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Kilka słów od redakcji!  

Witamy wszystkich czytelników nowego czasopisma szkolnego! 

Pomysł z gazetką pojawiał się  wiele razy, lecz nareszcie wszedł w życie!!! Będziemy, 

specjalnie dla Was, umieszczać najświeższe wiadomości z życia szkoły, wywiady  

z nauczycielami i uczniami, recenzje najciekawszych książek, filmów i płyt oraz 

wiele ciekawostek historycznych, sportowych i literackich. Zapraszamy do kącika 

rozrywki, gdzie możecie liczyć na chwilę śmiechu i relaksu oraz koniecznie 

dowiedzcie się również, co czeka Was w najbliższym miesiącu. Zatem, nie 

marnujcie ani chwili i już teraz zapoznajcie się z treścią naszych artykułów.  

 

Redakcja 

 

Współpracuj!  

 

Jeśli uważasz, że potrafisz pisać i masz coś ciekawego do przekazania uczniom 

oraz nauczycielom naszej szkoły, zgłoś się do nas!  

Nie marnuj się w szkolnej ławce! Już teraz pokaż szkole swój talent i ukaż go  

w naszej Szarotce.  Zainspiruj tłumy!!! 

Chętnych do współpracy z redakcją prosimy o zgłoszenia do Pani Agnieszki 

Pajęckiej lub Pani Marty Pomes – inicjatorek przedsięwzięcia. 
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Zajęcia pozalekcyjne organizowane w roku szkolnym 2019/2020 

Dzień 

tygodnia 
Rodzaj zajęć Dla 

klas 
Lekcja Sala Prowadzący 

Poniedziałek Zajęcia dodatkowe z matematyki  7 1 23 A. Ciąpała  
Szkolna Drużyna Orląt 5 9 28 A. 

Napiórkowska,  
B. Lis  

Kółko plastyczne  
 

8 30 A.Kielar  
Zajęcia dodatkowe z matematyki  6b, 6d 8 26 A. Domańska  
SKS - gimnastyka 1-4/ 

4-8 
8/9 16 

          M. Pałys 

********** *************************************** ****** ************  **** ************* 

Wtorek Zajęcia dodatkowe z geografii 5 - 8 8 31 M. Koziarz  
Kółko matematyczne 7c, 8b 9 29 A. Skoczylas  
Zajęcia dodatkowe z chemii 7, 8 10 23 W. Ścibor  
Kółko origami 1- 3 9.45 – 10.45 4 J. Wójcik  
SKS - gimnastyka 1-4/ 

4-8 
8/9 16 

M. Pałys 
 

Gimnastyka buzi i języka 0a 7 11 A. Drałus 
************* ************************************** ***** ***********  **  ************ 
Środa Kółko biologiczne 7, 8 8 27 E. Dziki  

Zajęcia ogólnorozwojowe 1b 8/9 16 A.Ruszel-Hala, 

M.Kwaśnik  
Szkolny Zespół MELODIA 4 - 8 10 33 

K. Kawalec 
 

Kółko j. niemiecki 7 8 10 L. Gawryś 
************* *************************************** **** **********  ** ************  
Czwartek Zajęcia dodatkowe z matematyki (co drugi 

tydzień) 
8a 9 29 

A. Ciąpała 
 

Zajęcia dodatkowe z matematyki (co drugi 

tydzień) 
8c 10 29 

A. Ciąpała 
 

Zajęcia dodatkowe z chemii 7, 8 10 23 W. Ścibor  
Zajęcia dodatkowe z matematyki 6a, 6c 7 16 A. Kuczek  
Zajęcia dodatkowe 2b 9 14 L. Koryl  
Zajęcia dodatkowe z j. polskiego 8b, 8c 2 4 M. Wisz  
Zajęcia kulinarne 6 8 24 A. Kuczek 

K. Góralczyk-

Bielańska 
************* ************************************** **** **********  ** ************  
Piątek Zajęcia wyrównawcze / Kółko fizyczne 7, 8 9 23 E. Barć  

