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Drodzy Czytelnicy! 

Po roku powraca gazetka szkolna w tradycyjnej wersji. Skład redakcji 
rozszerzył się o koleżanki i kolegów z klasy piątej, którzy ochoczo zabrali się 
pracy i już w tym numerze będziecie mogli zobaczyć efekty ich działań. Mamy 
nadzieję, że będziecie nadal podsuwać nam ciekawe pomysły. Zapraszamy
udziału w konkursie z nagrodami. Ponownie uruchomiamy skrzynkę 
redakcyjną, która znajduje się na parterze naprzeciw pokoju nauczycielskiego. 
Do niej możecie wrzucać wszystkie swoje uwagi i tematy gazet
artykułów. 

==========================================================

Kalendarium 
5 listopada - Dzień postaci z bajek 

9 listopada - Europejski dzień 
wynalazcy 

10 listopada- Dzień jeża  

13 listopada - Dzień placków 
ziemniaczanych 

16 listopada - Dzień tolerancji 

18 listopada - Urodziny dziadka 
Mroza 

19 listopada - Dzień toalet  

22 listopada - Dzień kredki  

28 listopada - Dzień pocałunku  

30 listopada - Dzień białych skarpet                              wybrała: Natalia Sołtysik
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Po roku powraca gazetka szkolna w tradycyjnej wersji. Skład redakcji 
którzy ochoczo zabrali się 

efekty ich działań. Mamy 
nadzieję, że będziecie nadal podsuwać nam ciekawe pomysły. Zapraszamy do 
udziału w konkursie z nagrodami. Ponownie uruchomiamy skrzynkę 

na parterze naprzeciw pokoju nauczycielskiego. 
tematy gazetkowych 

Redakcja 

========================================================== 

wybrała: Natalia Sołtysik        



 

 

Dzień Niepodległości
103. rocznica odzyskania niepodległości obchodzona była jak co roku 

11 listopada. Uczniowie naszej szkoły dzień wcześniej wzięli udział 
w Ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu” i odśpiewali wspólnie cztery 
zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. To niezwykłe wydarzanie było naszym 
hołdem wobec tych, którzy wywalczyli jej wolność i wobec tych, dzięki którym 
dziś możemy czuć się Polakami. 

CIEKAWOSTKI 

Każdy kraj ma swoje symbole narodowe. Rozpoznasz flagi tych państw?
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Kącik Literata 
Jesień 

Gabriel Buczek 

W każdym lesie wśród zieleni, 

zawsze mowa o Jesieni. 

Jesień złota, Jesień piękna  

i zawiera ważne święta. 

 
Października czternastego, 

złość omija ucznia każdego. 

Jest to Dzień Nauczyciela, 

wtedy wszędzie radość się powiela. 

 
Jedenasty Listopada, 

taki w roku dzień wypada. 

Jest to Dzień Niepodległości, 

kiedy walczyliśmy o swoje włości. 

 
Tak więc Jesień jest przepiękna 

i zawiera ważne święta. 

Są też liście kolorowe 

i ludziki kasztanowe. 

 

 

 

 

Dzień Niepodległości 

Gabriel Buczek    

11 listopada jest Dzień Niepodległości, 

dla Nas, Polaków, dzień o dużej wartości. 

Flagi wtedy na domach wywieszamy, 

hymn Narodowy Polski śpiewamy. 

 

103 rocznicę w tym roku obchodzimy, 

z tego powodu bardzo się cieszymy. 

W 1918 roku Niepodległość uzyskaliśmy, 

i po dzień dzisiejszy ją utrzymaliśmy. 

 

Przez 123 lata Polski nie było, 

wtedy Nam okropnie się żyło. 

Marszałek Piłsudski walczył w tamtych 
latach, 

kiedy Polski nie było na mapach. 

 

By uczcić poległych za Nasz wolny kraj, 

wieczny spoczynek o Boże im daj. 

