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          rys. Ola Wołczańska  

 

 
100- lecie odzyskania Niepodległości  

- sprawa bliska sercom wszystkich Polaków 
 

  Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć ludzi, którym zawdzięczamy istnienie 
naszej ukochanej Ojczyzny. Dzięki tym wspaniałym bohaterom sprzed stulecia udało się wyzwolić i 
odbudować kraj zrujnowany duchowo oraz gospodarczo po I wojnie światowej i 123 latach zaborów. 
Potrafili oni stworzyć podwaliny nowoczesnego państwa polskiego  
i warunki do jego rozwoju gospodarczego i kulturowego.  

Tegoroczne święto jest szczególne, ponieważ obchodzimy równą, 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Jest to bardzo ważny dzień, o którym każdy Polak powinien pamiętać.  

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły od kilku miesięcy uczestniczą w różnych imprezach 
związanych z rocznicowymi obchodami. Brali już udział w okolicznościowych apelach, konkursach, ulicami 
miasta przeszedł biało - czerwony korowód, powiewała flaga narodowa, chorągiewki i balony. Przed nami 
bicie rekordu w liczbie osób odśpiewujących jednocześnie hymn narodowy,  akademie i Turniej 
międzyklasowy „Myśląc ojczyzna…” Każdy z nas ma prawo i obowiązek manifestować swój patriotyzm. 

Agata Sabik 
 
 

Polacy w roli głównej,  
czyli nasi rodacy na wesoło 

 

    Diabełek wziął w niewolę Rosjanina, Polaka i Niemca. Mówi do nich: 
- Wypuszczę was po roku, ale stawiam jeden warunek. Każdy 
dostanie psa, którego przez ten rok nauczy jakieś sztuczki. 
Musicie wiedzieć, że jedzenia wystarczy dla was lub dla 
waszego psa. 
    Po roku diablik wraca i widzi Niemca chudego jak patyk,  
a psa grubego jak beka. Pyta więc o sztuczkę. 
    Niemiec szepce cichutkim głosikiem: 
- Lee…żeć. Pies spełnia rozkaz. 
- Brawo, jesteś wolny – gratuluje diablik. - Zobaczmy, co  
u Rosjanina? 
    Patrzą, a tu Rosjanin chudy jak patyk, a pies grupy jak beka. 
- Siaa…ad – ledwo słychać głos więźnia. 
Pies posłusznie siada. 
- Też ci się udało! - cieszy się Niemiec. 
    Na końcu idą do Polaka. Patrzą a tam pies chudy jak patyk, 
Polak gruby jak beka zajada dzisiejszą porcję serdelków. 
Pies patrzy na niego i szepce: 
- Hee…niu, daj gryza… 
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Polska w twórczości 
znanych i lubianych  

 
Karol Wojtyła 
 
M YŚLĄC O JC Z Y Z N A ... 
 
Ojczyzna - kiedy myślę - 
wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, 
mówi mi o tym serce, 
jakby ukryta granica, 
która ze mnie przebiega ku innym, 
aby wszystkich ogarniać 
w przeszłość dawniejszą niż każdy 
 z nas: 
z niej się wyłaniam 
... 
gdy myślę Ojczyzna - 
by zamknąć ją w sobie jak skarb. 
Pytam wciąż, 
jak go pomnożyć, 
jak poszerzyć tę przestrzeń, 
którą wypełnia. 
 

 
Ryszard Przymus 

P O L S K A 

Polska - to taka kraina, 
która się w sercu zaczyna. 
Potem jest w myślach blisko, 
w pięknej ziemi nad Wisłą. 
Jej ścieżkami chodzimy, 
budujemy, bronimy. 
Polska - Ojczyzna... 
Kraina, która się w sercu zaczyna. 
 

-3- 

Tadeusz Kubiak 

TU WSZĘDZIE POLSKA 

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój, 
gdzie lasy są i rzeki nasze, 
gdzie każdy ojciec szedł na bój, 
gdzie Biały Orzeł na sztandarze. 
 
Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem, 
gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał, 
gdzie wolna droga wiedzie w zboże, 
gdzie chwiejna trzcina na jeziorze. 
 
Tyś się tu rodził, ojciec i wuj, 
tu się rodziła twoja matka. 
Dziad orał ziemię, wdychał kurz, 
a jego dom to nędzna chatka. 
 
