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Gazetka Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 
 

Na lekcji religii ksiądz mówi do dzieci: 

- Narysujcie aniołka. 

Wszyscy rysują aniołki z dwoma skrzydełkami, a Jasio       

z trzema. 

- Jasiu, widziałeś aniołka z trzema skrzydełkami? - pyta 

ksiądz. 

- A ksiądz widział z dwoma? 

 

Na geografii nauczyciel pyta: 

- Jasiu, czy znasz Kanał Sueski? 

- Nie, proszę pana. Na moim osiedlu nie ma 

kablówki. 

Nauczyciel napisał w dzienniczku 

uczennicy: 

- Pańska córka Zosia jest nieznośną 

gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła 

dzienniczek z adnotacją ojca: 

- To pestka! Gdyby pan słyszał jej 

matkę!... 

 

Wyszukał: Szymon Rębacz kl. 8 

Przychodzi kura do kury. 

Dzień dobry. Jest mąż? 

A jest, jest– jak zwykle grzebie 

przy aucie. 

W Zoo zwiedzający do dozorcy: 

Panie, kiedy będzie pan karmił małpy? 

A co, głodny pan? 
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Sport 

 

  Rok szkolny 2021/22 zaczął się obiecująco, 

a dokładnie od zawodów w lekkiej atletyce. 

Na początku uczniowie musieli pokonać 

szczebel powiatowy ( Powiat Lubaczowski ) w 

różnych konkurencjach, np. bieg na 100m, 

skok w dal, pchnięcie kulą itd. Walka była 

zacięta do samego końca. Ostatecznie tylko 

dwóm osobom ze  Szkoły Podstawowej w 

Cieszanowie udało się przebrnąć do zawodów 

wojewódzkich. Odbyły się one na stadionie ”Resovia Rzeszów” (pierwszoligowa dru-

żyna w piłce nożnej). Ostatecznie drugie miejsce w pchnięciu kulą zajął Jakub Ma-

lec,  a w biegu na 100m szóste miejsce zajął Jakub Mazurkiewicz.. 

 

Kilka dni później kolejne 4 osoby, którymi byli: Marcin Mazurek, Jakub Mazurkie-

wicz, Marcin Wolanin oraz Sebastian Pałczyński wraz z panią     Dorotą Bakalarczyk 

- Żyła pojechali na sztafetę 4x100m na ten sam stadion. Po ciężkiej walce zajęli     

4 miejsce.      

                                                                                            Jakub Malec VIII B 

Nowy rok– nowe wyzwania 
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We wrześniu tego roku odbyły się wybory 

na przewodniczącego Szkoły. W głosowaniu 

brały udział samorządy klasowe.. 

 W skład Samorządu Szkolnego w roku 

szkolnym 2021/2022 wchodzą: Gabriela 

Ważna—przewodnicząca, Laura Majewska - 

zastępca i Julia Lisowska -sekretarz. 

   W tym roku szkolnym ponownie rusza 

szczęśliwy numerek, który codziennie rano 

jest losowany przez nasz dziennik elektro-

niczny, dlatego sprawdzajcie dziennik żeby 

tego nie przegapić. Może akurat to będzie Wasz dzień bez wzywania do odpowiedzi na 

lekcjach. Uruchomiony został również sklepik szkolny, który jest czynny na każdej 

przerwie.  Mamy też nową atrakcję, ruszył radiowęzeł, który nadaje bieżące wiadomo-

ści i muzykę codziennie po 3 lekcji. W poniedziałki za gorące hity i świeże informacje 

odpowiada Jakub Malec i Marcin Mazurek, we wtorek Julia Pietruch oraz Sylwia Kudy-

ba, w środę Gabriela Kossak i Michalina Urbanik, w czwartek Gabriela Ważna i Amelia 

Mizyn, a w piątek Julia Lisowska wraz z Laurą Majewską. 

   Zapowiada się bardzo intensywny i ciekawy rok (;                                                                                           

Gabriela Ważna, kl.8b  

    Redakcję gazetki stanowią przed-

stawiciele każdej klasy, ale każdy 

może zostać dziennikarzem. Cenne 

będą dla nas wskazówki, podpowiedzi  

sugestie i rady. 

       Liczymy na współpracę. Każdy 

może napisać tekst na wybrane przez 

redakcję tematy   i przesłać na adres 

gazetki: gazetkaciesz@interia.pl  

mailto:gazetkaciesz@interia.pl


  

 

Od dwóch lat hoduję modliszki. Od niedawna posiadam też hodowlę mrówek, oraz ptasz-

nika. Długość życia modliszek wynosi od 2miesięcy do 2 lat w 

zależności od gatunku. Ja posiadam: modliszkę oczkową, liścio-

głową, patyczakową i egipską. Dorastają do wielkości od 2 do 

20cm w zależności od gatunku. Po każdym etapie wzrostu mają 

wylinkę, czyli zrzucają skórę. Robią to wisząc do góry odnóżami. 

