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 Gazetka Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 
Co to jest zielone i je myszy? 

 

-Żaba sierota uczona przez kota  

Co robi zaatakowany kucharz? 

Wzywa posiłki. Co robi 9,50 w portfelu? 

-Ledwo dycha. 

Dlaczego jesień to najbardziej 

niebezpieczna pora roku ? 

  Bo można dostać z liścia!! 

Agrafka skarży się agrafce: 

  Zimno mi 

 Druga odpowiada : 

  No to się zapnij! 

Jasiu pyta nauczyciel -Jaki to będzie przy-

padek jak powiesz "lubię nauczycieli"? 

 Bardzo rzadki panie profesorze! 
Eliza Chmiel, kl. 7a 

Tomasz Kolasa kl.6a 
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Kącik sportowy 

 

W dniach od 9 do 30 września 2018 roku we Włoszech i 

w Bułgarii odbyła się 19 edycja Mistrzostw Świata w 

Piłce Siatkowej Mężczyzn. Międzynarodowy turniej 

siatkarski miał na celu wyłonienie najlepszej na świecie 

reprezentacji, została nią drużyna z Polski, drugie miej-

sce zajęła Brazylia a na trzeciej pozycji znalazły się 

Stany Zjednoczone. 

Statystyki turnieju: 

W trakcie turnieju odbyły się 94 spotkania, które na hali obejrzało 389029(każde po 4tys. osób) 

9 września zapadła decyzja o przyznaniu prawa do organizacji turnieju. 

19 grudnia 2015 ogłoszono miasta – gospodarzy. We Włoszech: Rzym, Turyn, Florencji, Assago, Bolo-

nia oraz Barii, natomiast w Bułgarii: Warna, Sofia i Ruse. Polska drużyna świetnie sobie radziła, tracąc 

tylko dwa mecze. W finale spotkała się ze Stanami Zjednoczonymi, z którymi po pięknym, emocjonu-

jącym meczu wygrali 3 do 2, rozgromili też Brazylijczyków 3 do 0. To już trzecie spotkanie Polaków  

z Brazylijczykami w finale, dwa z nich wygrane i jedno przegrane. 

Nagrody indywidualne. 

MVP - Bartosz Kurek 

Najlepszy atakujący - Matthew Anderson 

Najlepsi środkowi - Piotr Nowakowski, Lukas Saatkamp 

Najlepszy rozgrywający - Micah Christenson 

Najlepsi przyjmujący - Michał Kubiak, Douglas Sauza da Silva 

Najlepsi libero - Paweł Zatorski 

 

Jakub Malec kl. 5b 
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 Nasz nowy samorząd  

Kandydatów na przewodniczącego szkoły było pięcioro. Po jednej osobie z klas 7a i 8a i b oraz dwoje z 7b. 

Wszyscy mieli dobre pomysły, dzięki którym zyskali poparcie uczniów . 

Propozycje, które spodobały się najbardziej glosującym  to np. noc kabaretowa, ponowne otwarcie sklepiku 

szkolnego, dzień piżamy oraz kiermasz. 

Następnego dnia po przedstawieniu swoich planów odbyły się wybory na przewodniczącego szkoły.  Przewodni-

czącą została: Michalina Makuch, jej zastępcą Łukasz Kudyba . 

Pozostali członkowie  Samorzą-

du Uczniowskiego to: Aleksan-

dra Ciepła, Ewelina Kopciuch i 

Malwina Dobrowolska. 

Pierwsza akcja samorządu już 

się odbyła, był to kiermasz 

słodkości. 

Członkowie Samorządu zapowia-

dają wiele akcji i przedsięwzięć, 

czekamy na nie z niecierpliwo-

ścią. 

 Łukasz Kubyba kl. 7b 

Dzień Nauczyciela -  dniem bez stresu ? 

                14 października obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. W tym roku w naszej szkole 12 paź-

dziernika zorganizowany został w nieco nietypowy sposób. W rolę nauczycieli wcielili się ich wy-

chowankowie. Czy pozwoliło to odciążyć nas od pracy i ciągłego stresu?  

