne otrzę-

siny, wypełniona była 

różnego rodzaju kon-

kurencjami, do któ-

rych przystąpiły dziel-

ne kotki. Zabawa była 

przednia. Zwycięzcy 

zostali nagrodzeni 

gromkimi brawami i 

tabliczkami czekola-

dy, a przegranym 

osłodzono gorycz po-

rażki cukiereczkami. 

Czyżby to były 

ostatnie otrzęsiny w 

gimnazjum??? Czas 

pokaże, czy oświatę 

czeka kolejna refor-

ma… 

 

Ślubowanie uczniów klas I 

 Uczennica klasy I gimnazjum Gabriela Inglot wzięła udział w kuratoryj-

nym konkursie z biologii i zakwalifikowała się do etapu rejonowego. 

 Konkurs matematyczny dla Gimnazjum (18.11.2015 r.) – Jakub Podolec 
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 Do przedszkola i 

szkoły w Tarnawce św. 

Mikołaj przyniósł prezen-

ty, jak co roku, a dzieci 

były grzeczne? 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

Grudzień  - to okres Mikołajów, jasełek i spotkań wigilijnych w klasach. 

 W listopadzie 2015 dwoje uczniów gim-

nazjum: Gabriela Inglot z klasy I oraz Jakub 

Bembenik z klasy III a, wzięło udział w kolej-

nej edycji powiatowego konkursu wiedzy o 

krajach anglojęzycznych Culture Twister dla 

gimnazjalistów. Konkurs ten jest organizowa-

ny przez nauczycieli języka angielskiego w Ze-

spole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Łańcu-

cie. W tym roku uczniowie musieli zmierzyć 

się z tematyką dotyczącą historii, zabytków i 

atrakcji znanych miast w Australii, USA i Wiel-

kiej Brytanii. Naszym reprezentantom udało się 

zdobyć dużą liczbę punktów, co było satysfakcjo-

nujące, zważywszy na fakt, że na przygotowanie 

się do konkursu mieli zaledwie kilka dni. 

 W maju 2016 te same osoby zorganizowa-

ły konkurs o podobnej tematyce dla uczniów na-

szego gimnazjum, który cieszy się dość sporym 

zainteresowaniem. 

  

 22 grudnia w klimat Świąt Bożego Narodzenia wpro-

wadziły naszą szkołę Jasełka przygotowane przez uczniów kla-

sy 3 a i 4.             

Młodzi aktorzy świetnie poradzili sobie z odegraniem swoich 

ról. Wykazali się zdolnościami recytatorskimi i muzycznymi.  

Nie zabrakło również wspólnego kolędowania oraz życzeń ze 

strony uczniów, dyrekcji szkoły i zaproszonych gości – wójta 

gminy Markowa – Pana Tadeusza Bara oraz wicewójta – Pa-

na Tadeusza Trojnara. 
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 W okresie bożonarodzeniowym zgodnie z polskimi tradycjami świątecznymi uczniów 

klas 1a, 2a, 3a odwiedził Biskup Mikołaj i wręczył dzieciom upominki przygotowane przez 

rodziców. Dzieci w podziękowaniu za podarunki recytowały wiersze  i śpiewały piosenki  

o Mikołaju.  

 Natomiast 22 grudnia odbyły się we wszystkich klasach wigilie. Dzieci przygotowały 

krótki montaż słowno-muzyczny o Narodzeniu Pana Jezusa. Dzieliły się opłatkiem wspólnie 

z rodzicami i wychowawcami. Następnie spożywały posiłki wigilijne przygotowane przez 

rodziców. Potem wspólnie śpiewały kolędy. 

KLASOWE SPOTKANIA WIGILIJNE 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

 Uczniowie kla-

sy III a Gimnazjum  

w Husowie po raz 

ostatni spotkali się  

w murach tej Szkoły, 

by podzielić się opłat-

kiem i złożyć sobie 

świąteczne życzenia. 

Przy wtórze kolęd i w mi-

łej rodzinnej atmosferze 

apetyty dopisywały wszyst-

kim. A na stołach pojawił 

się żurek z grzybami, pie-

rogi i pyszne ciasteczka. 

Niech ten przyjazny na-

strój trwa! 
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 W dniach 25 – 29 stycznia 2016 r. na Podkarpaciu odbyły się VIII obchody Międzynarodowego 

Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uroczystościom patronował Marszałek Województwa Podkarpac-

kiego Władysław Ortyl.  

                Młodzież Zespołu Szkół im. Jana Raka w Husowie aktywnie włączyła się w działania, których 

celem było oddanie hołdu Ofiarom masowej zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. Uczniowie klas 

trzecich gimnazjum przygotowali gazetkę ścienną oraz plakaty poświęcone powyższej tematyce. 24 gimna-

zjalistów wzięło udział w konkursie recytatorskim pod hasłem „Pamięci Ofiar Holokaustu”. Zaprezento-

wali m.in. utwory W. Szymborskiej, T. Różewicza, I. Opoczyńskiej, A. Słomińskiego, J. Ficowskiego, K.K. 

Baczyńskiego.  

Ta niełatwa poezja rozbrzmiewała w murach Szkoły w Husowie 26 stycznia 2016 r. Wśród zwycięz-

ców znaleźli się: 

I miejsce – Jakub Bembenik, kl. III a 

II miejsce – Paulina Hawro, kl. III b 

III miejsce – Jakub Choma, kl. III a 

Wyróżnienia: Sebastian Mac (kl.II), Klaudia Słonina (kl.IIIa), Julia Styś (kl.I), Szymon Lęcznar (kl.I). 

                Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Centrum Kultury Gminy Markowa.  

W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział: wicewójt Tadeusz Trojnar i dyrektor CKGM Jan Kilian. 

