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Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020. Redaktorzy naszej gazetki pracowali już
od wakacji. Cieszymy się, że Redakcja wzbogaciła się o nowych współpracowników, którzy
chcą pracować dla szkolnej społeczności. Zapraszamy Was do prenumeraty szkolnego
miesięcznika.

……………………………………………………………………………………………………………

W tym roku obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. To atak wojsk
niemieckich na Polskę rozpoczął najbardziej krwawą,
trwającą blisko 6 lat, wojnę. Stracili w niej życie żołnierze i
cywile, a milionowe straty w ludziach szły w parze z
olbrzymimi stratami materialnymi. Nasza ojczyzna należy
do krajów, które ucierpiały najbardziej. Pamiętamy o tych,
którzy oddali swoje życie za wolność Polski. Dzięki nim
możemy żyć w wolnym kraju.
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Waleczność bohaterów walczących za
wolność ojczyzny opiewali w wierszach poeci.
My proponujemy piękne teksty piosenek.

Autor nieznany
"Dnia pierwszego września"
Dnia pierwszego września roku pamiętnego,
Wróg napadł na Polskę z kraju niemieckiego.
Najgorzej się zawziął na naszą Warszawę,
Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe.

Hammer of Hate
"Żołnierz polski"
Gdy upadła ostatnia nadzieja
ból i rozpacz zmieszały się z krwią
powiew śmierci wiał prosto w ich twarze
stali twardo w dłoniach trzymając broń.
Wymierzoną w pazerność wroga,
który życiem płacił za błąd.
Dumny naród Białego Orła
zagarnie ich życia nim puści ich stąd.

Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała,
Dzisiaj tylko kupa gruzów pozostała.
Szpitale zburzone, domy popalone,
Gdzie się mają schronić ludzie poranione?
Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba,
Nie tylko od bomby, umrzeć z głodu trzeba.
Lecą bomby, lecą od wieczora do dnia,
Nie ma kropli wody do gaszenia ognia.

Dziś tak cicho szepczą mogiły
mazowieckich lasów i łąk
polska ziemia usłana jest nimi
tak jak oni bierzmy miecze do rąk.
Szponem zemsty szarpie nasz orzeł
patrzcie tu gdzie rodzina i dom
dla poległych palmy ten ogień
odwaga i siła sprosta wojennym dniom.

Kościoły zburzone, domy popalone,
Gdzie się mają podziać dzieci wygłodzone?
Matka szuka trupa, głośno wzywa Boga,
Błaga o ratunek przeklinając wroga.
Gdy biedna Warszawa w gruzach pozostała,
To biedna Warszawa poddać się musiała.
I tak się broniła całe trzy tygodnie!
Jeszcze Pan Bóg skarze szkopów za ich zbrodnie!

Polski żołnierz walczy do końca
gdy wokoło ruiny i głód.
Wznosi honor i dumę do Słońca
a wróg pada u jego stóp.

Co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści,
Teraz będzie koniec mojej opowieści.
Posłuchajcie, ludzie, z nami łaska Boża,
Odbudujem Polskę od gór aż do morza.