                Ja podjęłam się zadania zastąpienia  siostry zakonnej Teresy Pietrasz. Na początku 

wydało mi się to proste. Myślałam, że nie będzie to wcale trudne, niestety,  przeliczyłam się. Kie-

dy rozpoczęła się lekcja dopadł mnie stres i trema. Nie miałam bladego pojęcia o czym mam mó-

wić! Na temacie  nie znałam się najlepiej. Na całe szczęście pomogła mi siostra. Na drugiej lekcji 

poszło mi już łatwiej. Puściłam film dzieciom i przez resztę zajęć byłam "wolna". 

               Dzień bez stresu? Chyba nie dla tych, którzy podjęli role nauczycieli.  Pojawiła się nie-

pewność, ale nie u wszystkich. Dwójka moich kolegów w roli nauczycieli historii świetnie się bawi-

ła. Całe zajęcia pytali młodszych kolegów i sprawdzali ich wiedzę.  

              Pozostali uczniowie  też się świetnie spędzili czas.  Widząc swojego starszego lub młod-

szego kolegę w roli nauczyciela mieli niezły ubaw.  Ale po tym dniu mogę stwierdzić jedno: Praca 

nauczyciela wcale nie jest taka prosta, jak nam się to wydaje z perspektywy szkolnej ławki.  

                                                                  Malwina Dobrowolska kl. 7b 



  

 

 

  
 

 

11 listopada to najważniejsze święto naro-

dowe w Polsce. W tym dniu w 1918 r. Polska 

po 123 latach niewoli odzyskała niepodle-

głość. Czy jednak  wiemy czego dokładnie 

dotyczy to święto?  

 Trochę historii 

Od rozbioru Polski przez Rosję, Prusy i Austrię w 1795 roku naszego kraju nie było na ma-

pie. Naród nadal istniał, ale teren kraju, administracja i rządy były pod władzą zaborców. 

Polacy w tym czasie wiele razy próbowali odzyskać niepodległość. Największymi zrywami 

niepodległościowymi były powstania – listopadowe (1830 r.) i styczniowe (1863 r.), które za-

kończyły się niepowodzeniem. Największa realna szansa na odzyskanie wolności zaistniała w 

roku 1914, gdy wybuchła I wojna światowa. Wojna wbrew pozorom dała Polakom nadzieję na 

powrót na mapę Europy, ponieważ była wyrazem rozłamu pomiędzy zaborcami. W wojnie bra-

ły udział 33 państwa, 10 milionów ludzi zginęło w działaniach wojennych, a prawie 20 milionów 

zostało rannych. Dorobek wielu pokoleń był niszczony, zrównywano z ziemią zabytki kulturo-

we i domostwa. Po wojnie zmieniły się granice państwowe oraz formy rządów. 

Czemu Święto Niepodległości jest 11 listopada? 

I wojna światowa  zakończyła się właśnie 11 listopada 1918 r. po kapitulacji Niemiec na fron-

cie zachodnim. W tym dniu Polska powróciła na mapę Europy. Również tego dnia marszałek 

Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a po jego negocjacjach z Centralną 

Radą Żołnierską jeszcze tego samego dnia wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Króle-

stwa Polskiego. 

Czemu Święto Niepodległości jest takie ważne? 

Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych 

przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Mimo wielu prób zaborców wynarodo-

wiania Polaków, zakazów używania języka polskiego oraz czytania czy śpiewania po polsku 

nieprzyjaciele nie zdołali zabić ducha polskości. Dzięki temu teraz możemy cieszyć się wol-

nością, nikt nam nie narzuca innej kultury czy języka, możemy wybrać, gdzie i jak chcemy 

żyć. 

Co by było gdybyśmy nie odzyskali niepodległości? 

Zapewne nie używalibyśmy języka polskiego, zniknąłby on zupełnie. Dziś mówilibyśmy po nie-

miecku lub po rosyjsku. Nie mielibyśmy naszej biało-czerwonej flagi ani orła białego w godle 

narodowym. Zapomnielibyśmy też o odważnych czynach naszych przodków, spośród których 

wielu poświęciło swoje życie, aby walczyć o naszą wolność. Z tego względu musimy doceniać 

to, że nasz kraj jest już wolny i uczyć kolejne pokolenia patriotyzmu i przywiązania do wła-

snego narodu. 

Trendy na jesień 2018 są jak wielki mo-

dowy tygiel. To 

miks wzorów, faso-

nów i kolorów na 

nowy sezon. Które 

trendy powinnaś 

mieć w szafie na 

jesień? Wytypowa-

łyśmy 6 podstawo-

wych elementów 

garderoby. 

