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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy wszystkim Czytelnikom 

dużo prezentów, mało w życiu zakrętów! 

By Wam wszystko pasowało 

i kłopotów było mało. 

By się wiodło znakomicie 

I wesołe było życie.  

Nadziei na własny skrawek nieba,  

wtedy, kiedy będzie go potrzeba. 

 

 Wesołych Świąt i Zdrowego 2021 Roku  

          życzy redakcja 

WSPOMAGAMY HOSPICJUM 

Uczniowie naszej 

szkoły już po raz 

drugi wzięli udział 

w akcji mikołajko-

wej, która została 

zorganizowana dla 

Rzeszowskiego Ho-

spicjum dla Dzieci. 

W tym roku przyłą-

czyli się do nas 

mieszkańcy naszej 

miejscowości i panie 

z koła gospodyń 

"Grodzianki", które 

zakupiły dla pod-

opiecznych takie 

rzeczy jak: piżam-

ki, skarpetki, po-

ściele, kołdry i ko-

ce. Wspólnie ze-

braliśmy wiele 

produktów spo-

żywczych, słody-

czy, kosmetyków, 

środków czystości, 

artykułów higie-

nicznych i pielu-

szek. Wszystkim 

ofiarodawcom ser-

decznie dziękujemy. 
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Julia Kułak 

Cześć, mam na imię Julia. Mam 11 

lat i chodzę do szóstej klasy. Moje 

hobby to śpiewanie. W wolnym 

czasie lubię czytać książki, chodzić 

na spacery i układać puzzle. Mam 

młodszą siostrę i brata. Bardzo lubię 

s i ę  z a j m o w a ć 

rodzeństwem. 

 

Klaudia Pietkiewicz 

Hej, nazywam się Klaudia Pietkie-

wicz, mam 11 lat. Chodzę do 6 kla-

sy. Mam starszą siostrę, z którą 

często gram w gry planszowe.                

W wolnym czasie czytam książki. 

Moje hobby to pływanie oraz taniec.  

 

Weronika Migała 

Hej, jestem Weronika, mam 12 lat. 

Chodzę do klasy 7. Najbardziej lubię 

tańczyć i śpiewać  Lubię też bawić 

się z moimi młodszymi siostrami.   

W wolnym czasie piekę coś słodkie-

go.  

 

      Julia Anyszek 

Cześć, mam na imię Julia. Moje hob-

by to robótki rę czne. Uczęszczam 

do klasy 7. Bardzo 

lubię tańczyć, ale nie 

lubię śpiewać. 

 

 

 

Zuzia Słysz 

Hej, mam na imię  

Zuzia i mam 12 lat. 

Chodzę do 7 klasy. 

Moją największą pasją 

jest taniec. On zawsze 

poprawia mi nastrój. 

Lubię rysować i wy-

konywać różne prace 

plastyczne. Mam też kotka Felixa, 

z którym spędzam bardzo dużo 

czasu. 

 

 

 Wiktoria Pięta 

Hej, nazywam się Wiktoria Pięta -

mam 13 lat. Chodzę do 7 klasy. 

Interesuję się malarstwem.W wol-

nym czasie słucham muzyki.  

 

 

Weronika Długosz 

Cześć, nazywam się Weronika 

Długosz, mam 13 lat i chodzę     

do 7 klasy. Moje hobby to jazda 

konna.  

 

Karol Migała 

Cześć, nazywam się    

Karol Migała. Uczęsz-

czam do 6 klasy . Mam 

11 lat. Moją pasją jest matematy-

ka. 

 

\ 

 

 

Vanessa Bizoń 

Hejka, jestem Vanessa. Mam 12 

lat i chodzę do 6 klasy. Moją pa-

sją jest taniec.            

W wolnych chwilach 

uwielbiam słuchać 

muzyki i uprawiać sport.  

 

Mateusz Moskwa 

Cześć, nazywam się Mateusz. 

Mam 12 lat i chodzę do 7 klasy. 

Interesuję się lotnictwem. Lubię 

w wolnym czasie pograć sobie     

na akordeonie.  