Szlakiem wichru pomorskiej Chąsy
pogańskich obrońców tych ziem,
pośród skrzydeł potężnej husarii
stratujemy swą słabość i lęk.
Biel i Czerwień wzniesiemy ku niebu
aby w sercach zapłonął znów żar
wykrzyczymy wszystkie imiona bohaterów
co zginęli za kraj.
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NOBLISTA Z RYMANOWA
Isidor Isaac Rabi to fizyk pochodzenia polsko-żydowskiego urodzony w Polsce, w Rymanowie 1898
roku. Jego rodzice w roku 1899 wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i osiedlili się tam, a konkretnie
w Nowym Jorku.
Gdy Izaak dorósł, studiował chemię na Cornell University, który ukończył w roku 1927, a następnie
fizykę na Columbia University, gdzie uzyskał doktorat w roku 1929, a w roku 1937 został profesorem
fizyki.
W latach 1940–1945 kierował grupą naukowców, pracującą w Massachusetts Institute
of Technology nad konstrukcją radaru. W latach 1946–1956 był on członkiem amerykańskiej komisji ds.
energii domowej, a po rezygnacji Roberta Oppenheimera został jej przewodniczącym w latach
1952 – 1956. Był pomysłodawcą stworzenia międzynarodowego laboratorium CERN w Genewie,
oraz Brookhaven National Laboratory koło Nowego Jorku.
Jego najważniejszym dokonaniem naukowym było opracowanie metody pozwalającej na mierzenie
właściwości magnetycznych jąder atomowych, za co w roku 1944 otrzymał Nagrodę Nobla
w dziedzinie fizyki.
Fizyk zmarł w 1988 roku w Nowym Jorku, a to czego dokonał było wielkim osiągnięciem dla
historii świata i Rymanowa.
Na ścianie frontowej naszej szkoły znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca miejsce urodzin
tego wybitnego uczonego. W sierpniu br. gościła w Rymanowie bliska rodzina noblisty.
Wiktor Szczęsny

Rocznicowe oraz… Nietypowe Święta:
80. rocznica wybuchu II wojny światowej (1. 09)
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 (2. 09)
Dzień Dobrych Wiadomości(8.09)
Dzień Programisty(13.09)
Dzień Emotikona(19.09)
Światowy Dzień Królika(26.09)
Dzień Chłopaka(30.09)
Naszą uwagę przykuł Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. To święto, którego najważniejszymi
beneficjentami są dzieci. Czytanie im na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza
wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki
w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci
i młodzieży.
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Kaja Kołodziejczyk
Gabriel Buczek

Wiersz dla córeczki

Początek szkoły
Gdy patrzę tak na Ciebie córeczko,
Już początek roku szkolnego,

me serce powoli się kruszy.

co nas tam czeka ciekawego.

Zamiast zostać tu z Tobą w domu,

Na naukę przyszedł czas,

muszę iść po drodze katuszy.

już tam dzwonek goni nas.

Muszę stanąć w obronie Polski
i walczyć wytrwale mimo strachu.

Język polski, czy matema

Muszę wstać, podnieść się z ziemi,

i na przedstawieniach trema.

a nie raz upaść twarzą do piachu.

Nic się nie przejmujcie tym,

Bo Ojczyzna szansę mi dała,

choć nie łatwym losem swym.

bym pomógł jej wytrwać w wolności,
bym wiernie strzegł pięknych granic,

Już plecaki swe pakujcie

i serce miał pełne miłości.

i w ogóle nie próżnujcie.

To wszystko robię dla Ciebie,

Bardzo dobrze ucz się

byś kiedyś szczęśliwie tu żyła,

dzisiaj proszę o to Cię.

byś nigdy nie zapomniała,
jak Polska dzielnie walczyła!

Ja dziś kończę swe porady,
bo to nie czas na wykłady.
Tak więc wszyscy co do sztuki,
pora wziąć się do nauki.
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Czas wakacji nie był czasem wolnym dla wszystkich redaktorów szkolnej gazetki „Skrzydlate
słowa” wydawanej w Szkole Podstawowej w Rymanowie. Dzięki uprzejmości pani Agnieszki Walczak Fabisz uczennice Amelka i Daria w ostatnim tygodniu sierpnia udały do Biura Poselskiego w Krośnie, aby
przeprowadzić wywiad z Panem posłem Piotrem Babinetzem. Oto relacja Amelii Fabisz.