Klub Młodego Podróżnika  6 1 6 M. Kata  
Kółko teatralne 5 - 6 1 4 J. Bazan - 

Witwicka  
Kółko z j. angielskiego 7 7.00 - 7.45 23 E. Witowska 

Demitraszek  
Kółko dziennikarskie „Pisanie to wyzwanie” 6 - 7 Termin 

ustalany na 

bieżąco z 

prowadzącymi 

 

M. Pomes,  
A. Pajęcka 

  Kółko z j. angielskiego 5b 7 34 M. Urbanik 
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AGATHA CHRISTIE – BRYTYJSKA 

PISARKA KRYMINAŁÓW 

 

                                         

  

Agatha Christie (1890 – 1976) rozgłos zyskała 

jako autorka powieści kryminalnych, 

cechujących się precyzyjną konstrukcją intrygi, 

logiką oraz trafnością obserwacji. Pod 

pseudonimem Mary Westmacott napisała też 

kilka powieści obyczajowych. Stworzyła słynne 

postaci literackie: detektywa Herkulesa Poirota 

oraz amatorki zagadek kryminalnych panny 

Marple. Wiele z jej powieści i opowiadań 

zostało sfilmowanych. Na ich podstawie 

powstały także seriale telewizyjne  

i słuchowiska radiowe. Skąd wzięła się jej 

niezwykła wyobraźnia i skąd czerpała pomysły 

do swoich historii? Wszystko zaczęło się już w 

dzieciństwie. Agatha Mary Clarissa Miller 

urodziła się pod koniec XIX wieku w 

południowo zachodniej Anglii. Jej wychowanie 

było niezwykłe, nawet jak na tamte czasy. Była 

uczona w domu, w dużej mierze przez swojego 

ojca – Amerykanina. Jej matka Clara, która była 

wspaniałą gawędziarką, nie chciała, aby Agatha 

umiała czytać przed ukończeniem ośmiu lat. 

Jednak dziewczynka nudziła się, ponieważ nie 

miała w domu rówieśników z którymi mogłaby 

spędzać czas, więc sama nauczyła się czytać już 

jako pięciolatka. Pochłaniała nie tylko 

opowiadania dla dzieci, ale również poezję i 

wstrząsające dreszczowce z Ameryki. 

Wymyśliła sobie fikcyjnych przyjaciół, bawiła 

się ze swoimi zwierzętami, uczęszczała na 

lekcje tańca i pisała wiersze. Gdy miała 11 lat jej 

rodzinę spotkała tragedia, ojciec Agathy zmarł 

na atak serca. Jej matka była zrozpaczona i 

odtąd córka stała się jej najbliższą towarzyszką. 

Pomimo problemów finansowych rodziny, 

Agatha jako piętnastolatka zaczęła uczyć się 

śpiewu i gry na fortepianie. Mogła zostać 

profesjonalną pianistką, ale przeszkodą była jej 

nieśmiałość. W wieku 18 lat napisała pierwsze 

opowiadania, niektóre z nich zostały 

opublikowane.  

Informacje zostały zaczerpnięte ze strony agathachristie.com 

oraz Popularnej Encyklopedii Powszechnej 

 

Milena Ciąpała
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O LITERATURZE I NIE TYLKO 

 

,,I nie było już nikogo” to powieść kryminalna, 

autorstwa Agaty Christie. Pierwsze wydania 

książki opublikowano w 1939 roku. Utwór ten 

niemal od razu został okrzyknięty jednym  

z najstraszniejszych dzieł w dorobku pisarki. 

Podczas czytania książki poznajemy dziesięciu 

głównych bohaterów. Każdy z nich otrzymał 

tajemniczy list podpisany inicjałami U. N. O.,  

z zaproszeniem na przybycie na Wyspę 

Żołnierzyków. Po dotarciu na nią wszystkich gości 

rozpoczyna się gra, mająca na celu uśmiercenie 

dziewiątki z nich. Jedyne co jest pewne, to że 

dziesiąta osoba jest mordercą. Jednak czy 

pozostałym graczom uda się odgadnąć, kto z nich 

ma zamiar ich zabić…?   