My będziemy o nich pamiętali, 

za cenę życia wolność nam dali. 
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Halloween 

… po angielsku  

W Wielkiej Brytanii Halloween obchodzi się 31 października- dzień przed 
Świętem Zmarłych. 
        Jedna z tradycji na Halloween to zbieranie cukierków w sąsiedztwie. 
Podobnie jak w USA, dzieci przebierają się wtedy za najbardziej przerażające 
postacie, takie jak zombie, duchy, wampiry, czarownice itp. Następnie w 
grupach spacerują od domu do domu, pukają do drzwi swoich sąsiadów 
wołając “Trick or treat!”, co w języku polskim oznacza „cukierek albo psikus!”. 
Jeżeli domownik nie ma dla nich żadnych cukierków, powinien być 
przygotowany, bo przebierańcy czasami zrobią psikusa np. pomalują drzwi 
kredą. Późnym wieczorem, kiedy dzieci pójdą spać, odbywają się  imprezy 
halloweenowe, oczywiście uczestnicy są przebrani. Zbieracze cukierków 
najczęściej ubierali się jako potwory. Nie tylko można dostać słodkości - 
czasami nawet można otrzymać pieniądze!  

Najbardziej charakterystycznym atrybutem związanym z sezonem 
jesiennym i Halloween jest dynia. Sezon na dynie przypada na przełom 
września i października. Dlatego nawet bardzo duże warzywa można w tym 
czasie kupić w okazyjnej cenie. Są idealne do wycinania i dekorowania domu. 
Z dyni tradycyjnie tworzy się straszny lampion! Aby wykonać lampiony z dyń 
zwane po angielsku Jack-o-lanterns, należy najpierw wyciąć przykrywkę - koło 
w części ogonka dyni. Przez ten otwór można z łatwością wyciągnąć miąższ 
warzywa ręką lub dużą łyżką. Tak oczyszczona dynia gotowa jest do 
wystrugania groźnego wyrazu „twarzy” (wcześniej można narysować wstępny 
projekt ołówkiem na dyni). Następnie przy użyciu ostrego noża wycina się 
oczy, zęby i co podpowiada wyobraźnia. Na sam koniec wstawia się do środka 
dyni małą świeczkę (lub na baterie świeczkę) i gotowe!  
      W Polsce się niestety nie obchodzi Halloween, i mam nadzieję, że kiedyś 
ludzie zaczną obchodzić to święto!  

Własnymi spostrzeżeniami podzieliła się: 
Lila Rygiel 

 



 

 

… po polsku  

Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90
i od samego początku budziło wiele kontrowersji. W kraju, w którym 
największą wspólnotą wyznaniową są katolicy, zwrócono uwagę na staro 
celtyckie i pogańskie korzenie tego święta.  

Halloween kojarzono z elementami okultyzmu, mrocznymi 
symbolami, motywami duchów, demonów, czarownic, zombie,
czaszek, czarnych kotów, nietoperzy, krwi… Również termin obchodzenia 
święta: 31października, a więc dzień przed Dniem Wszystkich Świętych i 
Dniem Zadusznym, przyczynił się do negatywnego jego odbioru. 

W tradycji polskiej do śmierci podchodzono z szacunkiem, 
kultywowano świętych, pamiętano o zmarłych, modląc się na ich grobach i 
zapalając na nich znicze 1 listopada. Nie śmiano się z niej. Uważano, 
ona etapem drogi, prowadzącej do Zmartwychwstania. Święto
traktowało śmierć z przymrużeniem oka, było więc zagrożeniem dla polskiej 
kultury i chrześcijańskich zwyczajów. Obecnie święto Halloween w Polsce 
nadal nie jest tak popularne, jak w innych krajach. Jednak coraz częściej 
organizowane są imprezy, czy domówki halloweenowe w większych 
miastach, których uczestnicy, nie tyle wierzą w duchy, magię czy diabelskie 
moce, co chcą się po prostu powygłupiać i spędzić razem czas. Bardziej 
popularne są odbywające się w tym czasie Bale Wszystkich Świętych, a osoby 
biorące w nich udział, przebrane za swoich ulubionych świętych lub patronów 
wyruszają na ulice miast, tworząc barwne Korowody Świętych lub bawią się w 
przedszkolach, szkołach, salach, tańcząc oraz  słuchając ciekawych, dawnych 
opowieści. 

wyszukał: 
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Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90-tych XX wieku  
budziło wiele kontrowersji. W kraju, w którym 

zwrócono uwagę na staro 

elementami okultyzmu, mrocznymi 
symbolami, motywami duchów, demonów, czarownic, zombie, trupich 
czaszek, czarnych kotów, nietoperzy, krwi… Również termin obchodzenia 
święta: 31października, a więc dzień przed Dniem Wszystkich Świętych i 

negatywnego jego odbioru.  
W tradycji polskiej do śmierci podchodzono z szacunkiem, 