Pamięci Ofiar Holokaustu  styczeń 2016 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

 Uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawo-

wej w Husowie przygotowali prezentacje poświę-

cone Ofiarom Holokaustu. Za swoje prace otrzy-

mali również nagrody zasponsorowane przez 

Centrum Kultury Gminy Markowa. Nagrodzeni 

zostali: 

I miejsce – Malwina Partyka, kl. V 

II miejsce – Maciej Wrona, kl. VI i Patrycja Rak, 

kl. V. 

Za udział w projekcie dyplomy otrzymali: Wero-

nika Ciężkal (kl.V), Martyna Chudzik (kl.VI), 

Wiktoria Figiela (kl.VI). 

                W dniach 25-29 stycznia 2016 r. 

uczniowie oglądali na godzinach wychowawczych fil-

my dokumentalne o Auschwitz, Rodzinie Ulmów i inne 

związane z tematyką holokaustu i dostosowane do 

wieku odbiorców. 

                Młodzież z wielką powagą i przejęciem 

uczestniczyła w akcjach zorganizowanych w ZS im. 

Jana Raka w Husowie i zdobyła niezbędną wiedzę do-

tyczącą zagłady Żydów dokonanej przez hitlerowców 

w latach II wojny światowej.  

Takie dni pamięci odgrywają niezwykle ważną 

rolę w kształtowaniu właściwych postaw młodych Po-

laków. 
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 24 lutego 2016r. w Zespole Szkół im. Jana Raka w Husowie odbył się II Szkolny Turniej Te-

nisa Stołowego. Do rywalizacji zgłosiło się 16 uczniów. Uczestnicy rywalizowali w dwóch katego-

riach: dziewcząt i chłopców.  

II Szkolny Turniej Tenisa Stołowego 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

Kategoria dziewcząt: 

I miejsce: PAULA WRONA (KL. II GIM) 

II miejsce: JULIA PODOLEC (KL. I GIM) 

III miejsce: ADRIANNA TROJNAR (KL. VI SP) 

IV miejsce: MAŁGORZATA STYŚ (KL. I GIM) 

V miejsce: KINGA FIGIELA (KL. I GIM) 

VI miejsce: MARTYNA CHUDZIK (KL. VI SP) 

Kategoria chłopców: 

I miejsce: JAKUB STYŚ (KL. III B GIM) 

II miejsce: KAMIL STYŚ (KL. I GIM) 

III miejsce: KACPER KUŹNIAR (KL. I GIM) 

IV miejsce: DOMINIK SZAL (KL. III B GIM) 

V miejsce: KACPER SZAL (KL. I GIM) 

VI miejsce: WOJCIECH SZPYTMA (KL. I GIM)  

 Rywalizacja szkolna była tylko przygotowaniem do rozgrywek międzyszkolnych. Julia Po-

dolec (kl. I) oraz Paula Wrona (kl.II) wygrały eliminacje gminne w drużynowym tenisie stoło-

wym pokonując drużynę z Gimnazjum w Markowej.  

 Dnia 19 stycznia 2016 r. w Hali Sportowej MOSiR w Łańcucie odbyła się Powiatowa 

Gimnazjada w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt o mistrzostwo powiatu łańcuckiego. 

Julia Podolec oraz Paula Wrona zajęły II miejsce oraz awansowały do eliminacji rejonowych, 

które zostały rozegrane dnia 9 marca 2016 r. w Nowej Sarzynie. Drużyna  

z Husowa zajęła VII miejsce i zakończyła walkę w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  

w Drużynowym Tenisie Stołowym.  

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do III edycji Szkolnego Turnieju Tenisa Stołowego 
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Pierwsza pomoc 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

W styczniu uczniowie nasze-

go gimnazjum uczestniczyli w szko-

leniu z zakresu udzielania pierw-

szej pomocy przedmedycznej. Zaję-

cia prowadzili profesjonalni ratow-

nicy drogowi z Polskiego Związku 

Motorowego.  

Po krótkiej części teoretycznej, przedstawiającej 

aspekt moralny i prawny dzisiejszego zagadnienia, nad-

szedł czas na ćwiczenia praktyczne. Każdy uczestnik szko-

lenia miał możliwość zapoznania się z działaniem urzą-

dzenia AED (automatyczny defibrylator). Na przygotowa-

nych fantomach uczniowie przeprowadzali resuscytację 

krążeniowo-oddechową , a specjalistyczne oprogramowa-

nie czuwało nad prawidłowym przebiegiem ćwiczenia. 

 Szanowni goście obejrzeli program składający się z dwóch części. Pierwszą część stanowiły 

Jasełka, natomiast w drugiej znalazły się ciepłe słowa  o osobach, które każdemu dziecku kojarzą 

się z miłością, troską, serdecznością. 

      Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali 

czułe słowa kierowane pod ich adresem, nagradzając wnuczęta gromkimi brawami i słodyczami. 

Po występie uczniowie obdarowali swoje babcie i dziadziów własnoręcznie przygotowanymi upo-

minkami. Również rodzice stanęli na wysokości zadania, przygotowując smaczny poczęstunek, któ-

ry zakończył to miłe spotkanie pełne uśmiechów, wzruszeń, radości  

1 lutego 2016r. uczniowie klas III a i IV wraz z wychowawczyniami zaprosiły do szkoły  babcie  

i dziadziów, żeby wyrazić im swoją miłość i podziękować  za dobre serce. 
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Dzień Seniora w przedszkolu i w szkole w Tarnawce 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

 Dzieci przedstawiły jasełka, zaśpiewały piosenki i recytowały wiersze dla babci i dziadzia- 

wszystko dla nich Kochanych, a potem sto lat i prezenty. Na koniec herbatka dla babci i dziadka- 

tradycyjnie i nieustannie pamiętamy  o seniorach. 

