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Nasza gazetka ma już swoją wersję internetową. Możecie przeczytać nasze artykuły na stroni
www.lorymanow/gazetka  Oprócz materiałów zamieszczonych w gazecie w wersji papierowej znajdują się tam 
również rozszerzone artykuły i nowe tematy. Niestety „kupon ratunkowy” dostępny jest tylko po nabyciu gazetki, 
natomiast możecie korzystać z zadań konkursowych, które należy 
skrzynki. Czekamy na Wasze opinie i sugestie.

W marcu jak w garncu

Nazwa „marzec” pochodzi od łacińskiego słowa Martius, czyli miesiąc Marsa. Wtedy kończy się 
zima a zaczyna wiosna. 21 marca jest pierwszym dniem wiosny. W Polsce, aby uczcić ten dzień, tradycja 
nakazuje „topienie Marzanny”. Słomianą kukłę symbolizującą zim
dnia występuje też równonoc, czyli zjawisko polegające na tym, iż dzień i noc mają taką samą długość. 
W ostatnią niedzielę tego miesiąca, następuje 

W marcu zaczyna się przedwiośnie. Zwykle znika już śnieg na naszych ziemiach, a mróz nie jest 
zbyt silny. Może jednak się zdarzyć, że zima nie ustępuje i trwają zamiecie
dochodzące do kilkunastu stopni poniżej zera. 

W marcu przylatują do nas szpaki, pliszki siwe, czajki, dzikie kaczkii gęsi, bociany oraz inne 
ptactwo wodne i błotne. Ptaki drapieżne zakładają gniazda. Rodzą się młode zające i dzikie
młode dziki. Rysie odprawiają gody weselne, zwane marcowaniem. Jelenie (byki) zrzucają wieńce (rogi). 
Kiedy wiosna zjawia się wcześnie (pod koniec miesiąca), słonki zaczynają swoje ciągi, a głuszce 

W lesie zaczynają się zielenić 
pierwiosnki i przylaszczki. Na stokach górskich i na polanach kwitną krokusy. Za runem podążają krzewy 
i drzewa. Kwieciem pokrywa się: dereń, leszczyna, wierzba, modrzew europejski, olsza s
wiąz polny i górski.  

Gdy słońce ciepłymi promieniami ogrzeje twarze, wiadomo, że nadeszła upragniona WIOSNA!
 

Przysłowia i powiedzenia

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. 
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 

W marcu jak w garncu. 
Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele. 

Marzec zielony 
Śnieg marcowy, owoc niezdrowy. 

W marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina. 
Źle się w marcu rodzić, bo trudno takiemu dogodzić
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Drodzy Czytelnicy! 

ma już swoją wersję internetową. Możecie przeczytać nasze artykuły na stroni
Oprócz materiałów zamieszczonych w gazecie w wersji papierowej znajdują się tam 

również rozszerzone artykuły i nowe tematy. Niestety „kupon ratunkowy” dostępny jest tylko po nabyciu gazetki, 
natomiast możecie korzystać z zadań konkursowych, które należy wydrukować, rozwiązać i wrzucić do redakcyjnej 
skrzynki. Czekamy na Wasze opinie i sugestie. 

 

W marcu jak w garncu 
 

Nazwa „marzec” pochodzi od łacińskiego słowa Martius, czyli miesiąc Marsa. Wtedy kończy się 
zima a zaczyna wiosna. 21 marca jest pierwszym dniem wiosny. W Polsce, aby uczcić ten dzień, tradycja 
nakazuje „topienie Marzanny”. Słomianą kukłę symbolizującą zimę podpala się i wrzuca do wody. Tego 

, czyli zjawisko polegające na tym, iż dzień i noc mają taką samą długość. 
W ostatnią niedzielę tego miesiąca, następuje zmiana czasu z zimowego na letni.  

W marcu zaczyna się przedwiośnie. Zwykle znika już śnieg na naszych ziemiach, a mróz nie jest 
zbyt silny. Może jednak się zdarzyć, że zima nie ustępuje i trwają zamiecie śnieżne, a nawet mrozy 
dochodzące do kilkunastu stopni poniżej zera.  

