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Gazetka Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 
 

1.Fiat Seicento sporting 

ZALETY: wystarczające osiągi 

WADY: wysokie zużycie paliwa na pozio-

mie 7-8 l na 100km  

2.Saab 

900 2.0 16v  

ZALETY: Całkiem mocny silnik 2.0 126km 

WADY: Dużo egzemplarzy w słabym sta-

nie technicznym (rdza) 

3.Volkswagen Golf III Gti 

ZALETY: Dobre osiągi (150km) 

niska masa 

dużo części zamiennych 

WADY: Trzeba uważać na koro-

zję nadwozia i wycieki oleju  

4.Honda CRX 

ZALETY:dobre osiągi wytrzymała           

jednostka napędowa 

WADY:Wysoka cena i awaryjna elektronika 

5.Toyota Celica 1.8 

ZALETY: Niskie zużycie paliwa, niska cena 

WADY: Brak istotnych wad 

Ranking opracował Darek Nieckarz 

No cóż , uczniowie będą musieli jeszcze 

trochę poczekać, zanim będą mogli spraw-

dzić w praktyce rady DarkaJ 

mailto:gazetkaciesz@interia.pl


  

 

 

 

1 Listopada- Pamiętamy o tych, którzy odeszli.  FAKTY SPORTOWE 
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W dniu 22 września 2015 roku na stadionie Allianz Arena w Monachium odbył 

się mecz pomiędzy miejscowym Bayernem, a VfL Wolfsburgiem. Spotkanie 

zakończyło się wynikiem 5:1 dla gospodarzy. Do I połowy goście prowadzili 0:1 

po golu Daniela Caligiuriego. W II połowie na boisko wszedł Robert Lewan-

dowski i rozpoczął swoje wielkie show. Jako pierwszy piłkarz w historii 

strzelił 5 goli w zaledwie 9 minut. Gole padły w 51, 52, 55, 57 i 60 minucie. 

Dzięki temu wyczynowi Polak został nominowany do Złotej Piłki, czyli nagrody 

dla najlepszego piłkarza roku. Gdy nasz rodak utrzyma taką formę do końca 

roku, będzie miał ogromne szanse na zdobycie tego trofeum. Równie dobre 

szanse na Ballon D’Or (Złotą Piłkę) mają Cristiano Ronaldo z Realu Madryt i 

Lionel Messi z FC Barcelony. Kto dostanie to niesamowite trofeum, dowiemy 

się już 11 stycznia 2016 roku.  

  Dla tych 

Którzy odeszli 

W nieznany świat, 

Płomień na wietrze 

Kołysze wiatr. 

Dla nich 

Harcerskie warty 

I chorągiewek gromada, 

I dla nich ten dzień - 

Pierwszy dzień 

Listopada. 

Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli,        

o naszych najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich gro-

bach - dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. Święto zmarłych to 

również pamięć o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, pamięć o samotnych 

żołnierskich grobach... 

Krzyż Katyński 

Pierwotnie był to drewniany brzozowy Krzyż Katyński poświę-

cony 13 kwietnia 1990 w rocznicę odkrycia masowych grobów 

polskich oficerów, zamordowanych przez Sowietów w Katyniu. 

Upamiętniał mieszkańców Cieszanowa i osoby związane z mia-

stem, które zginęły z rąk Sowietów. W 2006 roku po przebu-

dowie parku został on zastąpiony dużym dębowym krzyżem i 

kamieniem z tablicą z mottem JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH TY, 

BOŻE NA NIEBIE ZAPOMNIJ O MNIE. 

30 października 2015r. klasa IVb 

pod opieką wychowawczyni pani 

Teresy Broź przedstawiła montaż 

słowno-muzyczny z okazji Wszyst-

kich Świętych i Dnia Zadusznego. 

Uczniowie naszej szkoły udali się na 

cmentarz i w miejsca pamięci, gdzie 

złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

Robert Lewandowski poka-

zujący ilość strzelonych 

goli klubowi VfL Wolfs-

burg. 