Spektakl poetycko-muzyczny „Zawsze jest pora na miłość”- Projekt luty 2016 

Dnia 12 lutego 2016 r. w ZS 

im. J. Raka w Husowie z oka-

zji walentynek został wysta-

wiony spektakl poetycko-

muzyczny „Zawsze jest pora 

na miłość”. Przedstawienie w 

ramach projektu edukacyjne-

go przygotowały uczennice 

klasy II gimnazjum: Gabriela 

Szubart, Dominika Wota, 

Paula Wrona, Faustyna Styś i 

Maria Wasilewska. Dziewczy-

ny zaprezentowały utwory poetek 

XX wieku. Były to wiersze Marii 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 

Haliny Poświatowskiej i Wisławy 

Szymborskiej. Korespondowały z 

nimi piosenki współczesnych wy-

konawców. Nad oprawą muzycz-

ną czuwał Filip Naróg. O piękne 

dekoracje zatroszczyły się uczen-

nice występujące w spektaklu.  

 Słuchacze ulegli walen-

tynkowemu nastrojowi potęgowa-

nemu przez płonące świece. Za-

proszeni uczniowie, Dyrektorzy ZS 

i nauczyciele mieli okazję, by pod-

jąć refleksję nad istotą i potęgą 

miłości, zachwycić się miłosną 

liryką i ulec czarowi melodyjnych 

utworów muzycznych. 

                Pozostaje nadzieja, że 

tego typu spotkania zachęcą mło-

dzież do częstszego kontaktu z po-

ezją… 

Projekt przygotowali: 

Gabriela Szubart, Dominika Wo-

ta, Paula Wrona, Faustyna Styś  

i Maria Wasilewska.  
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Konkursy, konkursy, konkursy 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

Gminny konkurs 

„Najpiękniejsza pisanka i 

stroik wielkanocny” 

 W okresie wielka-

nocnym odbył się gminny 

konkurs  „Najpiękniejsza 

pisanka i stroik świątecz-

ny”.  Każdy z uczestników 

konkursu otrzymał pamiąt-

kowy dyplom, a autorzy 

najlepszych prac otrzymali 

również nagrody rzeczowe. 

W konkursie wzięli również 

uczniowie z klas 1-3: 

klasa 1a - Adrian Laska, 

klasa 2a - Oliwia Abram, 

Izabela Kielar, Kordian 

Borowy, Kamil Gargała, Ewe-

lina Bembenik 

klasa 3a – Zuzanna Kluz, Mar-

tyna Trojnar 

W kategorii „pisanka”:  

II miejsce otrzymał Kordian 

Borowy z klasy 2a 

Wyróżnienie otrzymała Zuzan-

na Kluz z klasy 3a 

 W kategorii „stroik świątecz-

ny”: 

III miejsce otrzymała Martyna 

Trojnar  z klasy 3a 

Międzynarodowy konkurs ma-

tematyczny organizowany 

przez firmę „Pangea” (3 mar-

ca 2016 r.) – Kamila Mac, Ja-

kub Podolec i Izabela Szpytma 

 
W dniu 14 marca 2016 

r. uczniowie gimnazjum: Jakub 

Bembenik, Gabriela Blajer, Ja-

kub Magoń wzięli udział w III 

Powiatowym Konkursie Geo-

graficznym organizowanym  

przez II Liceum Ogólnokształ-

cące w Łańcucie, który odbył 

się w II LO przy ulicy w Łańcu-

cie. 
 

Wycieczka do Teatru Maska w Rzeszowie 

 9 lutego 2016 roku uczniowie klas 1a, 2a, 

3a Szkoły Podstawowej wybrali się na wyciecz-

kę do Teatru Maska w Rzeszowie gdzie obejrzeli 

sztukę pt. „Pinokio” oraz do Centrum Zabaw 

„Fantazja”. Dzieci miały okazję poznać  pracę 

aktorów, funkcjonowanie teatru, podziwiały 

piękną scenografię oraz kostiumy. Wiele radości 

sprawiła dzieciom zabawa w Fantazji. Dużo 

również nauczyły się podczas warsztatów profi-

laktycznych „Bezpieczeństwo podczas zabaw”. 

Dzień Samorządu Szkolnego 

 Pod hasłem „ Na sportowo i filmowo” odbywał się wieczorem 21 

marca Dzień Samorządu Szkolnego. Zajęcia odbywały się w trzech miej-

scach: na sali gimnastycznej odbywał się turniej siatkówki, w sali nr 30 

grano w tenisa stołowego, a w sali 11 miała miejsce projekcja filmów. 
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

 Dnia 23 marca 2016 r. w Zespole Szkół im. Jana Raka w Husowie odbyły się eliminacje 

szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do rywalizacji zgłosiło się 60 uczestników. 

Rywalizacja odbyła się w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum. 

Szkoła Podstawowa – 

Okręg OSP Husów: 
I miejsce: 

 Weronika Ciężkal, kl. V 

II miejsce: 

 Maksymilian Kot, kl. VI 

III miejsce:  

Maciej Wrona, kl. VI 

 Zwycięzcy eliminacji szkolnych będą reprezentować Zespół Szkół im. Jana Raka w Husowie w eta-

pie gminnym, który odbędzie się 31 marca 2016 r. w Markowej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 

udział a zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w rywalizacji na szczeblu gminnym. 