Pierwszą rzeczą, którą od razu uznałem za 

zaletę książki jest układ zamieszczonego w niej 

tekstu. Agata Christie podzieliła powieść na 

rozdziały, oddzielające główne wydarzenia oraz 

podrozdziały, zawierające opis wydarzeń z 

punktu widzenia jednego z bohaterów. Moim 

zdaniem jest to wspaniały pomysł, ułatwiający 

czytelnikowi zrozumienie akcji książki. 

Drugą zaletą powieści jest prosty język, 

którym została napisana. Pozwala to czytelniom 

skupić się przede wszystkim na wydarzeniach, nie 

zaś na ,,rozszyfrowywaniu” pojedynczych słów. 

Następną ciekawą i wartą uwagi sprawą, jest 

przedstawienie transformacji mentalności każdej 

z postaci. Na przykład Vera Claythorne, którą po 

pierwszych zabójstwach napadały ataki paniki, a 

od samej świadomości o bliskości mordercy 

robiło się jej niedobrze, pod koniec powieści nie 

zawahała się strzelić z broni do innego ocalałego. 

Daje to nam do myślenia. Jak zachowalibyśmy się 

w takiej sytuacji? 

 Następnym psychologicznym aspektem 

książki jest motyw głównego zabójcy, który po 

głębszym zastanowieniu wydaje się, o zgrozo, 

racjonalny. Pozostawia to czytelnika z pewnym 

dyskomfortem. 

Kolejną zaletą książki jest jej zakończenie. 

Prawdę mówiąc, ja mógłbym przeczytać ten 

kryminał tylko i wyłącznie dla epilogu. Pełny 

zwrotów akcji, wciągający oraz trzymający  

w napięciu do ostatniej strony, z rozwiązaniem, 

którego nikt się nie spodziewał. Po prostu 

arcydzieło. 

Końcową, ale moim zdaniem najważniejszą 

zaletą, jest przedstawienie akcji przez Agatę 

Christie. Nie użyła ona podczas pisania tego 

kryminału żadnego zbędnego opisu. Autorka nie 

chciała na siłę zwiększyć objętości książki. AI 

czytelnik naprawdę to odczuwa. Właśnie dzięki 

temu nie mogłem się oderwać od tej powieści. 

Podsumowując, ,,I nie było już nikogo” jest 

książka, którą poleciłbym każdemu. Uważam, że i 

wierni fani Agaty Christie, jak i również wielbiciele 

kryminałów oraz osoby, które takie powieści 

dopiero poznają, znajdą tu coś dla siebie. Oprócz 

tego jestem zdania, że czytelnicy, którzy chcieliby 

przeczytać jakąś lżejszą powieść psychologiczną, 

też bez wahania mogą sięgnąć po tę pozycję 

książkową.  

Patryk Pacana  
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Kilka słów o Patronie… 

Liczymy już prawie 55 lat. 

W 2014 roku Szkoła Podstawowa nr 17 w 

Rzeszowie świętowała jubileusz 50-lecia 

swojej działalności oraz uroczystość 

nadania szkole imienia 21 Brygady 

Strzelców Podhalańskich.  

Postępująca globalizacja współczesnego świata 
spowodowała, że ogromnego znaczenia nabrała 
historia regionalna. Powstająca z „potrzeby 
serca”, także pobudek patriotycznych jest 
świadectwem naszej tożsamości narodowej. 
Historia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, z 
racji emocjonalnego związku z miejscem 
zamieszkania, jest nam szczególnie bliska i 
wyrasta z chęci bycia cząstką określonej 
wspólnoty. 