 

Kacper Gajda kl. 5b 



  

 

 

 

KĄCIK MODY 

 

 

 
               

Jesienna Moda 2015                                      

                                       

Wygląda na to, że lata 70 nie zmierzają prędko usunąć się na bok. 

W lecie szaleliśmy za białymi, koronkowymi sukienkami, sandałkami z 

frędzelkami i jeansowymi kurteczkami.  

Sezon jesienny przynosi nam również interesujący wachlarz inspiracji. 

  Na co teraz zachorujemy? W pochmurne dni dopada cię smutek a chcesz 

nadal tryskać humorem?  

Do makowych spodni załóż słoneczną 

tunikę. Poprawi Ci nie tylko 

samopoczucie, lecz i świetnie wysmukli 

sylwetkę. Na jesienne chłody idealne 

będą różowe nauszniki a buty w koloro-

we kwiaty z pewnością  przypomną nam 

gorące lato. 

 

Michasia Makuch, kl.4b 
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Pomnik i grób Łucji Charewicz  

Łucja ze Strzeleckich Charewiczowa ( wnuczka 

Tytusa Mikułowskiego) urodziła się w 1897 r.       

w Cieszanowie. Uzyskała doktorat  z filozofii na 

Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.  Była 

kustoszem Muzeum Historycznego we Lwowie, 

opublikowała ponad 90 prac naukowych, działała    

w Związku Harcerstwa Polskiego. Podczas wojny 

związała się z konspiracją, została aresztowana    

i trafiła do Oświęcimia, gdzie zmarła w 1943 roku.  

Jej grób znajduje się na cmentarzu a pomnik na 

skwerze w centrum Cieszanowa. 

Grób Tytusa Rawi-

cza Mikułowskiego 

Tytus Rawicz Miku-

łowski (ur. 1805, zm. 

1885), pochowany na 

cmentarzu w Cie-

szanowie. Oficer 4 

p u ł k u  u ł a n ó w , 

uczestnik powstania 

listopadowego, ran-

ny w bitwie pod Gro-

chowem. 

Pomnik Jana III Sobieskiego ufundowany 

przez mieszkańców w roku 1883, w 200 rocz-

nicę odsieczy Wiednia. Postawiony on został 

na zbiorowej mogile poległych w październiku 

1672 roku w czasie bitwy wojsk Sobieskiego  

z hordami tatarskimi.  
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Grób rodziców patronki naszej szkoły 

Bronisława Wysłouchowa (1858-1905), publicyst-

ka, nauczycielka, działaczka społeczna i oświato-

wa, organizatorka ruchu ludowego w Galicji. Po-

pularyzatorka historii i literatury polskiej, tłu-

maczka. W czasie I wojny światowej pełniła służ-

bę sanitarną na froncie. W Polsce niepodległej 

zajmowała się opieką społeczną nad dziećmi        

i więźniami. W 1939 za przynależność do Armii 

Krajowej skazana w Moskwie na karę śmierci, 

zamienioną na dożywotnie więzienie. Na mocy 

układu Sikorski-Majski zwolniona w 1941, zorga-

nizowała Pomocniczą Służbę Kobiet w Polskich 

Siłach Zbrojnych w ZSRR. Odznaczona orderem 

Virtuti Militari, Złotym Krzyżem Zasługi z Mie-

czami i innymi. Pochowana na Powązkach w War-

szawie. 

       Nowi katecheci w naszej szkole  

Wraz z początkiem roku w naszej szkole 

pojawili się nowi katecheci: siostra Ingą 

oraz księża Krzysztof Bylina i Mariusz 

Dziadosz. Aby ich lepiej poznać, przepro-

wadziłam z nimi krótki wywiad, z którego 

wynika, ze siostra Inga przybyła do nas z 

Bełżca, ksiądz Krzysztof ze Zwierzyńca a 

ksiądz Mariusz z Werbkowic. Wszyscy 

powiedzieli, że zawsze chcieli służyć Bo-

gu.  Ksiądz Krzysztof pełni posługę ka-

płańską 14 lat a ksiądz Mariusz 10. Oby-

dwaj interesują się fotografia, a siostra przyrodą. Wszyscy zgodnie stwierdzi-

li, że lubią uczyć i pracować z dziećmi.            

