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PIERWSZY 
NUMER  
  

 Nowe wyzwanie przed nami. Tym razem w wersji 
elektronicznej ukazywać się będzie co trzy miesiące gazetka 
szkolna JAGIELLONKA. Tytuł już znany kontynuowany    
w wersji papierowej pisma ukazującego się w naszej szkole 
parę lat temu. W niedalekiej przeszłości mieliśmy okazję 
czytać “Byle do dzwonka”, a w Szkole Filialnej                  
w Rankowskiem  “Oj!”.            
 Po wielu trudach i nieprzespanych nocach :) 
oddajemy pierwszy numer. Wierzymy, że każdy znajdzie tu 
temat dla siebie, czego życzą Wam wszyscy zaangażowani 
w tworzenie gazetki szkolnej.  

P.S. 

  Poza wymienionymi wyżej osobami publikację 
współtworzyło wielu innych uczniów i nauczycieli, którzy 
zbierali informacje, redagowali teksty, rysowali, malowali, 
formatowali. Mamy nadzieję, że dobrze się przy tym 
bawili.  

Redakcja 

Opiekunowie: Małgorzata Marzycka & Małgorzata Wośkowska 

Editor at Large: Jakub Wośkowski 

Sport 

Monika Jastrzębska, Andrzej Zdenicki 

Kultura 

Viktoria Ciseł, Natalia Dubil, Oliwia Dzikowska,  

Amelia Maciejewska, Anna Wnuk-Bednarczuk 

Reportaż 

Anna Buława, Aneta Chudzicka 

Małgorzata Majewicz-Solecka, Joanna Grzebulska 

Andrzej Słowik, Piotr Solecki 

Milena Węgorowska, Magdalena Wrześniewska, Marta Żuber 
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JAGIELLONKA  
A BYŁO TAK PIĘKNIE …

WSPOMNIENIA 
Z WAKACJI

Julia w te wakacje była nad zalewem 

w Janowie. Razem z rodziną bawiła się 

w wodzie. Była również w Szczecinie, 

a po powrocie do domu kąpała się       

w basenie.  

Anielka pojechała do siostry 

ciotecznej, która ma jaszczurkę. 

Pływały w basenie na dmuchanym 

materacu, grały w piłkę.  

Laura była w górach, we Wrocławiu    

i u cioci. Bardzo chętnie bawiła się      

z kotkami i spędzała czas z rodziną.  

Michał był u cioci i bawił się                

z kotkami i bratem. Grał również         

w piłkę nożną. Później pojechał         

do Warszawy i spędzał dużo czasu       

z rodziną. Chodził też po giełdzie          

w Lublinie.  

Igor odwiedził babcię, bawił się          

ze swoim psem i kotem, często jeździł 

na rowerze, grał w piłkę i był                   

w Sandomierzu. Kupił sobie               

na pamiątkę hełm i tarczę rycerza.  

Rafał był nad zalewem w Kraśniku      

i z dziadkiem oglądał motorówki. 

Widział dwa małe drewniane zamki.  

Marika była nad morzem, u babci        

i u cioci. 

Patryk był nad morzem i jeziorem, 

często jeździł na rowerze.  

tekst 
JOANNA GRZEBULSKA 

& 
MILENA WĘGOROWSKA

(uczniów klas młodszych) 
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NÁDUDVAR
1. PIECZENIE 

PIERNICZKÓW 
2. UCZENNICA 2 KLASY 

LICEUM W 
TRADYCYJNYM 
WĘGIERSKIM STROJU 

3. NASI UCZNIOWIE 
GRAJĄCY           
W TRADYCYJNĄ 
WĘGIERSKĄ GRĘ

W dniach od 25 do 30 sierpnia uczniowie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących        

w Urzędowie przebywali w Nádudvar, 

węgierskim mieście, które jest partnerem 

naszej gminy. Młodzież uczestniczyła    

w zajęciach artystycznych, podczas 

których rozwijała swoje zdolności 

twórcze. Pod okiem węgierskiego 

nauczyciela plastyki uczniowie 

wykonywali portrety znanych osób. 