Beżowy trencz, który wraca do łask, gruby sweter 

oversize czy dobrze skrojna marynarka będą świet-

ną bazą jesiennych stylizacji. 

Najmodniejsza 

jesienna mary-

narka zdecydo-

wanie jest         

w kratkę, jednak 

spokojnie może-

cie bazować po 

prostu na jej 

dobrej jakości. 

Wzory na sukienkach do 

połowy łydki są prawdziwym 

hitem. 

Inspirowane stylem jeździeckim botki to 

dobry wybór dla kobiet, które nie przepa-

dają za obcasami. 

Zwierzęce wzory (panterka, lamparcie 

cętki czy paski zebry) są modnym ak-

centem i "kropką nad i" klasycznej styli-

zacji. Tutaj nie warto inwestować w 

ubrania, lepiej skupić się na dodatkach 

Oversizowy 

sweter. 

          MODA 



  

 

 
?  

Przeprowadziliśmy ankietę wśród najmłodszych  uczniów.    

Zapytaliśmy w niej,  kim według nich jest patriota : 

 Oto niektóre odpowiedzi. 

 

 

 

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 narodowe. 

kocha swój naród. 

Recenzja Bloodborne  

Bloodborne to gra firmy Fromsoftware słynącej z serii Dark 

Souls. BB to soulslike czy ma kilka charakterystycznych elemen-

tów np bardzo wysoki poziom trudności ogniska tutaj latarnie czy 

też odzyskiwanie dusz poprzez wracanie na miejsce śmierci nie 

umierając po drodze.  Bloodborne zachwyca klimatem i rozgryw-

ką. Zacznę od klimatu, który jest genialny. Wszechogarniający 

mrok idąc uliczkami krwawy księżyc oświetlający mokry most. 

Klimat tworzy też warstwa audio np. jęki przeciwników w głębo-

kiej ciszy. To wszystko tworzy ciężki mroczny klimat gotyckiego 

yharnam. Jeszcze słowo o stronie technicznej krótko mówiąc 

jest bardzo dobrze, nie ma spadków płynności a tekstury nie 

doczytują się 5 metrów przed graczem. 

A teraz o rozgrywce. Jako że to soulslike, poziom trudności jest bardzo wysoki. Każdy Kmieć z 

widłami to duże wyzwanie, a bossowie to źródło frustracji i dużej ilości zgonów, ale moment wygra-

nej to niesamowita radość jakiej nie można otrzymać nigdzie indziej. Jeszcze o bossach  - są wiel-

cy świetnie zaprojektowani i często mają dwie fazy. Wszystko tutaj karze gracza za chciwość, 

brak cierpliwości i gniew. System walki został zaprojektowany tak, aby walka była jak najszybsza. 

Zbroje dają niewiele,  bardziej nadają się do fashionsouls. Uniki używają bardzo mało staminy. 

Broń ma dwa rodzaje używania, np. srebrny miecz staje się ciężkim młotem. Najważniejszym ele-

mentem jest jednak możliwość odzyskania zdrowia atakując przeciwnika zaraz po otrzymaniu obra-

żeń. Podsumowując rozgrywka jest szybka i agresywna. Nie wspomniałem o fabule, bo prawie jej 

nie ma, wiemy tylko że jesteśmy tropicielem a reszta to deepestlore. Bloodborne to gra genialna 

pod wieloma względami i polecam zagrać tym co lubią wyzwania 10/10 

 Mateusz Dudziński kL. 8B 

Premiery gier: 

1. Forza Horizon 4 - 2 października 2018 

            Najnowsza odsłona popularnego cyklu zręcznościowych wyścigów 

zabiera graczy do Anglii. Ponownie otrzymamy do dyspozycji rozległy, otwar-

ty świat, pełen wyzwań, mistrzostw i bonusowych aktywności. 

2. Call of duty: Black Ops 4 - 2 października 2018 

         To wyjątkowe Call of Duty po raz pierwszy w historii serii nie zaoferu-

je tradycyjnej kampanii dla jednego gracza. Twórcy skupiają się niemal w 

zupełności na grze wieloosobowej. 

3.Red Dead Redemption 2 – 26 października 2018 

           Premiery gier 2018 roku to przede wszystkim Red Dead Redemption 

2. Gra ponownie zabiera graczy na Dziki Zachód. Rockstar zapewnia, że 

otrzymamy „nadzwyczajną opowieść o życiu w bezlitosnym sercu Ameryki”. 