Wybierając patrona dla Szkoły, kierowaliśmy się 
przekonaniem, iż powinien to być patron ściśle 
związany z historią naszego miasta i regionu. Nie 
ulega wątpliwości, że imię 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich spełnia wszystkie przyjęte 
kryteria, a czyny żołnierzy oraz ich patriotyzm 
mogą być wzorem dla dzisiejszej młodzieży. 
Pozwala to oprzeć działania wychowawcze na 
realnych i historycznie usankcjonowanych 
wartościach, które na trwałe wpisują się w 
tradycję naszej Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu literackiego 

o Patronie szkoły 21BSP 

 

Kartka z pamiętnika – jeden dzień  

z życia Podhalańczyka 

1. Organizatorem konkursu jest  Szkoła 
Podstawowa Nr 17 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich w Rzeszowie. 
2. Do udziału zapraszamy uczniów klas 4-8. 
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 
samodzielne napisanie kartki z pamiętnika 
Patrona szkoły (jeden dzień z życia 
Podhalańczyka). 
4. Tekst napisany na komputerze, jedna kartka 
A4, czcionka 12, Times New Roman, opatrzony 
metryczką z imieniem i nazwiskiem autora, klasą 
oraz nazwiskiem opiekuna (można dodać 
ilustracje). 
5. Prace będą rozpatrywane i oceniane w dwóch 
kategoriach: 

 Klasy 4-6 

 Klasy 7-8 
 

6. Tekst należy oddać do 30 kwietnia 2020r.  
p. M. Pomes lub p. J. Bazan -Witwickiej. 
7. Utwór nie może być wcześniej publikowany.  
8. Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie 
zastrzega sobie prawo opublikowania wybranego 
tekstu na stronie internetowej szkoły i w gazetce 
szkolnej. 
9. Prace oceni jury powołane przez organizatora.  
10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
w Dniu Patrona Szkoły (maj).  
 
Zapraszamy do zabawy w pisanie! 
 

Elżbieta Babiarz 
Marta Pomes               

Joanna Bazan-Witwicka
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MŁODY TWÓRCA 

 

 Kamizelka Prusa 

Witaj ! – to właśnie ja Kamizelka Prusa. Nie, nie nowelka, tylko ta prawdziwa, ta od 
której cała historia się rozpoczęła. Nie wierzysz? A pamiętasz ten dzień, kiedy mistrz 
Bolesław spotkał na targu kupca żyda, od którego za pół rubla odkupił starą, 
zniszczoną kamizelkę. A widzisz, to właśnie ja. 
Fakt - czas odcisnął na mnie swoje piętno. Już leżąc na strychu w kufrze pełnym 
osobliwości, nie wyglądałam najlepiej. Wiele razy obawiałam się, że mistrz Prus mnie 
wyrzuci. Szczególnie wtedy, kiedy wyciągał mnie ze swego składowiska staroci –  
i cicho, sam do siebie mruczał: 
- No po co ja cię trzymam, po co … składowisko moli i smutku…-by  zaraz potem wsunąć  
mnie z powrotem pomiędzy, zasuszone kwiaty, dawno temu napisany dramat … 
Mówisz, że to stare dzieje, że jestem sentymentalna … No dobrze chcesz wiedzieć, co 
teraz się ze mną dzieje. Nie zgadłbyś. Jestem eksponatem. Tak, tak eksponatem  
w prawdziwym muzeum, w muzeum mojego mistrza Prusa. Jak to się stało? 
Dokładnie nie wiem. Pamiętam tylko jak któregoś dnia, otwarto skrzynie i obce mi 
osoby prowadziły nade mną ożywioną dyskusję, co do moich przyszłych losów. Jedna 
nich młoda, sympatyczna kobieta stwierdziła, że ja to na pewno, ta pamiątkowa, ta 
tytułowa kamizelka, o której pisał Prus. Niedługo po tym dostałam, własną gablotę, 
wyczyszczono mnie i zakonserwowano, a nawet podpisano. Jak się czuję w tej nowej 
roli … 
Wspaniale,  wyobraź sobie te wszystkie dzieciaki pochylające się nade mną i szukające 
śladów igieł i skracanego paska. Niedowierzający wzrok dorosłych, jakby nie wierzyli, 
że ta historia wydarzyła się naprawdę , że to właśnie ja byłam świadkiem kłamstwa  
w imię miłości i niemym  dawcą nadziei. 
A wiesz, co mi się w tym najbardziej podoba?...bo odnalazłam jeszcze jedno swoje 
powołanie , stałam się łącznikiem. Nie, nie z wojskiem nie mam nic wspólnego. Jestem 
łącznikiem pomiędzy fikcją a rzeczywistością, teraźniejszością a przeszłością. 
 Nie wierzysz ? To dlaczego ze mną rozmawiasz? 

