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Drodzy Czytelnicy! 

Gazetka „Skrzydlate słowa” ma już roczek. Dziękujemy, że jesteście z nami. 
Mamy wiele ciekawych pomysłów, czekamy też na Wasze inspiracje, aby 
nasze szkolne pisemko wciąż się rozwijało. Zachęcamy Was też do czytania 
bogatszej wersji  gazetki na stronie internetowej szkoły. 
 

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

KALENDARIUM 
 1 października 2019, wtorek 

Międzynarodowy Dzień Muzyki 
Europejski Dzień Ptaków 

 2 października 2019, środa: 
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy 

 4 października 2019, piątek: 
Światowy Dzień Zwierząt 
Światowy Dzień Uśmiechu 

 5 października 2019, sobota: 
Światowy Dzień Nauczyciela 

 9 października 2019, środa: 
Światowy Dzień Poczty 
Dzień Znaczka Pocztowego 

 10 października 2019, czwartek: 
Dzień Drzewa 

 11 października 2019, piątek: 
Międzynarodowy Dzień Dziewczynek 
Światowy Dzień Jajka 

13października 2019, niedziela: 
Dzień Ratownictwa Medycznego 
14 października 2019, poniedziałek: 

Dzień Edukacji Narodowej 
 15 października 2019, wtorek: 

Światowy Dzień Mycia Rąk 
 16 października 2019, środa: 

Dzień Papieża Jana Pawła II 
 18 października 2019, piątek: 

Dzień Listonosza 
Dzień Poczty Polskiej 

 20 października 2019, niedziela: 
Europejski Dzień Seniora 

 24 października 2019, czwartek: 
Dzień Narodów Zjednoczonych 

 25 października 2019, piątek: 
Dzień Kundelka 
Dzień Młodzieży PCK 

 30 października 2019, środa: 
Dzień Spódnicy 

 31 października 2019, czwartek: 
Halloween 

 

opr. A. Wołczańska 
============================================================= 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W  tym szczególnym dniu składamy gorące życzenia 

i podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom 
szkoły. Nie jesteśmy aniołami, ale słuchając Waszych nauk i rad 

mamy szansę stać się dobrymi ludźmi. Dziękujemy!
Wszystkim dedykujemy wiersz Kai Kołodziejczyk.

 
,,Wiersz dla nauczycieli’’ 

 

Drodzy nauczyciele,  
składamy Wam podziękowań wiele! 

Za wszystko co dla nas robicie 
i za to, że się często mozolnie trudzicie. 

Za dobre słowa i pocieszanie,  
gdy jakiś problem na naszej drodze stanie.

Za troskę o nasze życie i zdrowie  
i za to, że codziennie mamy więcej w głowie. 

Za to, że polegać na Was możemy, 
 kiedy pomocy potrzebujemy.  

Szczególnie za to, że uczycie nas wytrwałości,
a gdy przyjdzie Dzień Dziecka dajecie górę słodkości!
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CIEKAWE POSTACIE
Karol Wojtyła – Polak, który 

został papieżem
 
 16 października 1978 rozpoczął 
się pontyfikat papieża Polaka 
Pawła II. Był on drugim najdłużej 
urzędującym papieżem oraz jednym 
z niewielu niepochodzącym z Włoch. 
W swoim 26 letnim pontyfikacie 
beatyfikował 1340 osób i kanonizował 
483. 
 Papież Polak odbywał wiele 
pielgrzymek do różnych krajów, dzięki 

temu zyskał miano „papieża-pielgrzyma”. Odwiedził 129 krajów. 
Bardzo chętnie przyjeżdżał do Polski i swoich rodzinnych 
Wadowic. Jako papież odwiedził także Krosno. Wcześniej Karol 
Wojtyła, przyszły papież, posługując w duszpasterstwie młodzieży 
w Krakowie wielokrotnie wędrował po Beskidach. Wraz z grupą 
młodych przebywał w Pastwiskach i Rudawce, modlił się też w 
rymanowskim kościele. Później Jan Paweł II zapoczątkował w 
1986r. słynne „Światowe Dni Młodzieży”. 
 Papież był zwolennikiem ekumenizmu, czyli pojednania 
religii, spotykał się z przedstawicielami protestantów, 
buddyzmu, judaizmu czy islamu. Wiele pisał na temat wiary, 
publikował encykliki. Był również utalentowanym poetą, którego 
wiersze i poematy odznaczają się głębią myśli i artyzmem 
literackim. 
 13 maja 1981 roku świat przeżył chwilę grozy, bowiem 
Jan Paweł II padał ofiarą zamachu dokonanego przez tureckiego 
zamachowca. Przeżył, a kulę, która go raniła ofiarował Matce 
Bożej Fatimskiej (w tym sanktuarium znajduje się do dziś). W 
2003 roku jednak postępująca choroba Parkinsona sprawiła, że 
papież nie był zdolny do wykonywania tak wielu obowiązków i 
zmniejszył ilość odbywanych pielgrzymek i spotkań z wiernymi.
 Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005. W 
trwała 6 dni, a w pogrzebie papieża wzięły udział delegacje ze 
150 krajów. Cały świat pogrążył się w żałobie. Spoczywa w 
podziemiach Katedry na Watykanie. 
 Od 2014 roku kościół katolicki uznaje go za świętego. 
Najbliższy rok 2020 ustanowiono rokiem Jana Pawła II. 
 