W marcu przylatują do nas szpaki, pliszki siwe, czajki, dzikie kaczkii gęsi, bociany oraz inne 
ptactwo wodne i błotne. Ptaki drapieżne zakładają gniazda. Rodzą się młode zające i dzikie
młode dziki. Rysie odprawiają gody weselne, zwane marcowaniem. Jelenie (byki) zrzucają wieńce (rogi). 
Kiedy wiosna zjawia się wcześnie (pod koniec miesiąca), słonki zaczynają swoje ciągi, a głuszce 

W lesie zaczynają się zielenić rośliny runa. Niektóre z nich zaczynają kwitnąć, jak np. zawilce, 
pierwiosnki i przylaszczki. Na stokach górskich i na polanach kwitną krokusy. Za runem podążają krzewy 
i drzewa. Kwieciem pokrywa się: dereń, leszczyna, wierzba, modrzew europejski, olsza s

Gdy słońce ciepłymi promieniami ogrzeje twarze, wiadomo, że nadeszła upragniona WIOSNA!

Przysłowia i powiedzenia  

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy. 
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 

W marcu jak w garncu.  
Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych. 
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele. 

Marzec zielony - niedobre plony.  
Śnieg marcowy, owoc niezdrowy.  

marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina. 
Źle się w marcu rodzić, bo trudno takiemu dogodzić. 

ma już swoją wersję internetową. Możecie przeczytać nasze artykuły na stronie szkoły: 
Oprócz materiałów zamieszczonych w gazecie w wersji papierowej znajdują się tam 

również rozszerzone artykuły i nowe tematy. Niestety „kupon ratunkowy” dostępny jest tylko po nabyciu gazetki, 
wydrukować, rozwiązać i wrzucić do redakcyjnej 

Redakcja 
 

Nazwa „marzec” pochodzi od łacińskiego słowa Martius, czyli miesiąc Marsa. Wtedy kończy się 
zima a zaczyna wiosna. 21 marca jest pierwszym dniem wiosny. W Polsce, aby uczcić ten dzień, tradycja 

ę podpala się i wrzuca do wody. Tego 
, czyli zjawisko polegające na tym, iż dzień i noc mają taką samą długość.  

W marcu zaczyna się przedwiośnie. Zwykle znika już śnieg na naszych ziemiach, a mróz nie jest 
śnieżne, a nawet mrozy 

W marcu przylatują do nas szpaki, pliszki siwe, czajki, dzikie kaczkii gęsi, bociany oraz inne 
ptactwo wodne i błotne. Ptaki drapieżne zakładają gniazda. Rodzą się młode zające i dzikie króliki, a także 
młode dziki. Rysie odprawiają gody weselne, zwane marcowaniem. Jelenie (byki) zrzucają wieńce (rogi). 
Kiedy wiosna zjawia się wcześnie (pod koniec miesiąca), słonki zaczynają swoje ciągi, a głuszce – toki.  

rośliny runa. Niektóre z nich zaczynają kwitnąć, jak np. zawilce, 
pierwiosnki i przylaszczki. Na stokach górskich i na polanach kwitną krokusy. Za runem podążają krzewy  
i drzewa. Kwieciem pokrywa się: dereń, leszczyna, wierzba, modrzew europejski, olsza szara, topola, osika, 

Gdy słońce ciepłymi promieniami ogrzeje twarze, wiadomo, że nadeszła upragniona WIOSNA! 

A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.  
W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.  

Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.  
Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.  

marcu kto siać nie zaczyna, dobra swego zapomina.  
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DLACZEGO OBCHODZIMY DZIEŃ KOBIET? 

Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki  
o równouprawnienie kobiet. W USA, w 1909 roku kobiety strajkujące przeciwko uciskowi zostały zamknięte 
w fabryce, gdzie wybuchł pożar. Zginęło wtedy 126 protestujących. Właśnie na pamiątkę tego wydarzenia  
i poświęcenia pań, od 1910 roku obchodzimy Dzień Kobiet. Z założenia Dzień Kobiet miał służy utrwalaniu 
idei równości. 

Co roku, w tym dniu mężczyźni pamiętają o paniach i dziewczynach, a wyrażając swoje uczucia, 
wręczają im drobne upominki. 

