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rys. Daria Sierżęga, VII 

_______________________________________________________________________________________ 

Szkolna sonda 
Uczniowie klas IV-VII odpowiedzieli na trzy 

pytania: 

1. Czy dostałeś  prezent od Świętego 

Mikołaja? 

tak – 76 osób   nie – 7 osób 

1. Czy kiedykolwiek jeździłeś na nartach? 

tak  - 49   nie – 34 

2. Czy przygotowałeś ozdobę na kiermasz 

świąteczny? 

tak – 28   nie – 55 

 

Przygotowały: Milena Adamiec,  

Kamila Cieszyńska (VII) 

NASZ SAMORZĄD 
We wrześniu samorząd szkolny zorganizował 

Dzień Krawata. Uroczystość odbyła się z okazji Dnia 

Chłopaka. Wszyscy chłopcy z klas IV-VII założyli kolorowe 

krawaty. Nasi koledzy cały dzień nie byli pytani, co bardzo 

ich zachęciło do zaangażowania się w naszą akcję.  

25 listopada odbył się bardzo uroczy Dzień Misia. 

Każdy, kto przyniósł swojego ulubionego pluszaka, nie był 

pytany! Kilkoro osób z samorządu wybrało się do 

przedszkola, aby poczytać najmłodszym ciekawe bajeczki o 

Kubusiu Puchatku. 30 listopada odbyła się dyskoteka 

andrzejkowa dla klas IV-VII. Kinga Giełbaga i Maja 

Grabowska przeprowadziły pierwszą zabawę, a potem 

Natalia Jasińska wróżyła z plastikowych kubeczków. Te trzy 

miesiące były pełne cudownych wrażeń i nowych przeżyć!  

Martyna Wesołowska, VII



Wywiad numeru 
Zachęcamy naszych Czytelników do przeczytania wywiadu z panią Anną Rogóż, która od 

tego roku szkolnego uczy wychowania fizycznego w naszej szkole. 

- Od jak dawna uczy pani W-F? 

- Wychowania fizycznego uczę od bardzo dawna. Zaraz po ukończeniu studiów podjęłam 

pracę w tym zawodzie. 

- Co pani lubi w swojej pracy? 

-Wszystko, czyli pracę z dziećmi, młodzieżą, ciągłe zmiany. Nie potrafiłabym pracować w innym 

zawodzie, np. takim, w którym trzeba wykonywać te same czynności. Każda lekcja praktycznie jest  

inna, coś się dzieje (zawody, turnieje itp.). 

- W jakiej szkole pani wcześniej uczyła? 

- Uczyłam w szkole podstawowej i gimnazjum w Rzeszowie. 

- Dlaczego wybrała pani taki zawód? 

- Od dziecka związana byłam ze sportem. Uczęszczałam do podstawowej szkoły sportowej, a później 

do Liceum Sportowego. Trenowałam LA i koszykówkę. W tym kierunku rozwijałam swoje 

zainteresowania.  

- Jaka jest pani ulubiona dyscyplina sportu? 

- Nie mam takiej dyscypliny sportowej, której bym nie lubiła, ale moją pasją jest LA - to przecież 

królowa sportu. Bardzo lubię też siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę, skoki narciarskie i pływanie. 

- Gdzie spędza pani wolny czas? 

- W zależności od pory roku. Codziennie spacery z psem, wycieczki rowerowe, górskie, pływanie. 

Uwielbiam pracować w ogrodzie! Zimą - oczywiście narty. 

- Jakie jest pani hobby? 

- Sport i rekreacja, muzyka, dobry film lub książka. 

- Czy chciałaby pani uczyć innego przedmiotu? 

- Nie zastanawiałam się nad tym, ale chyba nie. Może geografię. W szkole był to mój ulubiony 

przedmiot. 

- I  już na koniec, jakie jest pani największe marzenie? 

- Daleka podróż do krajów egzotycznych!  

- Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi na pytania. Życzę Pani spełnienia marzeń!  

Wywiad przeprowadziła Martyna Wesołowska, VII 

_______________________________________________________________________________________ 

Na wigilijnym stole 

Świąteczne są symbole. 

Jest sianko i opłatek, 

I mnóstwo tu sałatek. 

Znajdzie się barszcz z uszkami 

I misa z pierogami. 

Tu karp jest w galarecie, 

Lecz mięsa nie znajdziecie. 

Choć mama jest na diecie, 

To dobrze wszyscy wiecie, 

Że z karpia zje panierkę 

I pójdzie na Pasterkę!            Ania Szwajka, IIIa 



W zdrowym ciele zdrowy duch! 
W tym numerze przygotowaliśmy dla Was smakowite zagadki. Zachęcamy 

do ich rozwiązania i używania odgadniętych składników w codziennej diecie. 

