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A jak Ty spędzisz wakacje? 

Pewnie nieraz już usłyszałeś to pytanie... 

No właśnie, jak spędzić wakacje? 

Jeśli nie wiesz,  my Ci doradzimy. ;)            A co robić w Cieszanowie? 

Od razu mówimy, że naprawdę  nie warto spędzać tego  czasu przy komputerze czy 

innych urządzeniach elektronicznych! ;) Naprawdę 

warto wyjść gdzieś ze znajomymi.  

Proponujemy: 

Kąpielisko WĘDROWIEC ! To naprawdę fajne miej-

sce. Możemy  tam spotkać się z przyjaciółmi i wspól-

nie popływać. A jeśli  się  zmęczymy, można  usiąść, 

opalać się i zjeść lody.  

Lodowisko. Warto je odwiedzić zwłaszcza, gdy jest brzydka pogoda. Tutaj można na-

prawdę wspaniale  się bawić. Może nie wszyscy wie-

cie, że  odwiedził je znany polski sportowiec Robert 

Korzeniowski. 

SkatePark -  świetne  miejsce  do jazdy na rolkach 

lub deskorolce.  

Obok są sklepy, więc jest możliwość zakupienia 

smakołyków np. lodów, napojów. 

 

 

Park -  miejsce, gdzie w otoczeniu  

drzew ,szukamy schronienia od  upału.  

Ścieżki rowerowe. Przejażdżka  na tra-

sie z  Cieszanowa  do  Brusna , na pewno 

dostarczy wielu wrażeń.   

Przypominamy, że jeśli ktoś nie ma roweru,  

może go wypożyczyć na kąpielisku Wędrowiec. 
Mamy nadzieję, że spodobały Ci się nasze pomysły i 

nie spędzisz wakacji siedząc w domu! 

Oliwia Małysa i Anna Biedka z klasy V a.  

Euro 2016 budzi wielkie emocje wśród polskich kibiców. My oczywiście też kibicuje-

my naszej wspaniałej drużynie. Przewidywaliśmy, że pierwszy mecz Polska Irlandia 

Północna przyniesie nam zwycięstwo, potwierdził to A. Milik w 51 minucie pokonując 

irlandzkiego bramkarza. Tym zwycięstwem Polska zdobyła 3 punkty w grupie C. Na-

stępnym spotkaniem biało– czerwonych  był mecz z Niemcami. Wszyscy z zasiedli-

śmy przed telewizorami pełni nadziei ale też obaw, czy tym razem też dadzą radę? 

I tym razem nie zawiedliśmy. remis z Mistrzami Świata to przecież nie lada osią-

gnięcie. Każdy Polak liczył na zwycięstwo i dojście do półfinału. My marzymy o wy-

graniu Pucharu —za to trzymamy kciuki i kibicujemy naszym. Następny mecz z 

Ukraina już we wtorek, ale już teraz jesteśmy do niego przygotowani. 

Przemek Jabłoński, Maciek Sikorski, Kamil Staniuk, Mateusz Pomykała kl. IV b kl 



  

 
 

 

 

Kiermasz  pyszności 

W dniu 17 czerwca obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. Już od 15 lat jest nim Broni-

sława z Szabatowskich—Wysłouchowa. Z okazji tego święta najmłodsi uczniowie  montaż 

słowno muzyczny, a starsi uczniowie zaprezentowali humorystyczne scenki z życia szkoły 

oraz film o szkole z udziałem uczniów i nauczycieli, przygotowany przez Natalię Zając    

i Martynę Szynal, pod opieką pani Anny Pajączkowskiej 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 

Bronisława Wysłouchowa z Szabatowskich 

urodziła się 16 czerwca 1896 w Cieszanowie, 

zmarła 1947 w Londynie. 

Pełniła służbę sanitarną na froncie               w 

czasie I wojny światowej. W Polsce niepodległej 

zajmowała się opieką społeczną nad dziećmi       

i więźniami. Po wybuchu II wojny światowej od 

10 grudnia 1940 brała udział w zadaniach 

Związku Walki Zbrojnej. Zorganizowała Pomoc-

niczą Służbę Kobiet w Polskich Siłach Zbroj-

nych  w ZSRR. Została odznaczona Virtuti Mili-

tari V klasy z dniem 1 października 1944. 

 

6 czerwca 2016 roku w naszej szkole odbył się kiermasz zdrowej żywności już drugi      

w tym roku szkolnym. Mieliśmy do wyboru różne babeczki, placki, galaretki i ciastka. 