Gdzie klucz żurawi nad łąkami, 
gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem, 
w Szczecinie biały transatlantyk, 
w morzu stalowy, czujny okręt. 
 
Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych, 
jesienią rżyska snute dymem, 
gdzie latem słońce nad Bałtykiem, 
a zimą świerszcze za kominem. 
 
Gdzie dom poety w Czarnolesie, 
gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła. 
Tu biały sad jest, czarny węgiel, 
tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna! 

 

 



CZŁOWIEK

Józef  Klemens Piłsudski to postać w historii Polski 
Marszałek Polski, Naczelnik Państwa, wódz i polityk, dzięki którego działaniom nasza 
ojczyzna odzyskała wolność. 

Urodził się w Zułowie na Kresach 5 grudnia 1867r. w rodzinie 
o tradycjach patriotycznych. Od młodzieńczych lat an
walkę przeciwko caratowi, brał udział spisach i działalności 
konspiracyjnej, za co trafił na zesłanie na Syberię i do więzień, m. In. w 
Cytadeli warszawskiej  i w Magdeburgu. W 1904r. zorganizował zbrojne 
wystąpienie przeciw władzom rosyjskim
utworzył Organizację Bojową PPS będącą zalążkiem przyszłej siły zbrojnej 
przeciw zaborcom. Współdziałał w Galicji z Polskimi Drużynami 
Strzeleckimi. W 1914r., po wybuchu I wojny światowej, stanął na czele I 
Kompanii Kadrowej i wkroc
że był niezwykle dumny z widoku „sztandaru wojska polskiego na 
ojczystej ziemi, w obronie Ojczyzny stającego do boju”, z drugiej zaś 

strony zasmuconego, jak to określił, „widmem żołnierza bez Ojczyzny”. Udział wo
przybycie zwolnionego z więzienia Piłsudskiego do Warszawy dn. 10. 11. 1918r. dały początek tworzeniu 
rządu polskiego i odbudowie kraju. Marszałek wywarł wielki wpływ na przyszłość i kształt Polski, pełnił 
różne funkcje polityczne i wojskowe. Dowodził obroną kraju w zwycięskiej Bitwie Warszawskiej w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920r. Sprawami państwa zajmował się do końca swojego życia. Zmarł 12 
maja 1935r. w Warszawie i spoczywa w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawe

 

CIEKAWOSTKI 

 po śmierci serce Piłsudskiego zostało zabalsamowane i, zgodnie z jego wolą, złożone do grobu, 
w którym spoczywa jego ukochana matka na cmentarzu  Na Rossie w Wilnie; widnieje na nim 
inskrypcja: „Matka i serce syna”, a także wyryte cytaty z dramatów Juliusza Słowackiego, ulubionego 
poety marszałka, 

 Piłsudski był zwolennikiem skromnego i prostego stylu życia, na co dzień ubierał się 
w wojskową, szarą bluzę bez oznak i orderów, podróżował pociągiem w przedziale 2
niewyszukane potrawy, nie lubił tylko bigosu i grochówki, 

 ulubionym koniem marszałka była klacz Kasztanka; lubił też stawiać pasjanse, grać w szachy, jeździć 
konno i strzelać; oglądał komedie z Flipem i Flapem oraz animacje Disneya;  
i herbatniki Wedla, wypijał dziennie 10 szklanek herbaty;

 w okresie międzywojennym Szkoła Męska w Rymanowie nosiła imię Marszałka Piłsudskiego, a po II 
wojnie światowej w latach 80-90 tych XX w. także Szkoła Podstawowa
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CZŁOWIEK NIEPODLEGŁOŚCI 

JÓZEF PIŁSUDSKI 

Józef  Klemens Piłsudski to postać w historii Polski wyjątkowa. Twórca Legionów, 
Marszałek Polski, Naczelnik Państwa, wódz i polityk, dzięki którego działaniom nasza 

