
 
Kolorowe bazie 

  
W Wielkanocny dzień do domu 

przyszły białe bazie w gości, 

by pisankom po kryjomu 

kolorów zazdrościć. 

  

Bo ich nie pomalowano, 

nikt o baziach nie pamiętał, 

choć tez pragną na Wielkanoc 

przywdziać strój od święta. 

 Nie chcą się już dłużej bielić, 

chcą w zieleni żyć, w purpurze! 

Czyż są gorsze aniżeli 

zwykłe jajko kurze? 

  

Aż z lusterka przyfrunęła 

malusieńka, śmieszna tęcza. 

Zaraz wzięła się do dzieła, 

by je poupiększać. 

J. Ficowski 

Z okazji Świąt Wielkanocnych,  
składamy wszystkim Czytelnikom najlepsze 
życzenia, by uśmiech i wiosenny optymizm 

towarzyszyły Wam każdego dnia. 
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 13 stycznia odbyła się zaba-

wa choinkowa. 

14 stycznia graliśmy z Wielką 

Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
Wolontariusze naszego sztabu 
zebrali ponad 4 tysiące złotych.  

31 stycznia uczniowie klas 

trzecich pisali próbny egzamin 
gimnazjalny, który miał na celu 
pokazanie gimnazjalistom, jak 
będzie wyglądać właściwy test, 
jak również uświadomić im, 
w jakim stopniu opanowali wie-
dzę.  

6 lutego odbył się apel klasy 

IVB. Uczniowie przybliżyli swoim 
koleżankom i kolegom tematykę 
okresu poprzedzającego święta 
Bożego Narodzenia.  

9 lutego uczniowie klasy 5b 

odbyli wycieczkę do kina na film 
„Cudowny chłopak”. 

13 lutego klasa IIA zaprezen-

towała przedstawienie „Motywy 
antyczne w kulturze polskiej 
i europejskiej”.  

19 lutego odbyła się  trzecia 

edycja Powiatowego Konkursu 
Wiedzy o Żołnierzach Wyklę-
tych. Drugie miejsce zajęła 
uczennica klasy IIIB Martyna Gę-
siarz. 

W dniach 23-25 lutego  z oka-

zji Dnia Myśli Braterskiej, zwią-
zanego z urodzinami założyciela 
Skautingu – Roberta Baden-
Powella oraz 25-lecia działania 
ZHR na Ziemi Płockiej nasze śro-
dowisko harcerskie wzięło udział 

w weekendowym biwaku, odby-
wającym się w 3 LO w Płocku.  

24 lutego  oglądaliśmy na scenie 

Teatru Wielkiego w Łodzi operę 
"STRASZNY DWÓR".  

Od  26 lutego nasza szkoła może 

cieszyć się nowym wyposażeniem 
pracowni komputerowej i bibliote-
ki szkolnej. Fundusze na realizację 
tego zadania przekazała Gmina 
Szczawin Kościelny.  

27 lutego  w ramach cyklu apeli 

„Kultura polska na tle tradycji 
śródziemnomorskiej” klasa VIIB 
zaprezentowała zebranym przed-
stawienie „Antyczne korzenie wi-
dowisk teatralnych”.  

2 marca w hali MOSiR Gostynin 

rozegrano Mistrzostwa Powiatu 
Szkół Gimnazjalnych rocznik 2002-
04 w siatkówce dziewcząt i chłop-
ców.  I miejsce zajęła drużyna 
dziewcząt uzyskując prawo gry 
w zawodach rejonowych. 

5 marca dwoje uczniów naszej 

szkoły odebrało nagrody w regio-
nalnym literacko – plastycznym 
konkursie „Brzechwoklasa” organi-
zowanym przez Bibliotekę Pedago-
giczną i Szkołę Podstawową nr 20 
w Płocku. Praca Michaliny Sarzały 
uczennicy klasy III a zajęła I miejsce 
w kategorii klas I – III, a makieta 
wykonana przez Kacpra Stępniaka 
ucznia klasy VII a uzyskała wyróż-
nienie w kategorii klas IV – VII.  

6 i 7 marca w hali sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 3 rozegra-
no XX Mistrzostwa Powiatu w mini 
siatkówce szkół podstawowych. 

