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WSTĘP 

   Witajcie po wakacjach! Oto pierwszy numer naszej szkolnej gazetki,  w tym 

roku szkolnym. Cały zespół „Łokietkowego Kurierka” w nowym składzie, z 

ogromnym zapałem przystąpił do pracy.  W związku z tym ( dopiero się 

uczymy), prosimy Was drodzy czytelnicy o wybaczenie nam drobnych potknięć, 

jednocześnie zapraszamy Was do współpracy. Czekamy na pomysły tematów, o 

których chcielibyście poczytać w naszym pisemku. W tym numerze dowiemy 

się wiele o naszych nauczycielach. Mamy nadzieję, że nowa gazetka się Wam 

spodoba. Zapraszamy  do czytania. 

                                                    Zespół redakcyjny „Łokietkowego Kurierka” 



 

 

Co? Gdzie? Kiedy? (czyli w reporterskim 
skrócie… 

 
        Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014                                                                                                                                                             
Dnia 02.09.2013r. o godzinie 8.30  uczniowie Szkoły Podstawowej  oraz Publicznego 

Gimnazjum w Wodyniach uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny Mszą Świętą. Następnie 

udaliśmy się do szkoły na inaugurację nowego roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęto 

wniesieniem  sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Na początku głos zabrała 

pani dyrektor szkoły Ewa Cizio i powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności 

nowych uczniów, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg naszej szkoły. Gorące brawa dostali 

też nauczyciele, którzy po dłuższej przerwie  wrócili do naszej szkoły. Następnie pani dyrektor 

podała ważne  informacje dotyczące funkcjonowania  szkoły. Każda klasa dowiedziała się , kto 

jest jej wychowawcą oraz za jaką salę  będzie odpowiadać. Po przekazaniu wszystkich informacji 

związanych z dalszą pracą w szkole, pani dyrektor życzyła uczniom powodzenia w nauce . Gdy 

akademia dobiegła końca, wszyscy uczniowie powoli udali się do swoich klas, gdzie wraz z 

wychowawcami omawiali sprawy klasowe. Uroczystość rozpoczęcia roku zakończyła się około 

godziny 12.00.  Uczniowie rozstali się w miłej i przyjaznej atmosferze.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Dzień Edukacji Narodowej 
  W naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był 16.10.2013 roku . Pod czujnym okiem 

pań Agnieszki Piwowarczyk, Anny Szostek, Krystyny Pliszka, Wiesławy Urbanek  i Iwony Pawlak 

odbyła się akademia. Uczniowie ze szkoły podstawowej oraz z gimnazjum przedstawili krótką część 

artystyczną, po której odbył się pokaz zdjęć naszych nauczycieli i pracowników szkoły.  Pokaz 

wzbudził duże zainteresowanie.  Miło było popatrzeć na zdjęcia naszych pedagogów z lat młodości 

(niektórych trudno było poznać!) Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli 

wszystkim pracownikom szkoły  drobne upominki i kwiaty oraz  podziękowali za trud włożony w 

wychowanie uczniów. Z kolei głos zabrali nasi rodzice, którzy życzyli wszystkim pracownikom 

szkoły wielu sukcesów w pracy zawodowej, a na ręce pani dyrektor złożyli kwiaty i wręczyli 

upominek. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wspólne i głośne odśpiewanie „Sto lat”. Pani 

dyrektor  Ewa Cizio podziękowała za trud włożony w przygotowanie akademii i życzyła wszystkim 

nauczycielom i obsłudze szkoły, sukcesów i radości z wykonywanej pracy .  

 

 

 

Spotkanie z policją 
W środę dnia 25.09. 2013r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wodyniach odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami WORD-u z Siedlec. Tematyką spotkania było przypomnienie 

uczniom zasad ruchu drogowego. Na początku spotkania pan policjant Jarosław Cabaj 

przypomniał zasady obowiązujące nas na drodze, przypomniał o konieczności używania 

odblasków oraz przestrzegł przed  skutkami związanymi  z nieużywaniem ich. Następnym 

punktem spotkania była projekcja filmu pod tytułem  „Bezpiecznie na drodze’’ . Film opowiadał 

o wypadkach spowodowanych nieuwagą kierowców i pieszych. Po projekcji  był czas na 

zadawanie pytań. Spotkanie skończyło się o godzinie 11.00, każdy z nas został dowiedział się 

jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas w drodze do szkoły i ze szkoły oraz jak ich uniknąć.  

