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   11 listopada to dla nas wszystkich szczególne 

święto. W tym roku miało wyjątkowo uroczysty cha-

rakter, ponieważ właśnie teraz mija sto lat od kiedy 

Polska odzyskała wolność. Zapewne każdy z nas 

Święto Niepodległości obchodzi inaczej, ale ważne 

jest to, aby w tym dniu spędzić czas z rodziną, cie-

szyć się z wolności naszej ojczyzny oraz oddać hołd 

tym, którzy za nią walczyli i dla jej suwerenności 

poświęcali życie. Niewątpliwie centrum obchodzenia 

Święta Niepodległości była Warszawa, gdzie odbyło 

się wiele ceremonialnych wydarzeń, takich jak: 

Marsz Niepodległości, koncerty pieśni patriotycz-

nych, uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego, 

przemarsze pododdziałów Wojska Polskiego oraz 

przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Nauczy-

ciele i uczniowie z naszej szkoły również przybliżyli 

nam temat tego święta organizując Wieczornicę pa-

triotyczną, wspólne odśpiewanie hymnu oraz złożenie 

kwiatów przy pomniku poległych bohaterów znajdu-

jącym się przy kościele w Starej Rawie. Pamiętajmy 

o tym, że Polska to niezwykły kraj z piękną historią          

i tradycjami, dbajmy o pamięć o tych, którym za-

wdzięczamy naszą wolność. Niech ten szczególny 

dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.  

Czemu 11 listopada ? 
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Patrycja Zarańska 
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 Tradycyjnie w listopadzie w naszej 

szkole odbywa się Wieczornica patrio-

tyczna. Jest to środowiskowe spotkanie 

przygotowane przez uczniów pod czuj-

nym okiem pani W. Zagibajło.  

W tym roku obchody okrągłej rocznicy 

100 - lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości zaczęliśmy oficjalnym 

apelem już od godziny 11.00, podczas 

którego odśpiewaliśmy hymn Mazurek 

Dąbrowskiego, bijąc tym samym re-

kord dla Niepodległej. Potem gość 

specjalny, pan Mirosław Murgrabia, 

uczył nas musztry (robił to równie do-

brze jak pani V.Kacprzyk-Puszcz). 

Wszyscy   w równych rzędach maszerowali przez Orlik. Choć na dworze było zimno, czuliśmy tylko temperatu-

rę naszych gorących patriotycznych serc.  

     Główny punkt programu był zaplanowany na godzinę 17.00. Właśnie wtedy przybyli goście, m.in. pan Wło-

dzimierz Ciok - wójt gminy Nowy Kawęczyn, pani Stefania Brocka - była dyrektor naszej placówki. Nie zabra-

kło również absolwentów i dumnych rodziców. Najpierw wystąpi-

ło najmłodsze pokolenie uczniów Strzybogi. Przedszkolaki i ze-

rówkowicze wspaniale wczuli się w atmosferę święta. Odtańczyli 

mazura i wspaniale odśpiewali pieśni narodowe. 

  Tegoroczne przedstawienie wykreowane przez starsze klasy pod 

opieką pani W. Zagibajło i pani M.Tkaczyk nosiło tytuł Pacjentka. 

Opowiadało o lekarzu (w tej roli wschodząca gwiazda Michał 

Brocki ), który podjął się rozwikłania przyczyn złego samopoczu-

cia pacjentki - Polski (Agaty Bedełek). Choroba była spowodowa-

na 123 letnią nieobecnością kraju na mapach i jej rozdarciem po-

między Rosją, Austrią a Prusami.  

   Po przedstawieniu czas umilił nam chór szkolny z akompaniamentem pana Łukasza Ludwickiego. Cała sala 

śpiewała patriotyczne piosenki o poległych w walce o wolną ojczyznę żołnierzach. Tego wieczoru nie jednemu 

gościowi zakręciła się w oku łezka wzruszenia.  

Po oficjalnej części wieczoru nastąpił czas na tradycyjny słodki poczęstunek. Jak co roku 

nie mogło również zabraknąć kawiarenki. Goście zajadali się wspaniałymi ciastami wy-

konanymi przez rodziców uczniów klas III . Można było napić się gorącej kawy, lub her-

baty. W tym roku po raz pierwszy panie z 

Koła gospodyń wiejskich w Rzędkowie zad-

bały również o ciepły posiłek i przygotowały pierogi. Można było 

skosztować tych pyszności w różnych wersjach. Na słodko: jabłko-

wych i z serem, ale również w wersji wytrawnej: z kapustą z grzyba-

mi, z mięsem, z serem i szpinakiem. Frekwencja w tym roku zasko-

czyła nas jak I rozbiór Polski w 1772 roku. Było naprawdę dużo go-

ści. Wszyscy szczęśliwi, najedzeni i dowartościowani patriotyczny-

mi uczuciami wrócili do domów.   