Marlena Aleksander 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

składa 

Redakcja gazetki 
„Skrzydlate 

słowa” 

KALENDARIUM 

Typowe i Nietypowe 
święta w marcu: 

Dzień Piegów (1.03) 
Międzynarodowy Dzień Pisarza (3.03) 
Dzień Olimpijczyka (6.03) 
Popielec (6. 03) 
Dzień Kobiet (8. 03) 
Dzień Liczby PI (14.03) 
Dzień Wagarowicza (21.03) – rozpoczyna się 
kalendarzowa wiosna! 
 
Naszą uwagę przykuł Dzień Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej. Polaków i Węgrów od lat wiąże bliska 
przyjaźń, której mogą zazdrościć nam inne 
narody. Warto ją pielęgnować, by historyczne 
hasło: „Polak Węgier dwa bratanki" nigdy nie 
straciło na aktualności. 

Sławni urodzeni w marcu 

prezydent Związku Radzieckiego  
Michaił Gorbaczow (1931),  
muzyk Jon Bon Jovi (1962), 

 polski piłkarz Zbigniew Boniek (1956), 
święta Kinga (1234), 

 król Anglii Henryk II (1133),  
malarz, architekt Michał Anioł (1475), 

reżyser filmowy Andrzej Wajda (1926), 
amerykański aktor Chuck Norris (1940), 

polski generał Józef Bem (1794),  
fizyk Albert Einstein (1879),  

kompozytor Jan Sebastian Bach (1685) 
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rymanowskie legendy 
 

W poprzednich numerach gazetki zamieściliśmy legendy o naszym regionie wymyślone przez 

uczniów klasy 5a. Oto kolejne utwory. 

 

 

Bartosz Rajchel 

Legenda o Sokole 

 

 Dawno temu Rymanów był dużą osadą, w której stał piękny warowny zamek. Przed bramą wjazdową 

do miasta rosło ogromne drzewo, na którym w starej dziupli znajdowało się gniazdo wędrownego sokoła. Były 

to czasy, gdy w okolicy grasowali okrutni beskidnicy. Zbóje rabowali i nie oszczędzali nikogo. 

Pewnego dnia, o zmierzchu, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, a wartownicy mieli wkrótce zamykać 

bramy, bo ostatni kupcy przybyli już na jutrzejszy targ, rozległ się głośny wrzask. To zbójnicy napadli na 

miasto. Dzielna załoga obrońców wspierana przez mieszkańców odparła atak. Zbóje odchodząc od murów 

miasta głośno klęli i złorzeczyli, a w złości niszczyli wszystko, co stanęło im na drodze. Gdy ostatni ze zbójców 

schodził z drzewa, z którego wierzchołka obserwował pole walki, zauważył gniazdo sokoła. Wyrzucił wszystko 

z dziupli, myśląc,  że jest tam ukryty skarb. Niczego jednak nie znalazł oprócz ciemnobrązowych nakrapianych 

plamkami jaj, które z wciekłością zrzucił na ziemię. 

Nazajutrz mieszkańcy uprzątali pobojowisko. Wojtek, najstarszy syn miejscowego dzwonnika zauważył 

zniszczone gniazdo i jedno nierozbite jajo. Bez namysłu narwał kępek miękkiego mchu, włożył je do dziupli,  

a na nim delikatnie ułożył ocalałe jajko. Wtedy przyleciał sokół i przemówił do chłopca ludzkim głosem albo tak 

mu się tylko wydawało, bo rozumiał wszystko, co mówił ptak. Podziękował mu za pomoc i obiecał, że się 

odwdzięczy, gdy tylko Wojtek będzie w potrzebie. 

Minęło kilkanaście dni. Nocą, gdy mieszkańcy spali, beskidnicy znów otoczyli Rymanów. Widząc 

zagrożenie, sokół zerwał się i poleciał w stronę domu Wojtusia. Głośnym trzepotem skrzydeł i uderzaniem 

dziobem w szyby obudził chłopca. Ten bez chwili wahania pobiegł na kościelną wieżę, chwycił mocno za sznur  

i pociągnął co sił. Nad miastem rozległ się głośny dźwięk dzwonu, który obudził śpiące miasto. Mieszkańcy 

chwycili za broń i ponownie odparli atak groźnych zbójów. Ci już nie napadali na Rymanów, bo wiedzieli, że 

miasta strzeże dzielny sokół. 