Iza i Klaudia 



 

Czy wiesz, że… 

Pani Iwona Pawlak 

Staż pracy : 24 lata. 

Zainteresowania : świat roślin, zwierząt, wiersze. 

Czas wolny : spędza z rodziną, jazda rowerem, wiadomości z Internetu. 

Ulubiona muzyka : klasyka, jazz. 

Ulubiony aktor/aktorka : Paweł Małaszyński. 

Ulubiona książka : „Morze utraconej” Kazimierz Śniegocki. 

Miejsce zamieszkania : Wodynie. 

Ulubiony nauczyciel z lat młodzieńczych : nauczyciel matematyki z  

liceum Marian Leszczyński. 

Ulubiona zabawa z dzieciństwa : gra w gumę, czekoladę, zbijak. 

Pani Janina Kublik 

Staż pracy : 34 lata. 

Zainteresowania : książki, stare filmy. 

Czas wolny : czytanie, oglądanie starych filmów. 

Ulubiona muzyka : rock and roll, arie operowe. 

Ulubiony aktor/aktorka : Robert Redford, Gregory Peck, Michał 

Żebrowski. 

Ulubiona książka : „Wilk stepowy”. 

Miejsce zamieszkania : Brodki. 

Ulubiony nauczyciel z lat młodzieńczych : Barbara Budyta- nauczanie 

początkowe. 

Ulubiona zabawa z dzieciństwa : państwa - miasta. 

 

Pani Ewa Szeniawska 

Staż pracy : 39 lat. 

Zainteresowania : ogrodnictwo, oglądanie filmów. 

Czas wolny : gotowanie, pielęgnacja roślin. 

Ulubiona muzyka :         ---------- 

Ulubiony aktor/aktorka : Małgorzata Kożuchowska. 

Ulubiona książka : książki przygodowe, historyczne, „Trylogia” - Henryk 

Sienkiewicz. 

Miejsce zamieszkania : Wodynie. 

Ulubiony nauczyciel z lat młodzieńczych : Pani Stefania Żaczek. 

Ulubiona zabawa z dzieciństwa :    ---------- 

 

 

Pani Ewa Cizio. 

Staż pracy : 12 lat. 

Zainteresowania : literatura. 

Czas wolny : gotowanie, jazda na rowerze, bieganie, pływanie, zgrabianie 

liści na podwórku. 

Ulubiona muzyka : rock, pop. 

Ulubiony aktor/aktorka : Sandra Bulak, Shon Comery, Helen Hunt, Pierce 

Brosnan. 

Ulubiona książka : „Mały Książę”, powieści Henryka Sienkiewicza. 

Miejsce zamieszkania : Soćki. 

Ulubiony nauczyciel z lat młodzieńczych : Pan Andrzej Boczek- nauczyciel 

języka polskiego. 

Ulubiona zabawa z lat z dzieciństwa : w chowanego. 

Katarzyna Wróbel 

Staż pracy : 2 lata. 

Zainteresowania : muzyka, malowanie, taniec, kultura.  

Czas wolny : czytanie, szkicowanie. 

Ulubiona muzyka : trans. 

Ulubiona aktor/aktorka :Artur Tchórzewski. 

Ulubiona książka : Wzgórze. 

Miejsce zamieszkania : Wodynie. 

Ulubiona nauczyciel z lat młodzieńczych : Pani Teresa Kozicka. 

Pani Edyta Dębowska 

Staż pracy : 10 lat. 

Zainteresowania : szycie. 

Czas wolny : czytanie czasopism dla mam. 

Ulubiona muzyka : polski rock. 



Ulubiony aktor/aktorka : ------------ 

Ulubiona książka : Przygody Pana Kleksa  

Miejsce zamieszkania : Siedlce 

Ulubiony nauczyciel z lat młodzieńczych : historia ??

 

Pan Krzysztof Szostek 

Staż pracy : 26 lat 

Zainteresowania : sport, wędkarstwo. 

Czas wolny : wędkowanie. 

Ulubiona muzyka : rock.    

Ulubiony aktor/aktorka : Janusz Gajos. 

Ulubiona książka : „Trylogia” - Henryk Sienkiewicz. 

Miejsce zamieszkania : Wola Serocka  

Ulubiony nauczyciel z lat młodzieńczych : Antoni Wysokiński.  