Młodzież mogła się także wykazać, 

lepiąc gliniane naczynia, czy wykonując 

tradycyjne węgierskie pierniczki.          

W gorące popołudnia chwile ochłody 

zapewniły im nádudvar’skie baseny 

zdrowotne. Zaś wieczorami uczniowie 

oddawali się grze w kręgle oraz              

w squash’a. Nasza młodzież 

zaprzyjaźniła się z węgierskimi 

uczniami.  To był bardzo udany 

wyjazd.

tekst 
JAKUB WOŚKOWSKI 

& 
MARTA ŻUBER
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WZYWA!
 Wakacje dobiegły końca. 

Drugiego września rozpoczęliśmy rok 

szkolny 2019/2020. Tradycyjnie         

o godz. 8.15 ksiądz Piotr Latoch 

odprawił w tej intencji Mszę Świętą. 

Następnie udaliśmy się do sali 

gimnastycznej, której nie widzieliśmy 

ponad dwa miesiące. Przed nami czas 

nauki i wytężonej pracy. 

 Życzymy wszystkim , aby ten 

rok był pełen sukcesów! I pamiętajcie: 

każdy dzień zbliża nas do wakacji!  
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DZIĘKUJEMY PANIE 
DYREKTORZE

 Nowy rok szkolny przyniósł 

kilka zmian w funkcjonowaniu ZSO 

Urzędów. Po pierwsze zmianę na 

stanowisku dyrekcji. Po 28 latach 

kierowania placówką na emeryturę 

odszedł Pan Dyrektor Zbigniew 

Gawdzik. Jako wicedyrektor 

zakończyła swą pracę Pani 

Małgorzata Marzycka. Od września 

stanowisko dyrektora objął Pan 

Krzysztof Kozłowski, a jego zastępcą 

została Pani Ewelina Mielniczek.  

 Jeszcze raz serdecznie 

dziękujemy Panu Zbigniewowi 

Gawdzikowi za wielki wkład pracy 

włożony w rozwój urzędowskiej 

szkoły, zaś Panu Krzysztofowi 

Kozłowskiemu życzymy realizacji 

zamierzonych planów.  

  

Kolejna zmiana to odejście      

w wyniku reformy oświatowej 

ostatnich klas gimnazjalnych    

ze struktury naszego Zespołu. 

Obecnie w skład ZSO Urzędów 

wchodzi Szkoła Podstawowa        

i Liceum Ogólnokształcące. 

Niestety bez klasy/klas I LO. 

Łącznie ubyło sześć oddziałów 

klasowych, co jest widoczne     

w czasie przerw 

międzylekcyjnych i apeli.
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KRZYSZTOF 
KOZŁOWSKI 
NOWYM 
DYREKTOREM
Redakcja: Od września 
bieżącego roku pełni Pan 
funkcję dyrektora ZSO 
Urzędów. Czy podoba się 
Panu nowe stanowisko?  

Dyrektor:  Jeszcze nie mam 
wyrobionego zdania na ten 
temat. Trudno to ocenić        
z perspektywy tak krótkiego 
czasu. Przystępując            
do konkursu miałem 
świadomość, że czekają 
mnie nowe obowiązki, nowe 
wyzwania.  

Redakcja: Wcześniej 
pracował Pan w innej 
szkole. Dlaczego podjął     
się Pan tego wyzwania?  

Dyrektor: Dlaczego 
podjąłem się tego 
wyzwania? Uważam,          
że zmiany w życiu 
człowieka są wskazane. 
Motywują nas do pracy. 
Poza tym chciałem podzielić 
się swoim doświadczeniem. 
Przenieść na nowy grunt 
niektóre wzorce pracy.

Zachować to, co było dobre  
i wprowadzić nowe 
elementy, które wpłyną       
na społeczność szkolną. 

Redakcja: Jakie są Pana 
plany na przyszłość              
w odniesieniu do naszej 
szkoły?  