WYNIKI 

Szkoła Podstawowa – 

Okręg OSP Tarnawka: 

I miejsce:  

Patrycja Rak, kl. V 

II miejsce:  

Aleksandra Bar, kl. V 

III miejsce:  

Błażej Lichtarski, kl. V 

Gimnazjum – Okręg OSP 

Husów: 

I miejsce: 

 Jakub Choma, kl. III 

II miejsce : 

Aleksandra Wrona, kl. III 

III miejsce:  

Szymon Lęcznar, kl. I 

Gimnazjum – Okręg OSP 

Tarnawka: 

I miejsce: 

 Kamil Mokrzycki, kl. III 

II miejsce: 

 Kacper Szal, kl. I 

III miejsce: 

 Szymon Bała, kl. II 

 Dnia 31 marca 2016 r. w Markowej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-

niczej. Do rywalizacji zakwalifikowało się 18 uczestników. Konkurs składał się z dwóch części 

Do etapu powiatowego zakwalifikowało się czterech uczestników, po dwóch z każdej kategorii wiekowej: szkoła pod-

stawowa i gimnazjum. W eliminacjach powiatowych Zespół Szkół im. Jana Raka w Husowie reprezentować będzie 

trzech uczestników: 

ALEKSANDRA WRONA – I MIEJSCE (gimnazjum) – 45 uzyskanych punktów na 46 możliwych! 

SZYMON LĘCZNAR – II MIEJSCE (gimnazjum) 

MAKSYMILIAN KOT – II MIEJSCE (szkoła podstawowa) 

 Dnia 28 kwietnia 2016 r. w Komen-

dzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Łańcucie odbyły się eliminacje powiatowe 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-

czej „Młodzież zapobiega pożarom”. W elimi-

nacjach udział wzięło 25 laureatów eliminacji 

gminnych reprezentujących gminy Czarna, 

Rakszawa, Łańcut, Białobrzegi i Markowa. 

Gminę Markowa reprezentowało 4 uczestni-

ków, w tym aż 3 z Zespołu Szkół im. Jana Ra-

ka w Husowie: 

Maksymilian Kot (I grupa wiekowa) 

Aleksandra Wrona (II grupa wiekowa) 

Szymon Lęcznar (II grupa wiekowa) 
Wielki sukces osiągnęła Aleksandra Wrona kwalifikując się do 

części ustnej i ostatecznie zajmując 

 II miejsce w II grupie wiekowej.  
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II Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Fotograficzny 

 „Strofy  i kadry z Ziemi Łańcuckiej - kwiecień 2016 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

       6 kwietnia 2016 

w  Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Łańcucie 

odbyła się współorgani-

zowana z II Liceum 

Ogólnokształcącym 

w Zespole Szkół Nr 1 im. 

Janusza Korczaka 

w Łańcucie – II edycja 

Powiatowego Konkursu 

Recytatorsko-

Fotograficznego "Strofy 

i kadry z Ziemi Łańcuc-

kiej”. 
     Konkursowi patrono-

wali Stanisław Gwizdak 

Burmistrz Miasta Łań-

cuta oraz Adam Krzysz-

toń Starosta Powiatu 

Łańcuckiego. Uczestni-

kami konkursu byli gim-

nazjaliści i uczniowie 

szkół ponadgimnazjal-

nych pochodzący 

z Łańcuta i okolicznych 

miejscowości. 

Konkurs składał się 

z części recytatorskiej 

i fotograficznej. Podsta-

wą konkursu były legen-

dy naszej okolicy spisane 

przez Jerzego Bauera, 

Franciszka Frączka 

i Zbigniewa Trześniow-

skiego. Młodzież prezen-

towała wybrane frag-

menty tekstów, 

a następnie zostały oce-

nione nadesłane prace 

fotograficzne, tematycz-

nie związane 

z miejscowymi legenda-

mi. Gościem honorowym 

wydarzenia był Pan Zbi-

gniew Trześniowski – 

znany i ceniony autor 

kilkuset legend i wielu 

książek związanych 

z naszym regionem. 

 Recytacje oceniało jury w składzie: Stanisława Lis - doświadczony nauczyciel-polonista, Joanna 

Kluz - kierownik Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum-Zamku w Łańcucie, Agnieszka Kuźniar – ab-

solwentka filologii polskiej, pracownik Urzędu Miasta Łańcuta oraz Katarzyna Gwizdała – absolwentka 

filologii polskiej, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie. Prace fotograficzne oceniało jury 

w składzie: Edward Soński – fotograf, opiekun łańcuckiego Foto-Klubu, Małgorzata Sońska – Dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie oraz Joanna Jęczalik – długoletni członek Foto-Klubu. 

     Nagrody laureatom wręczyli: Barbara Pilawa-Kraus Wicestarosta Łańcucki, Stanisław Gwizdak Bur-

mistrz Miasta Łańcuta oraz Małgorzata Kupis Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Łańcucie. 

 Tegoroczna edycja Konkursu, cieszyła się dużym zainteresowaniem. W konkursie wzięło udział 32 

uczniów z 12 szkół Powiatu Łańcuckiego i Gimnazjum w Gaci. 

Gimnazjum w Husowie w części 

recytatorskiej reprezentowali: 

1.      Gabriela Inglot – klasa I 

2.      Szymon Lęcznar – klasa I  

3.      Kamila Mac – klasa II 

Szymon Lęcznar  otrzymał wy-

różnienie za recytację legendy 

„Husowski czart”  

Jerzego Bauera. 
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POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY dla 

uczniów klas pierwszych gimnazjum 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

 Organizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie. Konkurs trwał od lu-

tego do kwietnia 2016 r. i przebiegał w trzech etapach: 

I etap – klasowy – dyktando wybrane przez nauczyciela danej szkoły 

II etap – szkolny – dyktando dostarczone przez organizatorów, 

III etap – międzyszkolny – dyktando i tekst z lukami. 

 Do finałowego etapu z Gimnazjum w Husowie zakwalifikowali się następujący uczniowie: 

Szymon Bembenik, Gabriela Inglot, Wojciech Szpytma. Mistrzowie ortografii z naszej Szkoły god-

nie reprezentowali Husów w zmaganiach powiatowych i otrzymali dyplomy uczestnika powyższego 

konkursu.  

