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Witajcie! 
 Beztroskie chwile wypełnione zabawą i lenistwem już za nami. 
Wakacje na długo pozostaną jednak w naszej pamięci. Pozostaną 
pamiątki z wyjazdów, filmy i zdjęcia, a także nowe przyjaźnie. 
 Choć szkoda nam lata, z ciekawością wstąpiliśmy w szkolne mury. 
Przywitaliśmy tu kilku dawno nie widzianych kolegów, zobaczyliśmy, 
co zmieniło się w klasach. 

   Rys. Aleksandra Paczosa 
 
Redakcja „Sylaby” również przeżywa zmiany. Pożegnaliśmy 

zeszłorocznych Absolwentów – redaktorów, czas na nowych reporterów. 
Nie wszyscy są jeszcze zorientowani, na czym polega praca nad gazetką 
szkolną, dlatego zachęcamy, by spróbowali i przyszli na nasze kolejne 
spotkanie redakcyjne. Mamy je zawsze w pierwszy poniedziałek 
miesiąca na 7 lekcji. Zapraszamy!!! 

 

 

SYLABA – gazetka szkolna wydawana przez uczniów Szkoły 

Podstawowej im. T. Kościuszki w Łężanach, ul. T. Kościuszki 2. 

e-mail: a_bednarz640@wp.pl 

Opiekun gazetki: A. Bednarz 

Redakcja: E. Sowa, L. Zanewiat, W. Zanewiat, A. Kaszowska, 

W. Józefczyk, K. Świątek, A. Mercik 

A. Omachel, S. Pelczar 

mailto:a_bednarz640@wp.pl
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1.09 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – akademia 

przygotowana przez kl. VI pod okiem p. D. Adamczyka 

15.09 – „Drzwi otwarte” – spotkanie nauczycieli z rodzicami 

17.09 – uroczyste nadanie sztandaru 18 DH 

19.09 – wybory do Samorządu Uczniowskiego 

25.09 – wybory do Samorządu Uczniowskiego 

26.09 – wycieczka klas III do Piekarni Kiełtyki 

27.09 – spotkanie z biskupem Stanisławem Jamrozkiem 

 
Rys. Natalia Gołda, kl. III b 

 

29.09 – obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania 

w naszej szkole 

30.09 – Dzień Chłopaka  

30.09 – obchody Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia 

w naszej szkole 

30.09 – wycieczka przyrodnicza klasy II do parku w Targowiskach 
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Żegnaj lato na rok… 

czyli witaj szkoło! 

    
1 września 2016 roku w Szkole Podstawowej w Łężanach odbyło 

się rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Uczestniczyli w nim 

uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

 

Najpierw zebraliśmy się pod szkołą, z tamtą poszliśmy na msze 

świętą, która odprawili w intencji uczniów dwaj kapłani. Następnie 

wróciliśmy do szkoły, gdzie uroczystą akademię zaprezentowała klasa 

szósta. Rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz 

odśpiewaniem hymnu państwowego, a później hymnu szkoły. 

Uczniowie naszej klasy recytowali wiersze i śpiewali piosenki 

o tematyce letniej, a potem o powrocie do szkoły. Wspomnieliśmy też 

o rocznicy wybuchu II wojny światowej, która przypada właśnie 

1 września. 

Po wstępie głos zabrała pani dyrektor Teresa Zamorska. Przywitała 

wszystkich serdecznie, poinformowała o zamiarach w nowym roku 

szkolnym i życzyła owocnej i przyjemnej nauki. Na zakończenie 

rozeszliśmy się do klas na spotkania z wychowawcami. 

Uważamy, że uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

była ciekawa. Wszyscy staraliśmy się wystąpić przed zgromadzeniem 

szkolnym jak najlepiej. Odbyliśmy wcześniej wiele prób. Podczas 

przedstawienia niektórzy bardzo się stresowali. Na szczęście wszystko 

się udało. Szkoda, że wakacje się skończyły. 

