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Cześć! 

W obecnym roku szkolnym wznawiamy naszą 

szkolną gazetkę. Pojawią się w niej informacje 

związane z życiem naszej szkoły. Każdy z Was 

będzie jej współtwórcą.  

Zapraszamy do współpracy! 

 

W numerze : 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 

 Odwiedziny strażaka Maciusia 

 Zachwycamy się jesienią 

 Nowinki z przedszkola 

 Dzień Nauczyciela 

 Wspomnienia dawnej uczennicy 

 Szkolny Wolontariat 
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Nowy rok szkolny uważamy za rozpoczęty! 

W dniu 01. 09 2021 po mszy 
św. uczniowie przeszli do 
budynku szkolnego, aby 
spotkać się z wychowawcami 
i zabrać ze sobą do domu 
przygotowane dla nich 
podręczniki. Niestety nie było 
dzwonka obwieszczającego 
rozpoczęcie roku szkolnego, 
ani wspólnego spotkania z 
Panią Dyrektor i nauczycielami. 
Tylko krótkie klasowe spotkania 
z wychowawcami. To przez 
pandemię i związane z nią 
obostrzenia. U progu nowego 
roku szkolnego wszyscy zadają 
sobie pytania: Jaki on będzie? 
Czy będziemy uczyć się 
w budynku szkolnym, czy 
znowu spotkania uczniów 
z nauczycielami będą odbywać 
się poprzez szklane ekrany 
komputerów.  

Część uczniów chciałaby 
uczyć się w murach szkolnych, 
spotykać każdego dnia 
koleżanki i kolegów. 

W tej kwestii nie ma jednak 
jednomyślności. 

Są uczniowie, którym  

bardzo spodobało się zdalne 
nauczanie. 

Przecież wygodniej wstać 
w ostatniej chwili, usiąść przy 
komputerze, oszukać każdego 
kogo się da, czasem 
poudawać, że pracuje się 
w pocie czoła, otoczyć się” 
pomocami dydaktycznymi” 
i tak przetrwać kilka godzin. 
A potem sprawdzian, czy 
kartkówka i znowu „pomoc 
dydaktyczna”. Aż wreszcie 
oceny! Radość!!! Są po prostu 
wymarzone! Pozostaje tylko 
rachunek sumienia – czy na 
nie zasłużyłem? Na razie, 
mimo że w maseczkach, to 
wszyscy razem w szkole.  

 Życzymy uczniom, aby tak 
było do 24 czerwca, do dnia 
rozpoczęcia wakacji, aby ten 
czas tu spędzony był nie     
tylko czasem rozwoju 
intelektualnego, ale spotkań 
z przyjaciółmi i czasem dobrej 
zabawy!  

 Tego u progu roku 
szkolnego 2021/2022 życzy 
redakcja! 

 

 

 

 

 

  

. 

 

 

 
Przysłowia o jesieni: 

 Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń. 

 Na Wniebowzięcie słota, w jesieni dużo błota . 

 Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada. 

 Święty Bartłomiej gdy jasny, pogodny, da piękną jesień i zbiór winogron dorodny . 

 Święty Idzi wiedzie wrzesień, wnet nadejdzie dżdżysta jesień (1.09.) 

 Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada (8.09.) 

 Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień. 

 Jesień bezdeszczowa, to zima wiatrowa. 
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Odwiedziny u najmłodszych! 

Naszych najmłodszych uczniów odwiedził teatrzyk kukiełkowy pt. „Strażak Maciuś” w dniu 21 września. 
Tytułowy Maciuś wraz z przyjaciółmi opowiedzieli dzieciom , że ogień i woda to żywioły, które są bardzo 
ważne w życiu ludzi, ale również też bardzo niebezpieczne. Dzięki tej formie edukacji dzieci zapamiętały 
że: 

 nie należy bawić się zapałkami , 

 nie można wchodzić bez opieki osób dorosłych do wody, 
ale należy: 

 sprzątać łatwopalne pajęczyny i kurz , 

 uświadomić rodziców, że na dachu jest bezpiecznie mieć 
piorunochron.  

Rady Maciusia i jego przyjaciół są bardzo pożyteczne, ponieważ rozpoczyna się sezon grzewczy. 
Musimy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie związanym z ogrzewaniem naszych domów, aby 
strażacy nie mieli dodatkowej pracy. 
 