Zgodnie z poprzednimi dokonaniami studia, trafimy do wielkiego, otwartego świata. 

4.Hitman 2 – 13 listopada 2018 

         Agent 47 powraca w sequelu epizodycznej przygody - choć tym razem otrzymujemy pełną, 

niepodzieloną na odcinki grę. W momencie premiery możemy liczyć na misje w 6 różnych lokacjach. 
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15  

 
  

 Trochę faktów o Piłsudskim. 

 

Dawno, dawno temu... a właściwie 

wcale nie aż tak dawno, Polski, czyli 

kraju, w którym wszyscy mieszkamy 

nie było na mapach. Uwierzycie?  

Stało się tak dlatego, że pewnym złym 

ludziom Polska bardzo się podobała i 

chcieli ją dla siebie. Napadali na nasz 

kraj razem ze swoimi wojskami i 

stworzyli mapy, z których Polskę 

wymazali, prawie jak gumką do ście-

rania! Wszystkim Polakom było okrop-

nie smutno, ponieważ bardzo kochali 

swoją ojczyznę i nie podobały im się 

rządy obcych krajów. Niestety, 

wszelkie próby odzyskania wolności, 

kończyły się niepowodzeniem.          

Aż w końcu, po wielu latach pojawił 

się prawdziwy superbohater - mar-

szałek (to taki rodzaj ważnego żołnie-

rza), który nazywał się Józef Piłsud-

ski, wraz ze swoją klaczą o imieniu 

Kasztanka. Marszałek miał też psa o imieniu... Pies, prawda, że śmieszne imię dla psa? I strasznie 

lubił pić mocną, bardzo słodką herbatę! Dowodził sporą grupą żołnierzy, którzy nazywali go Dziad-

kiem. Ale najważniejsze, co musicie o nim wiedzieć, to to, że tak długo walczył, aż w końcu wywalczył 

wolność dla Polski. A stało się to 11 listopada 1918 roku. Od tamtego ważnego dnia co roku obchodzi-

my w Polsce Święto Niepodległości, podczas którego wszyscy Polacy cieszą się, że ich kraj         z 

powrotem wrócił na mapy i mogą w nim żyć i robić to, co im się podoba! Na dowód wdzięczności      i 

pamięci w oknach wieszamy flagi, robimy 

kotyliony i stawiamy znicze zmarłym w wyniku 

wojny o wolność Polski żołnierzom. 

5. Fallout 76— 14 listopada 2018 

Fallout 76 to ciekawy eksperyment – pierwsza część popularnej serii, która nie skupia się na typo-

wej, fabularnej kampanii dla jednego gracza, a głównie na otwartym świecie, który możemy zwie-

dzać ze znajomymi 

6.Battledield V – 20 listopada 2018  

Najnowsza odsłona serii powraca do korzeni – ponownie zawitamy na fronty II wojny światowej. 

Nowa część zaoferuje sporo zmian w rozgrywce. Na polu bitwy będziemy budować fortyfikacje, a 

system strzelania zostanie przeprojektowany od podstaw. 

7.Darksiders 3 – 27 listopada 2018  

Powrót cenionej serii. Za prace odpowiada Gunfire Games, studio założone głównie przez pracow-

ników nieistniejącego już Vigil Games, czyli firmy, która przygotowała poprzednie odsłony dla 

THQ. Teraz za serię odpowiada Nordic Games, funkcjonujące pod nazwą THQ Nordic. 

8.Just Cause 4 – 4 grudnia 2018 

Rico Rodriguez powraca, by ponownie rozprawić się z reżimem – tym razem w Ameryce Południo-

wej. Najważniejsza w grze pozostaje efektowność, akcja, destrukcja i szalone akrobacje. 