             

                                                            Autorzy: Klasa VI 
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ŻEBY WSZYSTKO BYŁO JASNE, 

czyli co i jak z klasami… 

 

Klasa  
Wychowawca 

Liczba 
uczniów 
w klasie 

 
Samorząd klasowy 

Sala, 
którą  
się 
opiekują 

II p. R. Strączek 14 Emilia Zygmunt 
Agnieszka Zając 
Maria Winiarska 

5 

III a p. A. Paczosa 16 Przewod.: K. Lenart 
Z-ca przewod.:  Mateusz 
Wojnowski,  
Nikola Słowik 

1 

III b p. M. Gwóźdź 13 Przewod.: W. Gobała 
Z-ca przewod.:  A. Zając 
Damian Kiełtyka 

2 

IV p.  B. Ziemba  18 Przewod.: K. Rygiel 
Z-ca przewod K. Piękoś 
Skarbnik: B. Ziemba 
Sekretarz:   D. Obel 

6 

V p. A. Bednarz 
 

16   Przewod.: K. Habrat 
Z-ca przew.:W. Zanewiat 
Skarbnik: L. Zanewiat 
Sekretarz: D. Bielas 

8 

VI p. D. Adamczyk 15 Przewod.: B. Świątek 
Z-ca przewod.:  M. Polak 
Skarbnik: K. Gunia 
Sekretarz: K. Kuźnar 

3 
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CO NAJMILEJ WSPOMINASZ 

Z TEGOROCZNYCH WAKACJI? 

- sonda 
 

Wakacje to niezwykły czas, wiele się wtedy dzieje, dużo się widzi, poznaje. Co 

jednak zostaje na dłużej w naszej pamięci z letniego wypoczynku? Zapytaliśmy 

uczniów i nauczycieli: 

 

Najmilej będę wspominać wyjazd na kolonię nad morze. Najlepiej bawiłam się 

na plaży, w parku linowym, jeżdżąc na gokartach i będąc w aquaparku.  

Aleksandra Kaszowska kl. V 

 

Byłam na Solinie i podziwiałam wielkie ryby przy zaporze. 

        Weronika Józefczyk kl. V 

 

Rys. Wiktoria Gibała 

 

Najlepiej będę wspominał kąpiele i pływanie mojego psa w wodzie. Byłem 

wtedy we Włoszech. 

        Bartosz Świątek kl. VI 

 

Z tych wakacji zapamiętam mile wyjazd na Węgry. Spędziliśmy całą rodziną 

wesoły czas na kąpielach w basenach i opalaniu. 

        pani Agnieszka Bednarz 

 

Najlepszy był wyjazd do dimoparku w Bałtowie, w którym były dinozaury. 
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        Kamil Rygiel kl. IV 

 

Wspominam wędrówki po bieszczadzkich szlakach i dzikie zwierzęta, które 

udało mi się zobaczyć. 

       pani Agnieszka Zawojska-Sokołowska 

 

Najbardziej z wakacji wspominam karuzele w Energylandii. 

        Maja Barger kl. III b 

 

Najlepiej wspominam wyjazd nad morze. 

        Karol Konrad kl. III b 

 

 
Rys. N. Kopczak, kl. III b 

 

Byłem na basenie i mi się podobało. 

        Maciej Suiemiński kl. II 

 

Wspominam kolonię nad morzem i rejs statkiem. 

        Weronika Szelc kl. VI 

 

Z tych wakacji zapamiętam wyjazd do Zakopanego. 

        Wiktor Zanewiat kl. V 

 

Pojechałem do Krasiczyna i do Stępiny. 

        Dominik Urban kl. IV 

 

Zapamiętam chodzenie po górach i zwiedzanie zamków, zachody słońca nad 

morzem. 

        Marlena Polak kl. VI 

 

Autorki: Alicja Mercik i Weronika Józefczyk 
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NASZE SZKOLNE WYBORY 
 

Stało się już tradycją w naszej szkole, że wybór 

szkolnego samorządu poprzedza kampania wyborcza.  
 

Na stanowisko przewodniczącego startowało jednak tylko 4 

uczniów: Weronika Szelc, Bartosz Świątek, Lena Zanewiat oraz Donata 

Bielas. Kandydaci przygotowali plakaty, na których zapisali obietnice 

wyborcze, w śród których były m. in.: więcej dyskotek, starania, by 

uczniowie mieli możliwość włączania na przerwy telefonów, dni bez 

jedynek. 

19 września pod okiem opiekunów – p. Dariusza Adamczyka oraz 

p. Kamili Janik - odbyły się wybory, które zdecydowaną większością 

głosów wygrała Weronika Szelc. Oto ostateczny skład Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Łężanach: 
 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:  
Weronika Szelc 

Zastępca Przewodniczącego: Bartosz Świątek 
Skarbnik: Lena Zanewiat 
Członkowie:  Elżbieta Sowa 

Donata Bielas 
Aleksandra Szajna 
Kacper Piękoś 

 

 

Wszystkim kandydatom serdecznie 

dziękujemy za ogromne zaangażowanie 

w kampanię wyborczą. 