świętych, pamiętano o zmarłych, modląc się na ich grobach i 
śmiano się z niej. Uważano, że jest 

ona etapem drogi, prowadzącej do Zmartwychwstania. Święto Duchów, które 
traktowało śmierć z przymrużeniem oka, było więc zagrożeniem dla polskiej 

Obecnie święto Halloween w Polsce 
Jednak coraz częściej 

organizowane są imprezy, czy domówki halloweenowe w większych 
których uczestnicy, nie tyle wierzą w duchy, magię czy diabelskie 

powygłupiać i spędzić razem czas. Bardziej 
Świętych, a osoby 

lubionych świętych lub patronów 
wyruszają na ulice miast, tworząc barwne Korowody Świętych lub bawią się w 

słuchając ciekawych, dawnych 

wyszukał: Kamil Prorok 
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Poznajmy się… 
W kolejnej odsłonie ciekawych postaci związanych z naszą szkołą prezentujemy wywiad  
z nauczycielem historii Panem Stanisławem Penarem, który przeprowadziły Martyna Bigos  
i Natalia Sołtysik. 

REDAKCJA: Jak długo pracuje Pan w naszej szkole? 
Pan Stanisław Penar: W naszej szkole pracuje od 1991 roku, a więc minęło już 
trzydzieści lat jak zacząłem tu pracę. 
R.: Czy praca nauczyciela jest łatwa czy trudna? 
Pan S.P.: Nie mogę jednoznacznie powiedzieć, ponieważ są chwile, że jest trudno. 
Możemy mieć wiele trudności w szkole, praca bywa czasem uciążliwa, ale nie 
zamieniłbym mojej pracy na żadną inną. Myślę sobie, że kiedy chodziłem już do 
liceum od razu wiedziałem, że chce zostać nauczycielem. Wynikało to między innymi 
z tego, że byłem drużynowym drużyny harcerskiej, pracowałem z młodzieżą, z moimi 
kolegami, koleżankami i to spowodowało między innymi, że postanowiłem zostać 
nauczycielem. 
R.: Jest Pan opiekunem drużyny harcerskiej, mógłby Pan nam coś o niej powiedzieć? 
Pan S.P.: Odnowiona drużyna harcerska w przyszłym roku będzie miała dziesięć lat, 
ale drużyna harcerska tutaj działała już bardzo, bardzo długo. Te osoby, które do 
drużyny harcerskiej należą wiedzą, że mogą się tam wielu rzeczy nauczyć: 
patriotyzmu, bycia z innymi ludźmi. Młodzi ludzie zostają zastępowymi. Harcerstwo 
to jest wychowywanie młodych przez młodych, ale oprócz tego w harcerstwie 
można: bywać na biwakach, jeździć nas obozy, uczyć się różnych technik harcerskich, 
a przede wszystkich uczyć się tego, by być dobrymi ludźmi. 
R.: Słyszałyśmy, że doskonale zna Pan historię Rymanowa. Może mógłby Pan 
powiedzieć jakąś ciekawostkę, która zaciekawi naszych czytelników? 
Pan S.P.: Nie wiem, czy znam doskonale. Rymanów w tym roku obchodzi 645 rocznicę 
swoich urodzin, tak naprawdę lokacji. Został założony 15 marca 1376 roku  
i ciekawostką jest to, że założyciel – ten, który nadał prawa lokacyjne naszej 
miejscowości jednocześnie tego samego dnia założył niedaleką wieś Lubatową. 
Kolejną ciekawostką jest to, że w Rymanowie był zamek niedaleko kina czy domu 
kultury, prawdopodobnie nawet w tym samym miejscu. Pamiątki można znaleźć do 
dzisiaj m.in. kamienie, które są wmurowane przy wejściu do dzisiejszej wikarówki. 
Kolejną ciekawostką jest również to, ale może nawet już sprawą bardzo znaną, że z 
Rymanowa pochodził laureat Nagrody Nobla żydowski fizyk Izydor Izaak Rabi.  