Kiermasz odbył się w naszej szkole i CEW-ie. Uczniowie wraz z nauczycielami, a nawet 

sam burmistrz skusili się na spróbowanie naszych smakołyków. Otrzymałyśmy pomoc od 

uczniów      z młodszych klas. Pani Ania Pajączkowska wraz z Martyną Szynal i Natalią 

Zając zorganizowały nasz 

kiermasz. Suma uzyska-

nych pieniędzy za dwa 

kiermasze zostanie prze-

znaczona na wycieczkę dla 

uczniów zaangażowanych w 

prace Samorządu Szkolne-

go.  

MNIAM, MNIAM…. 

 

Rajd pieszy  Rebizanty-

Susiec 

W sobotę 11 czerwca wraz z grupą 

około 30 kolegów i koleżanek wy-

braliśmy się na rajd wzdłuż rzeki 

Tanwi. Pogoda była wspaniała,         

a trasa piękna i pełna wyzwań. Nie-

którzy z  kolegów, zupełnie tego 

nie planując zbadali nawet tempe-

raturę wody w rzece. Trzeba było 

wspinać się pod górę i uważać aby 

nie dać się  zgubić naszemu przewodnikowi– panu Pawłowi Płonczyńskiemu. 

Wyprawa zakończyła się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Rajd 

uważamy  za bardzo bardzo udany.       M. Sikorski, M. Pomykała kl. IV a 

Wieczór poezji 

W niedzielę 19 czerwca  w  Centrum Koncerto-

wo Wystawienniczym w Cieszanowie odbył się 

wieczór poezji,  podczas którego  uczniowie 

naszej szkoły w formie wierszy przedstawili 

historie naszego miasta, oraz  scenkę o mowie 

ojczystej. Nasi koledzy z gimnazjum recytowa-

li wiersze  miejscowej poetki J. Strzeleckiej, 

A. Wolańczyka oraz pani Urszuli Kopeć—

Zaborniak, Spotkanie uatrakcyjniły piosenki w 

wykonaniu duetu  Anny  Lewickiej i Edyty  Sta-

niuk  z  kl. I  gimnazjum oraz  uczennice ze 

szkoły w Dachnowie.  



  

 

                    Ciekawe miejsca na wakacje w Polsce 

 

Zakopane 

Kolejka na Kasprowy Wierch  

Giewont. 

Krupówki    

 

       

Miejsca nad Morzem Bałtyckim 

Molo w Sopocie   

Gdańsk  

Kołobrzeg  

 

 

 

Warszawa 

Zamek Królewski  

Łazienki Królewskie   

Stadion Narodowy w Warszawie 

 

 

 

                Kraków 

        Zamek Królewski na Wawelu   

        Kościół   Mariacki    

        Sukiennice   

        Rynek Główny   

         Kopalnia soli „Wieliczka”   

 

 

Toruń                               

Muzeum w Toruniu   

Bazylika katedralna  

Twierdza w Toruniu   

Wakacyjna moda 

 

 

 

W sezonie wakacyjnym najmodniejsze będą zestawy: 

  

1. Top i krótkie spodenki 

 

2. Bluzki z koronką oraz kolorową spódniczką 

 

3. Kolorowa buzki i alladynki  

 

4. Letnie sukienki 

 

5. Jeansowe bluzki i spodenki  

 

A oto fryzury do wakacyjnych 

strojów: 

 

 

1. Warkocz związany wstążką 

2. Dwa warkocze 

3. Kok z kolorowa apaszką 

4. Kitka czyli zwyczajny kucyk z opaską 

 

 

 

 

Weronika Niedzielska  kl. VI a 

 

Aleksandra Bednarz, 

Martyna Sopel kl. IV b  

http://cieszanow.net/?attachment_id=3136


  

 

Dzień Dziecka jak zawsze do-

starczył nam mnóstwa rado-

ści. Na najmłodszych uczniów 

z klas 0-III czekały nadmucha-

ne  trampoliny, zjeżdżalnie, 

suche baseny i wyścigi. Starsi 

uczniowie  spotkali się na 

szkolnym boisku. Najbardziej 

podobały się konkurencje z 

balonami. Zrobiło się wesoło    

i bardzo kolorowo. A ostat-

nie zadania dostarczyły  dresz-

czyku emocji a właściwie desz-

czyku :-) balony wypełnione 

były wodą! 