Urodził się w Zułowie na Kresach 5 grudnia 1867r. w rodzinie 
o tradycjach patriotycznych. Od młodzieńczych lat an
walkę przeciwko caratowi, brał udział spisach i działalności 
konspiracyjnej, za co trafił na zesłanie na Syberię i do więzień, m. In. w 
Cytadeli warszawskiej  i w Magdeburgu. W 1904r. zorganizował zbrojne 
wystąpienie przeciw władzom rosyjskim w Warszawie, a później 
utworzył Organizację Bojową PPS będącą zalążkiem przyszłej siły zbrojnej 
przeciw zaborcom. Współdziałał w Galicji z Polskimi Drużynami 
Strzeleckimi. W 1914r., po wybuchu I wojny światowej, stanął na czele I 
Kompanii Kadrowej i wkroczył do Królestwa. W jego zapiskach czytamy, 
że był niezwykle dumny z widoku „sztandaru wojska polskiego na 
ojczystej ziemi, w obronie Ojczyzny stającego do boju”, z drugiej zaś 

strony zasmuconego, jak to określił, „widmem żołnierza bez Ojczyzny”. Udział wojsk polskich w walkach i 
przybycie zwolnionego z więzienia Piłsudskiego do Warszawy dn. 10. 11. 1918r. dały początek tworzeniu 
rządu polskiego i odbudowie kraju. Marszałek wywarł wielki wpływ na przyszłość i kształt Polski, pełnił 

i wojskowe. Dowodził obroną kraju w zwycięskiej Bitwie Warszawskiej w czasie 
bolszewickiej w 1920r. Sprawami państwa zajmował się do końca swojego życia. Zmarł 12 

i spoczywa w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawe

po śmierci serce Piłsudskiego zostało zabalsamowane i, zgodnie z jego wolą, złożone do grobu, 
w którym spoczywa jego ukochana matka na cmentarzu  Na Rossie w Wilnie; widnieje na nim 

syna”, a także wyryte cytaty z dramatów Juliusza Słowackiego, ulubionego 

Piłsudski był zwolennikiem skromnego i prostego stylu życia, na co dzień ubierał się 
w wojskową, szarą bluzę bez oznak i orderów, podróżował pociągiem w przedziale 2
niewyszukane potrawy, nie lubił tylko bigosu i grochówki,  
ulubionym koniem marszałka była klacz Kasztanka; lubił też stawiać pasjanse, grać w szachy, jeździć 
konno i strzelać; oglądał komedie z Flipem i Flapem oraz animacje Disneya;  smakowały  mu krakersy 
i herbatniki Wedla, wypijał dziennie 10 szklanek herbaty; 
w okresie międzywojennym Szkoła Męska w Rymanowie nosiła imię Marszałka Piłsudskiego, a po II 

90 tych XX w. także Szkoła Podstawowa  

 

wyjątkowa. Twórca Legionów, 
Marszałek Polski, Naczelnik Państwa, wódz i polityk, dzięki którego działaniom nasza 

Urodził się w Zułowie na Kresach 5 grudnia 1867r. w rodzinie  
o tradycjach patriotycznych. Od młodzieńczych lat angażował się w 
walkę przeciwko caratowi, brał udział spisach i działalności 
konspiracyjnej, za co trafił na zesłanie na Syberię i do więzień, m. In. w 
Cytadeli warszawskiej  i w Magdeburgu. W 1904r. zorganizował zbrojne 

w Warszawie, a później 
utworzył Organizację Bojową PPS będącą zalążkiem przyszłej siły zbrojnej 
przeciw zaborcom. Współdziałał w Galicji z Polskimi Drużynami 
Strzeleckimi. W 1914r., po wybuchu I wojny światowej, stanął na czele I 

zył do Królestwa. W jego zapiskach czytamy, 
że był niezwykle dumny z widoku „sztandaru wojska polskiego na 
ojczystej ziemi, w obronie Ojczyzny stającego do boju”, z drugiej zaś 

jsk polskich w walkach i 
przybycie zwolnionego z więzienia Piłsudskiego do Warszawy dn. 10. 11. 1918r. dały początek tworzeniu 
rządu polskiego i odbudowie kraju. Marszałek wywarł wielki wpływ na przyszłość i kształt Polski, pełnił 

i wojskowe. Dowodził obroną kraju w zwycięskiej Bitwie Warszawskiej w czasie 
bolszewickiej w 1920r. Sprawami państwa zajmował się do końca swojego życia. Zmarł 12 

i spoczywa w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu w Krakowie. 