9 

 

                                                     

Z MIKROFONEM U … 

 

 

PANI KAMILI JANIK 

- nauczycielki języka angielskiego 
 

 

- Niedawno wróciła Pani z urlopu macierzyńskiego. Czy mogłaby Pani opowiedzieć coś 

o swoim synku? 

- Mój synek ma na imię Michał. Niedawno obchodził swoje pierwsze urodziny. Jest 

wesołym blondynkiem o niebieskich oczkach. Uwielbia bawić się samochodzikami. Pomimo 

tego, że stara się ze wszystkich sił, aby mama nie zmrużyła w nocy oka, jest kochanym 

dzieckiem. 

- Jak czuje się Pani w naszej szkole po rocznej przerwie? 

Czuję się bardzo dobrze. Przyznam, że prawie w ogóle nie odczuwam tego, że nie było nie 

w szkole cały rok. Czas spędzony w domu z dzieckiem upłynął błyskawicznie. Fajnie było 

sobie tak powagarować, ale bardzo się cieszę, że już wróciłam. Mam nadzieję, że dzieci też 

się za mną choć troszkę stęskniły.   

- Jakie ma Pani plany na ten rok szkolny? 

- Pomysłów zawsze jest mnóstwo, niestety nie wszystkie udaje się zrealizować. W tym roku 

będą na pewno nowe zadania Samorządu Uczniowskiego, którego jestem opiekunem. Będą 

konkursy, zabawy, konkursy z języka angielskiego. Jednak najważniejszy mój plan to 

wpojenie uczniom jak najwięcej wiedzy z języka angielskiego. Co jeszcze uda się zrobić? 

Czas pokaże. 

- Jakie ma Pani wspomnienia z wakacji? 

- Masz na myśli t wakacje z 2015 r.? Ha ha . Ostatnie moje wakacje wyglądały podobnie 

jak cały poprzedni rok szkolny – opiekowałam się synkiem i tak mi leciał dzień za dniem. 

Ten czas spędzony z Michałkiem wspominam najlepiej.   

SERDZECZNIE DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ! 

         Kamil Świątek, kl. IV 

 



10 

 

GDZIE SIĘ UCZĄ NASI 

ABSOLWENCI? 

 
Od wielu lat z uwagą śledzimy dalsze losy naszych drogich 

Absolwentów. Wszystko wskazuje na to, że nieprędko wyślemy 

kolejnych uczniów do innych szkół. Sprawdźmy zatem, gdzie po raz 

ostatni naukę w gimnazjum rozpoczęli od września zeszłoroczni 

szóstoklasiści: 

 
W tym roku największą popularnością kolejny raz cieszyło się 

Społeczne Gimnazjum w Targowiskach – poszli tam wyłącznie 

chłopcy, i to prawie wszyscy następny wybór podobnie jak w 

zeszłym roku padł na Gimnazjum Nr 3 w Krośnie. Jedna 

dziewczyna śladami starszej siostry uczy się teraz w Gimnazjum Nr 

4 w Krośnie, czyli na Guzikówce. Także jedna uczennica kształci się 

obecnie w Michalickim Gimnazjum w Miejscu Piastowym. 

 

WSZYSTKIM ABSOLWENTOM ŻYCZYMY SAMYCH 

SUKCESÓW W NOWYCH SZKOŁACH! 

Autor: Lena Zanewiat 

Społeczne 
Gimnazjum w 
Targowiskach 

46% 

Gimnazjum nr 3 w 
Krośnie 

36% 

Gimnazjum nr 4 w 
Krośnie 

9% 

Michalickie 
Gimnazjum w 

Miejscu 
Piastowym 

9% 

WYBORY ABSOLWENTÓW 
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Dzień 17 września 2016r. stał się dniem historycznym, wieńczącym całą 

dotychczasową pracę 18 Drużyny Harcerskiej z Łężan. 

 

Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą w tutejszym kościele parafialnym, 

podczas której kapelan Hufca  Krosno phm. o. Patryk Jankiewicz dokonał poświęcenia 

sztandaru ufundowanego przez dh phm. Jadwigę Węgrzyn. 

Niezwykłe wrażenie na każdym uczestniku uroczystości zrobiło rozpoczęcie 

homilii przez o. Patryka od zaintonowania pieśni obrzędowej śpiewanej na początek 

każdego ogniska harcerskiego „Płonie ognisko i szumią knieje” i podjęcie jej przez 

wszystkich obecnych tam harcerzy i instruktorów. To właśnie do jej treści nawiązywał 

w swoim kazaniu Kapelan Hufca. 