Szczawińscy siatkarze zdomino-
wali rywalizację 2 – osobowych 
zespołów, zwyciężając zarówno 
wśród dziewcząt jak i chłopców. 
Najlepsze pary w powiecie to: 
Oliwia Kopeć i Sandra Borkowska 
oraz Karol Wasilewski i Jakub 
Szczepaniak.  

7 marca zostały ogłoszone wy-

niki testu przeprowadzonego 
1 lutego w Zespole Szkół Ekono-
miczno-Kupieckich w Płocku 
w ramach etapu rejonowego 
K o nk urs u  T e m a ty c z ne go 
"Protesty czerwca 1976 r.- drogą 
do wolności". Do etapu woje-
wódzkiego, zapowiedzianego na 
12 kwietnia zakwalifikowała się 
Izabela Morawska.  

13 marca klasa VIIA zaprezen-

towała apel „Język polski wśród 
języków europejskich”.  

20 marca zostały zorganizowa-

ne warsztaty plastyczne. Zaję-
cia odbywały się w bibliotece 
w dwóch grupach wiekowych.  

21 marca uczniowie szkoły 

z entuzjazmem powitali pierwszy 
dzień wiosny.  Świętowaliśmy w 
trzech grupach wiekowych: I-III, 
IV-V  i VI—III gimmnazjum 

Marzec— wzięliśmy udział 

w konkursie „EkoMonster, które-
go zadaniem było zbudowanie, 
w drodze klasowej pracy zespoło-
wej, potwora/maszyny – Eko-
Monstera, który jest uosobie-
niem czterech kluczowych rodza-
jów zanieczyszczeń powietrza.  

Natalia Rzeźnicka 
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Nie tak dawno wypoczęci 

i z wielkimi planami dotyczącymi 

nauki i pracy na najbliższy se-

mestr witaliśmy się z okazji roz-

poczęcia roku szkolnego. Zanim 

się obejrzeliśmy minęło kilka 

miesięcy i przyszedł czas na pod-

sumowanie osiągnięć uczniów  

w pierwszym półroczu roku 

szkolnego 2017/2018.  

W wyniku klasyfikacji półrocznej 

uczniów klas IV – II gimnazjum 

naszej szkoły najlepsze pod 

względem średniej ocen  okazały 

się klasy: 6B, 5A, i IIIB.  

Na kolejnych miejscach uplaso-

wały się klasy: 4A i 7B – 3,59; VB 

– 3,58; 6A – 3,44; 4B – 3,38; IIIA 

– 3,33; VIIA – 3,18; IIA – 2,91; IIB 

– 2,85 

Frekwencja w I półroczu roku 

szkolnego 2017/2018 była dosyć 

niska i w skali szkoły tylko nie-

znacznie przekroczyła 90%. Najczę-

ściej do szkoły uczęszczali ucznio-

wie klas: 7B -  95,18%;  VIB – 

94,15% i IVA – 94,02%. Najrzadziej 

w szkole pojawiali się uczniowie 

klasy IIIB – 85,02%. 

100% frekwencją mogą pochwalić 

się uczniowie:  

Jakub Ciesielski, Filip Głogulski, 

Adrian Lewandowski –  z klasy 4A; 

 Oliwia Gontarek, Antoni Rembow-

ski z klasy 5B;  

Zuzanna Żakieta z klasy 6a;  

Aleksander Majchrzak, Hubert Ro-

gacki z klasy 6B;  

Agata Gęsiarz z klasy 7A;  

Zuzanna Chodorowska, Oliwia 

Cierpikowska,  Daria Fortuna z kla-

sy 7B;  

Katarzyna Marciniak i Konrad Za-

rębski z klasy IIA; 

Kacper Radecki z klasy IIB gimna-

zjum. 

Co prawda świadectw z wyróżnie-

niem nie przyznaje się w pierw-

szym półroczu, ale gdyby tak było 

otrzymałoby je 17. uczniów, któ-

rych średnia ocen wynosi co naj-

mniej 4,75. 

 W pierwszym półroczu uczniowie 

naszej szkoły z dużym powodze-

niem brali udział w różnorodnych, 

pozaszkolnych konkursach.  Iza 

Morawska zdobyła II miejsce 

w konkursie zorganizowanym 

przez Muzeum Wsi Mazowieckiej 

w Sierpcu „Szopka Betlejemska. 

Dzieło sztuki z surowców natural-

nych i wtórnych”. Izabela wyko-

nała  malowidło na desce, przed-

stawiające narodzenie Jezusa.  

