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Czasami z życiem jest jak z jesienią ... 

Witajcie! Już dawno minęły wakacje, rozpoczął się rok szkolny, a wraz  
z nim praca redakcji naszej gazetki szkolnej. I o to przed Wami, drodzy czytelnicy, jej 

owoc – pierwszy w tym roku numer szkolnej gazetki  
„INNA”. Zapraszamy do lektury! 

A co w numerze?                                                                                   

          
 Aktualności 

 Kilka słów o jesieni 

 Poradnik grzybiarza 

 Konkursy przedmiotowe 

 Ciekawostki 

 Dowcipy i suchary 

 Ogłoszenia 

 Zagadki, paradoksy, łamigłówki 
 

 

           Wszystkich, którzy chcą mieć realny wpływ na kształt 
pisemka, zapraszamy do współpracy!   

 

 

 

Pisemko uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w  Wodyniach 



AKTUALNOŚCI 

 

02 IX 2013 – rozpoczęcie roku szkolnego 

Jak co roku po (niestety) szybko mijających wakacjach trzeba wrócić do szkoły. Tym razem powrót miał 
miejsce drugiego września – zawsze jeden dzień odpoczynku więcej! Uroczystość zaczęła się od mszy 
świętej w wodyńskim kościele. Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie przywitała nas pani dyrektor 
Ewa Cizio, która przedstawiła grono pedagogiczne oraz podała resztę niezbędnych informacji. Później 
rozeszliśmy się do klas, gdzie spotkaliśmy swoich wychowawców. O tej chwili rozpoczął się nowy rok 
szkolny. Do szkoły powróciliśmy wypoczęci i pełni zapału  po dwumiesięcznym wypoczynku. Mamy 
nadzieję, że wszyscy uczniowie z niesłabnącym entuzjazmem  przyjmą  kolejną „dawkę wiedzy”.                           
Wszystkim życzymy powodzenia!  
 

15 IX 2013 – uroczystości na cmentarzu w  Woli Wodyńskiej 
W niedzielę  piętnastego września starym zwyczajem zebraliśmy się na miejscu pamięci narodowej, aby 
uczcić żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny podczas Kampanii Wrześniowej 1939 roku.   Mimo że od 
tych wydarzeń minęło 94 lata, pamięć o nich dalej  trwa, a dzięki ludziom takim, jak obecni 15 września 
na cmentarzu, prędko nie zginie.  
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą sprawowaną przez proboszcza parafii Wodynie – ks. Henryka 
Skolimowskiego.  Po nabożeństwie wysłuchaliśmy ciekawego wystąpienia byłego żołnierza, uczestnika 
walk w obronie Ojczyzny. Następnie uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum pod kierownictwem 
pani Stanisławy  Urbanek  przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny, po którym odbyło się złożenie 
biało-czerwonych wieńców pod pomnikiem.  W uroczystości wziął udział  także poczet sztandarowy 
naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim za udział w corocznej lekcji patriotyzmu i zapraszamy na 
kolejną!  
 

20 IX 2013 – wybory do Samorządu Szkolnego - str.  
25 IX 2013 – spotkanie z policjantem 
 

W środę naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, którzy mieli do 
przekazania uczniom kilka ważnych informacji na temat  ich zachowania jako uczestników ruchu 
drogowego.  Uczniowie obejrzeli kilka filmików i wysłuchali porad policjantów, którzy będąc świadkami 
wielu wypadków, dobrze wiedzieli, o czym mówią. Wszyscy wrócili na kolejne lekcje z głową 
wypełnioną wiedzą, której wykorzystanie   w praktyce może uratować zdrowie a nawet życie.  
 

26 IX 2013 – Spelling master  
Tego dni odbyły się finały konkursu w literowaniu po angielsku czyli „spellowaniu”. Uczniowie,  którzy 
awansowali z rozgrywek klasowych,  mieli okazję wykazać się na arenie ogólnoszkolnej.                                  
   
Wyniki konkursu jakoś szczególnie nikogo nie zdziwiły:  
1 miejsce – Ola Kielak IIIa  
2 miejsce – Mateusz Krzyziński Ia  
3 miejsce – Bartek Kublik IIb  
Uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
 

9 – 10 X 2013 – wyjazd do Częstochowy 

Uczniowie naszej szkole wzięli udział w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 
 

14 X 2013 – Dzień Edukacji Narodowej 

Święto upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem 

oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława 

Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. 

 



 KĄCIK FOTOFRAFICZNY 
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                                        UROCZYSTOŚCI W WOLI WODYŃSKIEJ  

 

 

    



JESIEŃ 
Przyszedł październik, co oznacza, że rozpoczęła się już na dobre jesień. Jak wiele jest przysłów o tej 
porze roku, tak wiele jest jej oblicz. Dla nas jesień równa się z powrotem do szkoły, nastaniem 
krótszych dni  i dłuższych nocy, a także zbieraniem grzybów. Wielu też uważa, że ta pora jest 
najsmutniejszą w roku. Zwierzęta natomiast szykują się do zimy, zbierają zapasy.  No cóż… mało kto 
lubi jesień. Żeby „ocieplić” klimat artykułu zapoznajcie się z żarcikiem:  

Co ma wspólnego łyżka z jesienią?  