Klaudia Zając 

po śmierci serce Piłsudskiego zostało zabalsamowane i, zgodnie z jego wolą, złożone do grobu,  
w którym spoczywa jego ukochana matka na cmentarzu  Na Rossie w Wilnie; widnieje na nim 

syna”, a także wyryte cytaty z dramatów Juliusza Słowackiego, ulubionego 

Piłsudski był zwolennikiem skromnego i prostego stylu życia, na co dzień ubierał się  
w wojskową, szarą bluzę bez oznak i orderów, podróżował pociągiem w przedziale 2 klasy; jadł proste, 

ulubionym koniem marszałka była klacz Kasztanka; lubił też stawiać pasjanse, grać w szachy, jeździć 
smakowały  mu krakersy  

w okresie międzywojennym Szkoła Męska w Rymanowie nosiła imię Marszałka Piłsudskiego, a po II 
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MONTE CASSINO 

wzgórze, na którym maki mają kolor polskiej krwi 
             

 Niedaleko stolicy Włoch, na wzgórzu znajduje się opactwo Benedyktynów. To tam w czasie  
II wojny światowej Niemcy bronili przed aliantami drogi do 
Rzymu. Klasztor był strategicznym punktem obrony, prawie 
niezniszczalną fortecą. 
 Bitwa o zdobycie wzgórza była od początku bardzo 
krwawa. Nie można było zdobyć twierdzy przy użyciu wojsk 
pancernych, lecz trzeba było ją atakować, wspinając się pod 
górę przy ciągłym ostrzale wroga. Do ataku kolejno ruszały 
wojska aliantów składające się z dywizji amerykańskich, 
brytyjskich i nowozelandzkich. W końcu po wielu 
tygodniach oblężenia i skutecznej obronie żołnierzy 
niemieckich do boju ruszył 2 Korpus Polski pod 

dowództwem gen. Andersa. Wielodniowe walki 
zakończyły się zdobyciem klasztoru, na którego ruinach 
załopotał biało-czerwony sztandar, a polski żołnierz 
odegrał na trąbce Hejnał mariacki. 
 Dzisiaj na wzgórzu rozciągają się cmentarze 
wojskowe, na których spoczywają polegli wszystkich 
walczących narodowości. Jest też Polski Cmentarz 
Wojenny, na którym spoczywa 1072 żołnierzy, wśród 
nich zmarły po wojnie gen. Władysław Anders, który 
zgodnie ze swą ostatnią wolą został pochowany wśród 
swoich bohaterskich żołnierzy. Ich poświęcenie uczy nas 
odwagi, patriotyzmu i dumy z bycia Polakiem. 

Leon Wichrowski 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

KALENDARIUM 

1.  11 – Wszystkich Świętych 
2. 11 – Dzień Zaduszny 
3. 11- Dzień Myśliwych (św. Huberta) 
11. 11 – Święto Niepodległości Polski 
16. 11 – Międzynarodowy  Dzień  Tolerancji  
21. 11 – Światowy Dzień Telewizji 
25. 11 – Światowy Dzień Pluszowego Misia 
29. 11 – Andrzejki 
 
 
 
 

ŚWIĘTA NIETYPOWE 
5. 11 – Dzień Postaci z Bajek 
7. 11 – Dzień Kotleta Schabowego 
13. 11 – Dzień Placków Ziemniaczanych 
14. 11 – Dzień Króla Juliana 
17. 11 – Dzień Czarnego Kota 
20. 11 – Dzień Krawata 
21. 11 – Światowy Dzień Życzliwości 
 i Pozdrowień 
22. 11 – Dzień Kredki 
30. 11 – Dzień Białych Skarpetek 
 

Naszą uwagę zwraca: 5 listopada 1985r., wtedy w Zabrzu na Śląsku zespół lekarzy i pielęgniarek pod kierunkiem 
kardiochirurga prof. Zbigniewa Religi przeprowadził pierwszą udaną operację przeszczepu serca. 



 

 
Amelia Fabisz 

 
Życie jest drogą do wieczności

 
Szumią drzewa nad grobami  
Liście wszystko otulają.  
Stoimy nad nimi sami,   
Gdy Was do nieba wzywają.  

 
Jednych szybciej, drugich później.
Widzi nam się, że w złym czasie. 
Jednak dusze są jak kwiaty,  
Kwitną w swoim własnym czasie.