Powodzenia! 

 
Ładnie pachnie żółta skórka, 

kwaśny mają smak.  

Zawierają witaminy, wiemy, że to... 

………………. 

       

Skórkę mam grubą, zieloną.    

Środek miękki i czerwony. 

Pestki czarne też we mnie są.  

Czy już ktoś odgadł nazwę mą?                

  

…................... 

       

Zielone łódeczki, 

a w łódkach kuleczki, 

gdy się ugotują, 

każdemu smakują. 

…………..……      

 

Jakie warzywo, nawet niewielkie,   

wyciśnie z oczu słoną kropelkę?  

…………….……  

  

Zasuszone listki, co smakują 

wszystkim, w imbryku je zaparzamy 

i już smaczny napój mamy.  

……………..… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 



 

Kącik religijny 
Czasem Adwentu rozpoczęliśmy w Kościele nowy rok.  W tym czasie oczekujemy  

na spotkanie z Panem Jezusem i przygotowujemy się do świętowania jego narodzenia. 

Adwent to szczególny czas spełniania dobrych uczynków, gdyż to one w przyszłości będą 

naszym biletem wstępu do nieba. Gdy spotkamy się z Panem Jezusem twarzą w twarz, 

usłyszymy zdanie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili.” (Mt 25,40). 

Jaka będzie wtedy nasza odpowiedź? 

 

Podczas Adwentu obchodzimy Uroczystość Maryjną.  

Czy wiesz kiedy i co to za Uroczystość?  
Podpowiem tylko, że jest ona związana z Objawieniem Maryi 

 w Lourdes. Odpowiadając na tę zagadkę księdzu lub katechetce, można 

zarobić ocenę bardzo dobrą (5)! 

   

 

 

 

 

Pokoloruj stajenkę. 
 

 

               Zagadka  
Pieśń to radosna i lubiana,  

     od 25 grudnia często 

śpiewana.  

     Dobrą nowinę głosi,  

    że Jezus w Betlejem się 

urodził. 

Odpowiedź: ………………… 

 

      
 

 
 
 

 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku  
życzymy Wszystkim radosnego i pełnego głębokich przeżyć spotkania  

z Dzieciątkiem w skromnej i ubogiej stajence. 
 



II wojna światowa we wspomnieniach 

moich przodków 
 

„Lupin” młody człowiek, który na zawsze pozostanie  

w moim sercu, jako bohater mojej rodziny 
Arsene Lupin „…dżentelmen o zdolnościach detektywistycznych, 

prawdziwy patriota, gdy jego kraj jest w potrzebie, walczy ze złem,  

nie ma szyfru do sejfu, którego by nie złamał…” 

 

To właśnie on - Arsene Lupin, bohater książki Maurice 

Leblanc’a, stał się inspiracją dla brata mojego dziadka. Najprawdopodobniej to on sprawił, że Józef Sitarz – 

pseudonim „Lupin”, został zapamiętany jako bohater II wojny światowej. Jego działania konspiracyjne w 

„Wadecie” w latach 1941-1943, przynależność do Armii Krajowej, odwaga, waleczność i zapał do pracy 

sprawiły, że stał się kimś niezwykłym dla mojej rodziny.  

Niestety, nie miałem okazji poznać go osobiście, ale mój dziadek opowiedział mi jego historię. 

Każdego roku, gdy przychodzimy całą rodziną na cmentarz w Chmielniku, gdzie się urodził, zapalam mu 

świeczkę i zastanawiam się, kim tak naprawdę był oraz co takiego zrobił, że został wyróżniony Krzyżem 

Virtutti Militari V klasy i leży w grobie poległych i zasłużonych.  

Ta historia opowiada o jednym z tysięcy bohaterskich chłopców, którzy stawiali czoła okrucieństwu 

II wojny światowej. Może dla wielu osób to nie jest to ktoś godny uwagi, bo nie można znaleźć o nim wielu 

informacji w Internecie czy w książkach. Ale dla mnie i dla mojej rodziny jest kimś ważnym, kto zasługuje 

na to, aby go pamiętać i przekazywać młodszym pokoleniom tę historię. 

Był to prosty chłopak ze wsi Chmielnik, który po ukończeniu szkoły mechanicznej został skierowany 

do pracy w Zakładach Lotniczych „Daimlera”. Nie orientował się w działalności podziemia. Pewnego dnia 

spotkał się z Czesławem Nalezińskim w Rzeszowie. To spotkanie stało się początkiem jego walki w imię 

naszej ojczyzny.  „Złożył przysięgę i stał się członkiem konspiracji. Ze względu na to, że wówczas byliśmy w 

wieku, w którym czytało się dużo kryminałów, on przyjął pseudonim Lupin, a ja  - Arsen i tak już zostało.” 