Anonim 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
W związku z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w plebiscycie przygotowanym przez polonistów. 
Należało podać swoje ulubione słowo w języku polskich. 
Oto lista ulubionych polskich słów wybranych przez uczniów. 
Zaczynamy od miejsca dziesiątego:  
10. Miłość 9. Słonecznik 8. Świerszcz 7. Rodzina 6. Śnieg  
5. Serce 4. Rodzeństwo 3. Przytulanie 2. Przyjaźń  
1.Kot!   
Wygląda na to, że jesteśmy miłośnikami zwierząt.  
Brawo uczniowie! 
[RED.] 
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AFRYKA W SIEDEMNASTCE 

 

 

Dnia 3 lutego naszą szkołę odwiedził 

podróżnik. Spotkanie z nim odbyło 

się na sali gimnastycznej. Tym razem 

opowiedział nam o Namibii, kraju 

położonym w południowej Afryce. 

Razem z uczniami klas 4-8 

przyszedłem na miejsce prezentacji 

przed   godz. 11:00. Po 

wcześniejszych rozmowach  

z młodszymi kolegami z klas 1-3, 

którzy uczestniczyli w pokazie 

wcześniej, wiedziałem, że szykuje się 

wyśmienita zabawa. Usiadłem więc 

na miejscu i zacząłem odliczanie do 

godziny jedenastej. Nie musiałem 

długo czekać. Już po chwili 

usłyszałem dzwonek. Podróżnik 

włączył mikrofon, uspokoił nas 

(imponujący wyczyn ) i zaczął 

prezentację. Na rozgrzewkę 

opowiedział nam o pomyśle 

wyprawy do Namibii, na który wpadł 

wraz z przyjaciółmi, panujących tam 

prawach 

i zwyczajach. Już po tej części 

zadziwiło mnie, że w tamtym kraju 

spanie w namiocie rozłożonym na 

ziemi jest niebezpieczne. Co ciekawe 

największym zagrożeniem nie są 

wcale drapieżne koty czy też hieny, 

ale drobne skorpiony, które mogą 

wejść do naszego śpiwora. Przy 

okazji te zwierzęta upodobały sobie 

także nasze ,,przytulne” buty, 

dlatego właśnie przed założeniem 

obuwia, należy dokładnie wytrzepać 

z niego całą zawartość, aby zapobiec 

ukąszeniu. Po przybliżeniu nam tego 

kraju, podróżnik opowiedział o jego 

wizycie w rezerwacie gepardów. 

Spotkał tam wraz z przyjaciółmi 

wolontariusza polskiego 

pochodzenia. Opiekun chętnie 

pokazał rodakom zwierzęta z bliska  

i pozwolił zrobić im niesamowite 

zdjęcia. Następnie podróżnicy 

uczestniczyli w karmieniu gepardów. 

Przy okazji dowiedzieli się, że są to 

stworzenia wyjątkowo płochliwe. 

Wystarczy tupnięcie nogą i zwierzę 

ucieka. Wyjątkiem nie są niestety 

także matki. Jeśli ktoś je wystraszy 
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zostawiają młode, z czego chętnie 

korzystają kłusownicy. Po karmieniu 

podróżnicy mogli zobaczyć młodego 

geparda. Oczywiście zrobili mu 

zdjęcie, które umieścili później w 

prezentacji. ,,Mały kotek” rozczulił 

wszystkich z nas i od razu został 

nazwany ,,słodką kicią”. Następnie 

podróżnik pokazał nam zdjęcia z 

wioski Buszmenów. Przedstawiciele 

tego plemienia uważani są  za jedną 

z najstarszych ras ludzkich. 