Ogólnopolski konkurs „DaF-Kenner drehen einen Clip”,  

 Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Raka w Husowie: Aleksandra Blajer, Gabriela Blajer, 

Aleksandra Wrona, Gabriela Żyga, Paulina Hawro, Kamila Kuźniar, Bartosz Kłak i Jakub 

Bembenik wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „DaF-Kenner drehen einen Clip”, organizo-

wanym przez Wydawnictwo Szkolne PWN, Goethe Institut, Fundację Współpracy Polsko-

Niemieckiej oraz Ambasadę Szwajcarii. 

Zadanie konkursowe polegało na:  

zapamiętaniu tekstu oraz zaśpiewaniu piosenki w języku niemieckim, wybranej z podanej 

na stronie konkursu listy; 

przygotowaniu aranżacji, nawiązującej do treści piosenki; 

przygotowaniu teledysku z udziałem wszystkich uczestników grupy konkursowej. 
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WYJAZD NA WĘGRY 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

Zwiedzanie Budapesztu, po-

znawanie kultury i kuchni węgier-

skiej, dyskoteka, wodne szaleństwa 

na basenach, żywa lekcja historii – 

rekonstrukcja bitwy z okresu Wiosny 

Ludów... 

To tylko niektóre atrakcje 

jakie czekały na naszych uczniów 

podczas czterodniowego pobytu na 

Węgrzech. Wyjazd organizowany był 

przez Urząd Gminy Markowa był 

nagrodą dla najlepszych uczniów za 

osiągnięcie wysokich wyników w na-

uce. Udział  w wycieczce wzięło 30 

uczniów (po 15 osób ze szkoły w Hu-

sowie i Markowej) wraz  z opiekuna-

mi oraz kilkuosobowa delegacja 

Urzędu Gminy Markowa. 

Pierwszy dzień to długa, kilku-

godzinna podróż do miejscowości Jaz-

dozsa. Na miejscu oczekiwali już na 

nas burmistrz miasta, dyrektor lokalnej 

szkoły oraz rodziny, u których zakwate-

rowani zostali nasi uczniowie. Wieczór 

upłynął na nawiązywaniu nowych zna-

jomości i pokonywaniu bariery języko-

wej. 

Drugi dzień przeznaczony był 

na zwiedzanie Budapesztu – miasta z 

bogatą historią i piękną architekturą. 

Jednym z punktów wycieczki był parla-

ment węgierski. Niedziela rozpoczęła 

się mszą w kościele parafialnym w Jaz-

dozsy, po której uczestniczyliśmy 

w uroczystościach upamiętniających 

bohaterskie walki Węgrów podczas 

Wiosny Ludów. Był przemarsz wojska, 

składanie kwiatów pod pomnikami bo-

haterów tamtych dni, wykład historycz-

ny prowadzony w językach polskim i 

węgierskim oraz pokaz slajdów. Były 

też konkursy, gry i zabawy przygotowa-

ne przez organizatorów. Jednym z kon-

kursów był organizowany corocznie 

turniej kulinarny, w którym nasz zespół 

zajął 2 miejsce. 

Wieczorem odbyła się uroczysta kola-

cja wraz z rodzinami, które gościły 

naszych uczniów. 

Ostatni dzień również był nie-

zapomnianą lekcją historii. Mieliśmy 

bowiem niepowtarzalną okazję obej-

rzeć wieczorem rekonstrukcję IX-

wiecznej bitwy, z której również 

kilka fotografii prezentujemy w 

naszej galerii. Zanim jednak do-

tarliśmy na pola wieczornych 

walk, zrobiliśmy postój w miej-

scowości Jaszapati, oddając się 

wodnym szaleństwom na base-

nach termalnych. 

Po czterech dniach peł-

nych atrakcji wróciliśmy do swo-

ich domów. Wypoczęci, zrelakso-

wani możemy wrócić do swoich 

codziennych obowiązków ocze-

kując na przyjazd uczniów ze 

szkoły w Jazdozsy. 
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KONKURSY DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

Konkurs plastyczny dla przed-

szkolaków w Tarnawce" 

Najładniejsza kolorowanka" 

 W konkursie wzięło 

udział 8 dzieci przedszkol-

nych. Jury wybrało pracę 

Faustyny Stanowskiej- grupa 

starszaków - I miejsce,  w 

grupie młodszej wybrało pra-

ce Mai Wasilewskiej. Gratu-

lujemy! 

I wojewódzki konkurs piosenki 

żołnierskiej i patriotycznej 2016 

II miejsce Milena Stań-

czuk,  udział – Dagmara i Daria 

Ślęk 

Powiatowy konkurs plastyczny 

pt. „Nasza Siostra Przyroda” w 

oparciu o twórczość ks. Jana 

Twardowskiego   

- konkurs będzie rozstrzygnięty 

19 maja 

udział – Marlena Kontek, Kinga 

Kot, Magdalena Nocula, Milena 

Stańczuk, Wojciech Choma 

Wojewódzki konkurs „Fundusze 

Europejskie – Zaprojektuj swoją 

przyszłość” – kon-

kurs jeszcze nierozstrzygnięty 

    udział – Milena Stańczuk 
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DZIEŃ ZIEMI 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

 22 kwietnia obchodzili-

śmy w naszej szkole Dzieo Zie-

mi. Uroczystośd zorganizowa-

liśmy w dwóch częściach - 

pierwszą dla uczniów szkoły 

podstawowej, a drugą dla 

uczniów gimnazjum. 

      W części artystycznej 

wzięli udział uczniowie klasy 

VI SP oraz uczniowie klasy I G, 

a mottem akademii była 

myśl: " Moja Ziemia - mój 

dom". 