 
Łukasz Gelmuda kl.8b 

 

 

 

Nasza gorąca 20: 

1. Sarius-Wiking 

2. Paweł Domagała-Weź nie pytaj 
3. Taco Hemingway-Fiji 
4. 5 Second of Summer-Youngblood 

5. Calvin Harris Sam Smith-Promises 

6. PlanBe-Klepsydra 

7. Loud Luxury feat. Brando-Body 

8. Andy Black-We don’t have to dance 

9. Alan Walker-Darkside 

10. Alan Walker-Ignite 

11. The Prince Karma-Later Bitches 

12. Kartky-Outside 

13. Imagine Dragons-Natural 
14. Dynoro Gigi D’Agostino-In my mind 

15. GAZIROVKA-Black 

16. Dawid Podsiadło-Małomiasteczkowy 

17. Ariana Grande-No tears left to cry 

18. Armin van Buuren-Blah blah blah 

19. Deys-Moizdrajcy.com 

20. Morandi-Kalinka 

  
Kalina Lichtarska, Oliwia Cencora kl.8b 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNpvzDjr7eAhWH66QKHWyqDA4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fnopainnogainrunning.com%2Fcourir-avec-musique-vous-etes-pour-ou-contre%2F&psig=AOvVaw32Gz87EFtFHGJf56RzGaGc&


  

 
Quiz historyczny 

 

1. Po ilu latach Polska powróciła w 1918 roku na mapy polityczne świata? 

A. 123 

B. 125  

C. 150 

 

2. Legiony Polskie brały udział w walkach I wojny światowej po stronie  

A. Francji i Anglii  

B. Rosji i Serbii  

C. Austo-Węgier i Niemiec 

 

3. Pierwszym komendantem Legionów został  

A. Józef Piłsudski  

B. Felicjan Sławoj-Składowski  

C. Karol Trzaska-Durski 

 

4. Wydaną po wybuchu I Wojny Światowej odezwę obiecującą odrodzenie i autonomię Polski w ramach 

państwa rosyjskiego podpisał  

A. Car Mikołaj II 

B. Wielki książę Mikołaj  

C. Włodzimierz Lenin 

 

5. Akt 5 listopada wydano w imieniu  

A. prezydentów USA, Francji i Włoch 

B. naczelnych dowództw Rosji, Francji i Anglii 

C. cesarzy Niemiec i Austro-Węgier 

 

6. Święto jakiego świętego obchodzimy 11 listopada 

A. Marcina 

B. Marka 

C. Józefa 

 

7. Kiedy nadano temu dniu rangę Święta Narodowego?  

A. 24 kwietnia 1937 r.  

B. 24 maja 1937 r.  

C. 23 kwietnia 1937 r. 

 

8.Do kiedy zakazane było obchodzenia święta? 

A. 1989 

B.1999 

C.2001 

 

9. Jakie miasto jako pierwsze odzyskało niepodległość? 

A. Warszawa 

B. Kraków 

C. Tarnów 

 

10. Czy jest to najważniejsze święto narodowe? 

A. Tak 

B. Nie 

C. Kiedyś było, ale już nie jest  

 

 

Wykonały: Izabela Jakubiec i Ewelina Kopciuch kl. 8a, Aleksandra Bundyra kl. 8b 
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Jesienne  DIY 

Jesień to wyjątkowo hojna pora roku. Poza przepięknymi kolorami przebarwiających się liści i wielo-

ma kwitnącymi jeszcze roślinami, oferuje również niezwykłe bogactwo darów i materiałów, które 

można spożytkować do wykonania jesiennych dekoracji. 

1. Świeczniki z orzechami.                                                                       

Potrzebujemy: świece, przezroczyste – szklane naczynia, orzechy włoskie i 

laskowe w łupinkach. 

 

           2.Jabłkowe świeczniki 

Potrzebujemy: jabłka, świeczki, miska, żołędzie lub orzechy 

 

3. Jesienny łańcuch 

Potrzebujemy: 

szyszki i sznurek    

 

 

4.  Stroik na drzwi 

Potrzebujemy: szyszki lub żołędzie, klej, kokarda 

Aleksandra Bednarz, Martyna Sopel kl. 7b  

BROWNIE CZEKOLADOWE 

 SKŁADNIKI 200 g masła 300 g gorzkiej czekolady 3 jajka 250 g drobnego cukru 135 g mąki 

szczypta soli,opcjonalnie: 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego i 2/3 szklanki posiekanych orzechów 

włoskich lub pekan  

PRZYGOTOWANIE Piekarnik nagrzać do 160 stopni C.  Masło włożyć do rondelka i na minimalnym 

ogniu roztopić. Dodać 2 gorzkie czekolady (200 g) połamane na kosteczki i cały czas mieszając roz-

topić, odstawić z ognia. W oddzielnej misce zmiksować jajka z cukrem. Dodać do nich roztopioną 

czekoladę z masłem i zmiksować lub wymieszać na gładką masę. Dodać mąkę, sól oraz wanilię i grubo 

posiekane orzechy. Wyłożyć do przygotowanej blaszki. Resztę 

czekolady posypać po wierzchu ciasta. Wstawić do piekarnika i 

piec przez ok. 35 minut. Po upieczeniu i ostudzeniu pokroić na 

małe kawałeczki.   