Wszystkie osiągając dorosłość mają skrzydła, tylko samce latają 

a samicom pomagają one w amortyzacji przy upadku, Żywią się 

pokarmem żywym, np. karaczanami lub muchami. Widząc jedze-

nie natychmiast zaczynają polować. Podczas jedzenia zwiększa 

się im odwłok. Ich terraria muszą być wysokie ze względu na to, 

że podczas zrzucania wylinki potrzebują dużo miejsca. Moja 

hodowla mrówek jest niewielka. Są one z gatunku Hurtnica pospolita. Każda kolonia ma 

tylko jedną królową, która jako jedyna składa jaja. Pozostałe mrówki to robotnice, które 

magazynują pokarm i budują mrowiska. Królowa mrówek posiada skrzydła ,które po za-

płodnieniu odgryza i wtedy składa jaja, z których po ok. 3 tygodniach wylęgają się w ro-

botnice. Żywią się miodem i drobnymi owadami. Mój ptasznik jest gatunku kędzierzawy   

i ma jad porównywalny do jadu pszczoły. Samce żyją ok. 4 lat, a samice ok. 25lat Dorasta 

do 20cm rozstawu odnóży oraz 7cm ciała. Swoją dorosłość 

osiąga po 2 latach. Na swoim ciele posiada również włoski pa-

rzące, które wyczesuje z odwłoku podczas stresu.. Najchęt-

niej przesiaduje w swoim tunelu 

wykopanym przez niego pod ziemią. 

Żywi się np. żywymi karaczanami i 

mącznikami. Przed każdą fazą roz-

woju ma wylinkę. Nie należy mu 

wtedy podawać pokarmu bo jest 

wtedy słaby. 

 

Antek Drabik kl. 7  
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Jubileusz 20-lecia nadania imienia płk 

Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich  

Szkole Podstawowej w Cieszanowie.  

 Kim była płk Bronisława Wysłouchowa z 

Szabatowskch? Teraz każdy uczeń wie, ponie-

waż 17 września 2021 roku odbył się uroczysty 

jubileusz 20-lecia nadania imienia naszej szkole . 

Patronka  doczekała się swojego upamiętnienia w 

postaci popiersia oraz muralu przedstawiającego 

jej wizerunek oraz trasę przebytego szlaku bo-

jowego. A jak wiadomo nie był on łatwy. Zacznijmy więc od początku. 

Dlaczego Bronisława Wysłouchowa została patronką Szkoły Podstawo-

wej w Cieszanowie i jaka była jej historia? Kobieta od najmłodszych lat 

wykazywała się dużą odwagą, co udowodniła w okresie zarówno I, jak     

i II wojny światowej, uczestnicząc w akcjach przeciwko okupantowi. 

Była sanitariuszką, korespondentką, łączniczką, pełniła opiekę społeczna 

nad dziećmi oraz więźniami. Została aresztowana i przetrzymywana 

jednak nie ugięła się. Jej patriotyczna postawa została nagrodzona 

Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Zmarła w Londynie w 1947 

To jest Diuna. Diuna ma 9 miesięcy 

uwielbia aportować i kopać dołki w ziemi. 

Jest odważna, mądra i bardzo wierna. 

Anita Kuszlik kl. 5b 

Nasze zwierzaki 
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Płk Bronisława w pełni zasłużyła na miano patronki Szkoły Podstawowej 

w Cieszanowie. Jej postać powinna przypominać nam o postawach oby-

watelskich i patriotyzmie. Z okazji uroczystego jubileuszu odbyła się 

msza święta, a także zapalenie zniczy na symbolicznym grobie Wysłou-

chowej. Kolejnym elementem uroczystości było odsłonięcie i poświęce-

nie popiersia oraz muralu przedstawiającego patronkę. Te dwa symbole 

zdobią naszą szkołę i przypominają jak ważną postacią dla całej spo-

łeczności jest płk Bronisława Wysłouchowa. Ważną informacją jest to, 

że na jubileusz przybyli żyjący krewni patronki- Alicja i Wiktor  

Szajowscy. Nie mogło zabraknąć części artystycznej, czyli montażu 

słowno- muzycznego w wykonaniu uczniów klas VII-VIII. Padło wiele 

wzniosłych i ważnych słów w formie wierszy, piosenek oraz słów zapro-

szonych gości. To ważne wydarzenie dla naszej szkoły i cieszymy się, 

że odbyło się w tak pięknej oprawie. 