Czym zajmuję się poseł?
Najważniejszym zadaniem posła jest praca w Sejmie
Rzeczypospolitej Polskiej. Przeważnie posłowie pracują
w dwóch, trzech komisjach. To praca nad ustawami,
działalność legislacyjna, zmiana ustaw, wprowadzanie
lub pracowanie nad nowymi ustawami, uchwalanie
prawa oraz zmian w obowiązującym prawie. Ponadto
poseł też przyjmuje szereg interwencji od mieszkańców,
szczególnie na terenie swojego kręgu wyborczego i
stara się w miarę możliwości pomóc czy doradzić w
rozwiązaniu problemów społecznych. Nieraz są też
sprawy, które dotyczą interwencji w utrzymania czy
rozwoju działalności jakiegoś przedsiębiorstwa
państwowego. Również praca posła polega na dbaniu o to, aby na danym terenie wybudowano jakąś drogę
bądź połączenia kolejowe.
Czy praca posła jest trudna?
Ważne jest to, żeby pracować skutecznie, aby pomóc ludziom. Jeżeli jest się posłem w grupie partii
opozycyjnej czy w klubie parlamentarnym są mniejsze możliwości przeprowadzenia jakiś różnych
skutecznych działań. Natomiast jeżeli jest się w koalicji rządzącej czy w partii, która rządzi w klubie
parlamentarnym, który stanowi oparcie dla rządu, to wtedy są większe możliwości skutecznego działania.
Jak posłowie spędzają wakacje?
Trzeba by zapytać się posłów, którzy mają wakacje, ponieważ w tym roku nie miałem wakacji, chociaż
byłem dwa dni w Janowie Podlaskim na Narodowym Pokazie Koni Arabskich, można to uznać za wakacje.
W poprzednich latach też zdarzało mi się na dwa dni wyjechać w Bieszczady, aby żeby pójść w góry, ale na
dłuższe wakacje to jednak niewiele poseł ma czasu. Nawet jak nie ma obrad sejmu i komisji sejmowych lub
jakiś innych obowiązków ściśle poselskich, parlamentarnych w Warszawie, to na Podkarpaciu zawsze są
jakieś ważne spotkania, uroczystości czy jakieś interwencje poselskie. Czasem ludzie przychodzą do biura
lub dzwonią. Podsumowując nie ma takiego dnia, w którym nie byłoby żadnych spraw.
Co Pan lubi w swojej pracy?
Taką sympatyczną sprawą jest praca w Komisji Kultury Środków Przekazu. Przez kilka lat byłem jej
wiceprzewodniczącym, teraz od kilku miesięcy jestem przewodniczącym. Jest ona mniej konfliktowa niż
inne. Oczywiście są konflikty wokół sprawy mediów publicznych, ale w innych obszarach jest spokojniej i
ta praca dotyczy w dużej mierze kultury, ale także historii czyli takich obszarów, z którymi jestem związany
zawodowo i poprzez wykształcenie, i zainteresowania. Drugą taka rzeczą jest to, iż od pewnego czasu
jestem przewodniczącym Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i w
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związku z tym nawiązaliśmy kontakty polsko-węgierskie. Węgrzy są bardzo pozytywnie nastawieni do
współpracy z Polakami, tak jak i Polacy do Węgrów. Jest szereg wspólnych wątków dotyczących wspólnej
historii, wspólnej walki o niepodległość, obrony przed komunizmem, więc jest to taka sympatyczniejsza
część mojej działalności.
Co Pana skłoniło do zostania posłem?
Od 1985 roku, czyli dla was dość dawno, działałem w młodzieżowej organizacji, miało to miejsce właśnie w
okresie szkolnym. W liceum w Krośnie pracowałem w podziemnym, drobnym ugrupowaniu
młodzieżowym, antykomunistycznym „Goniec Podkarpacki”. Tam redagowaliśmy gazetkę o takiej samej
nazwie. Pisałem do niej artykuły dotyczące historii, ale i nie tylko. Ta działalność polegała też na