Ulubiona zabawa z dzieciństwa : w chowanego. 

Pani Sabina Piwowarczyk 

Staż pracy : 30 lat. 

Zainteresowania : religia, matematyka, astronomia, muzyka. 

Czas wolny : zbieranie grzybów, ogrodnictwo, jazda samochodem. 

Ulubiona muzyka : reggae, muzyka poważna, piosenki religijne. 

Ulubiony aktor/aktorka : Paweł Małaszyński, Krystyna Janda. 

Ulubiona książka :”Trylogia” H. Sienkiewicza 

Miejsce zamieszkania : Wodynie. 

Ulubiony nauczyciel z lat młodzieńczych : nauczycielka matematyki  z LO Alicja Staręga 

Ulubiona zabawa z dzieciństwa : w „chłopa”, w berka. 

 

Agnieszka Piwowarczyk 

Staż pracy : 21 lat. 

Zainteresowania : turystyka, podróże. 

Czas wolny : gotowanie, praca przy kwiatach. 

Ulubiona muzyka : miła dla ucha. 

Ulubiony aktor/aktorka : Louis de Funes. 

Ulubiona książka : „Dzieci z Bullerbyn”. 

Miejsce zamieszkania : Wodynie. 

Ulubiony nauczyciel z lat młodzieńczych : p. Adam Owczarczyk z liceum. 

Ulubiona zabawa z dzieciństwa :w chowanego. 



 

 

Pani Anna Szostek 

Staż pracy : 20 lat. 

Zainteresowania : czytanie książek. 

Czas wolny : prace w ogrodzie. 

Ulubiona muzyka : piosenki Anny Jantar, Ireny Jarockiej. 

Ulubiony aktor/aktorka : Beata Tyszkiewicz. 

Ulubiona książka : „Ania z Zielonego Wzgórza”. 

Miejsce zamieszkania : Wodynie 

Ulubiony nauczyciel z lat młodzieńczych : Jadwiga Smętek j.polski. 

Ulubiona zabawa z dzieciństwa : badminton. 

 

Pani Anna Kielak 

Staż pracy : 22 lata. 

Zainteresowania : czytanie książek. 

Czas wolny : spacery, gotowanie,  pieczenie ciast. 

Ulubiona muzyka : pop. 

Ulubiony aktor/aktorka : Jude Law 

Ulubiona książka : „Ania z Zielonego Wzgórza”. 

Miejsce zamieszkania : Oleśnica. 

Ulubiony nauczyciel z lat młodzieńczych :pani Lucyna Kowalczyk(n-el historii). 

Ulubiona zabawa z dzieciństwa : w chowanego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uwaga! Konkurs na portret ulubionego 

nauczyciela rozstrzygnięty! 
I miejsce-Milena Domańska kl. III (portret pani Agnieszki Piwowarczyk)  

II miejsce- Julia Wróbel kl.IV (pani Agnieszka Szostek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III miejsce- Magda Cizio i Karolina Pawlak kl. IV (pani Anna Kielak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienia: Klaudia Jóźwiak i Julia Sabak  



Życzenia z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej 

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w 

stanie nas pozbawić’.’ 

W jednym z ważniejszych dni w całym roku 

szkolnym, Dniu Edukacji Narodowej, chcielibyśmy 

złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim 

nauczycielom oraz pracownikom naszej szkoły. Dużo 

zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów 

zawodowych oraz zadowolenia z uczniów! 

                                                                                      Uczniowie Szkoły 

Podstawowej 
 



 

Jeśli interesuje cię muzyka 

znalazłeś stronę dla siebie. 

 

Dobra muzyka i smutek znika. 

 

 

Nowe hity : 

Linkin Park, Steve Aoki – A Light That Never Comes 

Katy Perry – Dark Horse ft Juicy J 

John Newman – Cheating 

Example – All The Wrong Places 

Eminem – Berzerk 

Liber feat. Natalia Szroeder – Nie Patrze W Dół 

 



 

Sprzątanie świata,  

wokół nas 

Dnia 14 września społeczność szkolna brała udział w akcji 

„Sprzątanie świata”. Wspólnie z wychowawcami uprzątnęliśmy z 

zalegających śmieci teren wokół szkoły i najbliższą 

okolicę.wybraliśmy się do Wodyń.  Bardzo się napracowaliśmy, ale 

uważamy, że było warto. Mamy nadzieję, że dzięki przyłączeniu się 

do tej akcji, świat wokół nas będzie czyściejszy i piękniejszy.  