 

Julia Radzimowska 

Cześć, mam na imię Julia i cho-

dzę do klasy 6. Moje zaintereso-

wania to  taniec i czytanie ksią-

żek. W naszej gazetce "Szkolne 

co Nieco'' będę pisać o ciekawych 

pomysłach na rozwiązywanie 

problemów dnia codziennego.  

 

 

 

NASI REPORTERZY 

STR. 2 SZKOLNE CO NIECO 

I podczas pracy zdalnej… 
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-Czy moglibyście opowiedzieć nam, jak spędzaliście świę-
ta w dzieciństwie? 

-W dzieciństwie święta były bardzo wyczekiwane. 
Mama robiła czekoladki z masy kakaowej po czym 
wynosiła je na śnieg, aby wystygły. Tata przynosił 
choinkę z lasu i wszyscy razem robiliśmy ozdoby. 
Malowaliśmy orzechy i wykonywaliśmy ozdoby      
z papieru. Wigilie też nie wyglądały tak jak teraz. W 
wigilijny wieczór chodziło się z własną łyżką           
do domu każdego członka rodziny, aż do Pasterki. 

- Czyli różnica miedzy teraźniejszymi świętami a święta-
mi z waszego dzieciństwa jest duża? Tradycje się zmieni-
ły? 

- Tradycje jako tako się nie zmieniły, raczej staramy 
się je podtrzymywać. Teraz cała rodzina spotyka się 
w rodzinnym domu, gdzie spożywamy wigilijną 
kolację.  

- Jaka była wasza rola, jako dzieci, podczas przygotowań 
do świąt? 

- Głównie przygotowywaliśmy ozdoby choinkowe. 
Dziewczynki pomagały mamie w przyszykowaniu 
potraw, a chłopcy szli po choinkę do lasu. Wszyst-
kie dzieci przygotowywały się do kolędowania. 

- Czy posiadacie szczególne wspomnienie, które zapadło 
wam w pamięć? Jeśli tak, to jakie? 

-Mnie najbardziej zapadło w pamięć właśnie robie-
nie czekoladek z mamą. 

- Jaka jest wasza ulubiona potrawa wigilijna? Ta sama 
co kiedyś? 

-Barszcz z grzybami, kompot z suszek i pierogi z 
kapustą pozostały moją ulubioną potrawą. 

-Czy tak jak my, czekaliście na pierwszą gwiazdkę? 

- Zawsze razem z rodzeństwem czekaliśmy          
pod oknem. Chłopcy dostawali paciochą za to,        
że podkradali jedzenie przygotowane na kolację 
wigilijną. 

 

 

  

- Czy dostaliście kiedyś wymarzony prezent pod choinkę? 

- Marzyłam o tym, żeby dostać łóżeczko z lalką.    
Moje marzenie  się spełniło i dostałam ręcznie robio-
ną kołyskę. A moim marzeniem były łyżwy               
i w wigilijną noc znalazłem pod choinką piękne 
drewniane łyżwy. 

-  Ile lat ma najstarsza bombka na waszej choince? 

- Na naszej choince znajduje się bombka, która nale-
żała do mojej mamy. To duża i  pięknie malowana 
bombka. 

- Czy słyszałaś kiedyś, jak zwierzęta w noc wigilijną      
mówią ludzkim głosem? 

- Zawsze opowiadałam swoim dzieciom i wnukom, 
jak to szłam o północy nakarmić zwierzęta, a one 
przemawiały do mnie ludzkim głosem... 

-Na koniec jakiś szybki przepis świąteczny? 

- Bardzo chętnie podam przepis na kompot                 
z suszek, który co roku pojawia się na stole wigilij-
nym. 

Przygotujcie suszone owoce, zalejcie gorącą wodą, 
następnie ugotujcie i wystudźcie.  

-Dziękujemy za wywiad. 