 
 

Dzień Przedszkolaka 

20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – 
święto ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka. W tym 
szczególnym dniu grupa maluszków w Żegiestowie przyjęła z rąk Pani 
Dyrektor mgr Lidii Łukasik pasowanie na przedszkolaków. Aby uczcić to 
ważne wydarzenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Pani 
Dyrektor nadała również grupie maluszków nazwę BIEDRONKI. 
 

 

Jesień u maluszków 

Pierwszy Dzień Jesieni przypada na 
dzień 23 września. Ta pora roku jest 
bardzo dobrym czasem na 
obserwowanie zmian zachodzących w 
przyrodzie i jej przygotowań do nadejścia 
zimy. Widać opadające kolorowe liście, owoce na drzewach, gromadzenie przez 
zwierzęta zapasów na zimę, pojawienie się w lesie grzybów i odloty ptaków do ciepłych 
krajów. W koszyku Pani Jesieni, która zawitała do przedszkola można było 
obejrzeć: orzechy, kasztany, żołędzie, owoce i warzywa. Przedszkolaczki 
wspólnie zaśpiewały piosenkę: "Zbieramy grzyby" oraz obejrzały film 
edukacyjny o zmianach w przyrodzie jesienią i... wyruszyły na ich 
poszukiwanie. Podczas spaceru zauważyły, że na leśnych krzewach 
pojawiły się owoce tarniny, dzikiej róży i głogu. W koszykach na dary jesieni 
nie zabrakło kolorowych liści, szyszek, jabłek i grzybów. Po powrocie 
parapety w sali zabaw przyozdobiły wykonane przez dzieciaczki witrażowe, 
jesienne drzewa. 

Wrażenia z wycieczki do Rytra z 07.10.2021r. 

Jak wygląda jeleń, a jak tata sarna, i jak bawią się małe liski przed norą? 
O zwierzętach, które żyją na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, 
opowiadał przedszkolakom Pan Krzysztof Tomasiak. W Ośrodku Edukacji 
Leśnej LKP Lasy Beskidu Sądeckiego w Roztoce Ryterskiej dzieci obejrzały 
stałą ekspozycję pt. „Puszcza karpacka” i zapoznały się z niesamowitymi 
historiami zwierząt tam umieszczonych. Po spotkaniu pełnym wiedzy, 
w otoczeniu pyszniących się kolorami jesieni drzewach, przyszedł czas na 
przygotowane przez rodziców kiełbaski i ziemniaki z ogniska. Ulubione zabawy 
ruchowe ze śpiewem zakończyły wycieczkę. A zabawa była świetna! 
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Dziś święto pracowników oświaty! 

Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Nauczyciela przygotował dla każdego pracownika szkoły bardzo 
sympatyczny i pomysłowy upominek. Były to życzenia 
w wersji pisemnej (niewielki biały rulonik przewiązany 
czerwoną kokardką) oraz smaczna, słodka babeczka. Krótko 
mówiąc coś dla serca i żołądka, które wręczyli uczniowie 

pracujący w samorządzie. 

Wszyscy serdecznie dziękują za pamięć, życzenia i małe co 
nieco! 

 

Jak dawniej zdobywano wiedzę? 

System oświaty obowiązujący 
w naszym kraju wszyscy znają, 
ale zapewne nie wszyscy wiedzą 
jak wyglądała nauka w polskich 
szkołach tuż po zakończeniu 
II wojny światowej. 

Wprowadzono nowy model 
oświaty na fali stalinizacji życia 
państwowego tworzony przez 
partię komunistyczną PZPR 
i aparat władzy. Działalność 
oświatowo - wychowawcza 
opierała się na ideologii 
marksistowsko – leninowskiej. 
W 1949 roku do szkół 
wprowadzono obowiązkową 
naukę języka rosyjskiego. 
Likwidowano szkoły prywatne 
i eliminowano naukę religii 
w szkołach państwowych. 
Obowiązkowe stały się szkoły 
siedmioklasowe, na bazie 
których rozpoczynano naukę 
w szkołach licealnych. 
W związku z dużym ruchem 
migracyjnym ludności ze wsi do 
miast bardzo rozwinęło się 
szkolnictwo zawodowe.  

