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Drodzy Czytelnicy! 

 Od dwóch lat mamy przyjemność redagować dla Was szkolną 
gazetkę „Skrzydlate słowa”. Był to czas ciekawych doświadczeń 
spędzonych w szkole i poza jej murami. 

Ostatnie dwa numery ze względu na naukę zdalną ukazały się 
tylko w wersji elektronicznej na stronie naszej szkoły. Podobnie jak  
w ubiegłych latach dziękujemy Wam za życzliwość i życzymy udanego 
roku szkolnego i szybkiego spotkania w klasach i na szkolnych 
korytarzach. 

Redakcja 
 

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

 
W nowym roku … inaczej 

 
 Nowy rok szkolny zaczął się tak samo jak wszystkie inne 

do tej pory – 1 września…, ale jakoś inaczej, bo bez wspólnej akademii  
i spotkań na auli. Wszyscy cieszyliśmy się ze spotkania z dawno 
niewidzianymi kolegami i koleżankami. Wkrótce okazało się, że nie 
zdążyliśmy za bardzo się sobą nacieszyć, bo po raz drugi musieliśmy 
przejść na zdalne nauczanie. Widujemy się… na ekranach monitorów, 
ale już zdążyliśmy zatęsknić za nauką w szkole.  Mamy nadzieję, że czas 
pandemii niebawem minie i znów będzie jak „dawniej”, a szkoła na 
nowo ożyje dźwiękiem dzwonka i codziennym gwarem. 
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WYDARZYŁO SIĘ… 
 
Mimo tego, że wiele ważnych wydarzeń już za nami, warto o 

nich pamiętać. 
1. 09 – rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. 
30. 09 – Dzień Chłopaka. 
14. 10 – Dzień Edukacji Narodowej. 
1. 11 – Wszystkich Świętych. 
11. 11 – 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
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Z ŻYCIA WZIĘTE… 

Maskarada, czyli czas pandemii 

Ciepły,  jesienny dzień na deptaku w małym uzdrowisku. Wesoło, bardzo 
wesołe rozmowy, wesołe śmiechy i przemieszczające się gromady ludzi. 

Idą blisko, niektórzy trzymają się za ręce, inni idą powoli, bo w rękach 
trzymają kubki z wodą mineralną, którą popijają ze smakiem. Pełny relaks i luz. 
Rozglądam się ciekawie i nagle wzrok mój pada na ławkę, taką zwykłą, których stoi 
tu wiele. Szeroko rozstawione, by utrzymać dystans dla osób, które chcą tu przysiąść  
i chwilę odpocząć, a muszą utrzymać bezpieczny odległość, bo to przecież zaraza- 
wirus. Takie są zalecenia. Wracam do tej ławki, którą wybrały moje oczy. 

Siedzą tu dwie harcerki w mundurkach. Wyglądają na 12 - 13 lat. Trzymają 
w rękach tekturowe pudełka wypełnione jednorazowymi maskami ochronnymi. Na 
oparciu ławki napis: „Za darmo! Chrońmy się przed pandemią! Chrońmy siebie  
i innych! Zapraszamy!” 
Na buziach mają maseczki założone prawidłowo, zakrywające nos i usta. Odruchowo 
dotknęłam swoją maskę i sprawdziłam, czy jest skuteczna. 
Podeszłam do nich powoli. 

- Piękna akcja, czy przychodzą tu bezmaskowcy? – zapytałam cicho. 
W oczach ich pojawił się lekki uśmiech. 
- Kilka rozdałyśmy, ale nie wszyscy to rozumieją. – odrzekły. 
- Większość ludzi nas wyśmiewa, nie tylko młodzi. Miała być to akcja 

edukacyjna, ale jakoś nie wychodzi. Mamy jeszcze nadzieję! 
- Jest nam przykro, bo naszej koleżanki babcia tę zarazę przepłaciła życiem, 

stąd nasz pomysł – kontynuowały. 
Zrobiło mi się bardzo smutno i na chwilę zamilkłyśmy.  
- Proszę posłuchać - odezwały się dziewczyny. - Idź i weź z 5 masek na 

zapas.  
- Czy wierzycie w te bzdury? Wirusa nie ma! To strachy! 
Dwie roześmiane bez masek panie przeszły obok i nawet nie spojrzały w 

naszą stronę. 
- Wysłuchujemy też brzydkie uwagi, ale trzymamy język za zębami. 