Wojtek, gdy dorósł, został dowódcą straży. Wartownicy ćwiczyli się w sztuce wojennej i sprawności. 

Jego oddział wybrał na swoje godło odważnego sokoła. 

Po wielu, wielu latach od tamtych wydarzeń w Rymanowie powstało Towarzystwo Gimnastyczne 

„Sokół”, które istnieje po dziś dzień i ma swoim  znaku sokoła. 
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Liliana Smoleń 

 

Legenda o kościółku w Klimkówce 

 

Dawno temu na skraju rymanowskiego lasu w nędznej chacie mieszkał chłop Kazimierz. Razem z żoną 

uprawiali kawałek ziemi. Gospodarz był dobrym człowiekiem. Mimo że miał niewiele, każdemu pomagał. 

Mawiał: „Każdy może pomóc drugiemu człowiekowi za sprawą dobrego słowa albo pomocnej dłoni”. 

Pewnego razu dotarła do nich wieść, że w okolicy panuje zaraza. Ludzie z wioski zaczęli chorować,  

a i zaraza dotarła do chaty Kazimierza, zachorowała jego żona i dzieci. Gospodarz bardzo chciał pomóc swojej 

rodzinie, ale nie wiedział, gdzie szukać pomocy. Nie stać go było, aby do chorych przyjechał lekarz i pomógł im 

w cierpieniu.  

Pewnej nocy, gdy chłop stracił już nadzieję, przyśnił mu się Anioł. We  śnie powiedział: „Kazimierzu, 

jutro weź woły i idź pod las zaorać zagon. Tam znajdziesz skarb, który odmieni życie twoje i okolicznych 

chłopów”. Skoro nadszedł świt, gospodarz zaprzągł woły i pojechał na miejsce, które wskazał mu Anioł. Woły 

ociężale szły po kamienistej drodze, dysząc ciężko pod górę. Nic nie wskazywało na to, że w tej marnej ziemi 

znajduje się jakiś skarb. Nagle, gdy już chłop tracił nadzieję, zobaczył, że z ziemi wystaje kawałek drewna. 

Podszedł bliżej, odgarnął skiby ziemi i zobaczył krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Gdy woły zobaczyły krzyż, 

upadły przed nim na kolana i oddały mu pokłon. Kazimierz też padł na kolana i ze zdziwienia nie wiedział, co 

powiedzieć. Wtedy jego oczom ukazał się Anioł i rzekł: „Zaraza we wsi ustąpi, gdy wybudujesz małą kapliczkę  

i umieścisz w niej ten krzyż”. Gospodarz ze czcią oczyścił z resztek ziemi krzyż i zaniósł go do wsi, aby 

opowiedzieć o tym, co go spotkało. 

Mieszkańcy wybudowali w dolinie nieopodal lasu kaplicę dla cudownego krzyża. Zaraza ustąpiła. Od tej 

pory trwa kult krzyża w Klimkówce, a okoliczni mieszkańcy i pielgrzymi z różnych zakątków Polski przybywają 

do tego miejsca, aby się modlić i prosić o cudowne uzdrowienia. 

 



6 
 

 

 

 

 

Książka z serii 
"Felix, Net i Nika" 

została napisana przez Rafała Kosika. 
Pisarz tworząc tę powieść, zadedykował ją 
swojemu synowi. Kolejne tomy utworzyły 
serię bardzo interesujących książek dla 
młodzieży, stąd też trafiły na listę lektur 
szkolnych.  

Ciekawe przygody bohaterów czyta 
się z zapartym tchem. Uczniowie chodzą 
do tego samego gimnazjum; tam też dają 
nauczkę chłopcom, którzy wszystkim 
dokuczają. Spędzają bardzo dużo wolnego 
czasu w swoim towarzystwie, razem 
oglądają filmy. Pewnego razu dzieci 
odnajdują skradziony przed laty skarb 
rodziny Feliksa, kiedy indziej mierzą się  
z tytułowym " Gangiem Niewidzialnych 
Ludzi". Nie brakuje też nowoczesnych 
technologii i sztucznej inteligencji. 