- Również dziękujemy 

                                                                                                                                                 

Zuzanna Słysz i Julia Anyszek 

Wywiad z Panią Anielą i Panem Lesławem Anyszkiem   

(prywatnie naszą Babcią i Dziadkiem:) 

STR. 3 NUMER ŚWIĄTECZNY  
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Z dziejów lotnictwa w naszym regionie                     

część I   (1790-1918)  

 

Pionierem lotnictwa w naszym regionie był Jan      

Potocki, który 14 maja 1790 r. w Warszawie (w obec-

ności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego) jako 

pierwszy Polak dokonał udokumentowanego lotu 

balonem. Ponieważ był bardzo związany z Podkarpa-

ciem, a zwłaszcza z Łańcutem (jego żoną była Julia 

Lubomirska), można uznać go za człowieka, od które-

go zaczyna się historia podkarpackiego lotnictwa. 

Kolejną osobą, o której należy wspomnieć jest chłop(!) 

Jan Wnęka. Podpatrywał loty ptaków i interesował 

się budową ich skrzydeł. Zaowocowało to w 1865 r. 

stworzeniem skrzydeł z drewnianych listewek obcią-

gniętych płótnem nasyconym warzonym olejem oraz 

pierwszym lotem. Jeśli historia tego chłopa jest praw-

dziwa to oznacza, że był on pierwszym na świecie 

konstruktorem załogowej i sterowalnej maszyny cięż-

szej od powietrza!  

 

 

 

 

W 1876 r. Adam Ostaszewski zbudował model ste-

rowca, pięć lat później samolot (Ost-1), a w 1889 r. 

prowadził próby z silnikiem odrzutowym. Zaś          

w 1900 r. opatentował we Francji silnik hydrauliczny. 

W październiku 1912 r. mieszkańcy Rzeszowa obser-

wowali wznoszenie się w powietrze aeroplanu Blériot 

XI, a pilotował go Michał Scipio del Campo 

(premierowy pokaz lotniczy w Rzeszowie). Był to 

pierwszy udokumentowany przylot i odlot samolotu 

w mieście. W 1914 r. wybuchła I wojna światowa,         

a przez sam Rzeszów front przetaczał się kilkukrot-

nie. 8 września 1914 r. znakomity rosyjski pilot stara-

nował swoim nieuzbrojonym jednopłatem Morane-

Saulnier N austro-węgierską maszynę Albaros B.I. 

Obydwa samoloty spadły na ziemię. Wydarzenie         

to jest uważane za pierwszą powietrzną walkę             

w historii. Po I wojnie światowej powstawały liczne 

pomysły utworzenia lotniska w pobliżu Rzeszowa... 

[cdn.]  

                                                       Mateusz Moskwa  

 

 

 

 

 

NASZE FASCYNACJE 

 

 

Książka Davida Almonda  

„Skrzydlak” to interesująca pozycja dla czytelników 
w każdym wieku. Utwór opowiada o młodym chłop-
cu - Michale. Ma on liczne problemy po przepro-
wadzce, a w dodatku jego niedawno narodzona sio-
stra jest ciężko chora. Życie chłopaka wywróci się       
do góry nogami, gdy spotka mityczną postać. Skrzy-
dlak, czyli trochę anioł, trochę sowa, który sam po-
trzebuje pomocy, w zamian ofiaruje chłopcu cudny 
dar. Książka opowiada o przyjaźni, która wszystko 
przezwycięży . 

 

                       Polecają: Julia Radzimowska i Vanessa Bizoń 



5  ZDARZYŁO SIĘ…  Historie rodzinne 

  
 Najzabawniejsza historia rodzinna, jaką 
pamiętam, jest związana z moją ciocią Natalią, 
która mieszka w Kanadzie. Kiedy ciocia była już 
starsza i nie mogła sama przylatywać do Pol-
ski, podróżowała z  opiekunką o imieniu Karen. 
Karen była pielęgniarką i jako rodowita Kana-
dyjka, nie znała języka polskiego. Jedyne sło-
wo, jakie znała po polsku, to „prosie’’, co ozna-
czało – proszę. Moja babcia Kazia nie zna języka 
angielskiego, a jedyne słowo, jakie znała po an-
gielsku, to „happy’’, co znaczy—szczęśliwa.  
 Ich słaba znajomość obcego  języka była 
powodem wielu śmiesznych sytuacji. Jednej z 
nich byliśmy świadkami. Kończyliśmy jeść 
obiad i moja babcia Kazia udała się do spiżarni 