 

 

W niedalekim Rymanowie Zdroju przybywali wspaniali ludzie m.in. Stanisław 
Wyspiański patron naszej szkoły, a przy okazji poeta, malarz, twórca. W Rymanowie 
Zdroju leczyły się znane osoby również z dworu cesarskiego austriackiego, bywał 
również kardynał Karol Wojtyła ze studentami. Jest sporo takich ciekawostek. Osoby 
bardziej zainteresowane odsyłam do książki pt. „Rymanów dzieje miasta i zdroju”.
R.: Jakie jest Pana hobby? 
Pan S.P.: Mam ich kilka, lubię jeździć na nartach, mam skuter, a takim moim hobby 
od lat kilku jest tzw. karawaning. Co to znaczy - jest to taka dziedzina turystyki, która 
polega na tym, że można w różne miejsca pojechać z przyczepą kempingową. Mam 
taką przyczepę kempingową i jest to dla mnie niezwykła frajda. Oprócz tego bardzo 
lubię majsterkować. 
R.: Jakie zwiedził Pan kraje i do jakich chciałby Pan pojechać albo polecieć?
Pan S.P.: Zdarzyło mi się już być w kilku krajach europejskich, również także i poza 
Europą, ale takim moim wielkim marzeniem, które może się kiedyś spełni jeszcze jest 
zwiedzenie zamków nad Loarą we Francji. To jest takie moje marzenie, które mam 
nadzieję się uda zrealizować. 
R.: Czy chciałby Pan na zakończenie powiedzieć coś czytelnikom naszej gazetki
Pan S.P.: Żebyście czytali nie tylko naszą gazetkę, ale także książki, bo czytanie 
pobudza wyobraźnię. Przenosi nas w zupełnie inne miejsca, kiedy wyobrażamy sobie 
historie bohaterów, o których czytamy, a już tak ze szkolnego punktu widzenia uczy 
bardzo ortografii. Osoby, które czytają dużo książek najczęściej nie robią błędów 
ortograficznych. No i ogólnie bardzo się cieszę, że taka gazetka jest w naszej szkole.
R.: Dziękujemy bardzo. 
Pan S.P.: Proszę bardzo. 

 
Jak się uczyć 
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Na jesienne wieczory 
 Najgorsza jest nuda! Jeśli już wszystko zrobiłeś, o co prosili cię rodzice, 
odrobiłeś zadanie, posprzątałeś pokój i nadal nie wiesz, co ze sobą zrobić, bo 
bezmyślnie oglądasz jakiś program telewizyjny, skorzystaj z propozycji Kamila. Może 
czytanie książek nie jest dziś modne, ale jeżeli znajdziesz taką, która wciągnie cię w 
swój świat, zatopisz się w nim całkowicie. 

 
Joachim Friedrich – „4 ½ przyjaciela i tajemnica zniknięcia biologicy” 

  
Tę książkę czytałem jakiś czas temu, a nadal z uśmiechem wspominam jej treść. 
Dlaczego? 
Po pierwsze – opowiada ona o grupie przyjaciół: 
Friedhelmie, Kalle, Rzodkiewie i Stefce, którzy chodzą do 
tej samej szkoły i bardzo lubią rozwiązywać zagadki. 
Założyli nawet biuro detektywistyczne „Kalle i Spółka”, 
w którym prężnie działają, chociaż, jak dotąd, 
nieskutecznie. 
Po drugie – opisane są w niej losy pewnego psa, który ma 
potarganą sierść, odgryziony kawałek ucha, braki w 
uzębieniu, a mimo to nadal jest ładny i nie ma problemu 
ze znalezieniem nowego właściciela. 
Po trzecie – jedną z bohaterek książki jest biologica, która 
wstawia uczniom pały z testów, nigdy się nie uśmiecha i 
nie opowiada o sobie, jest dziwna, tajemnicza, i z każdym 
dniem wygląda piękniej. Pod szkołę zajeżdża najpierw 
starym gratem, później nowym porsche, a następnie rowerem, aż w końcu pewnego dnia 
znika. 
Prawdziwa zabawa zaczyna się, gdy detektywi i ich pies, którzy już od dawna śledzą 
swoją nauczycielkę, zaczynają łączyć ją i jej tajemnicze zniknięcie z napadem na bank… 
i trwa aż do finału, który dla wszystkich jest zaskoczeniem. 
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Jesienny przepis 

Jesień to bardzo dobry czas, na rozwijanie swoich talentów kulinarnych. Z tej 
okazji mam dla Was smaczny i prosty przepis na babeczki bananowe. 