 
Babciu, Dziadziu, Siostro, Bracie,
Mamo, Tato, Dziecino kochana 
Będę tęsknić i myśleć o tobie 
Ciemną nocą do jasnego rana. 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________
 

RYMANOWSKIE ZADUSZKI

Jak co roku, 1 listopada składamy kwiaty i zapalamy znicze na grobach zmarłych. Pamiętamy nie 
tylko o bliskich zmarłych z naszych rodzin, ale też o opuszczonych mogiłach. Co roku, przed Świętem 
Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcam
składają wiązanki i zapalają znicze na grobach żołnierzy poległych w obronie naszego miasta oraz na 
mogiłach nauczycieli pracujących kiedyś w rymanowskiej szkole. 
Zwyczaj ten jest wyrazem naszej pamięci i szacunku. W dniu
przy pomniku poległych żołnierzy, a na cmentarzu odbywa się uroczysta procesja i modlitwa za zmarłych.
-
______________________________________________
_ 

 

ŚWIĘTO ZMARŁYCH 
W RÓŻNYCH KULTURACH

 Od  początku rozwoju cywilizacji ludzie otaczali szczególnym kultem swoich zmarłych. Indianie 
żyjący  w Ameryce Północnej po śmierci trafiali do Krainy Wiecznych Łowów, a Wikingowie do tajemniczej 
Walharii. Dbano o tych, którzy odeszli z ziemskiego życia i
szczęśliwym. Pamięć o nich trwała w odprawianych obrzędach, poeta  Adam Mickiewicz opisuje je jako 
obrzęd dziadów, czyli zmarłych przodków.
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Życie jest drogą do wieczności 

  W moim sercu, w mojej duszy, 
  W pamięci na zawsze zostaniesz, 
  Bo i ja kiedyś, dnia pewnego 
  Z ziemskim wędrowaniem się rozstanę.

Jednych szybciej, drugich później.  A chciałabym szczerze, godnie 
  Bez łez, smutku, bliskich cierpienia 

  Pozostać w czułych i dobrych, 
Kwitną w swoim własnym czasie.  Ludzkich o mnie wspomnieniach. 

Babciu, Dziadziu, Siostro, Bracie,   
 

_________________________________________________________________________________________________________

RYMANOWSKIE ZADUSZKI 
 

Jak co roku, 1 listopada składamy kwiaty i zapalamy znicze na grobach zmarłych. Pamiętamy nie 
tylko o bliskich zmarłych z naszych rodzin, ale też o opuszczonych mogiłach. Co roku, przed Świętem 
Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami odwiedzają rymanowski cmentarz: 
składają wiązanki i zapalają znicze na grobach żołnierzy poległych w obronie naszego miasta oraz na 
mogiłach nauczycieli pracujących kiedyś w rymanowskiej szkole.  
Zwyczaj ten jest wyrazem naszej pamięci i szacunku. W dniu Wszystkich Świętych harcerze pełnią wartę 
przy pomniku poległych żołnierzy, a na cmentarzu odbywa się uroczysta procesja i modlitwa za zmarłych.

_________________________________________________________________________________________________________

ŚWIĘTO ZMARŁYCH  
W RÓŻNYCH KULTURACH 

 
Od  początku rozwoju cywilizacji ludzie otaczali szczególnym kultem swoich zmarłych. Indianie 

żyjący  w Ameryce Północnej po śmierci trafiali do Krainy Wiecznych Łowów, a Wikingowie do tajemniczej 
Walharii. Dbano o tych, którzy odeszli z ziemskiego życia i wierzono, że po śmierci są w miejscu 
szczęśliwym. Pamięć o nich trwała w odprawianych obrzędach, poeta  Adam Mickiewicz opisuje je jako 

, czyli zmarłych przodków. 

  

Z ziemskim wędrowaniem się rozstanę. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Jak co roku, 1 listopada składamy kwiaty i zapalamy znicze na grobach zmarłych. Pamiętamy nie 
tylko o bliskich zmarłych z naszych rodzin, ale też o opuszczonych mogiłach. Co roku, przed Świętem 

i odwiedzają rymanowski cmentarz: 
składają wiązanki i zapalają znicze na grobach żołnierzy poległych w obronie naszego miasta oraz na 

Wszystkich Świętych harcerze pełnią wartę 
przy pomniku poległych żołnierzy, a na cmentarzu odbywa się uroczysta procesja i modlitwa za zmarłych. 