Cztery uczennice naszej szkoły 

wzięły udział w II Międzyszkolnym 

Konkursie Kolęd i Pastorałek "Hej 

kolęda, kolęda", który odbył się 

w Szkole Podstawowej w Tręb-

kach. I miejsce w kategorii klas I-

III zdobyła uczennica klasy IIIA - 

Patrycja Gajewska, natomiast Oli-

wia Cierpikowska i Kaja Strzał-

kowska, uczennice klasy VII B za-

jęły ex aequo III miejsce w kate-

gorii klas IV-VII. W tej samej kate-

gorii wyróżnienie otrzymała Na-

dia Kowalska uczennica klasy VI 

A. 

Naszą szkoła otrzymała tytuł  wi-

cemistrza w XIII edycji Powiato-

wego Konkursu Ekologicznego 

„Chrońmy środowisko odzyskując 

surowce wtórne” w kategorii 

zużyte baterie. Z uzyskanych 

środków został doposażony ga-

binet pedagoga szkolnego. No-

we gry planszowe, układanki 

oraz materiały interaktywne z 

pewnością będą dobrze służyły  

dzieciom i młodzieży. 

 

Zestawienie wyników nauczania 

na zakończenie pierwszego półrocza 
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Uczniowie szkoły podstawowej, których średnia ocen wynosi 4,75. 

Średnie ocen z przedmiotów 

Najlepszym gratulujemy osiągniętych wyników, a tym którzy „przysnęli” w I semestrze, życzymy rychłego 
przebudzenia i dołączenia do grona uczniów szczycących się wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi. 

Małgorzata Rędzikowska 
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Co nowego u harcerzy i zuchów? 

Nasze środowisko nie próżnuje! 

Harcerki podzieliły się na trzy 

zastępy: Regem – z zastępową 

Patrycją Pastuszko, Auxilium – 

z zastępową Gabrysią Izydorczyk 

oraz Strenuis – z zastępową Klau-

dią Nowak. 

Wiele z nas otworzyło stopnie, 

głównie Ochotniczki, Starszej 

Tropicielki i Samarytanki. Raz 

w tygodniu każdy z zastępów 

ma swoją zbiórkę, a raz w 

miesiącu jest zbiórka całej 

drużyny. Dołączyło do nas 

wiele nowych osób. Uczestni-

czyliśmy w biwaku DMB a 16-

18 marca zorganizowaliśmy 

biwak naszego środowiska. 

W bliskiej przyszłości planuje-

my wyjazd do Warszawy. Na 

ostatnim biwaku powołano 

Pierwszą Próbną Szczawińską 

Drużynę Harcerzy z drużyno-

wym Albertem Dyną. Harcer-

ki Klaudia Nowak, Klaudia 

Bielecka, Ola Szewczyk i Oli-

wia Cierpikowska uczestniczą 

w kursie na zastępowe. Skła-

da się on z 3 etapów. Pierwszy z 

nich odbył się 9-11 marca, zaś 

kolejne odbędą się już w kwiet-

niu. Wiele się nauczyłyśmy i wró-

ciliśmy bardzo zadowolone. Faj-

nie, że oprócz harcerzy pojawiły 

się również zuchy. Zajmuje się 

nimi dh Elżbieta Kowalska. Dzieci 

świetnie się bawią i zyskują no-

we umiejętności. Zachęcam do 

przeczytania sprawozdania o 

Dniu Myśli Braterskiej i o wspól-

nym szkolnym biwaku. 