Będziemy tu jeszcze trochę, może znajdzie się więcej mądrych ludzi, którzy 
zrozumieją nas! 
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- Powinni tu być tu strażnicy i wlepiać mandaty, ale to jeszcze bardziej 
rozjuszy niektórych ludzi. Tylko jedna starsza pani podeszła do nas, zabrała maseczkę 
i podziękowała! Tylko jedna!- dodała rezolutna harcerka. 

Zaczęła mieszać się we mnie złość z bezsilnością, bo zjawił się jeszcze jeden 
przemądrzały mężczyzna: 

- My tu jesteśmy, żeby odpocząć, a nie, żeby nas pouczać i straszyć. Ja nie 
znam ani jednej osoby, która by umarła! 

- No widzisz, ręce opadają. – wyszeptała jedna z harcerek 
- Też chcę im pomóc, może napiszę coś więcej o tej przeklętej zarazie i 

zamieszczę to na gazetkach we wszystkich sanatoriach.- powiedziałam. 
- Bardzo dziękujemy- odrzekły. 
Dziewczęta powiedziały mi, że jeszcze się tu pojawią i dołączy do nich 

więcej koleżanek. Maskarada bezmaskowców przesuwała się po deptaku rozkosznie 
zadowolona, bo przecież ich nie dotyczą takie nieszczęścia… 
I oby nie! 

 
Harcerki zgodziły się zostać bohaterkami mojego reportażu. 

Agata Sabik 
 

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

fontanna w Rymanowie-Zdroju 
  

Od początku wakacji w Rymanowie - Zdroju mieszkańcy i turyści 
odwiedzający uzdrowisko mogli korzystać z nowego basenu. To świetna 

zabawa dla całej rodziny. Dla dzieci  
przygotowano dużo  atrakcji, a dla 
dorosłych i seniorów basen 
rekreacyjny i pływacki. 
 Inna ciekawą atrakcją jest 
odnowiona fontanna w rymanowskim 
parku. Szczególnie pięknie wygląda 
wieczorem, gdy mieni się wieloma 
barwami.   

Lena. Wołczańska 

fot. M. Wołczańska 
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Powitanie jesieni w plenerze 
 

Pogoda we wrześniu sprzyjała wycieczkom po najbliżej okolicy. Prawie wszystkie 
klasy ze szkoły podstawowej postanowiły skorzystać z okazji i pospacerować po 
Rymanowie-Zdroju, Kalwarii, a nawet dojść do kościołka w Klimkówce. Oto relacja 
z jednej z wypraw. 
 

Pod koniec września poszliśmy na pieszą wycieczkę klasową na 
rymanowską Kalwarię. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas 6a, 6b 
ze Szkoły Podstawowej w Rymanowie. Naszym celem był spacer po 
okolicznych wzgórzach oraz plener malarski.  
  Rano udaliśmy się w stronę wzgórza Kalwarii. Mijaliśmy 
zabudowania, aby na wzgórzu odpocząć i zostawić swoje rzeczy. 
Następnie udaliśmy się w dalszą drogę. Podziwialiśmy piękne widoki, 
widoczne z oddali wiatraki i jesienną przyrodę. Duże zainteresowanie 
uczestników sprawiły pasące się na łące konie. Potem wszyscy 
wzięliśmy udział w plenerze malarskim. Każdy malował krajobraz. Na 
swoim obrazku uwieczniłam przepiękne cieniowanie niebo oraz trawę, 
na środku mojego obrazka było drzewo z zielonym tłem, zrobionym  
z wody i zielonej farby. Wszystkie nasze prace będziemy mogli obejrzeć 
na wystawie.  

Kolejnym punktem wycieczki były zabawy przy ognisku, na 
którym piekliśmy kiełbaski i ziemniaki. Bawiliśmy się w chowanego  
i berka, niektórzy odpoczywali na rozłożonych kocach. 

Wycieczkę uważam za udaną. Sprzyjała nam słoneczna pogoda 
wiał lekki wietrzyk. Był to miło i przyjemnie spędzony czas. 

 
Sobieraj Karolina 
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Gabriel Buczek 

Jesień 

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. 
 