 

                        

 

  



Uroczystość na cmentarzu 
w Woli Wodyńskiej 

   Dnia 16 września 2013 r. jak co roku na cmentarzu w Woli 

Wodyńskiej odbył się uroczysty apel ku czci poległych żołnierzy 

Dywizji Wileńskiej Legionów im. Józefa Piłsudskiego. 

 W uroczystości tej brali udział uczniowie, nauczyciele naszej szkoły, 

okoliczni mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Uroczystości 

zainaugurował Wójt Gminy Wodynie pan Marian Sekulski.  

Następnie wszyscy wzięli udział we Mszy Świętej pod 

przewodnictwem ks. Proboszcza Henryka Skolimowskiego.  

Żywą lekcję historii przeprowadzili uczniowie klas gimnazjalnych 

poprzez swój występ artystyczny.  

                                                         Oliwia 

 

 

 



LIMERYKI 
 

Bez liku jest grzybów na Strójniku. 

Znaleźć je można w zagajniku, 

Mnóstwo borowików i kowali, 

Każdy je pochwali 

Wszyscy noszą je w koszyku. 

                                                     Bartosz Michalczyk kl. VI 

W mojej pięknej wsi Wodynie, 

pewien facet z brudu słynie, 

raz mu włosy ogolili, 

mydło też mu dokupili. 

Ale  mydło po nim spłynie , więc on dalej z brudu słynie. 

                                                                                                   Klaudia Żaczek kl.VI 

Piesek bury ze wsi Wola Serocka 

Chodził po drodze, gdy była nocka. 

Miał małą głowę 

I krótszą nogę. 

Wszyscy go znali i na niego wołali „dobranocka”. 

                                                                                     Iza Firek kl. VI 

 

 

 

 

 



 

  

 

Michaś przychodzi do domu. Mama pyta:              

-Dlaczego masz takie brudne ręce?  

-Bo bawiłem się w piaskownicy.  

-Ale dlaczego masz czyste palce? 

-Bo gwizdałem na psa...      

  

- Mamo, ile jest do pasty zębów w tubie? 

-Nie mam pojęcia, syneczku.                                                                                                                      

-A ja wiem! Od telewizora do kanapy! 

  

Przed czarodziejskim lustrem stoi królowa i pyta: 

-Lustereczko, powiedz przecie, kto jest 

najpiękniejszy na świecie? 

-Odsuń się kochana. Muszę się rozejrzeć. 

                                                                                 

List wuja do Krzysia: 

„Przesyłam ci  te 10 zł, o które 

prosiłeś. Pamiętaj tylko na przyszłość, 

że 10 pisze się z jednym zerem!”. 

   

Rozpędzony jeż wpada na kaktusa 

i krzyczy: 

-Mamo to ty!?? 



SAMORZĄD  UCZNIOWSKI  2013/2014 

W dniu 20 września 2013 roku w Szkole Podstawowej w Wodyniach 

zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. Podczas 

wyborów oddano 246 ważnych głosów. 

Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani: 
 Magdalena Cizio   kl. IV – przewodnicząca 
 Mateusz Piwowarczyk   kl. IV – zastępca  

 Filip Woźniak   kl.V  - skarbnik 

 

Opiekunem SU została p. Anna Szostek. 

 

Samorząd Uczniowski działa zgodnie ze Statutem Szkoły i pracuje 

 w oparciu o własny plan pracy.  

 

 Podczas całego roku szkolnego SU będzie prowadził następujące akcje: 

 Szczęśliwy numerek 

 Środa – dzień owocowy 

 Zbiórka makulatury, baterii i nakrętek. 

 

Nasze pomysły na ten rok szkolny to: 

25 listopada - Światowy Dzień Pluszowego Misia – dzień bez pytania  

6 grudnia – Mikołajki – nakładamy czapki św. Mikołaja 

14 lutego – Walentynki  - ubieramy się na czerwono 

25 lutego – Tłusty czwartek – dzień pączka 

1 kwietnia – Prima Aprilis – przebieramy się za postacie literackie 

22 kwietnia – Dzień Ziemi – ubieramy się na zielono 

  8 maja - Dzień spódnicy i koszuli – dzień bez pytania. 