   Wywiad przeprowadziła Julia Sopel, kl.4b 

 

             Informacje z biblioteki 

W każdą środę na drugiej długiej przerwie w naszej bibliotece szkolnej jest 

organizowane czytanie na głos, w którym możemy wykazać się naszymi umiejęt-

nościami czytania  oraz posłuchać 

innych osób, czytających wybrane 

fragmenty książek,  takich jak,  

np. ,,Król Maciuś I''. Serdecznie 

zaprasza Klub przyjaciół książki 

wraz z Panią Marią Jabłońską. 

Izabella Jakubiec, Emilia Sopel kl.5a 

 

Ewelina Kopciuch,  Kinga Zaremska,  Natalia Skubis kl.5a 



  

 

Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada , w wigilię święte-

go Andrzeja. Chcesz wiedzieć, co cię czeka? Andrzejki to najlepszy moment na uchylenie 

rąbka tajemnicy. Andrzejkowe wróżby odsłonią przed tobą przyszłość. Jednak pamiętaj, 

że to tylko zabawa…  

A oto najbardziej popularne, według nas, wróżby i zabawy. 

1. Lanie wosku 

Czary mary, wosku lanie, 

  co ma stać się, niech się stanie! 

  

Symboliczne znaczenie klucza- zamyka lub otwiera wszelkie 

sekrety i tajemnice. Podejmowanie prób odkrycia tego, co nam 

niesie los, poprzez przyglądanie się cieniom woskowych two-

rów. 

2.  Buty 

 Aby dowiedzieć się, która z panien z grona wróżących sobie osób wyjdzie pierwsza za 

mą, posłużymy się butami. Ustawiamy buty z lewej nogi 

rzędem w kącie pokoju. Ostatni  w kolejce przestawiacie 

na początek. Właścicielka buta, który pierwszy dotknie 

czubkiem progu, może liczyć na błyskawiczną zmianę sta-

nu cywilnego. 

3. Karteczki z marzeniami  

Potnij czystą kartkę na trzynaście równych części. Na 

sześciu z nich napisz swoje najskrytsze marzenia, najle-

piej wodoodpornym pisakiem . Teraz wymieszaj dokładnie 

karteczki, ale nie składaj ich. Wszystkie kartki połóż na 

dnie dużej szklanej wazy albo miski i powoli wlewaj wodę 

wąskim strumieniem. Obserwuj zapisane kawałki papieru. Który pierwszy wypłynie na po-

wierzchnie wody, to marzenie pierwsze się spełni. Jeśli najpierw wypłyną czyste kartecz-

ki, uzbrój się w cierpliwość, bo będziesz musiała trochę poczekać na spełnienie marzenia. 

       ANDRZEJKI 

 

   

           W tym roku przygotowania do obchodów rocznicy odzyskania niepodległości 

rozpoczęliśmy  dużo wcześniej. W szkole zostały  ogłoszone dwa konkursy: na plakat 

pod hasłem „Wolna, Niepodległa” oraz piosenkę patriotyczną „ Niepodległa, Niepokona-

na”.  

Konkurs na plakat wygrała klasa 

5b, drugie miejsce zajęła 4b ,a 

trzecie 5a. 

W kategorii piosenka patriotycz-

na pierwsze miejsce zajęła klasa 

6, drugie 4b, trzecie 5a. 

11 LISTOPADA  

12 

 

 

 

5 

10 listopada odbyła się 

uroczysta akademia 

oraz nastąpiło roz-

strzygnięcie konkur-

sów. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNubxcvZk8kCFUbWFAodw-sIbw&url=http%3A%2F%2Fwww.puchaczowka.pl%2Fcontent-box%2Fshow%2Fid%2F2&psig=AFQjCNHZm_jckrD-eSRWhrkXM_x29yDKAw&ust=1447720529640059
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLu8ppHak8kCFca6FAodP2kB_w&url=http%3A%2F%2Fwww.sp271waw.edu.pl%2Fnews.php%3Fitem.98.1&psig=AFQjCNHZm_jckrD-eSRWhrkXM_x29yDKAw&ust=1447720529640059


  

 

 
Kogo uznajemy współcześnie za patriotę ?  