 

Wieczornica patriotyczna 

Aleksandra Polit 
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Fotorelacja 

„Pokaz mody patriotycznej” 

Piękna nasza Polska cała 

   Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. 
Józefa Wybickiego w Strzybodze organizuje dni po-
święcone obchodom 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Działania te wiążą się                       
z uczestnictwem przedszkola w Międzynarodowym 
Projekcie Edukacyjnym Piękna nasza Polska cała, 
którego celem jest m.in. kształtowanie postaw patrio-
tycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, 
folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości 
narodowej dzieci. 
   Dzieci wspólnie z opiekunami wzięły udział                       
w Pokazie Mody Patriotycznej, w konkursie pla-
stycznym „Moja mała ojczyzna”. Spotkały się rów-
nież z żołnierzem, zjadły typowe żołnierskie śniada-
nie. Dla upamiętnienia tego szczególnego dla nasze-
go kraju wydarzenia przedszkolaki posadziły na tere-
nie szkoły sadzonkę dębu, napisały Kartkę dla Boha-
tera.  
Dzięki podjętym przez przedszkole akcjom, dzieci 
miały okazję zapoznać się z piękną historią                  
i kulturą Polski. 

 Anna Paćkowska 
Monika Wieczorek 



Autobusem szkolnym 

 BALLADYNA w Rawie Mazowieckiej 
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Każdy z nas pewnie miał lub 

będzie miał do czynienia             

z książką pt. Balladyna.  

Co to jest?  

To jeden z bardziej znanych 

utworów epoki romantyzmu 

- pięcioaktowa tragedia Ju-

liusza Słowackiego pisana 

wierszem, wydana w 1839 

roku, a wystawiona na sce-

nie około 20 lat później.   

Tytuł jest imieniem głównej bohaterki i pochodzi od 

słowa "ballada" (utwór na motywach ludowych, pełen 

tajemniczości i grozy). Dramat ten (tragedia jest gatun-

kiem dramatu obok komedii i dramatu właściwego -        

w tragedii główny bohater musi zawsze zginąć) jest sce-

niczną baśnią, bo zawiera wiele elementów fantastycz-

nych.  Aby móc jeszcze lepiej poznać i zrozumieć Bal-

ladynę, w czwartek 25 października br. wybraliśmy się 

na inscenizację dzieła Juliusza Słowackiego przygoto-

waną przez teatr Lektur Szkolnych z Warszawy do 

Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. 

Spektakl wyreżyserował Paweł Rucinowski. 

Aktorzy, którzy doskonale wcielili się w swoje role, po-

trafili-pomimo małej ilości rekwizytów idealnie przeka-

zać sens i przesłanie książki. Niektóre sceny budziły 

grozę, inne zaś wywo-

ływały śmiech u od-

biorców. Gra świateł 

jeszcze bardziej podkre-

ślała nastrój toczącej się 

akcji. Uważny widz 

mógł dostrzec niewiel-

kie różnice pomiędzy 

książką a spektaklem. 

Myślę, że powinniśmy 

częściej wybierać się na 

inscenizację lektury-

chociażby dlatego, że są 

one dobrą powtórką, 

szczególnie dla osób, 

które przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego,            

a także egzaminu ósmoklasisty, które zbliżają się wiel-

kimi krokami! 

 Magdalena Wochniak 
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Czy wiesz że…? 

✎ Pierwsze maski teatralne, których wprowa-

dzenie przypisuje się Tespisowi (VI w. p.n.e.), 
były całkiem umowne – aktorzy malowali twa-

rze bielą ołowianą lub moszczem z winogron. Dopiero później za-
częto wykonywać je z lnu, korka lub drewna. 
Najbardziej rozpowszechnionym obrazem maski greckiej jest twarz 
z wyraźnie wykrzywionym, szerokim otworem na usta i bujnymi, 
wysokimi lokami po bokach i nad czołem – tzw. onkos  

         Zajęcia artystyczne             

w kl. III b zamieniły się 

w laboratorium sztuki – 

gumowe rękawiczki, ban-

daże, gips, no i odważni 

pacjenci. Operacje się 

udały, uczniowie , co wi-

dać na zdjęciach, mają 

się dobrze, a efektem 

końcowym zabiegu są 

piękne maski. 

Klasa 3B 



 30 października w naszej szkole nastąpiło roz-
strzygnięcie corocznego konkursu  na  najpięk-
niejszy różaniec.  
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    24 października i 21 listo-

pada w naszej szkole odbyły 

się kolejne spotkania z mu-

zyką. Spotkania jak zwykle 

prowadził pan Andrzej Ce-

glarek, który opowiadał nam 

o ciekawostkach związanych instrumentami             

i historią muzyki.  

Podczas pierwszego wystąpił dla nas pan Ad-

am Przybylski, który grał na kontrabasie             

i pan Maciej Kałamudzki, który mu akompa-

niował. Lekcja gry na kontrabasie bardzo spo-

dobała się naszym uczniom. Ci odważniejsi 

spróbowali nawet zmierzyć się z tym cieka-

wym instrumentem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

21 listopada uczestniczyliśmy natomiast w muzycznym spotkaniu pt. Fletowe świętowanie .Tego dnia  w świe-

tlicy szkolnej rozbrzmiały dźwięki pieśni narodowych granych na flecie.  