Czy wiesz, że banany są doskonałym źródłem potasu i magnezu, które 
dostarczają energii naszemu organizmowi. 

Składniki na 12 sztuk: 

 3 duże lub 4 mniejsze dojrzałe banany 
(najlepiej przejrzałe), rozgniecione 

 75 g masła, roztopionego I wystudzonego 
 3/4 szklanki drobnego cukru do wypieków 
 1 jajko 
 1 łyżeczka sody oczyszczonej 
 szczypta soli 
 1,5 szklanki mąki pszennej 
 kawałki czekolady 

Sposób przygotowania: 

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Mąkę i sodę 
oczyszczoną wymieszać, przesiać i odłożyć. 

W przepisie tym nie trzeba używać miksera. W dużym naczyniu wymieszać 
roztopione masło z rozgniecionymi bananami (wystarczy rozgnieść je widelcem lub 
tłuczkiem do ziemniaków). Wmieszać cukier i lekko roztrzepane jajko. Na końcu 
dodać mąkę wymieszaną z sodą i szczyptą soli. Wymieszać widelcem lub rózgą 
kuchenną, tylko do połączenia się składników. 

Ciasto przełożyć do formy na muffinki. Do każdej włożyć jedną kostkę czekolady.  

Piec przez 25-30 minut w piekarniku nagrzanym do 170°C.Smacznego!!! 

Martyna Bigos 
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Andrzejkowe wróżby 
Andrzejki - wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, 

czyli w wigilię świętego Andrzeja - patrona Szkocji, Grecji i Rosji  jest ich 
świętem narodowym. Kiedyś święto to było obchodzone wyłącznie przez 
niezamężne dziewczyny. Andrzejki były traktowane bardzo poważnie, jak  
i wróżby z nimi związane. Dziś możemy obchodzić je wszyscy, organizowane 
są różne karnawały, zabawy i bale. Do najbardziej znanych wróżb należy lanie 
wosku przez klucz. Dzieci i młodzież także mogą dobrze się bawić w 
andrzejkowy wieczór, czyli ostatni dzień przed Adwentem. 

Do innych ciekawych zabaw można zaliczyć andrzejkowe wróżby czy 
odczytywanie znaczenia wylosowanych przedmiotów ukrytych np. pod 

małymi pojemnikami. 
 

 
Fajną zabawą są też wróżby 

ukryte w ciasteczkach. Można je 
napisać na karteczkach i włożyć do 
kruchych ciasteczek przed ich 
upieczeniem. Później losujemy ciastko, 
rozłamujemy je i możemy odczytać 
wróżbę. 

 Zabawa w gronie przyjaciół 
zawsze będzie udana, jeżeli potraktujemy ją z przymrożeniem oka, bo 
przecież nasza przyszłość zależy tylko od nas. 
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ZADANIE KONKURSOWE 
Odpowiedz na pytania, które mają związek z tematyką poruszaną 
w tym numerze gazetki  i wrzuć odcięty kupon do skrzynki 
redakcyjnej. Spośród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy 
nagrodę – żeton na zakupy w szkolnym automacie. 

 
Którą rocznicę niepodległości obchodzi w tym roku nasz kraj? 
………………………………………………………………………………………………………. 
Jaką książkę polecamy do przeczytania w jesienny wieczór? 
………………………………………………………………………………………………………. 
Jakie miejsce chciałby odwiedzić bohater naszego wywiadu? 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………… KLASA: ………. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr 1/11 gazetki szkolnej przygotowali członkowie redakcji 
pod opieką p. Beaty Miszczyk 

Skład redakcji: Gabriel Penar, Gabriel Buczek, Martyna Bigos, Natalia Sołtysik, 
Liliana Rygiel, Kamil Prorok, Filip Taras, Karolina Sobieraj 

Wykonanie okładki: Liliana Rygiel 
Skład gazetki do druku: Gabriel Penar 

W  gazetce zostały wykorzystane zdjęcia dostępne na stronach internetowych. 
 

Umieszczanie materiałów na stronie internetowej: p. Jakub Wojtowicz 
Spotkania Redakcji – środa, godz. 7.15 – 7.55, s. 111 

 
e-mail: gazetka.zsp.rym@interia.pl 

Wszystkie uwagi i propozycje możecie przekazać także do skrzynki redakcyjnej  
(w holu, na parterze szkoły) 

 