Zapewne to co okazało się 
może niektórym dziwne, to 
siedmioklasowa szkoła 
podstawowa. Taka 
obowiązywała do 1961 roku. 
Dopiero ustawa z dnia 15 lipca 

1961 roku wprowadziła reformę 
szkolną. Jednym z jej 
postanowień było ustanowienie 
ośmioklasowej szkoły 
podstawowej i przedłużenie 
obowiązku szkolnego do 
siedemnastego roku życia.  

Taka siedmioklasowa szkoła 
tuż po wojnie działała również 
w Żegiestowie i do niej 
uczęszczała pani Hanna 
Maciejewska, która opowiedziała 
o swoich szkolnych latach. 

Szkoła znajdowała się 
w Żegiestowie – Zdroju nad 
przystankiem kolejowym. Był to 
budynek drewniany , parterowy. 
Pani Hanna stwierdziła, że ławki 
ustawione były jak w kościele, 
o podobnej długości, w liczbie 
siedmiu. Każda klasa zajmowała 
jedną ławkę. 
Dodała też, że 
pulpit był 
większy niż 
przy ławkach 
kościelnych. 
Nauczycieli było 
niewiele, a tak 
naprawdę tylko 
jedna 
nauczycielka, 
która uczyła 
wszystkich 

przedmiotów. Tych też nie było 
dużo, tylko te podstawowe. 
W sali, w której lekcje prowadziła 
nauczycielka równocześnie 
z wszystkimi klasami, wisiała 
jedna tablica. Nauczycielka 
dzieliła ją na siedem części, czyli 
każda klasa miała swój niewielki 
kawałek. Dzieci nie miały 
książek, więc żeby się czegoś 
nauczyć musiały przepisywać 
notatki z tablicy. W tej szkole nie 
było dyrektora. Pani Hanna 
pamięta, że uczyła ją młoda 
osoba, może miała około 
trzydzieści lat i czasem pomagał 
jej miejscowy ksiądz. 

(rozmowę z panią Hanną 
Maciejewską lat 85 przeprowadziła 
Malwina Maciejewska) 
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„Idzie sobie jesień”  

Gdybyśmy odwołali się do wierzeń starożytnych Greków uznalibyśmy, że nadeszła pora, gdy 
Kora/Persefona przygotowuje się do zejścia do Hadesu. Jeszcze jest z matką Demeter, ale już 
wkrótce ją opuści. Dlaczego tak można uznać? Bo zmienia się przyroda. Dzień staje się coraz 
krótszy, drzewa zmieniają swoje kolory i stroją się na „ostatni bal”, na którym zatańczą zapewne 
siarczyste oberki, aż pogubią wszystkie liście i stanie się smutno i ponuro, a bogini Demeter 
z tęsknoty za soją ukochaną córką będzie „wypłakiwać oczy.” 

Wtedy nastanie ta gorsza część jesieni tzw. „szaruga jesienna”. Dlatego korzystając z pięknej 
pogody, cieszyliśmy się tym, co jesień składa nam w darze.  

Nasi uczniowie brali udział w konkursie o jesieni i przygotowali fotografie, wiersze i piękne opisy 
krajobrazu. Zamieszczamy nagrodzone prace. 
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Jesień! Jesień! Pada deszcz. 

Jesień! Jesień! Liście z drzew. 

Jesień! Jesień! Szaro, buro. 

Jesień! Jesień! I ponuro. 

Jesień nie jest taka zła, 

Kolorowe liście ma. 

A kasztany lecą z drzew 

Biją w ziemię, jak ten deszcz. 

Owce z gór schodzą 

I rogami bacę bodą. 

Niestety oscypki już odchodzą, 

A turyści się rozchodzą. 

Dzień co chwilę krótszy się robi. 

Słońce coraz niżej schodzi. 

Chmury na niebo napływają 

I zimnym deszczem się nadziewają. 