rozprowadzaniu ulotek w Krośnie, więc to był taki początek działalności politycznej. Potem po kilku latach,
po procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, powiedzmy w latach 1989 do 1993, kiedy ostatnie
wojska sowieckie wyszły z Polski już w jawnej działalności. Mając te doświadczenia w 1998 roku
startowałem w wyborach do Rady Miasta Krosna, zostałem radnym. W 2002 zostałem radnym sejmiku
Województwa Podkarpackiego, a od 2001 roku, chcąc realizować program Prawa i Sprawiedliwości,
startowałem w wyborach do sejmu. W 2007 roku zostałem posłem. To, że zdecydowałem się kandydować,
wynikało z poprzednich doświadczeń.
Jaką szkołę należy ukończyć, aby zostać politykiem?
Jeżeli chodzi o wykształcenie to nie ma tutaj reguły, raczej nie chodzi o zawód tylko o zaangażowanie i
zainteresowanie oraz zacięcie, żeby działać. W polityce trzeba się liczyć z tym, że można się spotkać z
krytyką i różnymi atakami. Wśród polityków jest dużo historyków, prawników, są też ludzie z
doświadczeniami w obszarze rolnictwa lub w działalności gospodarczej np. w przemyśle, bankowości.
Jakie jest Pana hobby?
Od kilku dziesięciu lat pasjonuję się historią, która jest nie tylko hobby, ale też mam wykształcenie
historyczne. Prowadziłem trochę badań w archiwach warszawskich, na tej podstawie pisałem różne
artykuły. Takim moim hobby jest np. muzyka rockowa czy metalowa, niestety tylko jako słuchacz,
ponieważ nie mam zdolności ani żeby śpiewać, ani żeby grać. Na pewno trochę turystyka regionoznawcza,
dawniej, gdy miałem więcej czasu, lubiłem chodzić po Bieszczadach lub po Beskidzie Niskim, aby
poszukiwać świadectw naszych tradycji niepodległościowych np. cmentarzy z II wojny światowej. Lubię
oczywiście sport, grałem kiedyś w drużynie piłkarskiej.
Jakiej muzyki Pan słucha?
Przede wszystkim muzyki rockowej, szczególnie takich zespołów jak ACDC, Deap Purple. Lubię też
muzykę polskich zespołów np. Perfektu, Obywatela GC czy Jacka Kaczmarskiego.
Jakie lody pan lubi?
Najbardziej waliniliowe.
Gdyby mógł Pan przenieść się wehikułem czasu do jakiejś epoki, do jakich czasów by Pan
zawędrował?
Najchętniej odwiedziłbym Polskę w XVII w. Myślę, że były to ciekawe czasy dla naszego kraju, ale też
interesujące czasy z punktu widzenia historyka i polityka.
Co mógłby Pan poradzić młodym ludziom, którzy chcieliby swoje losy związać z naszym
regionem?
Wybór szkoły jest bardzo ważny, a Podkarpacie oferuje wiele możliwości zatrudnienia, nie tylko w
rolnictwie, bo za taki nasz region wciąż jest uważany, lecz też w różnych gałęziach przemysłu czy usługach.
Prężnie rozwija się dział turystyki i komunikacji. Ważne jest zdobywanie doświadczenia w większych
aglomeracjach czy za granicą, a później przeniesienie ich na rodzimy grunt.
Bardzo dziękujemy Panu za poświęcony nam czas, życzymy powodzenia w kolejnych wyborach
parlamentarnych.
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DZIEŃ CHŁOPAKA
Dzień
Chłopaka
to
święto
obchodzone
w
Polsce
30 września. Jest to jedno z najbardziej popularnych świąt wśród młodzieży, jednak
często bywa mylone z Dniem Mężczyzny.
W
innych
krajach
obchodzone
jest
w
innych
terminach.
Na Malcie 7 lutego, w Wielkiej Brytanii 5 kwietnia, w Japonii
5 maja, w Brazylii 15 lipca, w Norwegii 7 października, w Kanadzie 25 listopada i 19
listopada w Indiach i Meksyku.
Dominika Błaż
Marlena Aleksander