Aleksandra Polit 

Mateusz  

Dębski kl. V  
 Zuzanna  

Bednarek kl. IV  

Kacper 
Paćkowski kl. V 

Wiktor 
Grzelak kl. IV 

Wyróżnienie: Adrian Paćkowski kl. IIIa 

Biorący udział: Kacper Chodkiewicz kl. IV, Szymon Bodek kl. IV, Karina Bodek kl. V, Marek Iwańczyk kl.V. 

Joanna Sikora 
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Z WIZYTĄ NA OLIMPIE 

31.10. 2018r. uczniowie klasy piątej mieli niezapo-

mnianą lekcję historii. Każdy z uczniów miał za 

zadanie przygotować i zaprezentować postać jed-

nego z bogów greckich.. Wszyscy bardzo się posta-

rali. Były stroje pięknych bogiń i mężnych bogów.  

Uczniowie po kolei prezentowali wybrane przez 

siebie postacie. Wśród bogiń największą popular-

nością cieszyła się Afrodyta, jedna miała nawet        

w klatce gołębia. Wśród bogów najwięcej było 

Neptunów z trójzębem w dłoni. 

To była fajna lekcja, podczas której przez zabawę  

można było wiele się nauczyć. 

M. Iwańczyk, kl.V 
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Andrzejki to po prostu magiczny wieczór  

wróżb, a zarazem ostatnia okazja na zorganizo-

wanie hucznej zabawy jeszcze przed adwentem. 

W wigilię św. Andrzeja, czyli z 29 na 30 listo-

pada, warto uczcić polską tradycję. Dlaczego 

akurat w tę noc? Wiąże się to z początkami kul-

tury chrześcijańskiej i przekonaniem, że właśnie 

wtedy na ziemię powracają duchy, które mogą 

odsłonić nam tajemnice przyszłości. Kiedyś andrzejkowe wróżby odprawiały tylko niezamężne dziewczęta, by 

dowiedzieć się co nieco o swoim przyszłym zamążpójściu. Święty Andrzej czuwał nad pannami na wydaniu.           

Z kolei ciekawi swojej przyszłości mężczyźni wróżyli sobie w wigilię św. Katarzyny, tak zwane „katarzynki”,          

w nocy z 24 na 25 listopada. Czasy się zmieniły, a dzisiaj znane są przede wszystkim andrzejki, które są okazją 

do zabawy, o czym mogliśmy się przekonać w czwartek, 29 listopada. Tego dnia wszystko odbyło się zgodnie          

z tradycją. Były  zabawy, tańce i wróżby, które być może wkrótce się spełnią.  



 

  Wydawca: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze 96-115 Nowy Kawęczyn. Adres e-mail redakcji : gazet-
ka.zaczek@interia.pl Opiekun: Pani Jolanta Kocik Redaktor naczelna: Magdalena Wochniak Zespół redakcyjny: Aleksandra Polit, 
Agata Jagodzińska, Joanna Sikora, Patrycja Zarańska, Mateusz Sas, Maciej Brocki 

 

Chciałbym polecić 

książkę "Ostatnie Ży-

czenie". Jest to zbiór 

opowiadań fantasy 

napisanych przez An-

drzeja Sapkowskiego i stanowiących wstęp do cyklu o wiedźminie Geralcie. Główny bohater Geralt z Rivii jest 

wiedźminem - najemnym łowcą potworów/bestii takich jak Strzyga, Utopce czy Gargulec. 

Książka cieszy się międzynarodowym uznaniem i myślę że jest warta polecenia. 

    Później mówiono, że człowiek ów nadszedł od pół-

nocy, od Bramy Powroźniczej. Nie był stary, ale włosy 

miał zupełnie białe. Kiedy ściągnął płaszcz, okazało 

się, że na pasie za plecami ma miecz. Białowłosego 

przywiodło do miasta królewskie orędzie: trzy tysiące 

orenów nagrody za odczarowanie nękającej mieszkań-

ców Wyzimy strzygi. Takie czasy nastały. Dawniej po 

lasach jeno wilki wyły, teraz namnożyło się rozmaite-

go paskudztwa – gdzie spojrzysz, tam upiory, bazylisz-

ki, diaboły, żywiołaki, wiły i utopce plugawe. A i nie-

bacznie uwolniony z amfory dżinn, potrafiący zamienić 

życie spokojnego miasta w koszmar, się trafi. 

HUMOR SZKOLNY 
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Mateusz Sas 

Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

-Po czym poznasz drzewo kaszta-

nowca? 

-Po rosnących na nim kasztanach. 

-A jeśli kasztanów na nim jeszcze 

nie ma? 

             -To ja poczekam...  

Nauczyciel napisał na tablicy wzór 

chemiczny:  

- Jasiu, co ten wzór oznacza?  

- To jest, ojej, mam to na końcu 

języka...  

- Dziecko wypluj to natychmiast,                             

.              bo to kwas siarkowy!  

Zr
ób

 to
 sa

m
! 