Dyrektor: W przyszłości 
chciałbym zmienić wizerunek 
szkoły: zwłaszcza korytarzy  
i niektórych sal lekcyjnych. 
Wszystko po to, aby 
uczniowie czuli się tutaj 
dobrze i bezpiecznie.  

Redakcja: Czy miał Pan 
jakieś trudności bądź 
problemy z uczniami           
w innych szkołach? Jak Pan 
sobie z nimi radził? 

Dyrektor: Byłem 
wychowawcą w szkole 
zawodowej, liceum                
i gimnazjum. Zawsze 
starałem się ugodowo 
rozwiązywać wszelkie 
problemy. A było ich dużo.＞ 

ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA 
PANA DYREKTORA 
KOZŁOWSKIEGO PODCZAS 
AKCJI “SPOTKANIE  Z 
POLICJANTEM” 

tekst 
ANETA CHUDZICKA 

& 
MAGDALENA WRZEŚNIEWSKA
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Redakcja: Czego Pan 
najbardziej nie lubi              
w zachowaniu uczniów?  

Dyrektor: Uczyłem w wielu 
szkołach. Znam dobrze 
środowisko uczniowskie. 
Nie toleruję wulgaryzmów    
i niewłaściwego zachowania. 
Uważam, że należy walczyć 
z bezczelnością i arogancją 
w stosunku do drugiego 
człowieka. 

Redakcja:Jak się Pan 
odniesie do tematu 
używania telefonów            
w szkole? 

Dyrektor: Nie chcę, żebyście 
używali telefonów 
komórkowych. Przerwy       
są bardzo krótkie, a wam 
potrzebny jest ruch. Dlatego 
uważam, że sięganie          
po telefon ogranicza waszą 
swobodę. To sprawia, że nie 
odpoczywacie i zmęczeni 
wracacie na lekcje. A my, 
jako nauczyciele, musimy 
dbać o wasz rozwój zarówno 
fizyczny jak i psychiczny. 

Redakcja: Czy mógłby Pan 
coś powiedzieć o sobie? 
Jakie są Pana 
zainteresowania?  

Dyrektor: Tak. To nie jest 
tajemnicą, bo prawie każdy 
ma Facebooka. Ja też. 
Czasami  wrzucam tam 
zdjęcia dotyczące mojej 
osoby. Część uczniów już 
zauważyła, że pasjonuje 
mnie turystyka rowerowa     
i spacery po górach. Kocham 
Pieniny i Gorce. Jestem też 
trenerem tenisa stołowego     
i instruktorem turystyki 
rowerowej. Lubię również 
muzykę adresowaną do osób 
w wieku średnim. 
Wychowałem się na rocku    
i on cały czas jest mi bliski. 
Śpiewanie daje mi dużo 
przyjemności. 

Dziękujemy za rozmowę      
i życzymy dużo sukcesów    
w pracy zawodowej oraz 
życiu osobistym.  

PAN DYREKTOR KRZYSZTOF 
KOZŁOWSKI PODCZAS 
OBCHODÓW DNIA EDUKACJI 
NARODOWEJ



Kalędarz roku szkolnego 2019/2020

DATA NAZWA ŚWIĘTA/DODATKOWE 
DNI WOLNE

DZIEŃ TYGODNIA

02.09.2019 Rozpoczęcie roku szkolnego poniedziałek

14.10.2019 Dzień Edukacji Narodowej poniedziałek

01.11.2019 Wszystkich Świętych piątek

11.11.2019 Święto Niepodległości poniedziałek

23-31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2020 Nowy Rok środa

06.01.2020 Święto Trzech Króli poniedziałek

13-26.01.2020 Ferie Zimowe

09-14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna

21-23.04.2020 Egzamin ósmoklasisty

(dni wolne dla SP)

wtorek - czwartek

24.04.2020 Zakończenie roku 

szkolnego w klasie III LO

piątek

01.05.2020 Święto Pracy - dzień

ustawowo wolny od pracy

piątek

03.05.2020 Święto Konstytucji 3 Maja niedziela

04-06.05.2020 Pisemne egzaminy

maturalne


(dni wolne dla II LO)