Wykonały: Izabela Jakubiec i Ewelina Kopciuch kl. 8a  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLu5CXjL7eAhWP6qQKHVk5D_UQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dzierzoniow.pl%2Fpl%2Fnews%2Fb-d-patriot-i-pobiegnij-11-listopada&psig=AOvVaw1dAmw_7ba6L6Gt-uF10eR7&us
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRytPZ2M_eAhUKQRoKHUGvCA8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpolki.pl%2Fprzepisy%2Fdesery%2Cciasto-czekoladowe-brownie%2C10221%2Cprzepis.html&psig=AOvVaw24n7O9ggPTQm4U


  

 

 

 

1 Listopada - Pamiętamy o tych, którzy odeszli.  

  

Marsz  dla Niepodległej—nasza relacja 

  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 po-

święcony 13 kwietnia 1990 w 

rocznicę odkrycia masowych 

grobów polskich oficerów, za-

mordowanych przez Sowietów 

w Katyniu. Upamiętniał miesz-

kańców Cieszanowa i osoby 

związane z miastem, które zginęły z rąk Sowietów. 

W 2006 roku po przebudowie parku został on za-

stąpiony dużym dębowym krzyżem i kamieniem     

z tablicą z mottem:  

JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH TY, BOŻE NA      

NIEBIE ZAPOMNIJ O  MNIE. 

100-lecia Niepodległości w Cieszanowie zaczęli-

śmy świętować już 8 listopada. Wtedy odbył się 

”Marsz dla Niepodległej”. Uczniowie wszystkich 

klas Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum  przy-

gotowali na tę okazję flagi, kotyliony, plakaty 

oraz transparenty. W ten sposób chcieli poka-

zać jak bardzo kochają swoją Ojczyznę. Starsi 

uczniowie wyruszyli spod budynku szkoły do 

Centrum edukacji Wczesnoszkolnej, gdzie 

spotkali się z młodszymi kolegami. Tam wszyscy 

odśpiewali hymn, a następnie udali się do miejsc 

pamięci, którymi opiekują się poszczególne 

klasy. Przedstawiciele klas złożyli kwiaty, zapa-

lili znicze i przedstawili krótkie biografie po-

chowanych tam osób.  

Główne uroczystości 100 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości miały miejsce 11 listopada. Roz-

poczęły się one od pięknej części artystycznej, 

po mszy świętej wszyscy udali się na rynek. 

Pochód prowadziły poczty sztandarowe. Oko-

licznościowe przemówienia wygłosił Burmistrz 

Cieszanowa oraz zaproszeni goście. Uczestnicy 

razem z zespołem „Niezapominajki” odśpiewali 

hymn.  

Główne uroczystości 100 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości miały miejsce 11 listopada. Roz-

poczęły się one od pięknej części artystycznej, 

po mszy świętej wszyscy udali się na rynek.  

Pochód prowadziły poczty sztandarowe. Oko-

licznościowe przemówienia wygłosił Burmistrz 

Cieszanowa oraz zaproszeni goście. Uczestnicy 

razem z zespołem „Niezapominajki” odśpiewali 

hymn.  

Następnym etapem uroczystości było zakopanie 

kapsuły czasu.  Zawiera ona listy i przedmioty, 

które zostaną odkopane przez potomnych za 25 

lat. 

 



  

 

 
 

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 Ciesza-

nowie. Oficer 4 puł-

ku ułanów, uczestnik 

powstania listopado-

wego, ranny w bitwie 

pod Grochowem. 

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.  

 
Moim zdaniem ten dzień uświadomił nam w jak trudnych czasach żyli nasi przodkowie i jak ciężko 

walczyli o niepodległość. W tym roku Święto Niepodległości obchodziliśmy w  zupełnie inny sposób. 

Odbył się pierwszy historyczny marsz. 100- lecie nie powtórzy się po raz drugi, dlatego warto 

było pokazać, jak bardzo jesteśmy dumni z Polski i z tego, że jesteśmy Polakami i jak wdzięczni 

jesteśmy, że możemy żyć w wolnym kraju.  