ukroić ciasto na deser. W tej chwili na podwórko 
wjechał wujek z Karen i wszyscy podbiegliśmy 
ją przywitać. Babcia była na prowadzeniu i jako 
pierwsza dobiegła do Karen wymachując ręka-
mi, pytała dosyć  głośno: „happy?’’, „happy?’’. 
Pani Karen  się przeraziła, bo babcia miała          
w ręku wielki nóż, którym chciała pokroić ciasto 
i tak krzyknęła, że wystraszyła wszystkie kury 
w kurniku. Zanim babcia zorientowała się,           
że ma w ręku nóż, my pokładaliśmy się ze śmie-
chu. Karen też się zaczęła śmiać, kiedy wszystko 
jej wytłumaczyliśmy. Potem opiekunka cioci 
uczyła babcię języka angielskiego licząc jajka w 
kurniku. Babcia Kazia świetnie liczy do dziesię-
ciu… 

 
                     Julia Radzimowska 

 Przed wieloma laty       

nasza mama z rodzicami, sio-

strą, bratem, wujkiem i babcią 

dostali zaproszenie na Wigilię 

do cioci w Hucisku. Chcąc tam 

dotrzeć, trzeba było przejechać 

przez las. Nasza mama miała 

wówczas około 10 lat. Była 

mroźna i śnieżna zima. Babcia 

z dziadziem byli szczęśliwymi 

posiadaczami samochodu - sy-

renki muchołapki (dlatego tak 

na nią mówili, ponieważ drzwi 

od pasażera i kierowcy otwie-

rały się inaczej niż normalnie), 

którą to wybrali się w odwie-

dziny.  Czas spędzony u cioci, 

wujka i kuzynów mama wspo-

mina mile. Pyszne pierogi z ka-

pustą, żywa choinka, kolędy, a 

po wieczerzy wigilijnej prze-

pyszne lody. Czas szybko pły-

nął i trzeba było wracać do do-

mu. Pożegnali się i zapakowali 

w samochód. Dziadziu kiero-

wał autem, a wujek pilotował. 

Nasza mama z siostrą, bratem, 

babcią i swoją mamą siedzieli  

z tyłu. Nie obowiązywały wte-

dy pasy i nikt nie przejmował 

się ilością pasażerów w samo-

chodzie. Najzabawniejsze było 

to, że gdy wracali, zaczęła się 

śnieżyca. Syrena nie miała 

ogrzewania, a wycieraczki, nie-

stety, były popsute. Wujek mu-

siał co chwilę wyskakiwać           

i przecierać szybę, bo nic nie 

było widać. Za każdym razem, 

gdy otwierał drzwi, śnieg wpa-

dał do samochodu. Droga była 

śliska, a las pięknie ośnieżo-

ny… Mama często wspomina       

i opowiada o tej wyprawie. 

Historię opisali Weronika                    

i Karol Migała  

Historia wigilijna 

Jajka w kurniku, czyli o tym, jak nauczyć się angielskiego :)   
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GALERIA PRAC  

 

 

Zbliża się okres Bożego Narodzenia. To czas prezen-
tów. Zastanawiamy się, co komu podarować. Naj-
lepszy prezent , to ten zrobiony przez siebie. Osoba 
obdarowana wie, że dostała coś wyjątkowego.    

Przedstawiamy kilka pomysłów na samodzielnie  
wykonane prezenty: mydełko, kule do kąpieli, pier-
niczki... 