____________________________________

Od  początku rozwoju cywilizacji ludzie otaczali szczególnym kultem swoich zmarłych. Indianie 
żyjący  w Ameryce Północnej po śmierci trafiali do Krainy Wiecznych Łowów, a Wikingowie do tajemniczej 

wierzono, że po śmierci są w miejscu 
szczęśliwym. Pamięć o nich trwała w odprawianych obrzędach, poeta  Adam Mickiewicz opisuje je jako 



 Święto Wszystkich Świętych zostało ustanowione w 935r. przez papieża Jana XI,
wyznaczył benedyktyński opat Odylon w 998r. Początkowo wiązało się ono z rozpaleniem na rozstajach 
ognisk, które miały wskazywać duszom drogę i modlitwą za ich zbawienie. Katolicy na całym świecie 
obchodzą je 1 i 2 listopada. W Polsce święto to
chryzantemy i zapala znicze. We Francji na groby przynosi się tylko kwiaty, a w Hiszpanii ubrani na czarno 
żałobnicy zapalają na mogiłach elektryczne lampki. Słowacy zastawiają stoły jedzeniem,  Fil
zapalają znicze, na grobach składają pożywienie i ozdabiają je kolorowymi balonami, zaś Meksykanie 
urządzają radosne parady i maskarady, a groby dekorują barwnymi kwiatami i przedmiotami. 
 Amerykanie obchodzą Halloween 
przybyło do Ameryki wraz z  emigrantami z Irlandii i Szkocji. Wtedy to rozpoczynał się nowy rok (kończyła 
się pora letnia a zaczynała zimowa). Dzisiaj ma ono formę zabawy i przebierania się w różnorodne zjawy. W 
Wielkiej Brytanii po przyjęciu chrześcijaństwa obchodziło się Święto Zmarłych (Hallows Day lub All 
Sants’Day), kiedy to bogaci dzieli się z ubogimi 
jedzeniem w zamian za modlitwę. Współcześnie 
popularne są Bale Wszystkich Świętych, na które dzieci 
przebierają się w ulubionych świętych, jedzą słodycze 
i słuchają opowieści o dawnych czasach. Również w 
Polsce, szczególnie w dużych miastach, ulicami 
paradują Korowody Świętych. 
 W niektórych krajach Święto Zmarłych przypada w innym czasie, np. Holendrzy obchodzą je 4 maja
jako „dzień upamiętnienia”, a Japończycy 13
Święto Dusz) zapalają na progu domu latarnie, zapraszając w ten sposób dusze bliskich zmarłych do 
odwiedzin. Podobnie czynią Chińczycy, którzy w drewnia
lampiony. W prawosławnej Bułgarii święto to jest ruchome i przypada w pierwszą sobotę przed 8 listopada, 
odwiedza się wtedy groby zmarłych i zapala świece, dodatkowo na cmentarz przynosi się czereśnie, dlatego 
nazywane jest Zaduszkami Czereśniowymi. 

Niezależnie od kraju czy kultury Święto Zmarłych było i jest nadal dniem zadumy, a ludzie czczą 
pamięć tych, co odeszli. 
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Amelka Fabisz, B. M. 
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PRZEPIS NA DOMOWE BABECZKI 

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Z tej okazji przedstawiam przepis na biało - 
czerwone babeczki! Pamiętajcie, róbcie je z pomocą rodziców lub osoby starszej 

 
 

Składniki: 
4 łyżki masła (w pokojowej temperaturze) 
3/4 szklanki cukru 
1 jajko 
2 1/2 łyżka niesłodzonego kakao 
3 łyżki czerwonego barwnika spożywczego 
1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego 
1/2 szklanki maślanki 
1 szklanka + 2 łyżki mąki 
1/2 łyżeczki soli 
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 
Składniki na krem: 
125 g miękkiego masła 
1 szklanka cukru pudru 
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego 
łyżka mleka 
 

 

Babeczki są pyszne nie tylko od święta, możne je piec 
z różnych okazji albo na poprawę humoru, dekorować 
masami w wielu barwach i ozdabiać  wg własnych 
pomysłów. 

SMACZNEGO! 
 