Wiktoria Małopolska
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Krótka historia poczty 
Trudno dzisiaj sobie wyobrazić, że nie moglibyśmy skorzystać z usług 

pocztowych. Nie zawsze jednak tak było, dlatego jesteśmy wdzięczni 

pocztowcom za ich pracę, dostarczanie listów i przesyłek, możliwość 

wymiany informacji. 

Światowy Dzień Poczty jest obchodzony 9 października. Święto to 

zostało ustanowione przez organizację ONZ w 1969 roku 

na kongresie w Tokio. Data ta nie jest przypadkowa, 

ponieważ 9 października 1874 roku został podpisany na 

konferencji w Bernie Traktat Berneński powołujący do 

życia jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych - 

Światowy Związek Poczty. W tym samym dniu obchodzimy Dzień Znaczka 

Pocztowego, który 6 maja 1840 roku w Wielkiej Brytanii ukazał się po raz 

pierwszy na świecie.  

Długo najdroższym znaczkiem był Treskilling Yellow, różnił się 

barwą, ponieważ był błędnym wydrukiem i sprzedany został za 2,3 miliona 

dolarów.  Jednak tą wysoką cenę przebił  unikalny 1-centowy znaczek 

„British Guiana One-Cent Magenta” pochodzący z kolonii brytyjskiej  

i wydrukowany w 1856 roku. Najdroższy znaczek świata z Gujany Brytyjskiej 

został sprzedany na aukcji w słynnym domu aukcyjnym Sotheby’s w Nowym 

Jurku 17 czerwca 2014 roku. Uzyskana cena to 9,480,000 USD. Niewielu 

filatelistów stać na kolekcjonowanie tak drogich egzemplarzy, chociaż 

zbieranie znaczków jest popularnym i przyjemnym hobby. 

Aleksandra Wołczańska
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Jesienne krajobrazy 
parafraza wiersza  
Leopolda Staffa 
Wiktor Szczęsny 
 
Żółte, złote i czerwone  
 
       Opadają liście z drzew,  
 
Ptaki poleciały w obcą stronę,  
 
      Umilkł ich cudowny śpiew.  
 
Minęły ostatnie dni lata,  
 
       Wiatr przewiewa świat na wskroś,  
 
Poświstuje i kołata,  
 
       Jakby zaczął szeptać coś.  
 
Na Kogutku wiatru słucha,  
 
       Gołąb stary żałośnie,    
 
I choć wokół szara plucha 
 
       Podskakuje sobie radośnie. 
 
Mgły na polach, ciemność w lesie,  
 
       coraz krótszy każdy dzień. 
 
Cichy głos po górach niesie,  
 
       Miś zapada w długi sen.  
 
Wyjść się nie chce na podwórze,  
 

    

 
 Blady promyk słońca gaśnie,  
 
Chowa się w olbrzymiej chmurze,  
 
       Jesień się zaczyna właśnie! 
 
Gabriel Buczek 
Historia 
 
Jacy królowie w Polsce rządzili 

i jacy władcy na świecie żyli, 

tego dowiecie się tu, w tej chwili, 

na lekcjach historii - moi mili! 

 

Tu wszystkie daty i wydarzenia 

mają swój czas i miejsce istnienia. 

Wszystko się pięknie dzieje i toczy, 

możesz się przenieść, gdy zamkniesz 

oczy. 

 

Można dowiedzieć się wielu rzeczy, 

że to są fakty, nikt nie zaprzeczy! 

Nasz pan tłumaczy bardzo ciekawie, 

wszystko opowie i już… po sprawie. 

 

Bardzo lubimy pana naszego, 

znawcę przedmiotu wspaniałego! 

Dzięki niemu historię lubimy 

i bardzo chętnie jej się uczymy. 
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Na bieszczadzkim szlaku

Przygodę na rajdowym szlaku zaczęła grupa uczniów naszej 

szkoły z  klas 6 i 7 w schronisku szkolnym Wetlinie. Pierwszego oraz 

drugiego dnia spacerowaliśmy po Bieszczadach w towarzystwie dzieci 

ze szkoły w Średniej Wsi. Zachwycały nas przepiękne krajobrazy, 

chociaż mozolnie zdobywaliśmy kolejne szczyty. Piesza wędrówka po

górach jest prawdziwym testem charakteru, który zdaliśmy celująco.