Podróżnicy nauczyli się od nich 

rozpalać ogień, robić broń oraz 

rozpoznawać jadalne rośliny. Po 

wizycie w wiosce pojechali oni dalej. 

Po drodze zaobserwowali m. in.: 

zebry, hieny oraz guźce. Jednak 

niestety po drodze złapali gumę. Na 

szczęście najbliższa miejscowość była 

,,tylko” 50 km od nich. Powoli więc 

dojechali do niej i znaleźli tam pomoc 

u… przedstawiciela plemienia 

Himba. Cóż za fart. Zaraz więc po 

wymianie ,,kapcia” udali się z nim do 

jego wioski. Co ciekawe, wszyscy z 

tego plemienia malują całe swoje 

ciało specjalną mieszanką błota, gliny 

i oliwki. Oczywiście większości z 

uczniów od razu nasunęło się pytanie 

,,Jak oni się myją?”. Otóż korzystają z 

oparów spalanych roślin i w ten 

sposób oczyszczają się z brudu. Po 

wizycie w tej wiosce podróżnicy udali 

się do Parku Narodowego Etosha. 

Jest to jeden z największych parków 

w Afryce. Jego powierzchnia wynosi 

22270 km2. Dla porównania 

Biebrzański Park Narodowy, który 

jest największy w Polsce, ma 

powierzchnię około 590 km2. W PN 

Etosha można zobaczyć wszystkie 

najbardziej rozpoznawalne zwierzęta 

Afryki: żyrafy, słonie, lwy, gazele, 

antylopy gnu, zebry i wiele, wiele 

innych. Pod koniec prezentacji 

podróżnik opowiedział nam o jego 

wizycie na Wybrzeżu Szkieletowym 

oraz w miejscowości Kolmanskop, 

dawnym kolonialnym niemieckim 

miasteczku, w którym powstał 

pomysł nazizmu. Dla mnie było to 

bardzo ciekawe, gdyż pokazało, że 

każda idea musi mieć gdzieś swoje 

korzenie, i nie trzeba ich wcale 

daleko szukać. 

Po prezentacji podróżnik dostał 

brawa od publiczności. Jego ciekawy 

sposób przedstawiania wydarzeń 

oraz miejsc wszystkim nam przypadł 

do gustu. Z niecierpliwością czekamy 

na jego kolejną wizytę.  
                                                         

 Patryk Pacana 
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W tenisówkach po Podkarpaciu…   

Szkolne Koło PTTK „Wędrowiec” przy SP 17 w Rzeszowie.  

Nasza działalność obejmuje:  

- udział w imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK RZESZÓW 

- uczestnictwo członków Koła w ogólnopolskich akcjach i konkursach organizowanych przez 

PTTK 

- zdobywanie odznak krajoznawczych oraz odznak turystyki kwalifikowanej PTTK 

- organizowanie w szkole konkursów krajoznawczych  

- prowadzenie obserwacji przyrodniczych podczas każdej wyprawy 

- zbieranie ciekawych pamiątek i okazów ze szlaków turystycznych 

- śpiewanie turystycznych piosenek 

- prezentowanie udziału członków Koła w rajdach pieszych w formie multimedialnej 

- prowadzenie kroniki z dokumentacją opisową i fotograficzną ze wspólnych imprez 

- promowanie Koła i jego działalności statutowej w środowisku lokalnym 

Co zrobić, aby wstąpić w nasz szeregi? 

Aby zostać członkiem Koła należy dostarczyć 2 

zdjęcia, wypełnić formularz i uiścić opłatę 

manipulacyjną w kwocie 8 zł. (koszt wydania 

legitymacji) oraz opłacić składkę członkowską 

roczną w wysokości 30 zł. (dodatkowo w tej 

kwocie jest zawarte ubezpieczenie od 

nieszczęśliwych wypadków).  

Co nas czeka w II półroczu roku szkolnego 

2019/2020? 