„JE – SIE – NIĄ.” 

 

 

 

 

 

 

 

  

Natomiast dla miłośników ambitniejszej sztuki literackiej zamieszczamy wiersze 
traktujące o wspomnianej porze roku.  

 
Leopold Staff  - „Jesień” 
 
Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew dotyka, 
Słońce rozpływa się gasnącym złotem. 
Pierścień dni moich z wolna się zamyka, 
Czas mnie otoczył zwartym żywopłotem. 
 
Ledwo ponad mogę sięgnąć okiem 
Na pola szarym cichnące milczeniem. 
Serce uśmierza się tętnem głębokiem. 
Czemu nachodzisz mnie, wiosno, 
wspomnieniem? 
 
Tak wiele ważnych spraw mam do zachodu, 
Zanim z mym cieniem zostaniemy sami. 
Czemu mi rzucasz kamień do ogrodu 
I mącisz moją rozmowę z ptakami?  

 

 

 

 

 

Maria Jasnorzewska Pawlikowska   -  

„Jesienne niebo”  
 

Jesienne niebo słodkie, pełne łaski  

spowite w szal kaukaski,  

przez drzew bezlistnych rozszczepione pędzle  

przeciąga różową frędzlę.  

I ku nadziei mej podchodzi z bliska,  

słodyczą mnie uściskaj  

i na tęsknocie mej opiera dłonie  

- pachną ostatnie lewkonie.  

Jesienne niebo słodkie, pełne łaski,  

zwija swój szal kaukaski  

a odrzuciwszy go, staje bez ruchu  
z cekinem złotym



PORADNIK GRZYBIARZA
 

Wstęp 
Jeżeli zdecydowałeś się na wyprawę na grzyby, 
musisz zapoznać się z podstawowymi zasadami 
zbierania grzybów. Na początek kilka słów o tym, 
co powinieneś mieć ze sobą podczas grzybobrania. 
Na pewno warto zaopatrzyć się w nieprzemakalną kurtkę, ciepłe skarpety i wysokie gumowce. Taki strój 
ochroni cię przed poranną rosą i zimnymi, jesiennymi porankami. 

Gdy jesteś już dobrze ubrany, musisz zaopatrzyć się w podstawowy ekwipunek niezbędny  mnie 
przy zbieraniu grzybów. Do podstawowego wyposażenia należy zaliczyć: 

1. atlas grzybów (najlepiej kieszonkowy) zawierający opisy i dobrej jakości zdjęcia 
2. kompas (zwłaszcza jeśli wybierasz się w nieznany las) 
3. nóż (najlepiej składany) 
4. kosz wiklinowy (absolutnie żadnych siatek i reklamówek foliowych) 
5. przydatna jest również szmatka do oczyszczania grzybów z trawy, igieł itp. 
6. opcjonalnie aparat fotograficzny (nawet nie przypuszczasz, ile będziesz miał okazji do zrobienia 

zdjęcia). 

10 przykazań grzybiarza 

 
Jeżeli posiadasz już wszystkie niezbędne rzeczy, musisz zapoznać się z podstawowymi zasadami zbierania 

grzybów. Przeczytaj to bardzo dokładnie!  

 

1. Zbieraj tylko takie grzyby, do których masz 100% pewność. 
2. Jeżeli jakikolwiek grzyb budzi wątpliwości, sprawdź w atlasie grzybów. Jeżeli jakakolwiek cecha 

nie zgadza się, należy uznać, że znaleziony grzyb nie jest tym właściwym. 
3. W przypadku wątpliwości poliż świeżo ścięty grzyb, gorycz informuje, że jest niejadalny. 
4. Nigdy nie polegaj na jednym źródle danych, zwłaszcza w przypadku nieznanych grzybów. 
5. Nie zbieraj grzybów zbyt młodych i nierozwiniętych, ponieważ mogą jeszcze nie mieć 

wszystkich cech niezbędnych do ich jednoznacznej identyfikacji. 
6. Nie zbieraj grzybów zbyt starych, wodnistych i robaczywych. 
7. Delikatnie wykręć grzyb, a następnie przykryj pozostałą grzybnię ziemią, w ten sposób nie 

dopuścisz do jej wyschnięcia. Przy takim postępowaniu istnieje duża szansa, że niedługo pojawi 
się w tym miejscu nowy owocnik. 

8. Nie ścinaj grzybów i nie pozostawiaj resztki trzonka w ziemi (gnijąca resztka zniszczy grzybnię). 
Jeżeli nie jesteś w stanie wykręcić grzyba, możesz go uciąć, ale resztkę trzonka usuń z ziemi. 

9. Po wstępnym oczyszczeniu umieszczaj grzyby w koszu trzonkami do góry. 
10. Gdy znajdziesz pojedynczego owocnika, rozejrzyj  się (nie wszystko widać na pierwszy rzut oka).

 



KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

Tradycją już jest, że październik to miesiąc pierwszych etapów konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez  Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

Oczywiście nagrodą w nich jest możliwość odstąpienia od danej części 

Egzaminu Gimnazjalnego. Poniżej zamieszczamy terminarz wszystkich 

konkursów. Zachęcamy do przygotowań i życzymy sukcesów!  
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kuratorium.waw.pl. 

 

http://www.kuratorium.waw.pl/