 
 
4 października obchodzony jest Dzień Dobroci dla Zwierząt – 
czworonożnym przyjacielu i tych, którzy potrzebują domu! 

 

 

 pamiętaj o swoim 
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Z perspektywy czworonożnego przyjaciela 

Kiedy moja pani przyszła do mnie tego ranka, oznajmiając mi, że jedziemy na 
wycieczkę, nie spodziewałem się niczego złego. Błąd. Zaczęło się od tego wielkiego 
blaszanego potwora, który nas pożarł. Na szczęście okazało się, że ten potwór nie jest 
aż tak groźny i że mój pan potrafi go ujarzmić. Potwór miał niezłą kondycję. Był szybki 
i nie zatrzymał się ani razu, do czasu, kiedy moja pani powiedziała: 
-Tu będzie dobrze. 
 Wysiadłem z moim panem. Wziął patyk i zaczął się ze mną bawić  
w aportowanie. Pobiegłem za patykiem przed chwilą rzuconym przez niego. Gdy już 
złapałem patyk i się obróciłem, zobaczyłem, że potwór odjeżdża z moimi 
właścicielami w środku. Nie wiedziałem, co robić. Wpadłem w panikę. Zacząłem 
biegać i szczekać. W końcu się zmęczyłem, skuliłem się pod drzewem i poszedłem 
spać. Gdy się obudziłem, zobaczyłem przed sobą kota. 
-Co tu robisz? - zapytał. 
 Streściłem mu to, co się stało. 
-Biedni właściciele- powiedziałem- Stracili panowanie nad potworem. 
 Zaczęliśmy z kotem spacerować rozmawiając na różne tematy. 
Dowiedziałem się, że kot też kiedyś miał dom i właścicieli, ale było mu tam źle więc 
uciekł. Biedny kot. Szliśmy już tak długo, że natrafiliśmy na dziwne miejsce pełne aut. 
Usiedliśmy więc na chodniku i rozmawialiśmy dalej. Nagle zauważyliśmy, że 
podchodzą do nas jacyś ludzie. Złapali nas i wsadzili do drugiego potwora jeszcze 
większego niż tamten. W środku były też inne psy i koty. Gdy się zatrzymaliśmy, 
wzięto nas i wsadzono do klatek w jakimś budynku. 
-Gdzie my jesteśmy?- zapytałem kota przestraszony. 
-Jesteśmy w schronisku- wyjaśnił i dodał- takim miejscu, do którego trafiają 
zwierzęta, które nie mają domu. 
 Będąc w schronisku najbardziej lubiłem bawić się z moim przyjacielem 
kotem. On rozumiał mnie najlepiej ze wszystkich. Mijały dni. Poznałem wiele nowych 
zwierząt. W końcu ktoś postanowił mnie zaadoptować. Cieszyłem się z tego bardzo. 
Nowy dom był fantastyczny i byłem tam szczęśliwy. Ale nigdy nie zapomniałem  
o moim przyjacielu kocie, za którym tak tęskniłem. Mam nadzieję, że on też znalazł 
nowy dom i jest szczęśliwy.  

Nika 
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Gabriel Penar 

Tajemnicze zjawisko  

W ostatnim numerze przed wakacjami rozpoczęliśmy publikację opowiadania  
z gatunku fantastyki autorstwa Gabriela Panera. Przypominamy część 1 oraz  
dodajemy nowy odcinek opowieści. 

Odcinek 1 „Dziwny Księżyc” 

Pewnego dnia, a dokładnie 20 kwietnia 2030 roku stało się w Rymanowie coś 
bardzo dziwnego. Otóż prawdopodobnie widziano na niebie, blisko Ziemi Księżyc, co 
nie byłoby samo w sobie dziwnym zjawiskiem, bo coś podobnego zdarzyło się 
ostatnio kilkanaście lat temu, ale ten Księżyc miał jakby… ogromne, czarne okulary, 
które zasłaniały część jego konturów.  

Na następny dzień nikt o niczym innym nie rozmawiał. Niektórzy zrobili nawet 
zdjęcia. Pan Wojciech przysłał swoje fotki do Urzędu Gminy. Takie zjawisko to niezła 
reklama! Niebawem na słupach ogłoszeniowych pojawiła się informacja: „Wczoraj 
zauważono dziwne zjawisko na niebie. Prosi się mieszkańców o przekazanie zdjęć do 
sekretariatu gminy”. 