Przeprowadziliśmy ankietę w naszej klasie.-5a 

 Oto niektóre odpowiedzi. 

 

11 6 

 

 

W tym roku pozazdrościliśmy naszym kolegom za granicą zabawy 

i też postanowiliśmy zorganizować imprezę Halloweenową. W 

czwartek 29 października nasza klasa zaroiła się od pająków, 

nietoperzy i dyniowych lampionów, niektórzy z nas założyli prze-

brania. Zabawę rozpoczęliśmy od konkursu na mumię- w parach 

owijaliśmy się papierem toaletowym, malowaliśmy straszne miny 

na balonach, które następnie przebijaliśmy.  W środku znajdowa-

ły się wyzwania, które trzeba było wykonać. Nie zabrakło dobrej 

muzyki, odtańczyliśmy więc taniec szkieleta i zumbę. Wszyscy 

stwierdziliśmy, że Halloween to dobra okazja do świetnej zaba-

wy. 

Ewelina Kopciuch, Natalia Skubis, Angelika Żyła  kl. 5a     

Halloween w naszej szkole 

bierze aktywny udział 

w życiu społecznym . 

jest gotowa walczyć 

za ojczyznę . 

:kocha ojczyznę nad życie. 

Patriota to osoba która: 

wywiesza flagę z okazji świąt 

narodowych . 

szanuje trady-

cje, troszczy 

się o nasz kraj.  

szanuje symbole narodo-

we . 

kocha swój naród . 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPG56dShlckCFcm0FAodflYEvw&url=http%3A%2F%2Fgimnazjum-kozuchow.edupage.org%2F&psig=AFQjCNH42bpH2n7VZu0g_YEqkkCoHvxmWA&ust=1447774258681049
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv7JfpkqTJAhWMcRQKHZTTBdYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mcenearney.com%2Fblog%2F2012%2F10%2Fweekend-guide-halloween-edition%2F&psig=AFQjCNGb7QNdrh3IQOujsiK8opxZlT0rfg
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 14 października –Dzień Edukacji Narodowej 

13 października 2015 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 

Wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców przywitała przewodni-

cząca szkoły Martyna Szynal i towarzyszący jej członkowie Samorządu Uczniowskiego. 

Następnie wysłuchaliśmy wierszy i piosenek w wykonaniu uczniów klas II,  przygotowanych 

przez panią D. Kucę i pana M. Piwódzkiego,  a dziewczyny z klasy VI przygotowane przez 

panów K. Wolanina i P. Młodowca wyśpiewały życzenia. 

 

Noc  31 października na 1 listopada-All Hallows Eve – stąd nazwa Hal-

loween , czyli przeddzień Wszystkich Świętych, wywodzi się z celtyc-

kiego święta Samhain.  Według celtyckich wierzeń to właśnie wtedy 

świat rzeczywisty i nadprzyrodzony się ze sobą stykają. Jest to 

świetny pretekst do snucia opowieści o duchach. Obecnie Halloween 

jest traktowane nie jako obrządek religijny, ale bardziej jako okazja 

do zabawy. Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjedno-

czonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii, gdzie organizowane są 

bale przebierańców, a główną atrakcją stają się 

wymyślne kostiumy oraz upiorne dekoracje. 

Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 

90. Popularne motywy to duchy,  wampiry, cza-

rownice,  czaszki, nietoperze. 

Główny symbol święta to specjalne lampiony, 

popularnie zwane Jack-o latern.  To wydrążona 

i podświetlona od środka dynia z wyszczerbio-

nymi zębami. 

Nazwa wywodzi się z legendy o słynącym ze 

swojego skąpstwa i chciwości  mężczyźnie, zwanym Jack, który zawarł 

pakt z diabłem. Jack miał oddać duszę w zamian za bogactwo, udało mu 

się jednak uwięzić demona.  Za karę, po śmierci nie mógł wstąpić ani 

do niebios, ani do piekła, skazany został więc na wieczną tułaczkę po 

ziemi z latarnią.  

