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Z ŻYCIA                        
SZKOŁY 

 

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach 

 Nr 2 listopad, grudzień 2014r. 

               Oddajemy w ręce czytelników drugi ner naszej Gazetki Szkolnej. W tym numerze 

zobaczycie więcej reportaży, zabawy i humoru. Mamy nadzieję, że wzbudzi waszą 

sympatię. 

Święto Niepodległości 

11 listopada obchodzimy Święto 

Niepodległości. W 1795r. Polska została 

podzielona przez 3 zaborców: Rosję, Prusy 

i Austrię. Na 123 lata zniknęła z mapy 

Europy. Polacy zorganizowali 2 powstania: 

listopadowe w 1830r. i styczniowe w 

1863r. Niestety oba powstania zakończyły 

się klęską, lecz patrioci nie poddawali się. 

Jan Henryk Dąbrowski utworzył Legiony 

Polskie we Włoszech. 11 listopada 1918r. Polacy rozbroili zaborców i przekazali władzę Józefowi 

Dąbrowskiemu. Po 123 latach niewoli Polska powróciła na mapy Europy. 

Talenty literackie naszych koleżanek i kolegów 

Sposób na nudę - opowiadanie  

Moim sposobem na nudę jest między innymi słuchanie piosenek, gra na gitarze, czyli 
wszystko związane z muzyką. 

Gdy się nudzę idę do swojego pokoju i słucham muzyki. Włączam piosenki moich 
ulubionych wykonawców mi. David Guetta, Margaret, Łukasz Bęś, Dawid Podsiadło. Często 
chodzę na nogach ze szkoły, do kościoła, na różne spotkania i grupy, wtedy szybciej leci czas 
z muzyką. 

Długo zbierałam pieniądze, by kupić sobie jakiś instrument. Wybrałam gitarę, lecz 
była droga. Poprosiłam rodziców, aby dołożyli mi pieniędzy do zakupu. Teraz chodzę do 
szkoły na lekcje gitarowe. W wolnych chwilach ćwiczę grę, by nie pomylić się przy innych. 
Bardzo lubię dźwięk gitary i grać na niej. 
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Moim zajęciem w wolnym czasie jest również gra np. w „Scrabble”. Gram w nie z 
rodzicami i siostrą. Zajmuje dużo czasu, więc rozkładam je tylko w niedziele. 

Lubię karty. Gram w nie z dziadkiem i babcią, a czasami z kuzynką, wujkiem lub 
siostrą. Podoba mi się ta gra, ponieważ trzeba najpierw pomyśleć, jaki dać ruch, a dopiero 
później wyłożyć kartę. 

Gdy przyjeżdżają do mnie kuzynki, to wyciągam „Twistera”. Wszyscy lubimy tę 
zabawę, bo można się pośmiać z osób grających. 

W lecie często chodzę na dwór i gram w siatkę z siostrą, jeżdżę na rolkach z kuzynką 
lub jeżdżę spotkać się z koleżankami do Skate Parku. Bardzo lubię spędzać czas z jakąś osobą. 
Samej jest smutno i nudno. W kilka osób rzeczy nie mające sensu robią się śmieszne.  

Opracowała: Zuzanna Trojnar 

 

Wywiad z leśnikiem Januszem Sobusiem cz.1 

- Dzień dobry. Nazywam się Anna Grocholska. 

Jestem uczennicą kl. IV b Zespołu Szkół im 

Adama Mickiewicza w Białobrzegach. Czy 

zechciałby mi Pan opowiedzieć, na czym polega 

praca leśnika? 

- Dzień dobry. Nazywam się Janusz Sobuś i jestem 

leśniczym w Leśnictwie Korniaktów.  

Z przyjemnością opowiem ci o swojej pracy. 

-Jaką powierzchnią lasów pan zarządza? 

- Leśnictwo w Korniaktowie wchodzi w skład 

Nadleśnictwa Leżajsk. Powierzchnia, którą 

zarządzam wynosi 1108,14 ha lasów. 

-Wyznaczenie granic tak dużego obszaru nie jest 

łatwe, zwłaszcza gdy wokół gęstwina drzew.  

W jaki sposób określa Pan miejsca w lesie? 