      Omawiane zagadnienia ilu-

strowane były prezentacją multi-

medialną, która miała znaczący 

wpływ na odbiór przekazywa-

nych treści. Należy podkreślid, że 

każdemu z omawianych proble-

mów towarzyszył zestaw prak-

tycznych wskazówek mających 

na celu wyeliminowanie lub zmi-

nimalizowanie zagrożeo. 

   Gościem specjalnym akademii 

był Pan Józef Kisała z Nadleśnic-

twa w Kaoczudze, który w bar-

dzo barwny i sugestywny sposób 

przedstawił związki człowieka z 

naturą, a szczególnie lasem, 

omówił ich rolę w życiu człowie-

ka. Zwrócił nam uwagę, że las 

należy poznawad, cenid, szano-

wad i kochad. Nasz gośd ofiaro-

wał do pracowni biologicznej 

cenne materiały dydaktyczne - 

książki oraz filmy, za które ser-

decznie dziękujemy. 

 

 

Pokaz grupy rekonstrukcyjnej 

 26 kwietnia odbył się pokaz grupy re-

konstrukcyjnej Rekonstructo z Lublina przybli-

żający nam historię i życie codzienne Starożyt-

nego Rzymu. 

Zespół Szkół w Husowie 

 w liczbach:  

3 – liczba budynków szkolnych (Husów – Dół, 

Husów – Górnica, Tarnawka) 

4 – liczba klas gimnazjalnych 

11 – liczba klas szkoły podstawowej 

73 – liczba uczniów gimnazjum 

152 – liczba uczniów szkoły podstawowej 
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DZIEŃ STRAŻAKA W TARNAWCE 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

 4 maja strażacy obchodzą swoje patro-

nalne święto - Dzień Strażaka. Dzieci SP w Tar-

nawce spotkały sie w remizie strażackiej w Tar-

nawce z członkami OSP . Zapoznały sie z umun-

durowaniem strażaka bojowym, ćwiczeniowym 

oraz galowym, podstawowym wyposażeniem i 

sprzętem strażaka. Wzięły udział w pokazie ak-

cji gaszenia pożaru- racy dymnej. Na pamiątkę  

otrzymały znaczki odblaskowe i opaski na rękę. 

 

„MUZYKA DAJE MOC” – UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ  

im. JANA RAKA W HUSOWIE NA KONCERCIE CHEFKETA  

 Na zaproszenie Goethe Institut na tournée 

po Polsce przyjechał CHEFKET - „najszczęśliwszy 

raper świata”. Berliński muzyk hip – hopowy wy-

stąpił w sześciu miastach z okazji 25 – lecia polsko 

– niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie 

 i Przyjaznej Współpracy.  

 Dnia 11 maja 2016 r. CHEFKET wystąpił  

w klubie LIFE HOUSE w Rzeszowie. Zespół Szkół im. Jana Raka w Husowie otrzymał bezpłatnie 

20 biletów. Warunkiem uczestnictwa w koncercie był udział opiekuna oraz uczniów w szkoleniu, 

które obejmowało praktyczne zapoznanie się z do-

robkiem artystycznym Chefketa. Swoimi zabawny-

mi, mądrymi tekstami Chefket przybliżył współcze-

sny obraz Niemiec, zachęcił do nauki języka nie-

mieckiego oraz zadbał o przyjazną atmosferę i licz-

ne zabawy dla publiczności 
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Wycieczka klasy 1a, 2a, 3a do Skansenu  

w Markowej i Muzeum Zamku w Łańcucie 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

 11 maja 2016 roku  uczniowie klas 1a, 2a, 3a 

Szkoły Podstawowej udali się na wycieczkę do 

Skansenu w Markowej i Muzeum Zamku w Łańcu-

cie. Dzieci poznały historię najbliższego regionu 

oraz jego dziedzictwo kulturowe. Mogły porównać 

wyposażenie wnętrz zagrody wiejskiej oraz zamku. 

Spacerując po parku podziwiały piękne kwiaty oraz 

wiekowe drzewa. Wiele radości sprawiło im ogląda-

nie egzotycznych roślin i zwierząt w Oranżerii. 

Biblioteka szkolna 

Udział w rządowym programie promowania czytelnictwa  

„Książki naszych marzeń” dla szkół podstawowych. 

 Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół im. Jana Raka w Husowie wzięła udział w rządowym  progra-

mie rozwoju czytelnictwa kierowanym do uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Książki naszych ma-

rzeń”. 

 Najważniejszym celem wzięcia udziału w tym programie było zachęcenie uczniów naszej szkoły do 

częstego korzystania ze zbiorów biblioteki i wpojenie nawyku czytania „dla przyjemności”. Naszym zda-

niem cel ten został osiągnięty, o czym świadczy wzrost czytelnictwa  i  żywe zainteresowanie  nowościami 

książkowymi, które dzięki programowi trafiły do naszej biblioteki. 

Uroczystość pasowania na czytelnika uczniów z klas 1a i 1b 

  W obu oddziałach klas pierwszych uczniowie zapozna-

wali się z regulaminem i funkcjonowaniem biblioteki, uczyli się 

podstawowych zasad korzystania z księgozbioru, zapoznawali 

się ze zbiorami biblioteki. Następnie złożyli uroczystą przysięgę 

czytelniczą oraz zostali pasowani na czytelników naszej biblio-

teki. Otrzymali także pamiątki: zakładki, kopie przysięgi oraz 

słodycze; 

Wybrane wydarzenia czytelnicze, uroczystości i konkursy, które organizowała  

lub współorganizowała nasza biblioteka szkolna. 
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 Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Raka w Husowie zostali nagrodzeni   w Powiatowym Konkursie 

Plastycznym pod hasłem „Plakat promujący czytelnictwo” zorganizowanym przez Bibliotekę Pedago-

giczną w Łańcucie. 