Ten historyczny moment spowodował, że brat mojego dziadka rozpoczął walkę o lepsze życie dla nas 

wszystkich. Stał się członkiem „Wadety”, czyli organizacji, która przygotowała młodych do propagandy 

ulicznej i sabotażu oraz zajmowała się powielaniem i drukowaniem gazet. „Lupin” bardzo szybko nauczył 

się wielu rzeczy, wraz z innymi uczestnikami podziemia zajmował się „małym sabotażem”. Malowali literę 

„V” na rzeszowskich murach, która była skrótem od słowa „Victory”, czyli zwycięstwo. W późniejszym 

okresie znak ten znała już cała Polska.   

„Lupin” odkrył, że przy rzeszowskim rynku w piwnicach były książki, które Niemcy gromadzili z 

bibliotek z całego okręgu rzeszowskiego. Dorobił klucz do piwnicy. Dzięki temu udało się wynieść sporą 

część książek i przekazać do szkoły, aby młodzież mogła się z nich uczyć do egzaminów. Dzięki niemu 

udało się również zdobyć maszynę do pisania. To właśnie on naraził swoje życie i wyniósł ją z biura 

zakładów lotniczych.  Kolejnym ważnym wydarzeniem było powielanie gazety „Na Posterunku”, która 

stanowiła część pracy „małego sabotażu”. Powielarnia znajdowała się w domu mojego pradziadka Pawła 

Sitarza, czyli taty mojego dziadka i „Lupina”. Prężnie działali w Chmielniku i redagowali gazetę, aby mogła 

pójść w świat.  

23 października 1943 roku podczas kolejnego zadania bojowego uczestnicy „Wadety” w okolicach 

Zalesia zostali okrążeni przez niemieckie wojska. „Lupin” wraz ze swoimi towarzyszami walczyli do 

samego końca. Widząc, że znajdują się w złej sytuacji, zadali sobie śmierć grantem, aby nie zostać 

schwytanym przez Niemców i tym samym bronić innych uczestników konspiracji. Józef miał wtedy 

dwadzieścia jeden lat.  

Bohaterski, młody człowiek walczący w imię ojczyzny pozostanie na zawsze w moim sercu. Nie 

wiem, jaki był, bo nie mogłem go poznać, ale wiem, co zrobił dla mnie. Dzięki niemu  mogę żyć w wolnym 

kraju i jestem mu za to wdzięczny. „Lupin” zawsze będzie dla mnie ważny. Nie wiem, czy teraz ktoś z 

młodego pokolenia, ktoś z moich kolegów byłby w stanie oddać życie za nasz kraj. Niecodzienna odwaga i 

waleczność brata mojego dziadka i całej rodziny, która mieszkała podczas wojny w Chmielniku, zasługują 

na miano najlepszych i powinni być zapamiętani.   

Bartłomiej Sitarz, V 



To i owo ze świetlicy 
WARSZTATY EKSPERYMENTALNE  

 

16 listopada braliśmy udział w warsztatach eksperymentalnych 

”Być jak Harry Potter, czyli co zrobić, aby stać się niewidzialnym”. 

Były to zajęcia z optyki, prowadzone przez Pana z firmy „Mądry 

Dzieciak”. Prowadzący zabrał nas do kolorowego świata optyki. 

Poprzez zabawy grupowe odkrywaliśmy tajemnicę światła. Przy 

użyciu światła ultrafioletowego obserwowaliśmy zaszyfrowane znaki 

w banknotach. Dzięki rozszczepianiu światła tworzyliśmy tęczowe obrazy na ścianie. Po 

tych zajęciach wiemy już nawet, czy możliwe jest stworzenie peleryny niewidki, jaką nosił 

Harry Potter. Mamy nadzieję na kolejne tak interesujące warsztaty! 

 

                    ANDRZEJKOWE WRÓŻBY 

   30 listopada andrzejkowe wróżki odwiedziły naszą świetlicę.  

W pięknych, kolorowych strojach przepowiadały nam przyszłość. 

Każda z nich za pomocą magicznych przedmiotów odkrywała 

przed nami tajemnice tego, co nas czeka. Wszyscy z wielką ochotą 

podchodziliśmy do wróżek, by poznać swoją przyszłość. Było bardzo wesoło i nie możemy 

doczekać się kolejnych andrzejek. Może do tego czasu niektóre z przepowiedni się spełnią? 