Biwak: 16-18 marca 
W weekend od 16 do 18 marca 

odbył się biwak środowiska szcza-

wińskiego w naszej szkole. Spotka-

liśmy się wspólnie, tj. harcerki He-

dvigis, harcerze oraz zuchy i zu-

chenki. O 18 wszyscy rozgościliśmy 

się w salach. Następnie odbył się 

apel, na którym dh Albert Dyna 

opowiedział o naszym pobycie 

i sprawdził umundurowanie. Na-

stępnie spotkaliśmy się razem na 

świeczkowisku, odśpiewaliśmy pio-

senki i wysłuchaliśmy gawędy do-

tyczącej najważniejszych wartości 

w życiu. Tuż po tym, każda grupa 

wróciła do swoich zadań i świetnie 

się bawiliśmy. Harcerki szukały ko-

pert z życiorysem Olgi Drahonow-

skiej - Małkowskiej, i musiały roz-

szyfrować informację alfabetem 

Morse'a. Wieczorem po kolacji po-

dzieliliśmy warty nocne. Tej nocy dh 

Elżbieta Kowalska – zajmująca się 

zuchami zdobyła mundur. Warty 

przebiegły szybko i zabawnie. Ich 

zadaniem było przede wszystkim 

strzeżenie mundurów, by nie zabra-

ła ich inna grupa. W sobotę miał 

odbyć się wyjazd do Warszawy, by 

zwiedzić dokładnie stolicę, jednak 

musiał zostać przełożony, ze wzglę-

du na złe warunki pogodowe. Mimo 

tego po śniadaniu, umundurowaniu 

się i apelu, świetnie się bawiliśmy. 

Zuchy wraz z ich opiekunami mieli 

swoje gry i zajęcia. Później ćwiczyli-

śmy piosenki i poszliśmy grać w siat-

kówkę. Tego dnia na uroczystym 

apelu z przybyłymi gośćmi, m.in. 

hufcowym Damianem Wierkiewi-

czem, powołano 1. Próbną Szcza-

wińską Drużynę Harcerzy z drużyno-

wym Albertem Dyną.  
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Zastępowymi zostali: dh Hubert 

Rogacki i Damian Czerwiński. Póź-

niej odbył się turniej piłki siatko-

wej między harcerzami, a przyby-

łymi gośćmi. Wygrali nasi harce-

rze. Gratulujemy! Oprócz tego 

zorganizowano turniej wiedzy o 

harcerstwie, który wygrały dh. 

Patrycja Pastuszko i Natalia 

Rzeźnicka. Brawo! Kolejna noc 

minęła szybko. W niedzielę, po 

pysznym śniadaniu, posprząta-

niu oraz umundurowaniu się, 

wszyscy wspólnie udaliśmy się 

na Mszę Świętą. Po niej zakoń-

czył się nasz biwak. Wszyscy w 

kręgu pożegnaliśmy się i odbie-

rając swoje rzeczy, wróciliśmy 

do domów, zadowoleni i pełni 

wrażeń. 

DMB 
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej, 

związanego z urodzinami założy-

ciela Skautingu – Roberta Baden-

Powella nasze środowisko harcer-

skie wzięło udział w weekendo-

wym biwaku (23-25 lutego), odby-

wającym się w 3 LO w Płocku. Jest 

to święto wszystkich harcerzy, 

harcerek oraz zuchów. 22 lutego 

każdy z nich idzie do szkoły, pracy 

czy gdziekolwiek w swoim mundu-

rze i godnie reprezentuje przyna-

leżność do Związku Harcerstwa. 

Oprócz tego w sobotę ZHR obcho-

dził 25-lecie działania harcerstwa 

na Ziemi Płockiej.  

Pierwszego dnia biwaku, tuż po 

dotarciu do liceum, rozgościliśmy 

się w klasie, którą dostaliśmy na 

czas zlotu. O 18 udaliśmy się na 

uroczysty apel, na którym dowie-

dzieliśmy się podstawowych spraw 

dotyczących pobytu, m.in. poznali-

śmy wszystkich odpowiedzialnych 

za różne sprawy związane z biwa-

kiem. Później była kolacja, a po 

niej wszyscy na sali gimnastycznej 

świetnie bawili się dzięki zabawom 

przygotowanym przez druhnę Mo-

nikę Borkowską. Nauczyliśmy się 

nowego pląsu o jeansach, ciągnęli-

śmy linę. Zmęczeni dość szybko 

zasnęliśmy. Następnego dnia, 

w sobotę, przewidzianą na grę 

w terenie, wstaliśmy wcześnie i po 

śniadaniu, rozgrzewce i przywita-

niu dnia, udaliśmy się drużynami 

do auli, w której omówiliśmy jej 

zasady. Gra składała się z trzech 

etapów: pierwszy - polegał na zdo-

byciu sześciu punktów i wykonaniu 

zadań na terenie szkoły i Płocka. 

Mieliśmy do czynienia z gotowa-

niem „obiadu” w lesie, mając tylko 

zapałki, menażkę, wodę, maka-

ron i sos, ze strzelaniem do celu, 

wdrapywaniem się na drzewo 

oraz z pierwszą pomocą. Podczas 

drugiego etapu zdobywaliśmy 

punkty grając w grę Taboo, nato-

miast zadaniem trzeciego etapu 

było napisanie listu do harcerzy 

przeszłości lub przyszłości. Har-

cerki postanowiły napisać go do 

przyszłościowych harcerzy, po-

sługując się wieloma cytatami. 