Trzeciego dnia z Wetliny dojechaliśmy do Leska na XLII 

Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM. W piątek w Bieszczadzki

Kultury w Lesku odbył się konkurs multimedialny "Moja mała ojczyzna" 

oraz konkurs piosenki turystycznej (dzień wcześniej odbyły się 

konkursy pisemne), a w sobotę rano nastąpiło wręczenie nagród. 

Cieszyliśmy się bardzo, ponieważ zdobyliśmy nagrody indywidualne 

oraz wyśpiewaliśmy nagrodę dla naszej grupy. 

Wyjazd był bardzo udany, poznaliśmy wielu nowych ludzi, 

nawiązaliśmy przyjaźnie, zdobyliśmy atrakcyjne miejsca w konkursach 

oraz poznaliśmy Bieszczady.  Za rok kolejna edycja i kolejna przygoda.

Dominika Błaż i Nikola Pelczar
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Przepis na zimowe muffinki korzenne 
Składniki na 12 sztuk: 
200g mąki tortowej 
100g cukru 
0,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
0,5 łyżeczki sody 
1,5 łyżki kakao 
120 ml oleju 
150 ml jogurtu naturalnego 
1 jajko 
80-100g kandyzowanej skórki pomarańczowej 
przyprawy: 0,5 łyżeczki cynamonu, 0,5 łyżeczki imbiru, 0,5 łyżeczki kardamonu, po 
szczypcie anyżu i goździków, cukier puder do posypania 
Sposób przygotowania przepisu: 
1. Do miski wsypujemy mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sodę, kakao, przyprawy i 
skórkę pomarańczową. Mieszamy. 
2. W osobnym naczyniu łączymy mokre składniki: olej, jogurt i jajko. 
3. Następnie delikatnie łączymy zawartość obu naczyń, wystarczy niezbyt starannie 
wymieszać łyżką. 
4. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni. 
5. Ciasto przelewamy do foremek (do 2/3 ich wysokości) i pieczemy przez ok. 20-25 
minut. 
6. Po upieczeniu posypujemy muffinki cukrem pudrem.  

poleca: M. Aleksander 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

 
Miesiąc październik ma 31 dni, jest dziesiątym z kolei miesiącem  

w roku. Jego nazwa pochodzi od słowa paździerze (odpadki uzyskane  
w procesie produkcji włókien lnu lub konopi). W październiku wypada zmiana czasu z 
letniego na zimowy. 

Przysłowia o październiku: 
 W październiku jak na śmietniku.  
 Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.  
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1. Rozszyfruj nazwy miejscowości i krain geograficznych w Polsce, gdzie 
warto spędzić wolny czas lub wybrać się na jesienny weekend. 
 URAMYZ-……………… 
 CZEROZTO-………………… 
 DYCZABIESZ-……………… 
 ZKPOAEN-…………….. 
 RZOME-…………… 
 WARKÓK-……………. 
 RAWAASZW-……………. 
 

2. Rozwiąż jesienne zagadki: 

To miesiąc smutny taki, 
 bo odleciały już ptaki 
 i liść ostatni już opadł.  
Ten miesiąc zwie się... 

Gdy się te niteczki 
snują po ścierniskach, 
to znak nieomylny, 
że jesień jest bliska. … 

 
 3.  Rozwiąż  rebusy.

 
 

przygotowali: G. Penar, J. Gibadło, K. Zając 
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 W KĄCIKU CZYTELNICZYM rekomenduję książkę 
„Cudowne lekarstwo George’a” autorstwa Roala Dahla, 
którego znacie jako twórcę ,,Charliego i fabryki czekolady”.  
Główny bohater to George, bardzo pomysłowy chłopiec. Jego 
babcia jest straszną zrzędą i marudą. Wszystko jej nie pasuje. 
Zażywa lekarstwa. Pewnego razu mama zostawia George’a 
samego w domu z babcią. Chłopiec postanawia zrobić dla niej 
lekarstwo. Używa do tego bardzo dużo dziwnych składników, 
m.in. puszkę musztardy w proszku, ziarna dla kanarków oraz 
wosk do podłóg i wiele innych. Babcia po zażyciu lekarstwa 

zaczyna rosnąć. Ojciec George’a postanawia użyć tego eliksiru na swoich zwierzętach. 
Czy uda mu się dzięki eliksirowi zarabiać pieniądze? Tego się dowiecie, gdy 
przeczytacie książkę. Ja bardzo ją polecam i zachęcam do przeczytania.  