 

Samorząd Uczniowski jest otwarty na ciekawe propozycje dyrekcji, 

rodziców, wychowawców klas i uczniów. Plan pracy w ciągu roku szkolnego 

może ulec zmianie. 

Zachęcamy wszystkich do współpracy i realizacji zamierzonych zadań. 

 

                                                                                                     Anna Szostek 

 
 



To obowiązkowa pozycja na ten sezon! 

Gdy dni stają się coraz chłodniejsze, zaczynamy 

zapominać o stylizacjach rodem z wybiegów i 

skupiamy się raczej na tym, aby było nam przede 

wszystkim ciepło. 

 

Okazuje się jednak, że pragnienia modnego wyglądu i 

ochrony przed zimnem da się połączyć, a wszystko 

dzięki stylowemu swetrowi w wersji maxi. 

 

W zależności od tego czy swój model połączycie z 

jeansami rurkami, szpilkami czy botkami na 

koturnach, cały look może nabrać zupełnie nowego charakteru. 

 

 

 

Biel jesienią? Czemu nie! 

Gwiazdy pokochały ten kolor i noszą go z upodobaniem. Klasyka barw - biel jest 

elegancka, odejmuje lat, ożywia twarz, dodaje blasku i pasuje dosłownie do 

wszystkiego. 

 

Możemy nosić ją totalanie, jak Ciara, możemy też pokusić się o koszulową 

sukienkę, jak u Taylor Swift (może jednak warto dodać pasek?), można też - 

wzorem Heidi Klum poprzestać na białej koszuli. 

 

Ta ostatnia propozycja jest ponadczasowa. Jak ją ożywić. Oczywiście dodatkami. Beżowe, czarne i odrobina 

bordo… 

 

 

 



                   Piłkarska Top 10  
1.Leo Messi 

2.Cristiano Ronaldo 

3.Gareth Bale 

4.Diego López 

5.Arjen Robben 

6.Javier Hernández 

7.Aaron Ramsey 

8.Sergio Ramos 

9.Asier Illaramendi   

10.Wayne Rooney  

                      

 

 

 

 

 



Pomysł na… 

KRUCHE  SERDUSZKA  Z  KREMEM  CZEKOLADOWO – ORZECHOWYM 

Składniki: 

 120 g masła 

 1 1/2 szklanki mąki 

 1/4 szklanki wody 

 proszek do pieczenia (odrobina, na czubku noża) 

 1 łyżka cukru pudru 

 szczypta soli 

 dowolna masa do przekładania ciastek (krem, dżem, powidła) 

Przygotowanie: 

Masło siekamy z mąką. Gdy mąka z masłem połączy się i utworzy okruchy dodajemy cukier 

puder, sól i wodę, w której rozpuszczamy proszek do pieczenia. Ciasto zarabiamy bardzo 

szybko.  Gdyby ciasto było zbyt luźne można włożyć je na 1/2 godziny do lodówki. Ciasto 

wałkujemy bardzo cienko, na grubość 2 mm. Najlepiej wałkować ciasto na pergaminie, na 

którym będziecie piec ciasto i po wykrojeniu ciasteczek wystarczy ‘obrać’ je z resztek ciasta. 

Nie trzeba wtedy przenosić pojedynczych, wyciętych ciasteczek na blaszkę. Mniej pracy, a 

ciasteczka zachowają idealny kształt.  Ja wałkowałam ciasto maszynką do wałkowania 

makaronu, która idealnie sprawdza się nawet przy kruchym cieście. Ciasteczka pieczemy w 

temp. 180 stopni przez ok. 10 minut. Im mniejsze ciasteczka i cieńsze – tym pieczemy krócej.  

Ciasteczka powinny być dosyć jasne, a jedynie na brzegach lekko złote. Gdy ciasteczka 

wystygną smarujemy je dowolną masą i łączymy po dwie sztuki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czas na relaks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skład redakcji : 
Magda Cizio (kl.IV), Karolina Pawlak (kl.IV), Ala Sikorska (kl. IV), Klaudia Jóźwiak (kl.IV), Piotr 

Szymański (kl. V), Filip Woźniak (kl.V), Oliwia Stołkowska (kl. V), Weronika Kielak (kl. V), Klaudia 

Żaczek (kl. VI), Iza Firek (kl.VI). 

 
 

 

Opiekun : Pani Anna Kielak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