Malwina Dobrowolska  Norbert Welc kl. 4 b 
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Nasze  

najlepsze  

życzenia ! 

10 



  

 

 
            W dniu 29.10.2015 r. odbyło się pasowanie na ucznia klasy I.      

W tym niecodziennym spotkaniu wzięli udział licznie zgromadzeni rodzi-

ce, dziadkowie i, oczywiście ,bohaterowie tego dnia, czyli pierwszoklasi-

ści . Główne uroczystości odbyły się w hali gimnastycznej – część arty-

styczna i oficjalna. Wszystkie dzieci zaprezentowały bogaty program 

artystyczny- piosenki, rymowanki i wierszyki przygotowane wcześniej 

wraz z nauczycielami i rodzicami, budząc wielki aplauz i radość doro-

słych. Na  tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć wspólnie odśpie-

wanego hymnu oraz  Sztandaru Szkoły. Dyrektor naszej szkoły – Pani 

Marzena Wilusz pasowała po kolei każdego na ucznia naszej szkoły du-

żym ołówkiem, przygotowanym na tę specjalną okazję. Po przedstawieniu 

przemawiał pan Andrzej Szymanowski - zastępca burmistrza Cieszano-

wa, który  złożył serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, rodzi-

com, nauczycielom i pracownikom administracji za włożony wysiłek          

w organizację  tego szkolnego święta i za tak liczny udział. Na koniec 

apelu uczniowie klas I dostali nagrody, między innymi pamiątkowy zeszyt 

i tubę pełną słodyczy. Po części artystycznej dla pierwszoklasistów od-

była się zabawa . 

W tym roku na wniosek samorządu w naszej 

szkole wprowadzono zwyczaj losowa-

nia   , ,Szczęś l iwego numerka'' . 

Uczeń, którego numer z dziennika jest taki 

sam jak Szczęśliwy Numerek, jest zwolniony  

w danym dniu z: 

- odpowiedzi ustnej na ocenę; 

- pisania niezapowiedzianej kartkówki; 

- konsekwencji z nieprzygotowania do zajęć. 

Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi ustnej i pisania kartkówki 

na ocenę. Codziennie rano przed lekcjami przedstawiciele samorządu szkolnego zbie-

rają się w bibliotece i tam właśnie odbywa się losowanie szczęśliwego numerka, na-

stępnie jest on wywieszany na tablicy ogłoszeń. Podczas losowania przed tablicą 

zbiera się spory tłumek uczniów, który z wielką nadzieją czeka na jego wyniki. Ucz-

niom bardzo spodobała się ta akcja. My, uczniowie klasy 4, gdy przyszli-

śmy 1 września do tego budynku szkoły,  na wieść o Szczęśliwym Numerku 

8 9 
Martyna Sopel, Aleksandra Bednarz kl. 4b  

 

   Czy każdy polubił SZCZĘŚLIWY NUMEREK ? 

Codziennie rano, gdy widzę grupę uczniów z niecierpliwością czekających 

na losowanie, a następnie, gdy widzę   ich rozczarowane miny, że  to nie ich 

numer z dziennika został wylosowany, robi mi się jakoś smutno, że szczę-

ściarz może być tylko jeden. Postanowiłam więc  popytać kolegów, jak za-

reagowali na wprowadzenie szczęśliwego numerka. :)Większość uczniów zgadza się ze 

mną, że warto było czekać na nadejście dnia,  w którym został wylosowany pierwszy 

numer, którym była liczba ,,7''.Od tamtej pory zawsze mają nadzieje, że ich numer 

kiedyś zostanie wylosowany i zwolni ich to z odpytywania. Z wypowiedzi uczniów wynika, 

że wszyscy cieszą się, że coś takiego istnieje,  choć z pewnością są i tacy, którzy jesz-

cze nie przyzwyczaili się do tak wspaniałej niespodzianki, która umożliwia zwolnienie    

z odpowiedzi. Mam nadzieję, że nie skłoni to uczniów do przychodzenia do szkoły nie-

przygotowanymi, licząc na szczęśliwy traf.                           Izabela Jakubiec kl.5a 

PASOWANIE NA UCZNIA 