Przyjaciele czują się wspaniale, kiedy 
są razem. Jest to doprawdy fantastyczna 

powieść, której treść 
rozpala naszą 
wyobraźnię i ciekawość. 
Bohaterowie i ich 
przygody stają się 
bliskie czytelnikom i 
wzbudzają ich sympatię. 
Czyta się szybko i 

trudno się od lektury oderwać. Bardzo 
polecam.    Agata Sabik 
     „Kwiat Kalafiora” został napisany przez 
Małgorzatę Musierowicz. Książka 
opowiada o losach Idy, Gabrieli, Nurtii 
oraz Pulpecji. Książka porusza tematy 
charakterystyczne dla dorastającej 
młodzieży takie jak: pierwsza miłość, 
przyjaźń itp. Jest to jedna z części serii 
książek przedstawiających życie 
sympatycznej rodziny Borejko.  
         Według mnie książka jest bardzo 
interesująca i warta przeczytania, 
ponieważ dzięki niej możemy się nauczyć, 
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jak radzić sobie  
z wieloma problemami, które mogą 
pojawiać się w naszym wieku. Jest ona 
również całkiem zabawna, czytanie jej 
bardzo mnie relaksowało, kiedy byłam 
zestresowana 
         Okładka książki jest miękka a czcionka 
duża, co ułatwia czytanie.  

W książce znajdują się ilustracje wykonane 
przez autorkę. Jest podzielona na 
trzynaście rozdziałów, które są 
prowadzone podobnie do  pamiętnika, 
ponieważ zawierają one daty. Zachęcam 
do jej przeczytania. 
 

Amelia Fabisz 

 
 

 

 

Wiosenne spacery po Rymanowie Zdroju 
 

Rymanów Zdrój to miejsce idealne na wiosenne spacery! Idąc przez park, obserwujemy 
rozkwitające pąki kwiatów  i oddychamy rześkim powietrzem. Możemy również wstąpić do Pijalni  
i spróbować wody mineralnej z rymanowskich źródeł Celestynki, Klaudii i Tytusa. Tam też znajduje się 
uzdrowiskowa tężnia. Nie zmarnujemy czasu odwiedzając Śliwkową Krainę, w której jest dużo atrakcji dla 
dzieci np. dmuchana zjeżdżalnia, plac zabaw z huśtawkami, domek z drewna. Na dłuższy spacer udamy się 
na Wołtuszową, gdzie znajdują się pozostałości dawnej łemkowskiej wioski albo przejdziemy Ścieżką 
Przyrodniczą i poszukamy zwiastunów wiosny. Z wodnych zabaw i kąpieli skorzystamy w jednym z trzech 
basenów w budynkach Świtezianki, Stomilu czy Szajny. Gdy nadejdą letnie upały, warto przyjechać do 
Zdroju i ochłodzić się także nad rzeką. 

Rymanów Zdrój to właśnie miejsce dla ciebie. Bardzo je polecam!  
 

Daria Gątek 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sezon rowerowy rozpoczęty! 

Witajcie drodzy rowerzyści!  Zapewne wiecie, że sezon narciarski się już skończył, ale nie załamujcie 
się, bo nadciąga nowy sezon, czyli rowerowy . Radzę wam zrobić przegląd swojego roweru, bo nie 
wiadomo, w jakim jest stanie po zimie. Mój rower, niestety, nie był w najlepszym. Do sprzedaży trafiły 
nowe rowery, jak np. nowe Krossy mtb.  

W mojej pamięci tkwią także górskie i szosowe szlaki rowerowe. Jednym z nich jeżdżę najczęściej,  
jest to droga przez Kalwarię. Polecam wam rowery szosowe, ponieważ można nimi szybko jechać,  a przy 
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tym się nie męczysz. Ja obieram trasę przez Przymiarki do Iwonicza Zdroju, a następnie do Klimkówki.  
Udanych wypraw po bliższych i dalszych trasach! 