 

 
 

W wielkiej ciszy i niezwykłym skupieniu wszyscy uczestniczący we Mszy 

Świętej wpatrywali się w pochylające się przed ołtarzem sztandary – tak na 

rozpoczęcie jak i na zakończenie Eucharystii.Oprawę liturgiczną i muzyczną Mszy 

Świętej przygotowała oczywiście łężańska drużyna. 

Następnie harcerze, zaproszeni goście  i rodzice udali się na plac przed 

budynkiem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, gdzie podczas uroczystego 

apelu nastąpiło odczytanie rozkazu Komendanta Hufca i uroczyste nadanie sztandaru. 

Sztandar zastępcy komendanta Hufca Krosno – dh phm. Paulinie Wysockiej 

przekazała jego fundatorka, a ta z kolei – drużynowej 18 Drużyny Harcerskiej – hm. 

Dorocie Jurczak. I na koniec, zgodnie z ceremoniałem,  sztandar przejął poczet 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA 

SZTANDARU 18 DRUŻYNIE 

HARCERSKIEJ IM. 

S. CZARNIECKIEGO W ŁĘŻANACH 
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sztandarowy łężańskiej drużyny. Nie obyło się bez podziękowań dla Dh Jadwigi 

Węgrzyn przekazanych przez drużynową hm. Dorotę Jurczak od siebie i swoich 

harcerzy. Także Dh Jadwiga skierowała swoje przesłanie do uczestników uroczystości. 

Głos zabrała również wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Łężanach – P. Agnieszka 

Zawojska – Sokołowska. 

W sali domu ludowego odbyła się część artystyczna, podczas której druhny 

i druhowie 18 Drużyny Harcerskiej przedstawili prezentację multimedialną opisującą 

dzieje drużyny, urozmaiconą wieloma pięknymi piosenkami harcerskimi w ich 

wykonaniu oraz wywiadami przeprowadzonymi specjalnie na to święto Drużyny m. 

in. z komendantem Hufca hm. Janem Borkiem, zaprzyjaźnionymi harcerzami, 

rodzicami, Dyrektorem łężańskiej szkoły, członkami swojej drużyny. 

 

 
 

Drużyna sprawiła swojej drużynowej bardzo miłą niespodziankę. W imieniu 

wszystkich jej harcerek, harcerzy i instruktorów, przyboczni wręczyli dh Dorocie 

wielkie pamiątkowe zdjęcia całej drużyny i przepiękny bukiet kwiatów. Każde serce 

wzruszy się w takiej chwili. I tak było. Dziękując za ten piękny gest drużynowa 

powiedziała do swoich druhen i druhów: „Bez Was nic by nie było”. 

O historii i pracy tutejszych harcerzy opowiedziały też kroniki, zdjęcia, wywiady 

z dawnymi członkami łężańskiej drużyny, harcerskie pamiątki zgromadzone na 

wystawie przygotowanej po okiem drużynowej Doroty Jurczak. 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, wszyscy jej uczestnicy udali się 

na poczęstunek, dzięki któremu zyskali siły na dalsze atrakcje. Na harcerzy bowiem 

czekały gry i zabawy na świeżym powietrzu, tańce integracyjne, zajęcia 

z dekorowania owoców i warzyw, gry planszowe, zajęcia z węzłów i kącik muzyczny. 

Dzięki dużemu wyborowi zajęć, każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a harcerze z 18DH 

zadbali, aby nikt się nie nudził. 

W uroczystości wzięli udział: władze harcerskie i samorządowe, przedstawiciele 

łężańskich organizacji, instruktorzy i drużyny Hufca Krosno, nauczyciele Szkoły 

Podstawowej w Łężanach, rodzice. 
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Drużynowa i cała 18 Drużyna Harcerska serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli 

harcerzy w przygotowaniu uroczystości nadania sztandaru, a zaproszonym gościom i drużynom 

Hufca Krosno – za przybycie i wspólne przeżywanie tego ważnego dla nas dnia. 

Drużynowa hm. Dorota Jurczak dziękuje szczególnie swojej Drużynie za dołożenie 

starań by to harcerskie święto pozostało na zawsze we wszystkich sercach. Jesteście niezwykli, 

ale już chyba o tym dawno wiecie. Trzymajmy się razem bo wtedy możemy więcej! Jestem 

z Was dumna.      sam. Anna Królikowska, hm. Dorota Jurczak 
 

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

DZIEN    CHŁOPAKA 
 

30 września tradycyjnie obchodziliśmy w szkole Dzień 

Chłopaka. Z tej okazji chłopcy otrzymali od dziewcząt drobne 

upominki. Nie zapomniały o nich także dziewczyny 

z Samorządu Szkolnego. Zachęciły uczennice z klas IV-VI, by 

podpisały się pod wpólnymi życzeniami dla naszych Małych 

Mężczyzn. Na początku października czeka nas dyskoteka 

z okazji Dnia Chłopaka. 