Wieczorem udaliśmy się na Mszę 

Świętą do Stanisławówki, pod-

czas której nasze dwie druhny – 

Ania Jagielska i Klaudia Bielecka 

wraz z harcerzami z innych dru-

żyn zaśpiewały w chórze. Po 

Mszy spotkaliśmy się na uroczy-

stym świeczkowisku, podczas 

którego usłyszeliśmy piękną ga-

wędę o początkach harcerstwa. 

Zaśpiewaliśmy wiele piosenek, a 

drużynowi przedstawili swoje 

drużyny.  
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Został również jako jedyny, odczytany list naszych druhen z gry terenowej, co było dla nas wielkim zaskocze-

niem i wywołało u nas ogromne szczęście. Następnego dnia, wyjechaliśmy o 9, przez co nie mogliśmy w pełni 

uczestniczyć w pożegnalnym apelu, ale druhny Ola Szewczyk i Patrycja Pastuszko zostały i wraz z drużynową 

Julią Giętką reprezentowały naszą drużynę. Okazało się, że nasze harcerki zajęły 3 miejsce w grze terenowej 

zlotu!   

Był to czas, spędzony w miłej atmosferze, zadumy, radości, śmiechu. Wszyscy bawiliśmy się świetnie na tego-

rocznym DMB. Jesteśmy pewni, że za rok również będziemy obecni! 

Klaudia Bielecka 

cy z klasy IVa wręczyli dziewczętom kubek, błyszczyk 
i kwiatka, dziewczęta z klasy IV b  dostały kwiatka oraz 
czekoladę, z klasy Va olejek do ust i lizaki, z klasy Vb 
notesiki z grawerem, z klasy VIa pomadkę do ust i la-
kier do paznokci,  z klasy VIb notesy i długopisy z pom-
ponem, z klasy VIIa dostały kwiatki i czekoladki, z klasy 
VIIb żelki i pomadkę do ust, z klasy IIa kubki,  z IIb 
kwiatka, słodycze i bransoletkę, z klasy IIIb otrzymały 
kwiatka oraz będzie organizowany wyjazd na kręgle 
a  klasa IIIa  wybrała wyjazd do kina. Jak widać w na-
szej szkole chłopcy  bardzo się postarali i nie było 
dziewczyny, która nie byłaby w jakiś sposób obdaro-
wana w tym dniu!  

Iza Morawska 

Jeśli zapytasz przypadkową osobę z czym kojarzy się 
8 marca, każdy prawdopodobnie odpowiedziałby, że 
z Dniem Kobiet. W tym dniu mężczyźni wręczają zna-
jomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, 
koleżankom kwiaty czy jakiś drobny podarunek. Skąd 
właściwie wziął się Dzień Kobiet i co upamiętnia ta 
data?  Jest to święto oddające wyraz szacunku dla 
ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Czy jest ono 
obchodzone w szczególny sposób w Polsce? W tym 
dniu mężczyźni masowo kupują kobietom kwiaty 
i upominki, zapraszają partnerki na miły wieczór 
wrestauracji bądź sami przygotowują kolację przy 
świecach. Postanowiłam sprawdzić, czy w naszej 
szkole również obchodzony jest Dzień Kobiet. Chłop-
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W tym roku, już dwudziesty szósty 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy odbył się 14 stycznia, gdzie 