 
Leon Wichrowski 

Wiosna coraz bliżej… 
Wiosna coraz bliżej, dlatego wyciągnijcie rowery i szykujcie się do podróży, bo w tym numerze 

gazetki pokażemy wam niezwykłe trasy rowerowe w naszej okolicy. 
Przez teren gminy Rymanów wytyczono 9 tras rowerowych: 

 transgraniczny szlak rowerowy „Beskidzkie Muzea", 
 trasa rowerowa - czerwona, 
 trasa rowerowa – niebieska, 
 szlaki rowerowe „Ocalić od zapomnienia" 
 Szlak doliną Wisłoka (zielony), 
 Szlak etnograficzny (niebieski), 
 Szlak między Zdrojami (czerwony), 
 familijna Ścieżka rowerowa po Rymanowie Zdroju, 
 wyczynowa Trasa Rowerowa na zboczu góry Kiczera. 

 

 
 

Polecam  dwa z nich.  
Szlak czerwony -miejscem startowym jest Rymanów, w czasie przejażdżki mijamy Klimkówkę, Iwonicz 
Zdrój, Bałuciankę, a trasę  kończymy w Rymanowie Zdroju. Szlak nie jest długi, ale może sprawić niektórym 
trudność. 
Szlak niebieski prowadzi od Rymanowa przez Bartoszów, Sieniawę, Mymoń, Pastwiska, Rudawkę 
Rymanowską oraz Wisłoczek do Rymanowa Zdroju. Trasa jest dłuższa, dlatego lepiej się przed nią 
przygotować. Jest ona zdecydowanie dla bardziej doświadczonych rowerzystów. 

 

Wiktor Szczęsny 
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Ciasto czekoladowe 

Składniki:  
300g gorzkiej czekolady, 150g masła, 180g cukru pudru, 4 jajka, 150g orzechów laskowych, 
150g serka mascarpone.    
Sposób przygotowania: 
Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Masło z cukrem pudrem ucieramy na kremową  
masę. Następnie dodajemy  po kolei jajka, mielone orzechy laskowe, serek mascarpone 
oraz rozpuszczoną czekoladę. Mieszamy do momentu, aż wszystkie składniki się połączą. 
Ciasto przelewamy do natłuszczonej formy do pieczenia i pieczemy przez ok. 45-50 minut w 
temperaturze 180 stopni Celsjusza ( opcja: góra – dół ). Ciasto jest gotowe, gdy wsunięty do 
środka patyczek będzie czysty. Na wierzchu ma się utworzyć delikatna, chrupka skórka, a 
brzegi powinny lekko odstawać od formy. Przed podaniem ciasto możemy polać czekoladą 
lub posypać cukrem pudrem. SMACZNEGO!!! 
 

 

PODRYWY NA DZIEWCZYNY 

Najgłupsze teksty na podryw to: ,,Bolało Cię gdy spadłaś z nieba?’’, ,Czy masz mapę? Zgubiłem się w twoim 
pięknym spojrzeniu…’’, ,,Dobrze, że potrafię pływać, bo inaczej dawno utonąłbym w twych oczach’’, ,,Jesteś 
taka piękna, że nawet po ciemku mogłabyś mi się spodobać’’  

Takich tekstów jest wiele więcej, ale na pewno żadna dziewczyna nie byłaby zachwycona po 
usłyszeniu któregoś z powyższych… 
Dobre teksty na podryw to: ,,Zainteresowałaś mnie, może kiedyś się spotkamy?’’, ,,Chciałbym poznać, co 
lubisz!”, ,,Chciałbym obejrzeć z tobą jakiś film. Może wybrałabyś się ze mną do kina?’’, ,,Fajnie nam się 
rozmawiało, może kiedyś to powtórzymy?’’ . 

Powyższe teksty powinny jej się spodobać, ale staraj się ,,nie spłoszyć’’ dziewczyny, która ci się 
podoba byciem zbyt nachalnym. Pamiętaj, bądź sobą a na pewno cię polubi. 
Pozdrawiam i mam nadzieję, że chłopakom uda się zdobyć serce ukochanej. 

                                                                                                            Julia Deptuch 

 

 



 

 
 

Humor na wiosenne przesilenie 

:) Jaś pojechał na zimowisko. 
Kilka dni później rodzice 
odpowiedzieli na jego smsa:  
„Wysłaliśmy ci 50 zł, o które prosiłeś.  
PS 50 zł nie pisze się z dwoma zerami,  
tylko z jednym”. 
 