poniedziałek - środa

01.06.2020 Dzień wolny od zajęć 

dydaktycznych zgodnie z


Rozporządzeniem MEN z dnia 

05.10.2010 - Zielone Świątki

poniedziałek

11.06.2020 Boże Ciało czwartek

12.06.2020 ZSO - dzień wolny od zajęć

dydaktycznych zgodnie


z Rozporządzeniem MEN

z dnia 05.10.2010

piątek

23-25.06.2020 ZSO - dni wolne od zajęć

dydaktycznych zgodnie


z Rozporządzeniem MEN

z dnia 05.10.2010

wtorek - czwartek

26.06.2020 Zakończenie roku szkolnego piątek

jesień 2019
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11 PRZERWANY 
MARSZ

Polskie Dzieci Wojny to nasze 

Prababcie i Pradziadkowie, 

osoby urodzone przed 

zakończeniem II wojny 

światowej. To nieliczni               

z żyjących jeszcze świadków 

wydarzeń tamtych tragicznych 

dni. 80 lat temu ich edukacja 

została przerwana w bestialski 

sposób, bo we wrześniu 1939 

roku dzieci zamiast dzwonka 

usłyszały huk spadających bomb 

i strzały pistoletów 

maszynowych. W związku          

z przypadającą w tym roku 

osiemdziesiątą rocznicą napaści 

hitlerowskich Niemiec              

na Polskę nasza szkoła 

przyłączyła się do akcji                  

„Przerwany marsz”.＞ 

tekst 
ANNA BUŁAWA
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13 września 2019 roku 

uczniowie klas VI spotkali      

się w szkolnej świetlicy                  

z emerytowanymi 

nauczycielkami naszej 

placówki - panią Sylwiną 

Rollą i panią Bronisławą 

Kostkowską, które bardzo 

ciekawie opowiadały o swoim 

okupacyjnym dzieciństwie        

i chętnie dzieliły się osobistymi 

wspomnieniami. Uczniowie 

dowiedzieli się, że wojna 

zabrała im beztroskie 

dzieciństwo, przysparzając dni 

pełnych cierpień i smutku. 

Panie przyniosły ze sobą 

zdjęcia, swoje szkolne 

świadectwa, opowiadały           

o codziennym życiu i nauce.  

Na szczęście dramatyczny         

i trudny los tego pokolenia nie 

poszedł na marne. Dzisiaj 

uczniowie co roku mogą 

spokojnie rozpoczynać 

edukację pod okiem swoich 

nauczycieli i wychowawców.

Na koniec uczestnicy tej żywej 

lekcji historii zrobili wspólne, 

pamiątkowe zdjęcie. 

 Organizatorem 

spotkania były panie: Anna 

Buława, Agnieszka Mańkowska 

i Małgorzata Smętek. 
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Samorząd 
uczniowski
25 września 2019 roku  odbyły się wybory do Rady 

Samorządu Uczniowskiego. Były tajne, bezpośrednie 

równe i powszechne. Do RSU Liceum kandydowało 

piętnaścioro uczniów, a do RSU Szkoły Podstawowej 

dziewiętnaścioro. Największym zaufaniem koleżanek            

i kolegów zostali obdarzeni następujący uczniowie: 

Bartłomiej Chudzicki, Dawid Pomorski, Patryk Sanetra, 

Kacper Stępniak , Wiktor Węcławski (szkoła 

podstawowa) i Milena Babiarz, Natalia Dwornikiewicz, 

Patrycja Skorupa, Jakub Wośkowski, Gabriela Wójtowicz 

(liceum). Na pierwszym spotkaniu samorządu uczniowie 

wybrali spośród siebie Przewodniczącego RSU Szkoły 

Podstawowej - Wiktora Węcławskiego, zastępcę - Dawida 

Pomorskiego, sekretarza - Patryka Sanetrę, skarbnika - 

Kacpra Stępniaka, członka - Bartłomieja Chudzickiego 

oraz Przewodniczącego RSU Liceum Ogólnokształcącego 

- Jakuba Wośkowskiego, zastępcę - Milenę Babiarz, 

sekretarza - Patrycję Skorupę, skarbnika - Natalię 

Dwornikiewicz, członka - Gabrielę Wójtowicz.  tekst 
ANDRZEJ SŁOWIK
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NOBEL DLA  
OLGI TOKARCZUK