Prezes Fundacji – Jurek Owsiak po-

stawił sobie cel zbiórki wyrównanie 

szans w leczeniu noworodków. Co 

roku w różnych miejscach w Polsce 

ale i na świecie organizowane są 

koncerty, festyny, festiwale, happe-

ningi oraz odbywają się różne im-

prezy kulturalne i sportowe. Trady-

cyjnie o godzinie 20:00 w miastach, 

gdzie gra WOŚP, następuje pokaz 

sztucznych ogni, czyli tzw. Światełko 

do Nieba. W tym roku nasza szkoła 

również wyraziła chęć udziału w tym 

przedsięwzięciu. Osiem dziewcząt 

z trzecich klas kwestowało przed 

i po mszach w różnych parafiach 

w okolicy, a Szefem Sztabu została 

p. Małgorzata Rędzikowska. Iza Mo-

rawska i Klaudia Bielecka zbierały 

datki w Szczawinie Kościelnym, Ania 

Jagielska i Zuzanna Garstka w Su-

serzu, Agnieszka Śmiałkowska i Klau-

dia Nowak w Trębkach a Ola Dą-

browska i Martyna Makowska 

w Gąbinie. Pomimo mroźnej po-

gody za oknem 

dziewczęta wy-

posażone 

w specjalne 

puszki, identyfi-

katory i to, co 

wyróżnia w tym 

dniu Wolonta-

riuszy – czerwo-

ne serduszka 

dzielnie zbierały 

pieniążki. Otrzy-

mały również 

od Prezesa Fundacji upominki: 

rękawiczki oraz szaliki – kominy, 

które bardzo przydały nam się 

w tym dniu.  Również w dniach 

11 i 12 stycznia przeprowadziły-

śmy taką 

zbiórkę w 

naszej szkole 

podczas 

przerw, 

gdzie naj-

wyższa kwo-

ta wrzucona 

za jednym 

razem do 

puszki wyno-

siła 200 zł! W 

niedzielę 

około godziny 16 zebraliśmy się 

w pokoju nauczycielskim aby po-

liczyć, ile udało nam się zebrać 

pieniędzy. Pomogli nam w 

tym:  p. Marianna Jędrzejewska 

i p. Marzenna Mroczkowska.  

I tak Iza Morawska  zebrała naj-

większą kwotę, bo aż 848,37 zł, 

Klaudia Bielecka 788,39 zł, Ola 

Dąbrowska 541 zł, Martyna Ma-

kowska 252,82 zł, Klaudia Nowak 

313,19 zł, Zuzia Garstka 431,08 zł, 

Ania Jagielska 779,27 zł aAgnieszka 

Śmiałkowska 374,96 zł.  Z licytacji 

Gadżetów WOŚP udało nam się 

zebrać 317,93 zł. Deklarowaną 

kwotę w tym dniu podaliśmy jako 

4329,08 zł. Choć nie udało nam 

się pobić rekordu z tamtego roku 

(ponad 5000 zł), bo zebraliśmy 

wspólnie 4480,65 zł. Ogólny wy-

nik udało  się pobić o 20 mln 

(suma zebranych pieniędzy w bie-

żącym roku to ponad 126 mln)! 

Dziękuję, w imieniu wolontariu-

szek wszystkim tym, którzy przy-

czynili się do zebrania takiej kwo-

ty! 

Izabela Morawska 
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2 marca 2018 roku w hali MOSiR 

w Gostyninie zostały rozegrane Mi-

strzostwa Powiatu 

Szkół Gimnazjalnych 

rocznik 2002 – 2004 w 

piłce siatkowej dziew-

cząt i chłopców, zor-

ganizowane przez Go-

styniński Szkolny 

Związek Sportowy. 

Drużyna dziewcząt w 

składzie: Lidia Opa-

trzyk, Klaudia Bielec-

ka, Aleksandra Bryl-

ska, Julia Strzałkow-

ska, Klaudia Józwik, 

Karolina Sobka, Mar-

tyna Makowska, Wiktoria Wolińska, 

Julia Milczarska oraz Zuzanna 

Józwik, przygotowana przez p. An-

drzeja Latoszka rywalizowała z Gim-

nazjum w Pacynie oraz Gimnazjum 

nr 2 w Gostyninie. Dziewczęta wy-

grały obydwa mecze: z  Gimnazjum 

w Pacynie  2-1 (18-25, 25-15,16-14) 

a z Gimnazjum nr 2 2-0 (25-17, 25-

18) i uplasowały się na pierwszym 

miejscu, co daje im możliwość do 

uczestnictwa w zawodach rejono-

wych, które odbędą się w kwiet-

niu. Chłopców przygotował p. 

Bernard Falkowski i wystą-

pili w składzie: Rafał Szym-

czak, Kamil Gronowski, 

Jakub Kowalski, Jakub 

Anioł, Kacper Wojtczak, 

Dominik Garstka, Dawid 

Domżał, Miłosz Furman, 

Marcin Kołodziejczyk, Da-

wid Kowalczyk, Bartłomiej 

Cichosz, Filip Adamski i 

rywalizowali z tymi samy-

mi szkołami, co dziewczę-

ta. Mecz z Gimnazjum nr 2 

wygrali 2-1 (25-17, 9-25, 

15-12), zaś z Gimnazjum w 

Pacynie przegrali 1-2 (25-23, 20-

25, 8-15), co dało im drugie 

miejsce. Serdecznie gratuluję 

wszystkim uczestnikom!  