 

Póki co przesyłamy im życzenia:   

 

 
Dzień Wasz dziś się święci, 
więc życzymy tego co Was kręci. 
Moc zabawy, dobrych chęci, 
niech Was licho złe nie nęci. 
złe przygody niech Was miną  
oraz troski w dal odpłyną. 
 

życzą 
kobiety i kobietki 

ze Szkoły Podstawowej w Łężanach 
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SPOTKANIE Z BISKUPEM 
27 września 2016 r. zawitał w progach  

naszej szkoły niezwykły gość  

– Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup  

Stanisław Jamrozek.  
 

Pasterz naszej diecezji przybył do nas  

o godzinie 8
30

 w asyście  księdza proboszcza   

parafii Jerzego Urbana. Cała społeczność  

szkolna zebrana na sali gimnastycznej   

powitała księdza biskupa śpiewem. Następnie uczniowie klasy VI pod 

kierunkiem pani Anny Perhon przedstawili krótki montaż słowno – 

muzyczny o Miłosierdziu Bożym opartym na Dzienniczku Siostry 

Faustyny.  Księdza Biskupa z radością powitała pani dyrektor – 

Teresa Zamorska. Zaprezentowała czcigodnemu Gościowi członków 

naszej społeczności. Następnie głos zabrał Ksiądz Biskup. Na 

początku podziękował za spotkanie, a następnie zaczął rozmowę z 

uczniami i przedszkolakami. Uczniowie śmiało odpowiadali na 

pytania Księdza Biskupa. Jego Ekscelencja zachęcał do codziennej 

modlitwy i uczynków miłosiernych. Na zakończenie  nastąpiło 

uroczyste podziękowanie i wspólna modlitwa oraz pasterskie 

błogosławieństwo. 

 
Następnie  Ksiądz Biskup spotkał się  z nauczycielami, z którymi 

rozmawiał o ich pracy oraz problemach z jakimi się borykają .Na 

pamiątkę swej obecności w szkole złożył uroczysty wpis w księdze 

pamiątkowej szkoły. Na długo w pamięci naszej pozostanie wizyta 

Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka w naszej szkole. Szczególnie 

zapamiętamy Jego cenne rady, ciepło i troskę jakimi nas otoczył. 

 Anna Perhon 
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HUMOR SZKOLNY 
 

-Mamo dostałem 5 

- A dlaczego nie 6?! 

- Bo miałem tylko 5 lekcji... 

 
Rys. Klaudia Gabor kl. 6 

 

- Krysiu - pyta nauczycielka matematyki - jak podzieliłabyś 

cztery ziemniaki między pięciu harcerzy? 

- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną! 

 

Nauczyciel przyrody pyta Jasia: 

-Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 

-Po rosnących na nim kasztanach. 

-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma? 

-To ja poczekam... 

 

Wycieczka szkolna w muzeum. Zainteresowanie Jasia 

wzbudza tabliczka umieszczona obok mumii. 

- Tutaj jest napisane 2466 p.n.e. Co to może znaczyć - pyta 

kolegę. 

- To chyba rejestracja wozu, który potrącił tę mumię. 
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Zachęcamy do rozwiązywania naszych krzyżówek – każdego 

miesiąca losujemy osobę, która za prawidłowe hasło otrzyma 

nagrodę. Wystarczy uzupełnić kupon i zanieść go p. A. Bednarz. 

            

   
1                 

 
2               

   3               
    

   
4           

   

   
5           

   

   
6             

  

    
7         

   8               
    

  
9             

   

   
10               

 

   
11           

   

             

1. Miesiąc, w którym zaczyna się szkoła. 

2. Sygnalizuje początek lekcji lub przerwę. 

3. Miasto na Podkarpaciu z literą „ó”. 

4. Przy niej siedzisz na krzesełku w klasie. 

5. Pojazd na 2 kółkach bez silnika. 

6. W kratkę lub w linię. 

7. Kontynent z Chinami. 

8. Obiecywać … na wierzbie. 

9. … im. T. Kościuszki w Łężanach. 

10. Szkolny sklep.  

11. Do pisania na  

         tablicy. 

„Sylaba” KUPON – 09.2016 

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………… 

…………………………………………………… 

KLASA: …………… 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI: 

…………………………………………………… 