- Granice między leśnictwem są wyznaczone zazwyczaj kompleksami leśnymi; jeśli 

kompleksy leśne są zwarte, to podział leśnictw odbywa się po liniach podziału 

powierzchniowego (drogach). Dodatkowo dzisiaj do pracy posiadamy mapy numeryczne i 

nawigacje GPS. Obowiązkowo zakopane są także na stałe słupki geodezyjne. Jeżeli 

graniczymy z terenami prywatnymi, a w szczególności z gruntami rolnymi, to wówczas 

granice są widoczne - wyznaczają je rowy graniczne. 

- Główną funkcją lasu jest dostarczanie drewna. Na jakiej podstawie wyznacza Pan 

drzewa do wycinki? 

- Gospodarka leśna w szczególności opiera się na dziesięcioletnim planie urządzania lasu, w 

którym wyszczególnione są wszystkie zabiegi dotyczące danego leśnictwa. Ja, jako leśniczy 

obserwując las, decyduję o tym, gdzie i kiedy wchodzimy z danym zabiegiem.  
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Usuwanie drzew zależy od fazy rozwojowej drzewostanu. W młodym lesie do (20 lat), 

stosujemy zabiegi czyszczeń wczesnych i późnych, oparte na selekcji negatywnej, usuwamy 

drzewka chore, wadliwe (krzywe, uszkodzone), niepożądane w składzie gatunkowym danej 

uprawy. W drzewostanach trzebieżowych stosujemy Polską Trzebież Selekcyjną, dzieląc 

drzewa na trzy kategorie: drzewa dorodne, pożyteczne i szkodliwe. Wyznaczając drzewa do 

wycinki wyznaczamy drzewa szkodliwe zachowując zasadę, że jedno, w szczególnych 

przepadkach dwa drzewa szkodliwe przy jednym drzewie dorodnym. Drzewa do wycinki 

zaznaczmy farbą białą lub pomarańczową. 

-W jaki sposób zwalcza Pan niepożądane wycinki choinek w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia? 

- Co roku prowadzona jest ,,Akcja Choinka”, która polega na szczegółowej kontroli służb 

leśnych i policji. Dodatkowo leśnicy w dni wolne od pracy kontrolują drzewostany świerkowe 

i jodłowe. Wychodzimy również naprzeciw potrzebom i zakładamy plantacje choinkowe, 

gdzie można zakupić drzewko świąteczne. 

-Jakie zwierzęta można spotkać w tutejszych lasach? Skąd Pan wie o ich istnieniu i 

liczebności? 

-Teren leśnictwa zamieszkują duże ssaki zaliczane do jeleniowatych, jak: łoś, daniel, jeleń, 

sarna, także dzik, lis, kuna, borsuk, zające i bażanty. Podczas wykonywania obowiązków 

niejednokrotnie spotykam różnorodne gatunki, a o ich liczebności świadczą tropy, które 

pozostawiają zwierzęta. Tropy najbardziej widoczne są na śniegu. 

Na terenie leśnictwa znajduje się kompleks stawów rybnych, na których można 

spotkać, bobry, wydry, łabędzie, kaczki, czaple, żaby, zaskrońce. 

- Na które gatunki zwierząt można polować i kto się tym zajmuje? 

- Zwierzęta, na które można polować określa lista zwierząt łownych. Każdy gatunek, który 

jest wciągnięty na listę zwierząt łownych posiada swój okres ochronny i okres polowań. 

Polowania na te gatunki odbywają się z wcześniej przeprowadzoną inwentaryzacją i 

ustaleniem limitu odstrzału. Odstrzałem zwierzyny zajmują się myśliwi zrzeszeni w koła 

łowieckie. 

Na tym terenie działa koło Łowieckie ,,Kuropatwa” Żołynia, którego jestem członkiem. 

-W jaki sposób leśnicy opiekują się zwierzętami w okresie zimowym? 

- Zima to trudny czas dla zwierząt. Na terenie leśnictwa znajdują się paśniki, którymi 

opiekują się myśliwi oraz leśnicy. Gdy pokarm jest niedostępny, wykładane jest siano, 

kiszonka, buraki i owies. Obok paśników znajdują się także lizawki, które dostarczają 

niezbędnych mikroelementów. 

Dodatkowo w lesie znajdują się poletka produkcyjne, jak również poletka żerowe i pasy 

zaporowe. Pasy zaporowe są wykorzystywane w szczególności w okresie letnim w celu  

zatrzymania zwierząt w lesie i zmniejszenia szkód w uprawach rolnych. Leśnicy w okresie 

zimowym wykładają drzewa zgryzowe, aby zminimalizować szkody w uprawach leśnych. 