W czwartek 10 października 2019 roku w 

południe ogłoszono, że literacką Nagrodę 

Nobla otrzymała Olga Tokarczuk. Niedługo 

potem   w lubelskich księgarniach zabrakło jej 

książek.  
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KIM JEST NASZA 
NOBLISTKA? 

 Olga Tokarczuk urodziła się       w 1962 
roku w Sulechowie. Jest absolwentką psychologii 

na Uniwersytecie Warszawskim i początkowo 

pracowała jako psychoterapeutka. Później 

poświęciła się pisaniu, zyskując popularność      

w Polsce i za granicą. Tworzyła opowiadania, 

które pojawiały się na łamach pisma                

„Na przełaj”. Jej debiutem powieściopisarskim 

była „Podróż ludzi Księgi” wydana w 1993 roku.                                                                   

 Dwa lata później na rynku ukazała się 

jej druga powieść, „E.E”., a w 1996 roku „Pra- 

wiek i inne czasy”. Kolejne powieści Tokarczuk 

to: „Szafa”, „Dom dzienny, dom nocny”, 

„Opowieści wigilijne” (razem z Jerzym Pilchem  

i Andrzejem Stasiukiem", „Lalka i perła”,      

„Gra na wielu bębenkach”, „Ostatnie historie” 

oraz „Anna In w gro- bowcach świata”.   

      

 W 2007 roku na rynku wydawniczym pojawiła się 
powieść „Bieguni”, nad którą polska noblistka pracowała 

trzy lata. Za ten tytuł Tokarczuk otrzymała The Man Booker 

International Prize oraz Nagrodę Literacką „Nike”. Drugą   

z nagród autorce przyznano po raz kolejny w 2015 roku, 

kiedy wyróżniono ją za „Księgi Jakubowe”. Tokarczuk 

wydała także „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, 

czyli powieść, która stała się inspiracją dla „Pokotu” 

Agnieszki Holland. 
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16 80. ROCZNICA WYBUCHU 
II WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 3 października 2019 roku w ZSO im. 

W. Jagiełły w Urzędowie odbyła się 

inscenizacja pt. “Żołnierze Września.        

80. rocznica wybuchu II wojny światowej”. 

Uczniowie z klasy VIII “b” pod kierunkiem 

Anny Wnuk-Bednarczyk i Małgorzaty 

Walickiej zaprezentowali program słowno-

muzyczny, który zachęcił do refleksji        

nad ważnymi rocznicami historycznymi. 

tekst 
ANNA WNUK-BEDNARCZUK
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PRZYGODA ŻYCIA 
CZEKA NA CIEBIE!

• Ukończyłaś 11lat?  
• Jesteś żądna przygód?  
• Chcesz poznać nowych ludzi i 

zawrzeć przyjaźnie na całe 
życie?  

• Chciałabyś zdobyć nowe 
umiejętności? 

Jeśli odpowiedź na któreś z tych pytań 
brzmi TAK, to nie czekaj dłużej, dołącz 
do zastępu “Cygnus” i zostań harcerką 
już dziś!  Wystarczy, że Ty lub Twoi 
rodzice napiszecie e-mail z informacją, 
że chcesz zostać harcerką pod adres: 
zastep.cygnus@wp.pl .  
I rozpocznie się Twoja przygoda życia!! 
Nie czekaj dłużej, dołącz do nas razem 
ze swoimi przyjaciółkami!  

tekst 
PIOTR SOLECKI
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EUROWEEK

W dniach 5-9 października 2019 roku 

najaktywniejsza młodzież z ZSO w Urzędowie 

rozwijała swoje umiejętności społeczne, 

uczestnicząc w projekcie edukacyjnym 

EuroWeek – Szkoła Liderów w Miedzygórzu     

w urokliwej Kotlinie Kłodzkiej. Zajęcia 

prowadzone były w języku angielskim przez 

studentów z Ameryki Południowej, Środkowej, 

Afryki i Azji. Każdy uczestnik warsztatów miał 

możliwość rozmowy w języku angielskim            

i poznania kultury wolontariuszy. Było dużo 

zajęć w grupach, dyskusji i dobrej zabawy. 