Prezent należy też oryginalnie zapakować. Najcie-
kawsze w tym sezonie jest pakowanie prezentów      
w materiał. Nie musi to być nowy kawałek materia-
łu, można zużyć za małe spodnie lub bluzkę i z nich 
wyciąć odpowiednią część. Materiał nadaje się też 
świetnie do zapakowania prezentów o nierównych 
kształtach i dziwnych wymiarach.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIKI  - MYKI 

J. Radzimowska i V. Bizoń 

JULIA ANYSZEK 

KAROL MIGAŁA 

MATEUSZ MOSKWA 
JULIA KUŁAK 

Vanessa Bizoń 
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choinka – Christmas tree 

bombka – bauble 

świeca – candle 

dzwonek – bell 

stroik, wieniec – wreath 

piernik – gingerbread 

barszcz – borscht 

karp –  carp 

lizak w kształcie laski – candy cane 

prezent – gift 

Święty Mikołaj – Santa Claus 

skarpeta na prezenty – Christmas-
stocking 

sanie – sleigh 

renifer – reindeer 

rózga – rod 

dzielić się opłatkiem – to share the 
wafer 

wysyłać kartki świąteczne – to send 
Christmas cards 

śpiewać kolędy – to sing Christmas-

carols 

składać życzenia – to give one’s best  
wish 

czekać na pierwszą gwiazd-

kę – to wait for the first star 

Julia Kułak 

Kącik Małego Poligloty 

1.Ile razy można odjąć jeden        

od stu? 

Odp. Tylko jeden raz, ponieważ 
gdy odejmiemy 100-1=99 ,więc już 
dalej nie można odejmować od 
stu tylko od innej liczby. 

2.Czy można z 2 monet polskich 

stworzyć liczbę 7? Jedna z nich to 
NIE jest 2. 

Odp. Tak, z 5 i z 2. W zagadce nie 
było napisane że nie można uży-
wać dwójek, tylko jedna z nich to 
nie jest 2, a 5 to nie jest 2. 

3.Rozwiąż równanie. 
x+x+x=30 

y+x+y=20 
x+x*y=? 

Odp. 60, ponieważ 30 podzielone 

przez trzy to 10, więc x=10 

20-10=10     10/2=5 ,więc y=5 

10+10*5=60, bo mnożenie się wy-

konuje przed dodawaniem. 

 

Gazetka szkolna SP im. św. J. Kantego  w Będziemyślu, 39-127 Będziemyśl. Zespół redakcyjny: W. Migała, 
J. Kułak, J. Radzimowska,  J. Anyszek, M. Moskwa, K. Pietkiewicz, Z. Słysz, W. Pięta, W. Długosz, K. Mi-
gałą,  V. Bizoń.  Opiekun: D. Oboz-Adaś 

 Idą dwa koty przez pustynię. Nagle jeden z nich roz-

gląda się dookoła i mówi:  „Stary, nie ogarniam tej 

kuwety”. 

 Co mówi nauczyciel geografii, gdy stoi przed mapą?  

           - Witam państwa. 

 Jasio zwierza się tacie: „Kiedy urosnę, poślubię bab-

cię.” -”Nie możesz, to moja mama!” - odpowiada ojciec 

- „A ty poślubiłeś moją !!!” 

            Pani pyta się Jasia: „Jasiu, kim zostaniesz w przy- 

             szłości?”  Jaś odpowiada: „Emerytem!” 

Rozmawiają dwaj koledzy: 

-Chcesz jagodziankę ? 

-A z czym ? 

-Chyba z truskawkami.  

 

 

-Wnusiu, chodź! Dziadziuś coś ci da ! 

- O fajnie,cieszę się dziadziusiu. Co tam masz dla mnie ? 

- No chodź wnusiu. Masz, nie pożałujesz. 

- O orzeszki ! Bardzo dobre dziadziusiu, bardzo dobre. 

A co ty dziadziusiu nie lubisz orzeszków ? 

- No bardzo lubię. Ale w tym  wieku,to widzisz, nie mam 
czym gryźć! 

- No to wielka szkoda dziadziusiu. A powiedz mi skąd 
wziąłeś  tak dobre orzeszki? 

- Widzisz wnusiu, z Toffifee mi zostało. 