Julka Deptuch 

 
   Przygotowanie: 
 

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni.  
……………………………………………………………………… 
Połącz w misce masło z cukrem i miksuj na średnich 
obrotach przez 3 minuty na gładką masę. Dodaj jajka  
i miksuj na szybkich obrotach aż wszystko połączy się 
w jednolitą całość. 
……………………………………………………………………… 
W innym naczyniu połącz kakao, ekstrakt waniliowy  
i czerwony barwnik, zmiksuj je do konsystencji gęstej 
pasty. Połącz ją z masą maślaną i zmiksuj całość na 
średnich obrotach aż uzyskasz gładkie ciasto  
o jednolitym kolorze. Zmniejszając obroty miksera, 
dodawaj powoli mleka. Następnie dosypuj stopniowo 
1 szklankę mąki i miksuj na jednorodną masę. Teraz 
dodaj sól, proszek do pieczenia i ocet, zmiksuj na 
wysokich obrotach do uzyskania gładkości. 
……………………………………………………………………… 
Przelej ciasto do wyłożonych papilotami biało-
czerwonych foremek i piecz 15-20 minut.  
W celu sprawdzenia, czy babeczki są wypieczone  
w środku, wsadź wykałaczkę - jeśli będzie sucha, są 
gotowe do wyjęcia. 
……………………………………………………………………… 
W trakcie pieczenia przygotuj krem: utrzyj masło na 
puszystą masę, dodaj cukier puder i ucieraj do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Dodaj mleko  
i ekstrakt waniliowy, mieszaj do idealnej gładkości. 
……………………………………………………………………… 
Krem przełóż do rękawa cukierniczego  
i udekoruj ostudzone babeczki. Na ozdobę dodaj małe 
papierowe flagi przyklejone na wykałaczkę.     
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Na prośbę Pań bibliotekarek przeprowadziliśmy wśród uczniów naszej szkoły 
ankietę czytelniczą. Oto jej wyniki. 

Najpopularniejszą książką od klasy 4. po klasę 8. okazała się seria książek o Harrym Potterze 
autorstwa J. K. Rowling.  A teraz szczegóły. Warto przeczytać, wg koleżanek i kolegów z klas: 

 

 Dziewczynka, która wypiła księżyc  B. Kelly    

Kapelusz za 100 tysięcy A. Bahdaja      

Hania Humorek  M. McDonald      

Zaopiekuj się mną Holly Webb 

 Tomek w krainie kangurów  A. Szklarskiego      

Moja przyjaciółka i inni wrogowie C. Wilkins     

Czerwone Krzesło A. Maleszki      

Biały Kieł J. Londona       

Przygody Tomka Sawyera M. Twaina 

 17piętrowy domek na drzewie A. Griffiths      

Tajemnice lśniącego jeziora P. Carr      

W stronę tamtego lasu K. Siesickiej      

Mały Książę A. de Saint-Exupery’ego     

Żelazny anioł A. Cambella 

  Magiczne drzewo A. Maleszki      

Cudowny chłopiec R. J. Palacio      

Bezcenny Z. Miłoszewskiego      

13 powodów  J. Ashera 

7 powodów  J. Ashera    

Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się udzielić odpowiedzi na nasze pytania i polecili innym 
swoje ulubione książki. Utwory te są o bardzo różnorodnej tematyce: przygodowej, podróżniczej, 
detektywistycznej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Skorzystajcie z tych propozycji. Miłego czytania! 

ankieterzy: Ola Wołczańska, Wiki Małopolska, Aga Sabik 

4 
5

6 7

8
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Połącz bohaterów z tytułami książek, w których występują. 

UWAGA: jedna para nie pasuje! 

Stanisław Tarkowski                                 Chłopcy z Placu Broni 

Zenon Wójcik                                           W pustyni i w puszczy 

Adam Cisowski                                        Ten obcy 

Ernest Nemeczek                                    Akademia pana Kleksa 

Adam Niezgódka                                   Szatan z siódmej klasy 

Tadeusz Soplica                                           Mikołajek 

___________________________________________________________________ 

W którą stronę jedzie autobus? 

              opracował: J. Gibadło 

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

ZADANIE KONKURSOWE (niecałkiem matematyczne) 