______________________________________________________

Kupić? A może zrobić samej?
Taki prezent na pewno chciałby mieć
każdy chłopak,
na razie wystarczy wyobraźnia i pudełko
modeliny…

W co się gra?
Najlepsze 5 gier komputerowych wartych uwagi:
5. Symulator Jazdy 2
4. Train Simulator 2018
3. Minecraft
2. Test Drive Unlimited 2 TDU
1.The Sims 4:
Polecam The Sims, możesz tworzyć wymarzone rodziny oraz budować domy marzeń i sterować
życiem ich mieszkańców. A jakie są Wasze typy? Propozycje możecie wrzucić do redakcyjnej skrzynki.
Gabriel Penar
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Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
Po niedawno zakończonym, wyczerpującym roku szkolnym marzyliśmy
tylko o jednym - wakacjach.
Podróżowaliśmy w różne miejsca, niektórzy wyjechali na obozy,
kolonie, natomiast inni zwiedzali ciekawe kraje. Jednak wszyscy na pewno
tęskniliśmy za naszym kochanym Rymanowem. W związku z tym postanowiliśmy
zapytać uczniów naszej szkoły: „Co najbardziej nam się w Rymanowie i za
czym tęskniliśmy?”
Ogarnęła nas nostalgia m.in. za:
-naszą kochaną szkołą,
-pięknym, średniowiecznym rynkiem,
-przyrodą,
-czystym powietrzem,
-kościołem,
-cudownymi, górzystymi krajobrazami,
-naszymi przyjaciółmi.
Po skończonej ankiecie doszliśmy do wniosku, że wszędzie dobrze,
ale w domu najlepiej. Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze pytanie
na temat Rymanowa serdecznie dziękujemy i życzymy miłego, szczęśliwego
roku szkolnego!
Ankietę przeprowadziły:
Agata Sabik, Wiktoria Małopolska
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. SUDOKU – w każdym kwadracie oraz w każdej
linii poziomej i pionowej muszą znaleźć się cyfry
od 1 do 9.
2. Jest 5 liczb. Jednej z nich brakuje. Jaka to liczba,
jeśli suma wszystkich liczb to 64?

15 30 7 5 …
Odpowiedź: Ta liczba to ….. .
przygotował Gabryś Buczek
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PYSZNE I CHRUPIĄCE GOFRY JAKO PRZEKĄSKA DO SZKOŁY
Pewnie nieraz naszła was ochota na zjedzenie czegoś chrupiącego w trakcie przerwy. Z tym wydaniem
gazetki macie możliwość zrobienia domowych gofrów.
Składniki:













1 i 1/2 szklanki mąki pszennej
1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
2 łyżeczki cukru pudru lub kryształu
1 łyżka cukru wanilinowego
2 jaja
1/2 szklanki oleju roślinnego (np. słonecznikowego) lub
roztopionego masła
1 i 1/3 szklanki mleka
Mąkę wsypać do miski, dodać proszek do pieczenia, sól, cukier, cukier wanilinowy. Wszystko wymieszać a
następnie dodać jajka, olej roślinny oraz mleko. Zmiksować mikserem na gładką masę, tylko do połączenia
się składników. Ciasto można odstawić aby odpoczęło (na około 15 minut), ale nie jest to konieczne.
Rozgrzać gofrownicę. Gofry piec przez około 3 - 3,5 minuty lub przez czas podany w instrukcji gofrownicy.
Nakładamy ciasto chochlą i wypukłą stroną łyżki rozprowadzamy ciasto dokładnie po całej powierzchni.
Gofry po upieczeniu odkładać na metalową kratkę. Posypać cukrem pudrem i polać syropem klonowym, lub
podawać z ulubionymi dodatkami np. marmoladą, dżemem, owocami i bitą śmietaną.