Oprócz intensywnych warsztatów w języku 

angielskim uczniowie zwiedzili monumentalną 

Twierdzę Kłodzką oraz najbardziej kolorową 

sztolnię w Polsce w zamkniętej kopalni uranu    

w Kletnie. Był to pierwszy taki wyjazd w naszej 

szkole, zorganizowany przez panią Małgorzatę 

Majewicz-Solecką, z pewnością niezapomniany                

dla wszystkich uczestników warsztatów. 
tekst 

MAŁGORZATA MAJEWICZ-SOLECKA
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19 BEZPIECZNA 
JESIEŃ

Jesień to jedna z czterech podstawowych pór 

roku w przyrodzie, charakteryzuje się 

umiarkowanymi temperaturami powietrza     

z malejącą średnią dobową. Wcześnie zapada 

zmrok. Robi się szaro i mgliście. Należy 

zatem zwiększyć swoją widoczność. Tyczy 

się to szczególnie naszej odzieży wierzchniej. 

Płaszcz, kurtka, czapka, powinny być           

w odcieniach widocznych dla innych osób. 

Kolorowy strój z odblaskami będzie 

dodatkowym elementem widzianym               

z daleka przez kierowców. Przypominamy,   

iż każdy pieszy, który porusza się                  

po zmierzchu, po drodze poza obszarem 

zabudowanym, musi posiadać odblask, 

umieszczony w sposób widoczny                  

dla kierujących pojazdami.                          

Za brak elementu odblaskowego grozi 

mandat. 
tekst 

JOANNA GRZEBULSKA 
& 

MILENA WĘGOROWSKA
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20 PRZYSŁOWIA 
O JESIENI
• Idzie jesień, a tu pusta kieszeń. 

• Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie 
zima. 

• Grzmoty w jesieni, zboże się pleni. 
Woła wrzesień, że już jesień. 

• Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa. 

• Gdy jesień bez deszczów będzie, w zimie 
deszczów pełno wszędzie. 

• Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny 
zimy znak. 

• Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień. 

• Jesień nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała. 

• W jesieni, gdy tłuste ptaki, mróz w zimie      
nie byle jaki. 

• Jesień, gdy długo zachowuje liście, srogiej 
zimy znakiem oczywiście. 

• W jesieni prędko, gdy liść z drzew opadnie,   
to wkrótce zima będzie, każdy zgadnie.                                                           

• Kto pracował w lecie, temu powie wrzesień: 
ciesz się gospodarzu, tłusta będzie jesień.  

• Im głębiej w jesień grzebią się robaki,         
tym bardziej zima da się we znaki. 

• Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek 
pełna kieszeń. 

• Kto w jesieni bydląt nie tuczy, ten je w zimie 
dźwiga, a na wiosnę wywłóczy.  

• Święty Bartłomiej gdy jasny, pogodny, da 
piękną jesień i zbiór winogron dorodny. 

• Kto w jesieni bydląt nie tuczy, ten je w zimie dźwiga,  
a na wiosnę wywłóczy.  

• Święty Bartłomiej gdy jasny, pogodny, da piękną 
jesień i zbiór winogron dorodny. 

• Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień    
się zapowiada. 

• Na Podwyższenie Świętego Krzyża jesień                  
się przybliża. 

• Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada.                  