1. Udział w rajdzie survivalowym narciarsko – pieszym – 22.02.2020 r.  

2. Udział XXXVIII Zlocie „Na powitanie Wiosny” -– 21 marca 2020 r. (sobota) 

3. Udział w marszu na orientację – kwiecień /maj  

Oprócz tych atrakcji będzie jeszcze organizowana wycieczka dla członków i sympatyków koła 

na przełomie maja i czerwca. Na pewno zobaczymy ciekawe miejsca no i pomęczymy się 

wchodząc na  Górę Cergową.  

W miesiącu kwietniu planujemy też organizację Wojewódzkiego Konkursu „Rzeszów - Moje 

Miasto”. Warto wziąć udział. Dla zwycięzców czekają wspaniałe nagrody. Szczegóły 

niebawem! Lubisz piesze wycieczki, wyzwania, piękno przyrody i świetną zabawę?  

Wstąp w nasze szeregi!!! 

Opiekun Szkolnego Koła PTTK 

Alicja Skoczylas 
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Historia Szkolnych Kas 

Oszczędnościowych sięga początków 

XX wieku, kiedy to w 1906 roku 

powstała pierwsza SKO na ziemiach 

polskich. Celem SKO od samego 

początku była edukacja finansowa 

najmłodszych, polegająca na 

tworzeniu specjalnych kont 

oszczędnościowych, na których 

uczniowie mogli odkładać pieniądze. 

 

 

                                                                                                                          

 

Aby zapisać się 

do 

Szkolnej Kasy 

Oszczędności musisz: 

 

1.Porozmawiaj z rodzicami lub 

opiekunami. 

2. Skontaktować się   

z opiekunem SKO w szkole  

Panią Marią Staniszewską. 

3. Otrzymane oświadczenie od 

szkolnej opiekunki SKO zabierz 

do domu. 

4. Wraz z rodzicami bądź 

opiekunami wypełnić 

oświadczenie. 

5. Wypełnione oświadczenie 

przynieś opiekunce SKO  

w szkole. 

6. I już ... Gdy otrzymasz swoje 

pierwsze konto możesz zacząć 

oszczędzanie. 

Opiekun szkolnego SKO Maria 

Staniszewska  

I miejsce w konkursie „Mój bank PKO BP” 
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POZNAJ NASZĄ REDAKCJĘ:  

 

REDAKTOR NACZELNY 

 

Patryk Pacana – 14 lat, uczeń SP nr 17 w Rzeszowie, klasy 7c. Urodził się i mieszka w Rzeszowie. 

Aktywny członek szkolnego koła PTTK ,,Wędrowiec”. Miłośnik podróży bliższych i dalszych. Pasjonat 

kolarstwa zawodowego oraz amatorskiego. Fan kryminałów. Uczęszcza na szkolne kółko 

dziennikarskie, gdzie realizuje swoje zainteresowania pisząc o życiu codziennym i niecodziennym. 

                                                                                                       

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO 

 

 Milena Ciąpała – 12 lat, uczennica SP nr 17 w Rzeszowie, klasy 6c. Urodziła się i mieszka w Rzeszowie. 

Lubi pisać opowiadania, czytać książki, tańczyć i rysować. Jeszcze nie sprecyzowała swoich planów na 

przyszłość, w chwili obecnej redaguje gazetkę szkolną . 

   

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

 

 Kamila Matwij –13 lat,  uczennica SP nr 17 w Rzeszowie, klasy 7d. Pomysłodawczyni i wykonawca 
szarotkowego robaczka  „Siedemnastka”, który pomaga, inspiruje i towarzyszy naszej gazetce.  Jej  
pasją jest rysunek graficzny, któremu oddaje się w chwilach wolnych od nauki. Miłośniczka anime 
 i mangi. Nieoceniona ilustratorka niniejszej gazetki.  
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Pani Agnieszka Pajęcka pracuje w szkolnej bibliotece. 
Najczęściej możemy ją spotkać, gdy kolejny raz 
okazuje się, że następnego dnia mamy test ze 
znajomości lektury,  
a jedyne co o niej wiemy, to jaki nosi tytuł. Zaletą Pani Agnieszki jest pogodny charakter oraz 
dobry kontakt z dziećmi. Zachowanie uśmiechu na jej twarzy nie jest łatwe, gdyż musi zmagać 
się z uczniami, którzy nieustannie zapominają o oddawaniu książek. Innym wyzwaniem 
podejmowanym często przez naszą bohaterkę jest zmaganie się z hałasującymi uczniami 
podczas wycieczek szkolnych. Dba też o to, aby wszystkie książki, z których się uczymy podczas 
roku szkolnego trafiły  