 

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ 

Tradycją stało się dla nas przygotowywanie w listopadzie i grudniu ozdób na 

świąteczny kiermasz. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na zakup gier, zabawek i 

pomocy dydaktycznych do naszej świetlicy. Piękne ozdoby mogą stać się 

wyjątkową dekoracją domu lub prezentem.  Jak zawsze nasze wyroby 

sprzedają się bardzo szybko, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem 

wśród dzieci i rodziców. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Serdecznie 

dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali ozdoby i słodkości na 

kiermasz. Życzymy wszystkim dużo spokoju, radości i miłości z okazji 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Na turystycznym szlaku… 
 JESIENNE MARSZE NA ORIENTACJĘ 

STARA TURZA 2017 
 W sobotę 4 listopada 2017 roku odbyły się Jesienne Drużynowe Marsze na orientację. Tym 

razem wzięło w nich udział 20 uczniów z klas IV-VII naszej szkoły, pod opieką pani Moniki 

Grędziak i pana Tomasza Noworóla. 

 Wyruszyliśmy z dworca PKS w Rzeszowie o godzinie 8.30, skąd przejechaliśmy do bazy 

zawodów w Starej Turzy. 

 Sobotni poranek przywitał nas pięknym słońcem. Wszystkim dopisywały dobre humory i 

każdy po cichu liczył na zwycięstwo. O godzinie 10.00 dwuosobowe drużyny, zaopatrzone w mapy 

i kompasy, wyruszyły na trasę marszów. Każdy zespół niestrudzenie szukał punktów w terenie. 

Jednak nie wszystkie były właściwe. Trasa marszu liczyła około 3 km. Dzięki pięknej pogodzie 

mogliśmy przy okazji podziwiać uroki złotej polskiej jesienni. 

 Po zakończeniu rywalizacji każdy uczestnik mógł skorzystać z poczęstunku – gorącej 

herbaty i grillowanej kiełbasy. Zmęczeni, ale za to bardzo zadowoleni, około godziny 15.00 

wróciliśmy autokarem do Rzeszowa. Z niecierpliwością czekamy na kolejne marsze na orientację! 

 WYNIKI: 

Maciek Sierżęga 

Adrian Wróbel 

II miejsce 

Igor Drzał 

Michał Kołodziej 

III miejsce 

     Adrian Wróbel, V 

________________________________________ 

Mikołajkowe Marsze na Orientację 

2 grudnia w Borku Starym odbyły się Mikołajkowe Marsze na Orientację. Mogli w 

nich startować uczniowie z klas III-IV. Na zawody przybyło około 60 dzieci. Trasa 

prowadziła przez las i liczyła prawie trzy kilometry.  

Po zakończonych marszach uczestników odwiedził Święty Mikołaj z prezentami. To 

była miła niespodzianka. 

Po podsumowaniu wyników okazało się, że nasza szkoła wypadła bardzo dobrze. Trzy 

dwuosobowe drużyny zajęły nagradzane miejsc. Ja z moją koleżanką Ulą Wilk zdobyłyśmy 

drugie miejsce. 

Już nie możemy się doczekać kolejnej takiej 

imprezy! 

Maja Szykuła, IVb 

 



           Wstrząs mózgu 

 
 

 

 

 

1.Pali się  

2.Oczekiwanie na przyjście Jezusa 

3.Ubierasz ją np. w bombki 

4.Boże Narodzenie to ważne … 

5.Maria to … Jezusa 

6.Ze śniegu lepimy wesołe… 

7.Dzielimy się … 

8.Spędzamy z nią czas w trakcie 

Bożego Narodzenia 

9.Bożonarodzeniowe piosenki 

10.Trzej… 

11.Skrzydlaty posłaniec z nieba 

12.Pierwsi przybyli do szopki 

13.Teatrzyki opowiadające o Bożym Narodzeniu, organizowane np. w szkołach 

Hasło: ___________      _______________ 
Przygotował Mateusz Sikora, V 

 

1. Obchodzone 6 grudnia. 

2. Dzień kończący adwent. 

3. Czas w kościele trwający 24 dni, 

oczekiwanie na narodziny Jezusa 

Chrystusa. 

4. Lepi się go z śniegu. 

5. Święto obchodzone 4 grudnia przez 

górników. 

6. Dostajesz je w dzień Świętego 

Mikołaja lub na gwiazdkę. 

7. Ryba, która jest podawana na stołach 

wigilijnych. 

8. Są długie i płaskie, umożliwiają 

ślizganie się po śniegu. 

9. Biały puch padający w zimie. 

10. Dzielimy się nim w Wigilię. 

Kinga Giełbaga, VII 

__________________________________________________________________________ 

dwumiesięcznik uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie 
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