- Jakie ptaki żyją w tutejszym lesie i czy Pan opiekuje się nimi? 
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- Można tu spotkać między innymi dzięcioły, sowy, słonki, sójki, kukułki,  wilgi,  sikory,  

rudziki,  kowaliki  i wiele innych ptaków śpiewających. Dla wielu z nich mamy 

przygotowane budki lęgowe na drzewach. Znajduje się tu również kilka budek dla sów oraz 

nietoperzy. 

Raz w roku dokonujemy przeglądu i naprawy budek. Są to budki trocinowe, betonowe oraz 

drewniane. Budki drewniane często są niszczone przez dzięcioły - na te zwracamy więc 

szczególną uwagę. 

Sprawdzamy również czy są zasiedlane. Sukcesywnie zwiększamy ich ilość szczególnie przy 

nowo zakładanych uprawach leśnych, ponieważ ptaki są największymi sprzymierzeńcami 

lasu. 

Wywiad przeprowadziła Anna Grocholska 

 

Kącik książki 

                               „Ten Obcy ” Irena Jurgielewiczowa 

 Akcja powieści rozgrywa się w osadzie Olszyny. Obok tej wsi 

płynęła rzeka Młynówka, na której po powodzi powstała 

wyspa połączona z brzegiem jedynie poprzez przewrócone 

drzewo. Wyspa stała się miejscem spotkań czworga dzieci: 

Mariana Pietrzyka, Julka Milera (ciotecznych braci) oraz Pestki 

Ubyszówny i Uli Zalewskiej. O tej kryjówce nikt nie wiedział, 

dlatego wielkie było ich zdumienie, kiedy dowiedzieli się, że 

tam ktoś był… Książka bardzo mi się spodobała. Było wiele 

przygód i śmiesznych sytuacji. Polecam do przeczytania. 

Opracowała: Anna Brzuzan 

 

Zawody w piłkę ręczną dziewcząt oraz chłopców 

26 listopada odbyły się zawody dziewcząt. Wzięło 

w nich udział 5 drużyn: Korniaktów płn., Budy 

Łańcuckie lewe, Wola Dalsza, Białobrzegi lewe  

i Białobrzegi prawe. Toczyła się zacięta walka 

pomiędzy każdymi drużynami. Wygrały dziewczęta ze 

szkoły w Budach Łańcuckich (lewa), drugie miejsce 

zajęła drużyna dziewcząt z naszej szkoły, a trzecie  

z Woli Dalszej. Pierwsze miejsce było nagrodzone 

pucharem i piłką do gry w piłkę ręczną. Wszyscy byli z nich dumni. 
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Zawody chłopców odbyły się 2 grudnia przyjechało na nie trzy drużyny. Udział wzięły 

szkoły z Korniaktowa płn., Woli Dalszej, Bud Łańcuckich lewych i czwartą drużyną były 

Białobrzegi prawe, czyli gospodarze. Każda drużyna walczyła o pierwsze miejsce, ale zdobyła 

je najlepsza, czyli ZS w Woli Dalszej. Wszyscy przygotowywali się przez kilka miesięcy, by 

wypaść jak najlepiej. Nasi chłopcy zajęli trzecie miejsce. Kibice dopingowali cały czas. 

 

Święty Mikołaj 

          5 grudnia w szkole odwiedził naszą szkołę Święty 

Mikołaj wraz z elfami i aniołkami. Każdego kogo spotkał 

obdarował słodkościami, nikt tego dnia nie został pominięty. 

 

 

Światełko Betlejemskie  

        14 grudnia harcerki z naszej szkoły wraz  

z drużynami naszej gminy wyruszyły do 

Krakowa po Światełko Pokoju. Na Wawelu  

o godzinie 16:00 odbył się apel harcerski, w 

którym uczestniczyło 1038 harcerzy oraz skauci 

z Ukrainy. Z Wawelu harcerze przemaszerowali 

do Kościoła Mariackiego na mszę świętą, po 

której komendantowi naszej drużyny zostało 

przekazane Światełko Pokoju. Przed wigilią 

zostanie podarowane instytucjom  w naszej 

gminie. 

Święto Szkoły 

 18 grudnia odbyły się uroczyste 

obchody Święta Szkoły. Składa się  

z dwóch części. Pierwsza poświęcona 

jest patronowi naszej szkoły Adamowi 

Mickiewiczowi, a druga Świętom Bożego 

Narodzenia.  

 
 
Redakcja: Anna Brzuzan,  
Zuzanna Trojnar,  
Weronika Maczuga. 