• Im suchsza jesień, tym zimniejsza zima.  

opracowanie 
OLIWIA DZIKOWSKA
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ZUPA KREM  
Z DYNII
Składniki: 

• 1 kg dyni  
• 1 marchew  
• 1 cebula  
• 2 ząbki czosnku  
• 3 szklanki bulionu drobiowego  
• sól  
• pieprz  
• 2 łyżki oliwy z oliwek  
• 4 łyżki śmietany 18%  

Przygotowanie:  
Dynię obieramy, usuwamy pestki, kroimy 
na kawałki. Marchew, cebulę i czosnek 
obieramy i kroimy na mniejsze części. 
Wszystkie składniki przekładamy do garnka 
z grubym dnem, dodajemy oliwę z oliwek   
i podsmażamy, stale mieszając przez mniej 
więcej 3 minuty.  Warzywa zalewamy 
bulionem i gotujemy pod przykryciem 
około 30 minut. Po tym czasie warzywa 
powinny być miękkie. Całość rozdrabniamy 
blenderem, aż zupa nabierze konsystencji 
kremu. Przyprawiamy solą i pieprzem  
do smaku. Zupę przelewamy na talerze,  
do każdej porcji dodając łyżkę śmietany.  

Smacznego!

opracowanie 
OLIWIA DZIKOWSKA
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POLSKA ZŁOTA 
JESIEŃ

1.Dzieło klasy Va  
  (znajduje się w       
  sali 33) 
2.Krzyżówka  
  autorstwa  
  Nikoli Jurak 
3.Krzyżówka  
  autorstwa  
  Aleksandry              
  Czarnoty            

1

2

3
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DZIEŃ 
EDUKACJI 
NARODOWEJ
 W dniu 11.10.19 roku           

w naszej szkole uroczyście 

obchodziliśmy Dzień Edukacji 

Narodowej. Święto poświęcone 

naszym nauczycielom i pracownikom. 

Kim jest dla nas nauczyciel? Na 

początku drogi edukacyjnej staje się 

naszym mentorem, a właściwie pełni 

funkcję przewodnika i przyjaciela. 

Święto, które obchodziliśmy było 

uroczystą formą podziękowania dla 

nauczycieli. Wszyscy tak licznie 

zgromadzeni mieliśmy przyjemność 

oglądać inscenizację, słuchać wierszy  

i muzyki. Nie zabrakło również 

podziękowań.     

 

To bardzo miłe i zapewne bardzo 

ważne, że pamiętamy o naszych 

nauczycielach. To właśnie oni 

wprowadzili nas w świat edukacji,       

z nimi poznaliśmy pierwsze litery, 

cyfry, zdobyliśmy umiejętność 

liczenia, czytania, w dużym stopniu 

wpłynęli na to, kim zostaniemy          

w dorosłym życiu.  

tekst 
AMELIA MACEJEWSKA
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24 ZADUSZKI
W dniu 1 listopada Kościół wspomina 
"Wszystkich Świętych", czyli tych, którzy 
już zostali zbawieni. Dzień następny, czyli 
2 listopada jest natomiast dniem,              
w którym Kościół modli się za wszystkich 
zmarłych. Zaduszki to święto 
chrześcijańskie, które swoimi korzeniami 
sięga czasów pogańskich i świata 
przedchrześcijańskiego. Jedna z teorii 
mówi, że w tamtych czasach pogańscy 
Celtowie, Germanie i zachodnie plemiona 
Słowian oddawali cześć zmarłym, 
organizując specjalne uroczystości          
na jesieni. Celtowie czynili to 1 listopada.  
Wierzyli, że człowiek nadal istnieje tylko 
pod inną postacią. Uważano też, że zmarli 
mają wpływ na żyjących na ziemi,           
w związku z czym należy oddawać im 
cześć, żeby ich zjednać. Zwyczaj 
zapalania zniczy ma właśnie pochodzić    
z tego okresu, kiedy to rozpalano ogniska 
na grobach. Podobnie też składanie 
wieńców i gałązek na grobach pochodzi   
z dawnego zwyczaju ozdabiania grobów. 
Z tradycją Zaduszek związanych było też 
innych wiele ludowych tradycji i wierzeń. 
Porządkowano nie tylko groby, ale także 
domy, bo wierzono, że dusze zmarłych 
wracają tego dnia w miejsca, gdzie 
spędziły całe doczesne życie. Zostawiano 
otwarte furtki i drzwi, aby dusze mogły 
wejść do domów, gdzie zostawiano dla 
nich pieczone pierogi, chleby, bób, kaszę   
i to, co jadło się na kolację. Wieszano 
czysty ręcznik, obok stawiano wodę          
i mydło, aby dusze mogły się obmyć. 
Przekazywano sobie opowieści o 
spotkaniach z duszami zmarłych, 
błąkającymi się po lasach, a od zmierzchu 
po cmentarzach i w pobliżu kościołów. 
Bardzo niebezpieczne były dusze 
potępionych, które straszyły przy mostach, 
młynach, na rozstajach dróg.＞