 
Odcinek 2 „Prezent” 
Już kilka godzin później osób ze zdjęciami było ponad 20. Wieczorem we 

wszystkich wiadomościach, prawie na całym świecie, no bo w Afryce telewizorów  
i Internetu nie mają (chyba?) mówiono o naszej małej miejscowości. Tydzień później 
przyszła dziwna ogromna paczka z NASA, a w środku maszyna jak teleskop 
zwiększająca niebo o 567% , co pozwalało zobaczyć Księżyc z bardzo bliska.  

Na drugi dzień Księżyc pojawił się już dokładnie o 14:54:22, lecz było za jasno, by 
cokolwiek zobaczyć przez teleskop. Potem o 22:10 pracownicy gminy wyjęli 
ultrateleskop NASA z pudełka. Niestety i tym razem obserwacja nie powiodła się, 
ponieważ niebo przykryły chmury.  

Następnego dnia burmistrz postanowił zadzwonić do NASA i zapytać, czy może 
astronauci albo jakaś satelita coś niezwykłego zauważyli na księżycu?  

cdn. 
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WARTO ZOBACZYĆ! 

 
Energylandia to największy park rozrywki w Polsce. Park ten został otwarty  
14 lipca w 2014 roku. Park rozrywki zajmuje około 35 ha, ma 15 kolejek 
górskich. W 2016 roku w skład parku wchodzi również park wodny. 
Energylandia  jest podzielona na pięć stref tematycznych. Znajduje się tam 
około 80 atrakcji przeznaczonych dla każdego. Energylandia cały czas się 
rozwija i buduje coraz szybsze i większe kolejki górskie. Ma także kolejkę 
która, jest najszybsza w europie a druga na świecie.   

poleca: Lena Wołczańska 

…………………………………………………………………………………………. 

CIEKAWA KSIĄŻKI  
NA JESENNE WIECZORY 

 

1. „Kroniki Rodu Kane Czerwona piramida” to pierwsza część trylogii 
autorstwa Ricka Riordana. Opowiada o dwójce dzieci, których ojciec, 
egiptolog doktor Julius Kane uwalnia egipskiego bogaSeta. Carter i Sadie 
muszą zmierzyć się z mocami złego boga. 

2. „Baśniobór” to powieść autorstwa Brandona Mulla.  Głównymi bohaterami 
są Kendra i Seth, którzy wyjeżdżają na wakacje do dziadków. Szybko okazuje 
się, że miejsce gdzie przebywają jest magiczne a ich dziadek jest strażnikiem 
tajemniczego rezerwatu zwanego Baśnioborem. 

3. „Zbrodnia nie przystoi damie” to pierwsza część serii „Zbrodnia niezbyt 
eleganca” autorstwa Robin Stevens. Opowiada o dwóch dziewczynach Hazel 
Wong i Daisy Wells, które założyły w swojej szkole „Towarzystwo 
Detektywistyczne Wells & Wong” i muszą rozwiązać sprawę śmierci 
nauczycielki przedmiotów ścisłych panny Bell. 
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4. „Posłaniec burzy” to pierwsza część trylogii autorstwa J.C Cervantes.  
Opowiada o Zanie Obispo, który poznaje rzeczywistość, w której magia, 
fantastyczne stworzenia i bogowie faktycznie istnieją. 

5. „Igrzyska śmierci” to pierwsza część trylogii autorstwa Suzanne Collins. 
Książka opowiada o szesnastoletniej  Katniss Everdeen. Musi ona wziąć udział 
w niebezpiecznym turnieju, w którym stawką jest życie.  

 wybrała: Weronika Grygierzec 

Koszykarskie rozgrywki 

Sezon ligowy w pełni. Swoimi wrażeniami z kadry koszykarskiej naszego 
regionu podzieliły się reprezentantki naszej szkoły. 

Na początku października wraz z koleżankami z kadry, miałyśmy zagrać dwa 
mecze przeciwko innym drużynom i jeden przeciwko sobie nawzajem. 