Warto podkreślić,  że z dziewięciu prac, które przeszły do etapu powiatowego,    aż pięć zdobyło uznanie 

komisji i zostały nagrodzone, a biorąc pod uwagę fakt, że do konkursu nadesłano 110 plakatów z 24 szkół, 

możemy mówić  o sporym sukcesie. 

25 kwietnia 2016 roku o 12.00 laureaci z naszej szkoły wzięli udział  w uroczystości rozdania nagród  w 

Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Łańcucie przy ul. Danielewicza 8. Na wstępie wszyscy zostali gorąco 

powitani przez panią Danutę Kolek- dyrektor biblioteki, która zorganizowała konkurs. Następnie uroczy-

stość uświetnił występ szkolnego zespołu wokalnego „Dzieci w trampkach”. Po części artystycznej nastą-

piło rozdanie dyplomów i nagród oraz podziękowań dla opiekunów. 

Z naszej szkoły nagrodzeni zostali: 

- Milena Stańczuk  – II miejsce w kategorii szkół podstawowych klasy I-III 

- Gabriela Bojda  – I miejsce w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI 

- Aleksandra Leńczyk – II miejsce w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI 

- Lidia Trojnar  – III miejsce w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI 

- Aleksandra Wrona – III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. 

Wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy, a laureatom gratulujemy! 

Wystawa plakatów promujących czytelnictwo 

 Uczniowie klas gimnazjalnych wykonali na zajęciach 

artystycznych plakaty promujące działalność biblioteki oraz 

podkreślające wartość czytania. Wcześniej zapoznali się z pla-

katami o tematyce czytelniczej z naszej biblioteki oraz wybrany-

mi złotymi myślami o roli czytania w życiu, co stanowiło ważną 

inspirację do samodzielnej pracy. Najlepsze prace zostały 

umieszczone na gazetkach, gdzie podziwiać je mogli uczniowie, 

nauczyciele oraz rodzice. Część prac wzięła także udział w po-

wiatowym konkursie na plakat promujący czytelnictwo. 

WYSTAWA PLAKATÓW 
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W roku harcerskim 2015/2016 harcerze wzięli udział w wielu imprezach. 

- bieg INO 

- Andrzejki harcerskie   

- udział w I Hufcowym Biwaku Niepodległościowym w Łańcucie w dniach 10 – 11 listopada 2015. Naszą 

drużynę reprezentowało 18 harcerzy.  

- udział w konkursie recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” oraz konkursie plastycznym „Harcerz – współ-

czesny patriota” – gdzie druhna  Weronika Ciężkal zdobyła III miejsce- konkurs powiatowy 

- wyjazd do Krakowa 13 grudnia   po Betlejemskie Światło Pokoju  

-  przekazanie światełka 20 grudnia 2015 w kościele w Husowie 

- udział 4 harcerek (w terminie 21 – 24 lutego 2016 ) w zimowisku w Zakopanem. 

- biwak Szczepu 11-13 marca 2016 - 17 harcerzy 

Związek Harcerstwa Polskiego powstał w 1918 roku. Głównymi jego zasadami wychowania 

są: służba, braterstwo oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka. Pod-

czas przyrzeczenia harcerze ślubują pełnienie służby Bogu, Polsce i bliźnim. Droga harcerska od-

bywa się w czterech pionach: zuchy (6-10 lat), harcerki i harcerze (11-13 lat), harcerki i harcerze 

starsi (14-16 lat), wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat).  

 Zostawić świat odrobinę lepszym, niż się go zastało. 
Robert Baden-Powell 

W Husowie od wielu lat prężnie działają drużyny harcerskie zrzeszone w 

szczepie SILVA. 

Szczep drużyn husowskich „SILVA” 

- 2 DSH Buki im. Wincentego Stysia – drużynowa -  Patrycja Bar pwd. 

- 3 DH Dąbrowa im. Jana Raka – drużynowa – Edyta Czepielewska pwd. 

- 5 DW „Knieja” – drużynowy – Mateusz Krupiński pwd. 

- funkcję szczepowego pełni Marek Ożóg hm. 
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„PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT”:  

ZAJĘCIA SPORTOWO – REKREACYJNE  DLA DZIECI  

I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU TENISA STOŁOWEGO 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 

Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów oraz Zespół Szkół im. Jana Raka  

w Husowie zorganizowali zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży  

z zakresu tenisa stołowego. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu  

z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Program „Profilaktyka poprzez sport” obejmuje: 

Zorganizowanie treningów dla dzieci i młodzieży od 01.06.2016r. do 28.10.2016r. 

Szkolenie sportowe obejmuje cykl 70 godzin treningów w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. 

Jana Raka w Husowie. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. 

Zorganizowanie otwartego treningu z profesjonalnymi zawodnikami i trenerami. Zajęcia poka-

zowe przeprowadzą: 

Tomasz Lewandowski - mistrz Polski w grze pojedynczej w kategoriach wiekowych: żak, mło-

dzik, kadet, junior oraz młodzieżowiec. Dwukrotny złoty medalista mistrzostw Polski senio-

rów w grze podwójnej. Najskuteczniejszy zawodnik Ekstraklasy mężczyzn w sezonie 2006/-

2007 (bilans gier: 24 zwycięstwa – 7 porażek).  

Karol Paśko - absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego – kierunek: Wychowanie Fizyczne (2004 

– 2009). Wielokrotny medalista mistrzostw Polski i mistrzostw województwa w kategoriach 

młodzieżowych. Srebrny medalista Akademickich Mistrzostw Polski (2006).  

Zorganizowanie Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży. 

 

Zakończeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych będzie Gminny Turniej Tenisa Stołowego. 

Udział w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków w Zakładzie  

Karnym w Rzeszowie – Załężu. 

Uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach profilaktycznych na terenie Zakładu Karnego w 

Rzeszowie – Załężu. Zajęcia obejmują:  

wykład koordynatora ds. zajęć profilaktycznych; 

spotkanie z osadzonymi za handel narkotykami i innymi używkami oraz za przestępstwa 

popełnione w wyniku innych uzależnień; 

projekcja filmu Macieja Słysza (pedagoga i wychowawcy więziennego) pt. „Za pięć dwu-

nasta”, realizowanego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie – Załężu. 

 

Szczegółowy harmonogram oraz wszystkie informacje dotyczące projektu 

 dostępne będą na stronach:  

www.husow.pl, www.szkolahusow.pl, www.facebook.com/husowpl. 

http://www.husow.pl
http://www.szkolahusow.pl
http://www.facebook.com/husowpl
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 4 czerwca 2016 r. uczniowie klas 1, 2, 3 Szkoły Podstawowej zapro-

sili do szkoły rodziców, aby wyrazić swoją miłość poprzez przygotowany 

program artystyczny. Goście, w których gronie znaleźli się przedstawiciele 

władz samorządowych – wójt Pan Tadeusz Bar, zastępca wójta Pan Tade-

usz Trojnar oraz dyrektor Zespołu Szkół Pani Halina Harmuszkiewicz, obejrzeli program arty-

styczny składający się z dwóch części. 

 Pierwszą część stanowiły życzenia, piosenki i taniec dedykowane rodzicom. Drugą część 

stanowiło przedstawienie ukazujące negatywne skutki palenia papierosów. Po części artystycznej 

Pani Dyrektor wręczyła nagrody oraz wyróżnienia w konkursie plastycznym w zakresie profilakty-

ki uzależnień od nikotyny „Nie pal przy mnie, proszę”. Po wręczeniu nagród uczniowie wraz z ro-

dzicami udali się na poczęstunek, który zakończył to udane spotkanie. 

Uczniowie klas 1b i 2b w profesjonalnym pokazie udzielania pierwszej pomocy  

Uczniowie uczestniczyli w profesjonalnym pokazie udzielania pierwszej pomocy prowadzonym poprzez 

wykwalifikowanych ratowników medycznych. Panowie pokazali dzieciom jak należy postępować w sytuacjach 

zagrażających życiu. Dzieci na zajęciach nauczyły się podstawowych zasad udzielania pomocy osobom po-

szkodowanym. Każdy obecny na pokazie mógł w ćwiczeniach praktycznych wczuć się w sytuację osoby poszko-

dowanej bądź ratującej życie. Ratownicy zaprezentowali także wyposażenie karetki pogotowia ratunkowego. 
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 W telegraficznym skrócie 

 W listopadzie 2015 dwoje 

uczniów gimnazjum: Gabriela Inglot z 

klasy I oraz Jakub Bembenik z klasy III 

a, wzięło udział w kolejnej edycji po-

wiatowego konkursu wiedzy o krajach 

anglojęzycznych Culture Twister dla 

gimnazjalistów. Konkurs ten jest orga-

nizowany przez nauczycieli języka an-

gielskiego w Zespole Szkół im. Mikołaja 

Kopernika w Łańcucie.  

 Jednym z głównych działań ekologicznych po-

dejmowanych przez szkolne koło LOP jest zbiórka surowców 

wtórnych, którą prowadzimy już od wielu lat. 

Zbieramy : 

- makulaturę, 

- zużyte baterie. 

Prowadzimy też zbiórkę karmy, kaszy, makaronu dla Schroni-

ska "Kundelek" w Rzeszowie. 

Ponadto redagujemy gazetkę szkolną i organizujemy Dzień Zie-

mi. Uczennica klasy I gimnazjum Gabriela Inglot wzięła udział 

w kuratoryjnym konkursie z biologii i zakwalifikowała się do 

etapu rejonowego. 

Konkursy  

językowe 

Ekologia w szkole 

Wycieczka do stadniny w Tarnawce  

Na wycieczkę do stadniny koni w 

Tarnawce dzieci z Górnicy udały się by 

oglądać konie w zagrodzie i obserwo-

wać ich zachowanie. Uczniowie poznali 

zwyczaje i sposób życia zwierząt, zapo-

znali się ze sprzętem jeździeckim. Bar-

dzo ciekawą atrakcją dla wycieczkowi-

czów była prezentacja nowoczesnych 

sprzętów rolniczych. Po intensywnym 

zwiedzaniu wszyscy udali się na wspól-

ną zabawę na boisko szkolne w Tarnaw-

ce.  

Wyjazd do sali zabaw w Kraczkowej oraz 

wycieczka do Sali zabaw Kolorado w Kraczkowej 

Dzieci w sali zabaw KOLORADO uczestniczyły w warszta-

tach plastycznych na których robiły świąteczne ozdoby. Po ich wy-

konaniu swoje prace powiesiły na specjalnie przygotowanej tabli-

cy. W dalszej części wyjazdu uczniowie bawili się na sali zabaw 

korzystając z przeznaczonych do tego sprzętów. 

Uczniowie klasy I „b” i II „b” udali się do pracowni „Pani 

Wiosny”, by zaprojektować barwne kapelusze. Dzieci zaprezento-

wały swoje prace w pokazie mody. Każdy uczestnik wycieczki 

otrzymał certyfikat osobistego projektanta Pani Wiosny. Po inten-

sywnej pracy wszyscy projektanci udali się na salę zabaw. 
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II miejsce w  turnieju piłki siatkowej dziewcząt w Krzemienicy 

Powiatowy konkurs tenisa stołowego dziewcząt 

Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju na Górnicy 

Mikołaj w Tarnawce 
Ślubowanie przedszkolaków i pierwszoklasistów w Tarnawce 

Biuletyn informacyjny Zespołu Szkół w Husowie im. Jana Raka      www.szkolahusow.pl 
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