Julka Deptuch

PRZEPIS NA CIASTO KINDER COUNTRY BEZ PIECZENIA
Składniki:
350 ml śmietanki słodkiej 30%
250 g serka mascarpone
250 g herbatników (w tortownicy o śr 21 cm wyszło 100g herbatników)
2 białe czekolady
2 mleczne czekolady
3 szklanki płatków Nestle Kangus + garść na wierzch
Sposób przygotowania:
1. Białe czekolady roztopić w kąpieli wodnej, ostudzić.
200
0 ml śmietany ubić na sztywno, dodać serek mascarpone, zmiksować na wolnych obrotach dolewając pomału
ostudzoną białą czekoladę. Wsypać płatki (3 szklanki)
i wymieszać łyżką.
2. W kąpieli wodnej roztopić czekolady mleczne, ostudzić. Resztę śmietany (150ml)
(150ml) ubić na sztywno, dodać do
ostudzonej mlecznej czekolady i wymieszać, aż składniki się połączą.
3. Formę do pieczenia lub tortownicę wyłożyć papierem do pieczenia, ułożyć herbatniki jeden koło drugiego, wlać
jasną masę, wyrównać, ponownie wyłożyć herbatni
herbatnikami
kami i wylać masę ciemną. Wierzch posypać garścią płatków,
wstawić do lodówki na ok 2 godziny.
poleca Daria Gątek
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Żarty na dobry początek dnia!
Kura z kogutem jadą ze wsi do miasta napotykają budkę z kurczakiem z rożna.
Kura mówi do koguta:
- Patrz my tam na wsi harujemy, a tu karuzela z solarium.
Siedzą sobie dwa leniwce na gałęzi. Pierwszy dzień, nic.
Drugiego też nic. Trzeciego dnia jeden ruszył głową, a drugi mówi do niego:
- Ferdek, aleś ty nerwowy.
Mówi pchła do pchły :
- Gdzie byłaś na wakacjach ?
- Na KRECIE.
wybrał Kuba Gibadło

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZADANIE KONKURSOWE
Podaj tytuł i autora noweli, którą czytaliście w klasie
w dniu Narodowego Czytania (9. 09. 2019)
ROZWIĄZANIE:………………………………………….
IMIĘ i NAZWISKO:……………………………………………... KLASA: ………………………
Wrzuć wycięty kupon do skrzynki redakcyjnej, czeka nagroda!
Możesz wydrukować i wyciąć kupon ze strony internetowej.
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Uwaga! Ważne!!!
Uczniowski Kupon Ratunkowy upoważnia do jednorazowego zwolnienia z odpowiedzi ustnej. Wytnij
kupon z gazetki i oddaj go nauczycielowi. Oryginalny KUPON posiada pieczątkę szkoły i numer.
Pamiętaj, aby przestrzegać terminu ważności kuponu.
PRZYPOMINAMY, ŻE DO KOŃCA WRZEŚNIA AKTUALNY JEST KUPON Z CZERWCOWEGO NUMERU
GAZETKI.
NIESTETY KUPONY DOSTĘPNE SĄ TYLKO W GAZETCE!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Uczniowie i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rymanowie
przyłączyli się do akcji Narodowego Czytania.
Czytaliśmy nowele 9. 09 2019r.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

nr 10 gazetki szkolnej przygotowali członkowie redakcji pod opieką p. Beaty Miszczyk
Kolegium redakcyjnemu przewodniczą: Dominika Błaż, Kaja Kołodziejczyk, Wiktor Szczęsny
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSKICH, KTÓRZY CHCĄ SPRÓBOWAĆ SWYCH SIŁ W DZIENNIKARSTWIE!
spotkania Redakcji odbywają się w poniedziałki
godz. 13. 30 - 14. 15
w s. 210/s. 019
e-mail: gazetka.zsp.rym@interia.pl
Wszystkie uwagi i propozycje artykułów możecie przekazać także w skrzynce redakcyjnej
(w holu, na parterze szkoły)

Od początku roku szkolnego 2019/2020 egzemplarze gazetki szkolnej
będą dostępne także w sklepiku szkolnym!
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