Amelia Mizyn kl VIII b  

Nasze zwierzaki ! 

Witam nazywam się Jan Zembala i chce przedstawić wam 

moje zwierzątko: ptasznika. Pomysł na to unikatowe zwie-

rzę zaczęrpnąłem około roku temu z youtuba, gdy na karcie 

głównej wyświetliło mi się kilka filmów z aranżacją terra-

riów dla ptaszników. Mój ptasznik jest książkowym przykła-

dem gatunku Acanthoscurria Geniculata.  Jest dość agre-

sywny, nie wyraża takiej agresji jak ptaszniki podziemne, 

ale czasami potrafi przyjąć postawę obronną, czasami również wyczesuje włoski parzące. 

Mojemu zdarza się to bardzo rzadko. Ptaszniki nie są zbyt wybredne, jeśli chodzi o po-

karm. Takiego pająka można karmić np. larwami mącznika młynarka, karaczanami, świersz-

czami itp. Ja mojego karmie karaczanami tureckimi zakupionymi przez portale aukcyjne. 

Mój ptasznik w chwilach gdy nie ma wylinki, najczęściej chodzi po pojemniku plotąc paję-

czynę lub chowa się w kryjówce. Oczywiście hodowca ptaszników ma też jakieś obowiązki, 

głównie chodzi o karmienie, nawadnianie i przekładanie pająka do nowego terrarium, gdy 

ten z niego wyrośnie. A na koniec artykułu przygotowałem ciekawostkę: ptasznik którego 

ja hoduje, to jeden z największych gatunków, Samo jego ciało potrafi sięgać do 9cm, a 

odnóża nawet do 23 cm!                            Jan Zembala kl. 5b 

To są moje koty: Bella i Elvis .Jeden jest sprytny i skoczny a dru-

gi leniwy i też sprytny. Często bawią się razem. Niestety, nie raz 

kończy się to jakaś demolką w domu. Zdarzyło się, że ucierpiał na tym mój monitor .       

Michał  Rak kl. 5 b 

 

To jest ferro. Ferro jest bardzo wesołym             

i żywym pieskiem. Zawsze cieszy się, kiedy wra-

cam ze szkoły i uwielbia chować się w moim pokoju 

pod łóżkiem.  

Kacper Różański kl. 5b 

Bardzo lubię koty.   Kiedyś  miałam Plamkę, potem 

Bidę , a teraz  Szajbę . Wzięłam je od pani, która  

miała dwa kociaki i powiedziała, że czarny  jest 

spokojniejszy i lubi być głaskany. Wybrałam więc 

czarnego.  Okazało się, że wcale nie jest taki spokojny. Skakała, zrzuca-

ła kwiatki i drapała wszystko co się dało. W końcu mama nazwała go 

Szajbą. Stwierdziłyśmy, że to dobre imię dla tak szalonego kota. Bar-

dzo  kocham mojego kotka.  Maria Witko kl. 4  



  

 

       Jak radzić sobie ze stresem ? 

 

   

           W tym roku z okazji obchodów rocznicy odzyskania niepodległości odbył się 

Marsz dla Niepodległej. O godzinie 11.11 wszyscy uczniowie naszej szkoły odśpiewali 

Hymn, następnie upamiętnili miejsca pamięci, zapalając w nich znicze. 

11 LISTOPADA  
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1.  ZADBAJ O RUCH - Aktywność fizyczna jest dobrym 

sposobem na walkę ze stresem. Podczas ruchu obni-

żamy bowiem poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, 

a produkujemy serotoninę, czyli hormon szczęścia.. 

 

     2.           ZDROWO SIĘ ODŻYWIAJ - Zadbaj o zbilansowa-

ną dietę. Jedz 5 posiłków dziennie. Unikaj napojów gazowanych 

oraz słodkich i słonych przekąsek..       Zamiast tego wybieraj 

warzywa i owoce. 

 

    3.           WYSYPIAJ SIĘ - Zadbaj o higienę snu. Codziennie 

chodź spać o stałej porze. Unikaj napojów gazowanych i kofeiny 

przed snem. Staraj się ograniczyć używanie sprzętów elektro-

nicznych wieczorem. 

 

   4.            ZADBAJ O SFERĘ EMO-

CJONALNĄ I RODZINNĄ - Nie bój się wyrażać emocji, które 

czujesz. Dziel się swoimi przemyśleniami z bliskimi. Opowiadaj o 

tym co się dzieje i czego się boisz. W ten sposób zbudujesz 

sieć wsparcia w swojej rodzinie. 

 

  5.            RELAKSUJ SIĘ - Pobyt w domu możesz wykorzystać 

na rozwijanie swoich zainteresowań. Pamiętaj, że czas dla siebie jest równie ważny. 