Karolina Sobieraj 
_._._._._._._._._._._._._._._ 

 
Szlachetne zdrowie,  
nikt się nie dowie jako  smakujesz aż się zepsujesz… 
 

Światowy Dzień Lekarza przypada 1 października. Mamy wiele okazji w roku, 
by mogły  świętować różne grupy zawodowe. Jednak jak mogą świętować lekarze, 
którzy w ten dzień nie mogą opuścić swych pacjentów i wesoło się zabawić. Ten 
trudny i wymagający wielu wyrzeczeń i pracy zawód ma „okrągły” zegar nie tylko  
w dni powszednie, ale i święta. Dla pacjentów powinien być to dzień zadumy, by 
docenić tych ludzi, którzy ratują życie ludzkie, są przy naszym narodzeniu, walce  
o nasze zdrowie, przeżywają wiele stresów i ponoszą ogromną odpowiedzialność za 
swą pracę, która nie zawsze kończy się szczęśliwie.  

Mimo wielu postępów w medycynie i leczeniu ludzi, lekarze są bardzo 
zmęczeni. Odbija się to nie tylko na ich zdrowiu, ale i życiu rodzinnym. Więc życzymy 
im dużo zdrowia i siły, większości zadowolonych pacjentów, których udało się 
uratować, bo jest to dla Nich największy sukces. Wiem coś o tym, bo moi rodzice 
pracują w tym zawodzie. 

Przygotowałam dla Was krótki Quiz o specjalizacjach lekarzy, który możecie 
rozwiązać w zagadce dla czytelników. 

Agata Sabik 
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UŚMIECHNIJ SIĘ!!! 

  

      z Internetu wybrały: 

 
 

ZADANIE KONKURSOWE 
Odpowiedz na pytania i wrzuć odcięty kupon do skrzynki red

 
1.Czym zajmuje się neonatolog?…………………………………………………………
2.Czym zajmuje się gastrolog?…………………………………………………………
3.Czym zajmuje się anestezjolog?………………………………………………………….
4.Czym zajmuje się diabetolog?…………………………………………………………
5.Czym zajmuje się neurolog?…………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………… KLASA: ……….

 

Humor z zeszytów szkolnych:

  Na obrazie Chełmońskiego widzimy chłopa i 
woły, stoją bosi, ubrani w siermięgi i przepasani 
krajkami.  
  Podczas burzy babcia wystawiła święty obraz, 
aby piorun uderzył w niego, a nie w dom. 
  Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 
  Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż 
za biednych, tylko za siebie. . 
  Jeżeli człowieka porazi prąd elektry
należy go wyciągnąć z kontaktu i zakopać w 
ziemi. 
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ROZWIĄZANIE ZADANIA KONKURSOWEGO z NR. 10 

Zadanie konkursowe polegało na podaniu tytułów nowel i ich 
autorów czytanych w naszej szkole w ramach akcji  

NARODOWE CZYTANIE 2019 
ROZWIĄZANIE: „Katarynka”, „Kamizelka” i „Z legend dawnego 

Egiptu” B. Prusa, „Dym” M. Konopnickiej,  
„Legenda o Janie i Cecylii” E. Orzeszkowej. 

Nagrodę otrzymuje: Anna Szul, kl. 8a 
Kupon na zakupy w sklepiku szkolnym do odebrania w sali 210. 

Gratulujemy! 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
KUPIĘ… SPRZEDAM… ZAMIEMIĘ… 

Otwieramy  szkolne  biuro ogłoszeń.  
Jeżeli chcesz zamieścić swoje ogłoszenie na łamach gazetki, 

wrzuć jego treść do redakcyjnej skrzynki lub prześlij je na adres e-
mailowy gazetki, a zamieścimy je w kolejnym numerze.  

 
 

 
 

 
nr 11 gazetki szkolnej przygotowali członkowie redakcji 

pod opieką p. Beaty Miszczyk 
Kolegium redakcyjnemu przewodniczą: Dominika Błaż,  

Kaja Kołodziejczyk, Wiktor Szczęsny 
Skład redakcji: Amelia Fabisz, Antoni Kułak, Marlena Aleksandr, Julia Deptuch, Daria 

Gątek, Wiktoria Małopolska, Aleksandra Wołczańska, Agata Sabik, Jakub Gibadło, 
Leon Wichrowski, Klaudia Zając, Karolina Sobieraj, Gabriel Penar, Gabriel Buczek. 

Graficzne wykonanie okładki: Antoni Kułak 
Umieszczanie materiałów na stronie internetowej: p. Jakub Wojtowicz 

Spotkania Redakcji – poniedziałek, godz. 13. 30 - 14. 15, s. 210/s. 019 
e-mail: gazetka.zsp.rym@interia.pl 

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

 