Pierwszy mecz zagrałyśmy przeciwko sobie a mianowicie, podzieliłyśmy się na 
dwie drużyny:  

- dziewczyny z rocznika 2008 
- dziewczyny z rocznika 2007 

Starsze dziewczyny wygrały, lecz zaraz miałyśmy grać następny mecz już całą 
drużyną. Niestety przegrałyśmy z Wierzawicami, czego wcześniej się spodziewałyśmy. 
Ostatnia rywalizacja którą miałyśmy rozegrać odbyła się ze Stalową Wolą. Grało nam 
się dobrze i wygrałyśmy, choć mecz nie był łatwy.  

Pomimo zadowoleniu z wygranych, więcej emocji towarzyszyło nam podczas 
przegranej, na pewno gdy nadarzy się okazja na rewanż postaramy się jeszcze 
bardziej o wygraną. 

                                                                                   Milena Cypcar, Klaudia Oberc  
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Ciasto  Marchewkowe 
 
Składniki:                                                     

 300 g marchewki 
 3 jajka (w temperaturze pokojowej) 
 180 g cukru 
 3/4 szklanki oleju 
 250 g mąki 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 1/2 łyżeczki przyprawy do piernika 
 1/2 łyżeczki cynamonu 
 Można dodać na przykład orzechy, cukier puder  
 
        Sposób przygotowania: 
 
Jajka ubijamy. Stopniowo dodajemy 
cukier, cały czas miksujemy. 
Wlewamy olej, zmniejszając obroty 
miksera. Wsypujemy suche składniki: 
mąkę, przyprawę do piernika, 
proszek do pieczenia oraz cynamon. 
Lekko mieszamy za pomocą 
trzepaczki. Dodajemy także startą 
marchewkę na najmniejszych oczkach 
tarki. Całość mieszamy trzepaczką lub miksujemy na
obrotach miksera. Przelewamy ciasto do tortownicy. Piec przez
minut w temperaturze 180 stopni. Ciasto odstawiamy 
do całkowitego wystudzenia.  Ciasto możemy ozdobić na przykład
orzechami, roztopioną czekoladą. 

poleca: 

 

tarki. Całość mieszamy trzepaczką lub miksujemy na małych 
tortownicy. Piec przez 45 

temperaturze 180 stopni. Ciasto odstawiamy 
całkowitego wystudzenia.  Ciasto możemy ozdobić na przykład: 

 
poleca: Milena Cypcar 
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Dress coDe ucznia 

Dla uczennicy 
Jesienna stylizacja dla uczennicy nie musi być jednak nudna. W twojej szafie 
powinny znaleźć się: klasyczna koszula, marynarka, jeansy damskie,  
T-shirty, wygodne buty, np. trampki, bluzy i ponadczasowe swetry, np. golfy 
czy kardigany. Nie musisz unikać kolorowych ubrań i modnych wzorów, np. 
kraty, kwiatów, pepitki, pasków czy grochów. Nie zapomnij o pojemnej 
torbie  shopper lub stylowym plecaku - tych ostatnich w sklepach nie 
brakuje, a to zbawienie dla twojego kręgosłupa. 

Dla ucznia 
Najlepsze outfity do szkoły dla nastolatka to odpowiednia góra, 
czyli klasyczna bluzka, bluza lub sweter i spodnie - sprawdzą się jeansy oraz 
coś bardziej eleganckiego jak chinosy. Latem możesz założyć także krótkie 
spodenki np. bermudy. Na co dzień nie lubisz chodzić w marynarce? Nie 
musisz, ale powinieneś ją mieć w szafie. Przyda się podczas wszelkiego 
rodzaju akademii, klasowych świąt czy na zakończenie roku. 

  

Klaudia Oberc 
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ROZWIĄŻ REBUS! 
HASŁO: ……………………….. 
 

 
 

nr 18 gazetki szkolnej przygotowali członkowie redakcji 
pod opieką p. Beaty Miszczyk 

  
Skład redakcji: Gabriel Buczek, Milena Cypcar, Weronika Grygierzec,  

Klaudia Oberc, Gabriel Penar, Lena Wołczańska  
Współpraca przy redakcji numeru: Agata Sabik, Karolina Sobieraj 

 
Graficzne materiały zostały pozyskane z Internetu 

 oraz zdjęcie wykonane przez p. Małgorzatę Wołczańską 
 

Umieszczanie materiałów na stronie internetowej: p. Jakub Wójtowicz 
 

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