Znajdź przestrzeń na odpoczynek i relaks. 

6.SPOTYKAJ SIĘ Z LUDŹMI, dziel się swoimi problemami, poma-

gaj innym - dzięki temu trudności okażą się łatwiejsze do rozwią-

zania. 

7. SKONCENTRUJ SIĘ NA TYM CO TU I TERAZ – nie martw się 

na zapas, zamiast zastanawiać się co trzeba będzie zrobić, skupiaj 

się na działaniu w chwili 

obecnej. Gabriela Zaborniak kl.6 



  

 

 
Kogo uznajemy współcześnie za patriotę ?  
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Jak radzić sobie ze stresem? 

Stres to wewnętrzny stan organizmu spowodowany poprzez utratę równowagi między 

nim, a światem zewnętrznym lub wewnętrznym. Jest to zjawisko naturalne, które towa-

rzyszy ludziom w trakcie ich społecznego życia.  

          Stres kojarzy nam się z czymś negatywnym. Trzeba jednocześnie pamiętać, że 

do prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędne jest pewne napięcie. Każdy z nas 

na pewno doświadczył nudy, która pojawia się, gdy zbyt długo nie podejmujemy żadnych 

zadań. Odpowiednia porcja stresu pobudza do działania, motywuje oraz ma pozytywny 

wpływ na naszą samoocenę. 

Objawy stresu:  niepokój,          strach,  

                 przerażenie 

 gniew 

                                                                              pustka w głowie 

 pogorszenie się pamięci 

                       trudności w koncentracji i podejmowaniu decyzji 

 poczucie bezradności 

                        kłopoty ze snem 

Gabriela Zaborniak kl.6 
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 Jak spędzać jesienne wieczory? 

Może Cię to zaskoczy, ale usiądź do nauki! 

Jesień to idealna pora, aby wziąć się do nauki.  

Może brzmi to dziwnie, ale można w tym czasie złapać 

kilka dobrych ocen. 

Po świętach nigdy się nie chce! 

 Dobra książka ? 

A oto kilka powodów, dla których warto czytać: 

Ludzie, którzy czytają książki, żyją dłużej 

Czytanie sprawia, że jesteśmy bardziej empatyczni 

Czytanie pomaga lepiej spać 

Czytanie pobudza mózg do wytężonej pracy i utrzymuje go w zdrowiu 

Ludzie sukcesu to zapaleni czytelnicy 

Czytanie rozwija i poszerza zasób słownictwa 

Czytanie pomaga się zrelaksować 

Oto moja propozycja ! 

Coś dla rozrywki? Gra planszowa?            

Utknęliście w domu w jesienną pogodę? 

Gry planszowe to świetna zabawa! Są pożyteczne, 

uczą nas logicznego myślenia, analizowania zdo-

bytych informacji i używania ich do własnych celów.  

A może wysiłek fizyczny?  

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”!!! 

Zadbaj o kondycję fizyczną, dietę o odpowiednią ilość ruchu          

w ciągu dnia. Unikaj długiego siedzenia! 

 WYSYPIAJ SIĘ! 

Nowe badania, w których wzięto pod uwagę to, na ile sen wpływa na wydajność młodych 

ludzi w szkole i podczas zajęć, przynoszą nowe fakty. 

Optymalna ilość snu dla: 

10-latka to 9-9,5 godziny 

12-latka to 8,5 godziny 

16-latka to 7 godzin                               
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Dla tych 

Którzy odeszli 

W nieznany świat, 

Płomień na wietrze 

Kołysze wiatr. 

  

1 Listopada- Pamiętamy o tych, którzy odeszli.  

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 grobach - dowód na-

szej 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 poświęcony 13 kwietnia 

1990 roku w rocznicę odkrycia masowych 

grobów polskich oficerów, zamordowanych 

przez Sowietów w Katyniu. Upamiętniał 

mieszkańców Cieszanowa i osoby związane 

z miastem, które zginęły z rąk Sowietów. 

W 2006 roku po przebudowie parku został 

on zastąpiony dużym dębowym krzyżem i 

kamieniem z tablicą z mottem: 

JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH TY, BOŻE NA 

NIEBIE ZAPOMNIJ O MNIE. 

Kinga Borysowicz kl. 4 
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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 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. Został postawiony na 

zbiorowej mogile poległych w październiku 

1672 roku w czasie bitwy wojsk Sobieskiego  

z hordami tatarskimi.  

Pomnik Mieszkańcom Miasta i Gminy 

Cieszanów Poległym i Pomordowanym 

w latach 1939-1947 

Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego 

Pomnik poświęcony Nieznanym Boha-

terom Rozstrzelanym przez Gestapo 

Bohaterom Walk 

Wrześniowych 