tekst 
NATALI DUBIL 

& 
VIKTORIA CISEŁ
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25 Zwyczaj zakazywał również tego dnia 
wykonywania niektórych czynności,     
aby nie skaleczyć, nie rozgnieść czy,        
w inny sposób nie znieważyć 
odwiedzającej dom duszy.            
Zakazane było: klepanie masła, deptanie 
kapusty, maglowanie, przędzenie i tkanie, 
cięcie sieczki, wylewanie pomyj                 
i spluwanie. W ciągu wieków forma 
przeżywania tego dnia ulegała różnym 
zmianom. Przybierała ona czasem formę 
przeróżnych obrzędów odprawianych na 
cmentarzu, znanych powszechnie jako 
obrzęd Dziadów. Nierzadko wierni 
Kościoła katolickiego przejmowali 
pogańskie obrzędy, czemu duchowni 
starali się przeciwdziałać.               
Obecnie Zaduszki to dzień, w którym 
Kościół ogarnia swoją modlitwą 
wszystkich zmarłych wiernych.  
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SZTAFETA

• Igrzyska Dzieci Dziewczęta    
(klasy IV-VI) – 6. miejsce    
na 11 drużyn, 

• Igrzyska Dzieci Chłopcy 
(klasy IV-VI) – 9. miejsce    
na 11 drużyn,             

•  Igrzyska Młodzieży 
Dziewczęta – 4. miejsce, 

• Igrzyska Młodzieży Chłopcy 
–  6. Miejsce na 11 drużyn.  

W dniu 3 października 2019 
roku w Kraśniku odbyły się 
zawody w sztafetowych biegach 
przełajowych. ZSO                 
do zawodów wystawiło cztery 
drużyny:  

tekst 
ANDRZEJ ZDENICKI
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DLACZEGO 
WARTO ĆWICZYĆ
Codzienne uprawianie ćwiczeń fizycznych 
to największe dobro, jakie możesz uczynić 
dla swojego ciała. To również największa 
inwestycja w siebie, zarówno na chwilę 
obecną, jak i na przyszłość. 

Korzyści płynące z aktywności fizycznej:  
Zdrowie- bieganie, ćwiczenie na siłowni, 
lub inny ruch fizyczny to najlepszy sposób 
aby zachować w pełni zdrowy organizm.  
Energia- ćwiczenia sprawiają, że w ciągu 
dnia jesteś pełny energii. 
Mniejszy stres- ruch fizyczny powoduje 
spalanie kortyzolu, hormonu stresu.     
Jego poziom jest niższy nie tylko podczas 
ćwiczeń, ale również pozostaje obniżony 
przez resztę czasu.    
Dobry sen- ćwiczenia to najlepsze 
lekarstwo na dobry sen. Po wysiłku 
fizycznym zaśniesz szybko, a obudzisz    
się wyspany. Twój sen będzie głęboki             
i zdrowy.     
Spalanie kalorii- ćwiczenia to najlepszy 
sposób na stracenie wagi.    
Atrakcyjny wygląd- podczas ćwiczeń 
twoje mięśnie nabiorą kształtów                 
i będziesz dużo bardziej atrakcyjny.  

tekst 
MONIKA JASTRZĘBSKA
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