Jak to możliwe: 29 – 1 = 30 

rozwiązanie: ____________________________________________________ 

Odetnij kupon z rozwiązaniem i wrzuć do skrzynki redakcji. Wśród wszystkich poprawnych odpowiedzi zostanie 

wylosowany zwycięzca, który otrzyma nagrodę – zakup wybranego towaru w cenie 5zł w sklepiku szkolnym. NIE 

ZAPOMNIJ PODPISAĆ KUPONU! 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

     
 
 
 

Rozwiązanie konkursu z nr 1 – wyrazy, które należało ułożyć: 
PLECAK, KORYTARZ, ŚWIADECTWO. Spośród wszystkich 
poprawnych odpowiedzi został wylosowany zwycięzca: Adrian 
Brzana z kl. 7b. Do odebrania nagroda (w s. 210): kupon na zakupy 
w sklepiku szkolnym. Gratulujemy! 
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Było w październiku: 

 odbyły wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Przewodniczącym SU w roku szkolnym 

2018/2019 został uczeń klasy 7a Fryderyk Gierlach. Gratulujemy Fryderykowi wygranej i życzymy 

mu, aby spełnił swoje przedwyborcze obietnice, a swoimi pomysłami i działaniami zasłużył na 

szacunek całej szkolnej społeczności. 

 wielu uczniów zaangażowało się w akcję zbierania kasztanów i żołędzi dla leśnych zwierząt, 

przypominamy, że akcja trwa do końca listopada. 

 uczestniczyliśmy w uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, program artystyczny został 

wzbogacony o wręczenie Nauczycielskich Oskarów, wszystkim nagrodzonym gorąco gratulujemy. 

 w ostatnie dwie środy października po szkolnych holach roznosił się zapach pysznych ciast, 

ciasteczek i galaretek, które można było zakupić w ramach akcji „Słodka środa”. Cel był szczytny – 

pomoc panu Dominikowi, który uległ poważnemu wypadkowi i czeka go długa rehabilitacja. Dochód 

z akcji przeszedł oczekiwania organizatorów. Na medal spisali się i ci, którzy przygotowali słodkości, 

i ci, którzy je zakupili. 

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

Uwaga! Ważne!!! 

Uczniowski Kupon Ratunkowy upoważnia do jednorazowego zwolnienia z odpowiedzi 
ustnej. Wytnij kupon z gazetki i oddaj go nauczycielowi. Oryginalny KUPON posiada pieczątką 
szkoły i numer. Pamiętaj, aby przestrzegać terminu ważności kuponu. 

 

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

 

nr 2 gazetki szkolnej przygotowali: Dominika Błaż,  Wiktoria Małopolska, Aleksandra Wołczańska, 
Marlena Aleksander, Sebastian Litarowicz, Daria Gątek, Julia Deptuch, Jakub Gibadło,  
Amelia Fabisz, Leon Wichrowski, Kaja Kołodziejczyk, Agata Sabik, Klaudia Zając, Elwira  
Szturc,  Wiktor Szczęsny. 

Opiekun: Beata Miszczyk   spotkania zespołu redakcyjnego: środa, 13. 30, s. 210 
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ciekawostki o listopadzie 

 
Jedenastym miesiącem w roku jest listopad. Ma on 30 dni i jest to miesiąc jesienny. W listopadzie  
z drzew opadają liście, właśnie od tego zjawiska pochodzi nazwa miesiąca. Jesień w listopadzie nie jest 
już łagodna, temperatury w dzień są niskie, w nocy często występują przymrozki. 
 

Przysłowia i powiedzenia 

W listopadzie jak na autostradzie.  

W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na 

grobach stawiają.  

Słońce listopada mrozy zapowiada.  

Gdy na Wszystkich Świętych leje deszcz, to zimą 

trzeba będzie w piec wleźć.  

Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada.  

Sławni ludzie urodzeni w listopadzie: 
 

polska chemik Maria Curie-Skłodowska (1867),  

ojciec Luteranizmu Marcin Luter (1483),  

rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski (1821),  

aktorka Demi Moore (1962),  

aktor Leonardo DiCaprio (1974),  

pianista i kompozytor oraz premier Polski Ignacy Jan Paderewski (1860),  

polska pisarka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891), 

 piosenkarka Tina Turner (1939),  

mistrz sztuk walki Bruce Lee (1940),  

król Polski Kazimierz Jagiellończyk (1427)  

 

miesiące.pl 