DZIEŃ DZIECKA 

  

Gminny Turniej Wiedzy  

W piątek 10 czerwca odbył się Gminny Turniej Wiedzy. Wzięły w nim udział  wszystkie 

szkoły z naszej gminy. Naszą szkołę reprezentowali: Kacper Farion IV a,  Amelia Szyma-

nowska IV b, Gabriel Herda V b, Kacper Gajda, Izabela Jakubiec Va,  Martyna Szynal VI. 

Nasza reprezentacja zajęła 3 miejsce, na drugim znaleźli się uczniowie z Nowego Lublińca,  

zwyciężyli    uczniowie z Dachnowa. Gratulujemy!  

Na  wszystkich uczestników turnieju czekała nagroda niespodzianka, utrzymana w tajem-

nicy aż do ostatniej soboty. Okazały się nią atrakcje w postaci miejskiej gry terenowej 

szlakiem Jana III Sobieskiego i piknik na kąpielisku Wędrowiec. W czasie którego można 

było przebrać się w stroje szlachty i Tatarów,, postrzelać z łuku,  korzystając ze specjal-

nych okularów obejrzeć wybrane filmy w formacie 3D  i oczywiście zaspokoić głód. Kiełba-

ski  były pyszne, dzięki  Top Chef—panu 

Mariuszowi Gajdzie.  

Za niespodziankę ... 



  

 

LUDZIE Z PASJĄ—  pan Kamil Bundyra   

 

  

 

 

Wywiad z panem  Kamilem     Bundyrą- nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej 

w Lubaczowie przeprowadziła Ewelina Kopciuch—uczennica tej szkoły. 

 

 

1.Czego pan uczy? 

Przedmiotów ogólnomuzycznych (teoretycznych) 

2. Ile lat pracuje lub pracował pan w szkole? 

7 lat 

3. Czy lubi pan prace nauczyciela? 

Nie za bardzo 

4.Dlaczego pan wybrał ten przedmiot? 

Ponieważ nie nadawałem się na fortepian 

5. Czy od początku dobrze się pracowało w tym zawodzie? 

Tak 

6. Skąd pan bierze pomysły na rozmaite koncerty? 

Z potrzeby serca 

7. Czy uczniowie chętnie uczą się na pana lekcjach? 

Nie 

8. Czy jest pan zadowolony z sukcesów uczniów? 

Nie do końca 

9. Za czym najbardziej będzie Pan tęsknił gdy odejdzie? 

Za koncertami i piosenką 

10. Czy jest pan zadowolony ze swoich osiągnięć? 

Nie 

11.Na jakich instrumentach 

pan umie grać? 

Fortepian  

 

    LUDZIE Z PASJĄ  pani  Romana Bajorska 

Wywiad przeprowadziła  Kinga Kaczorowska  

  -Ile lat pracuje pani z dziećmi? 

-37 lat pracuje w szkolę muzycznej w Lubaczowie. Miałam 17 lat jak zaczęłam praco-

wać w szkole muzycznej i pracuje tam do tej pory z czego jestem bardzo zadowolona. 

-Jaki był pani największy sukces w muzyce? 

-Moim największym sukcesem jest zawsze to ,że dziecko pójdzie dalej do szkoły mu-

zycznej i będzie robić studia muzyczne. Mam kilku takich uczniów. Do szkoły muzycz-

nej z reguły chodzą dzieci zdolne nie tylko w muzyce, ale i ogólnie. Niektórzy jak 

skończą szkołę muzyczną i dostaną się do drugiego stopnia lub wyżej nie wybierają 

kierunku muzycznego  tylko idą na prawo albo na lekarza. W Lubaczowie dużo jest 

lekarzy którzy ukończyli szkołę muzyczną. 

 -Czy lubi pani swoją prace? 

-Uwielbiam swoją pracę. Moim życiowym motto jest to, że kto lubi swoją pracę to się 

nigdy nie napracuję. To nie jest hasło jakiegoś filozofa, ale je sobie przygarnęłam. 

-Dlaczego wybrała pani muzykę? 

-Muzykę wybrałam dlatego, że nie zbyt dobrze szło mi z innych przedmiotów, to jest 

taka prawda. Muzyka jakoś mi się tak spodobała i stwierdziłam że spróbuję swoich sił. 

-Czy jest pani zadowolona ze swoich uczniów? 

-Szczególnie uwielbiam uczniów którzy 

ćwiczą, a ci którzy nie ćwiczą to się na 

nich denerwuję co nie znaczy że ich nie 

lubię. Gdybym nie lubiła swoich uczniów 

to nie lubiłabym swojej pracy. 

 

Kinga Kaczorowska kl. Vb 
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