w nienaruszonym stanie w ręce następnych roczników.  
Trudno wyobrazić sobie życie naszej szkoły bez Pani 
Agnieszki, ponieważ mają z nią kontakt uczniowie od 
rozpoczęcia nauki, kiedy pożyczają pierwsze książki, aż do jej 
zakończenia, gdy rozstając się ze szkołą oddają do biblioteki 
pożyczone książki (często są to te które wypożyczyli 8 lat 
temu). 
  
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych nauczycieli  
w naszej szkole jest Pani Marta Pomes (nie tylko przez 
fryzurę). Jest ona polonistką, która pracuje w naszej szkole od 
lat. Przez ten czas uczyła wiele roczników, dzięki czemu 
nabyła ogromne doświadczenie w pracy z młodzieżą, 
zarówno młodszą jak i tą starszą. Dzięki niej wielu uczniów 

nauczyło się w końcu pisać słowo „Rzeszów”, zaczęło odróżniać twórczość Mickiewicza od 
Sienkiewicza i nabyło umiejętność pisania rozprawek. Wiele można by pisać                  o pani 
Marcie, pozwólcie jednak, że ograniczę się do tego, że angażuje się ona w wiele wydarzeń 
organizowanych w naszej szkole. Podsumowując, gdyby nie pani Pomes nasza ortografia                          
i interpunkcja leżałyby na jeszcze niższym poziomie niż dotychczas, nie mówiąc już o 
znajomości lektur. Szkoła pozbawiona byłaby ciekawych wydarzeń, co spowodowałoby nudę 
podczas lekcji jak i na przerwach.  
A ta sylwetka pewnie nigdy by nie powstała...  
 
 
 
 
 
 

Jan Szerląg 

 

● ● ● 
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Beczka śmiechu  

 Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, za siedmioma morzami stał różowy pałac. W tym 
różowym pałacu, w różowej sali, na różowym dywanie stał różowy tron, a na tronie siedział 
zielony zając i mówi: 
- O matko!!! Ja chyba nie jestem z tej bajki!!! 
 

 W samolocie z Rzeszowa do Warszawy z głośnika słychać głos stewardesy: 
- Proszę zapiąć pasy. Za chwilę międzylądowanie w Nowym Jorku. 
 

 Dwie agrafki idą przez pustynię. Nagle jedna mówi do drugiej: 
- Ale tu ciepło! 
- To się rozepnij! 

 Przychodzi Jasio do lekarza: 
- Co ci dolega? 
- A nic… Tylko ostatnio kuleję z matematyki. 
 

 Jasio stoi przed nauczycielem i płacze. 
- Nie zasłużyłem na jedynkę! 
- Masz rację chłopcze, ale to najniższy stopień, jaki przewiduje regulamin… 
 

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

 

 Spotkanie z podróżnikiem 

 Dzień Ochrony danych osobowych i bezpiecznego Internetu 
 Dyskoteka karnawałowa 
 Ogólnopolska akcja „Wyślij pączka do Afryki” 
 „Prawo w szkole”- spotkanie z radcą prawnym 
 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 
 Szkolny turniej tenisa stołowego 

 

 

 Dzień Otwartej Szkoły 
 Dzień Kobiet 
 Rekolekcje 
 Miejski Konkurs Literacki „Pisać każdy może…” IV edycja 
 Szkolny Dzień Integracji 
 Zlot „Na powitanie wiosny” 