 

Weronika Niedzielska, kl. 7b 



  

 

 Pomnik upamiętniający poległych 

i pomordowanych mieszkańców 

miasta i gminy. Poniżej ramion 

krzyża wymienieni zostali miesz-

kańcy miasta i gminy Cieszanów, 

którzy zginęli z rąk niemieckich i 

sowieckich oprawców, ukraińskich 

nacjonalistów oraz tych, którzy 

zginęli w różnych okolicznościach. 

 

 
 

Co przedszkolaki wiedzą o Polsce? 

Małe dzieci są bardzo kreatywne i często mają zaskakujące odpowiedzi na proste pytania, dlatego 

wraz z moimi koleżankami  Malwiną Dobrowolską i Weroniką Niedzielską postanowiłyśmy porozma-

wiać z dziećmi z przedszkola (starszaki i zerówka) o tym co wiedzą o Polsce.  

1. Co przedstawia godło?                             

 -orzeł biały na czerwonym tle - Antek                                                                             

 2. Jaka jest stolica Polski?                                           

- Warszawa - Julia, Lena, Wiktoria 

 3. Z jakimi krajami graniczy Polska? 

 - Rosja, Ukraina - Kamil, Lena 

 4. Co to jest patriotyzm? 

 – Kiedy rodzice uczą nas mówić po polsku - Ania 

 - Jak dba się o swoje środowisko – Lena 

 5. Kto jest prezydentem Polski? 

 - Andrzej Duda – Kamil, Nina  

6. Kiedy jest dzień niepodległości? 

- 11 listopada - Michał, Nina 

  
Mogiły powstańców: Józefa Tylczaka 

Łuckiego  oraz Edwarda Stolnickiego 

- powstańców z 1863 r.  

Nieznanym bohaterom rozstrzelanym 

przez gestapo w 1943 roku. 

Pomnik poświęcony bohaterom walk 

wrześniowych, poległym we wrześniu 

1939 roku. 

http://cieszanow.net/?attachment_id=7096
http://cieszanow.net/?attachment_id=7082


  

 

 7. Z jakim morzem graniczy Polska ? 

- Z Morzem Bałtyckim - Nina, Kacper  

8. W jakich barwach jest flaga Polski? 

- Biało- czerwona - Gabrysia  

9. Jaka jest najdłuższa rzeka w Polsce? 

 - Wisła - Lena  

 10. Jaki tytuł ma hymn Polski? 

- Mazurek Dąbrowskiego – Lena 

Okazało się, że nawet tak mali uczniowie mają zadzi-

wiająco bogatą wiedzę na ten temat. Jak się później 

przekonałyśmy, znają i potrafią zaśpiewać wszystkie 

zwrotki hymnu. Jesteśmy pod wrażeniem! 

Z okazji !00 rocznicy odzyskania Niepodległości odbył 

się konkurs plastyczny dla wszystkich  przedszkola-

ków w gminie.  Głosowanie na nagrodę publiczności 

odbyło się w Internecie. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach  wyłoniła komisja konkursowa. 

Ola Bednarz kl. 7b 

 
 

Noc z 31 października na 1 listopada -  All Hallows Eve – stąd nazwa Halloween. Nie zostało uznane 

świętem urzędowym, ale cieszy się wielką popularnością i jest okazją do zabawy. Halloween najhucz-

niej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii, gdzie organi-

zowane są bale przebierańców, a główną atrakcją stają się wymyślne kostiumy oraz upiorne dekora-

cje. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. Pomysły na stroje są różne, ale najbardziej 

popularne motywy to duchy,  wampiry, czarownice,  czaszki, nietoperze. 

Główny symbol święta to specjalne lampiony, popularnie zwane Jack-o latern.  To wydrążona i pod-

świetlona od środka dynia z wyszczerbionymi 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 jed-

nak uwięzić demona.  Za karę, po śmierci nie mógł wstąpić ani do niebios, ani do piekła, skazany zo-

stał więc na wieczną tułaczkę po ziemi z latarnią.  

Uczniowie nie są zbyt zadowoleni, że to święto nie jest obchodzone w naszej szkole, bo mielibyśmy 

okazjię do zorganizowania imprezy Halloweenowej. Mamy za to gazetkę szkolną, więc napisałam 

artykuł poświęcony tym obchodom. 

 

Agnieszka Mazurek kl. 8b 