Iza Morawska 

W dniach 6 i 7 marca w Szkole Podstawowej 
nr 3  w Gostyninie   odbyły się XX Mistrzo-
stwa w Mini Siatkówce  dziewcząt 
i chłopców.  Zawody rozpoczęły zmagania 
dwójek siatkarskich. Oliwia Kopeć — Sandra 
Borkowska,  Karol Wasilewski  -  Jakub Szcze-
paniak to dwa najlepsze zespoły w powiecie 
gostynińskim. Rozgrywki czwórek zostały 
zdominowane przez  gospodarzy. Ich drużyny 
zdobyły pierwsze miejsca zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców. Obydwie czwórki 
z naszej szkoły uplasowały się na drugim 
miejscu, a na trzecim stopniu podium stanęły 

zespoły z Pacyny. Opiekunami naszych drużyn by byli: p. Andrzej Latoszek i p. Bernard Falkowski. 

Nadia Kowalska 
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LAUREACI WIOSNARÓW 2018 

Wiosnar za najlepszą reżyserię — p. Marzena Krasnodębska 

Wiosnar za najbardziej oryginalny tytuł przedstawienia — klasa   VA 
Wiosnar dla najlepszej aktorki— Sandra Borkowska 
Wiosnar dla najlepszego aktora  -   Piotr Pietera 
Wiosnar za najlepszą charakteryzację i fryzurę — Anna Głogulska 
Wiosnar za najlepszy kostium— Daniel Lewandowski 
Wiosnar za najlepiej wykonaną piosenkę — Natalia Rzeźnicka 
Wiosnar dla najlepszego tancerza i  tancerki— Piotr Pietera i Sandra Bor-
kowska 
Wiosnar za najlepszy występ (zbiorowy) - klasa 
IVB 

 

 

Tradycyjnie, jak co roku obcho-

dziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. 

Atrakcyjnymi imprezami udo-

wodniliśmy, że warto ten szcze-

gólny dzień spędzić w szkole, 

a nie na wagarach.  

Świętowanie rozpoczęły klasy 

czwarte i piąte, które uczestni-

czyły  w bardzo atrakcyjnej uro-

czystości wręczania wiosennych 

nagród WIOSNARÓW 2018, 

podczas Festiwalu Bajek. By wy-

łonić zwycięzców, zostało po-

wołane jury w którym zasiedli: 

pan dyrektor Marian Żuchnie-

wicz, który pełnił funkcję prze-

wodniczącego, pan wicedyrek-

tor Jacek Ciesielski oraz przed-

stawiciel Samorządu Uczniow-

skiego Dawid Domżał. Kolejność 

występów została ustalona dro-

gą losowania.   Jako pierwsza 

wystąpiła klasa Va, która zilu-

strowała bajkę „Kraina lodu”.  

Następnie na scenie pojawili się 

aktorzy z klasy Vb, którzy zapre-

zentowali Kopciuszka. Jako trze-

cia wystąpiła klasa IVB, która 

zinterpretowała „Królewnę 

Śnieżkę”, a na koniec klasa IVA 

i bajka „Zaplątani”. Po burzli-

wych obradach, jury wyłoniło 

laureatów, którzy  otrzymali 

statuetki WIOSNARÓW 2018, 

nagrody rzeczowe oraz słody-

cze. Galę prowadziły: Klaudia 

Bielecka i Izabela Morawska. 

Małkosiowe Newsy 



Tuż po zakończeniu FESTIWALU 
BAJEK i gali  wręczania WIOSNA-
RÓW 2018  na małą salę gimna-
styczną wkroczyli uczniowie klas 
od VI do III gimnazjum. W ciągu 
trzech godzin lekcyjnych uczestni-
czyli oni w dwóch konkursach roz-
grywanych w ramach SUPER KLA-
SY: „Mamy pomysł” i „Quiz sporto-
wy”. Uczniowie i nauczyciele po-
dziwiali przedstawienia przygoto-
wane przez swoich kolegów i kole-
żanki. Oceną  zajęło się Jury złożo-
ne z wychowawców i przedstawi-
cieli uczniów każdej klasy. Najlep-
sza okazała się klasa IIIB, która za-
skoczyła pomysłowością, perfek-
cyjnym wykonaniem i interpreta-
cją „Czerwonego Kapturka”. Oglą-
dających zachwyciła Klaudia Bie-
lecka, która wcieliła się w postać 

Babci , podobnie jak Kamil Gro-
nowski, który zagrał tytułową po-
stać oraz niezawodny Kacper  
Wojtczak w roli Wilka.  