Malwina Maciejewska, klasa VIII 

 

 

Konkurs fotograficzny „Jesień” 

 I miejsce – Oliwia Maślanka – klasa 7    II miejsce – Izabela Koban – klasa 4 

Fot. Izabela Koban  
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 III miejsce – Miłosz Izworski – klasa 6 

 

 Wyróżnione zdjęcie – Izabela Koban – klasa 4 

 

  Wyróżnione zdjęcie – Miłosz Izworski – klasa 6 
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Szkolny Wolontariat 

        W obecnym roku szkolnym w naszej szkole rozpoczął swoją 
działalność Szkolny Wolontariat. Zapisało się do niego 
osiemnaścioro uczniów z klas: szóstej, siódmej i ósmej. 
Opiekunem została pani Ewa Maślanka. Opiekunka nawiązała 

współpracę z Fundacją Sursum Corda w Nowym Sączu. Na 
spotkaniach omówiono plan działania. Pierwszym zadaniem, które 

zaplanowano i wykonano było uporządkowanie grobów w związku ze 
zbliżającym się Świętem Zmarłych, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Zajęto się grobem 
państwa  Wojdattów założycieli Szkoły  Podstawowej w Żegiestowie oraz żołnierza Piotra 
Węgrzyna. Przed wolontariuszami następne miesiące szkolne i nowe wyzwania.       

Pierwsze zadanie wykonane.   

1 listopada to w Kościele 
katolickim,   moment na 
wspomnienie wszystkich tych, 
którzy już odeszli. Na kilka dni 
przed świętem obchodzonym 
na cześć  zmarłych 
porządkujemy groby na 
cmentarzach, wspominamy 
zmarłych krewnych, 
przyjaciół, zasłużonych 
rodaków. 

27 października uczniowie 
wraz z nauczycielką panią 
Dominiką Izworską oraz 
opiekunką Szkolnego 
Wolontariatu panią Ewą 
Maślanką odwiedzili groby 
Państwa Marii i Edwarda 
Wojdattów i żołnierza Piotra 
Węgrzyna , który walczył   za 
Ojczyznę. Wolontariusze 
uporządkowali oba groby, 
zapalili znicze i złożyli na nich 
stroiki. Spędzając czas na 
cmentarzu mieli okazję 
wysłuchać pięknej historii 
miłosnej dotyczącej 
założycielki szkoły 
w Żegiestowie, czyli  pani 
Wojdattowej. Historię tę na 
osiemdziesiątej rocznicy 
powstania szkoły opowiedział 
były jej uczeń Stefan Bugno. 
Płk. Edward Wojdatt w czasie 
pierwszej wojny światowej 
walcząc w obronie ojczyzny 
dotarł aż na Węgry. Z powodu 
odniesionych ran znalazł się 
w szpitalu. Tam został 

schwytany 
i skazany 
na śmierć. 
W tym 
szpitalu 
sanitariuszk
ą była pani 
Maria. 
Zanim 
zabrano 
pułkownika, 
aby 
przewieźć 
go na 
miejsce 
stracenia, to ona nie licząc się 
z konsekwencjami, ukryła go 
w brudnej pościeli i wywiozła 
ze szpitala, umożliwiając mu 
ucieczkę. Skazaniec 
szczęśliwie przeżył i wrócił do 
Żegiestowa, gdzie czekała na 
niego żona i dwaj synowie. 
Niestety żona pana Edwarda 
wkrótce zmarła. Po jej śmierci 
pułkownik wrócił na Węgry        
i odszukał swoją 
wybawicielkę. Historia 
skończyła się szczęśliwie, bo 
pani Maria została żoną 
pułkownika i zamieszkali 
w Żegiestowie. W 1935 roku 
założyli Szkołę Podstawową 
w Żegiestowie.  Pierwsza 
szkoła miała swoją  siedzibę  
w Zamku. 

Jest też inna wersja tej 
miłości opisana przez panią 
Irenę Dutkę. Według niej pani 

Maria była sprzątaczką 
w Zamku i tak poznała 
pułkownika. Zakochali się 
w sobie i pobrali. Zamieszkali 
w Zamku. Oprócz tego, że 
założyli szkołę, to pani Maria 
była także dobrodziejką 
kościoła w Zdroju. Miała 
w nim swoją ławkę – pierwsza 
przy ołtarzu , po prawej 
stronie. Do dnia dzisiejszego 
widnieje na tej ławce złota 
tabliczka informująca, do 
kogo ławka należała. Pani 
Maria zapraszała do ławki 
dzieci. Niestety , gdy usiadł 
w niej ktoś dorosły, pukała 
laseczką w tabliczkę, dając 
do zrozumienia, że nie jest 
mile widziany. Takie 
zachowanie założycielki 
szkoły świadczyło o tym, że 
uwielbiała dzieci i to one były 
uprzywilejowane. 
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