:) Jaś kończy wieczorną modlitwę: 
- ,,...i spraw, Panie Boże, by 
Wiedeń był stolicą Francji”. 
- Jasiu, co ty wygadujesz?!-pyta mama. 
- Bo ja tak napisałem na sprawdzianie... 
 
:) Baca żali się koledze:  
- Telewizja kłamie nawet w prognozie pogody!
 Gdy w Warszawie spadło 20 cm śniegu, 
 to krzyczeli, że katastrofa pogodowa.  
A gdy u mnie po dach chałupę zasypało,  
mówili, że są świetne warunki na narty! 
 

przygotował:  Sebastian Litarowicz
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Humor na wiosenne przesilenie  

Telewizja kłamie nawet w prognozie pogody! 

Sebastian Litarowicz 

 
nr 6 gazetki szkolnej przygotowali

uczniowie klasy 6a:
Marlena Aleksander, Dominika 

Błaż, Julia Deptuch, Jakub Gibadło, 
Amelia Fabisz,Kaja Kołodziejczyk, 

Sebastian Litarowicz, Wiktoria 
Małopolska, Agata Sabik,

Wiktor Szczęsny, Elwira Szturc, 
Leon Wichrowski,  

 Aleksandra Wołczańska,
Współpraca:  

Bartosz Rajchel (5a)
Liliana Smoleń (5a) 

Opiekun: 
Beata Miszczyk 

 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
spotkania Redakcji odbywają się 

w środy godz. 13. 30 - 14. 30
w s. 210/s. 019 

 
e-mail: 

gazetka.zsp.rym@interia.pl

gazetki szkolnej przygotowali  
 

Marlena Aleksander, Dominika 
Jakub Gibadło, 

Kaja Kołodziejczyk, 
Wiktoria 

Małopolska, Agata Sabik,  
Wiktor Szczęsny, Elwira Szturc, 

 
a Wołczańska, 

(5a) 
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
spotkania Redakcji odbywają się 

14. 30 

gazetka.zsp.rym@interia.pl 
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ZADANIE KONKURSOWE 
Rozpoznaj na zdjęciach znanych polskich twórców – znakomitych mistrzów słowa. 

 Zapisz ich nazwiska i wrzuć odcięty kupon do skrzynki redakcyjnej. 
 PODPOWIEDŻ: nazwiska zaczynają się na tą samą literę! 

 

 

A……………………….    B………………………    C……………………..    D………………………… 

IMIĘ  i NAZWISKO:……………………………………………... KLASA: …………………………… 

ZADANIE KONKURSOWE MOŻNA WYDRUKOWAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ I ROZWIĄZAĆ! 
WSZYSTKIE POPRAWNIE ROZWIAZANE  ZADANIA BIORĄ UDZIAŁ W LOSOWANIU NAGRODY  
– KUPONU NA ZAKUPY W SKLEPUKU SZKOLNYM 
 

 

 

 
ROZWIĄZANIE ZADANIA KONKURSOWEGO z NR. 5 

Zadanie polegało na wskazaniu numeru miejsca parkingowego. 
Poprawny numer to: 87 

Szczęśliwym zwycięzcą jest Kacper Kilar z klasy 5b. Gratulujemy! 
Kupon  na zakupy w sklepiku szkolnym do odebrania w s. 210. 

 

Było w lutym: 

 przez dwa tygodnie cieszyliśmy się feriami zimowymi, szkoda, że w tym rok były bez śniegu, ale i tak 
każdy mógł odpocząć w innym sposób i znaleźć czas na błogie lenistwo, 

 klasy czwarte i piąte były w Sanoku i obejrzały spektakl Teatru Współczesnego w Krakowie pt. 
„Przygody Felixa, Neta i Niki”, 

 drużyna chłopców w siatkówce zajęła  1 miejsce w gminnych IMS w Sieniawie, a drużyna dziewcząt  
w koszykówce również zwyciężyła w rejonowych zawodach IMS w Rymanowie. Gratulujemy! 

 
 

CAŁY CZAS TRWA ZBIÓRKA KARMY DLA ZWIERZĄT ZE SCHONISKA  
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - POMÓŻ! 

 
 

 