WYNIKI KONKURSU  

„MAMY POMYSŁ” 

Klasa III B — I miejsce 

Klasa II B — II miejsce 

Klasa III A — III miejsce 

Klasa IV A — IV miejsce 

Klasa VIIA — V miejsce 

Klasa II A — VI miejsce 

Klasa VII B — VII miejsce 

Klasa VI B — VIII miejsce 

Po krótkiej przerwie trzy-
osobowe zespoły każdej 
klasy rywalizowały w QUIZIE 
SPORTOWYM. Publiczność dziel-
nie dopingowała swoich przed-
stawicieli. Odpowiadający wy-
bierali po kolei pytania z każdej z  

dziewięciu kategorii:   

1– Rozpoznasz piłkarzy po ar-
tach? 

2– Czy rozpoznasz, jaką dyscypli-

nę uprawiają ci sportowcy? 

3—Polscy olimpijczycy — trochę 
historii. 

4 – Jak dobrze znasz polskie gwiazdy 
sportu? 

5— Sportowe pytania. 

6—Rozpoznasz skoczków po zdję-
ciach z młodości? 

7—Rozwiąż rebus. 

8—Najdziwniejsze dyscypliny spor-
tu. 

9—Sportowcy wszechczasów. 

Największą wiedzą sportową popi-
sali się uczniowie klasy IIB, zdoby-
wając 12 punktów i tym  samym zaj-
mując pierwsze miejsce. 

WYNIKI QUIZU SPORTOWEGO  

Klasa IIB — I miejsce 

Klasy III B  i VIB— II miejsce 

Klasy III A  i VIIB— III miejsce 

Klasa VIA — IV miejsce 

Klasa VIIA — V miejsce 

Klasa II A — VI miejsce 

Szkoda, że na kolejny taki dzień trze-
ba czekać cały rok.  

   Julia Bartosiewicz 
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Dlaczego wzięłam udział w konkur-

sie? Czy szczególnie interesuję się 

tym okresem w historii Polski? 

Wzięłam udział w konkursie o żoł-

nierzach wyklętych przede wszyst-

kim dlatego, że chciałam sprawdzić a 

zarazem poszerzyć swoją wiedzę w 

tej dziedzinie. Druga wojna światowa 

jest bardzo ważnym okresem w hi-

storii Polski, który budzi moje szcze-

gólne zainteresowanie. Być może, 

dlatego że jestem pełna podziwu dla 

naszych przodków, którzy ryzykowali 

swoje życie walcząc w obronie na-

szego kraju. Pozostawali wierni swo-

jej ojczyźnie, licząc się z tym że w 

każdej chwili mogą przepłacić to ży-

ciem. 

Czy uważam, że historia jest łatwa 

do nauczenia i co pomaga w jej zro-

zumieniu? 

Uważam, że historia nie jest najła-

twiejszym przedmiotem do naucze-

nia, ale to jak szybko sobie ją przy-

swajamy zależy indywidualnie od 

możliwości każdego z nas. W zrozu-

mieniu historii na pewno pomaga 

systematyczna i rzetelna nauka oraz 

chęć poszukiwania informacji w róż-

nych źródłach. 

Jak wyglądały moje przygotowania 

do konkursu? 

Moje przygotowania do konkursu 

odbywały się pod opieką pani Jadwi-

gi Wojtasiak. Odbyłam kilka spotkań 

podczas, których przybliżyłam sobie 

tamtejszy okres historii i sporządzi-

łam niezbędne notatki. Oczywiście 

nie obyło się bez nauki w domu, któ-

ra opierała się głównie na czytaniu 

wielu książek i przyswajaniu najistot-

niejszych wiadomości. 

Jak przebiegał konkurs i co było w 

nim najtrudniejsze? 

Po oficjalnym powitaniu pan Ma-

ciej Małecki wyjaśnił nam przebieg 

i zasady konkursu, po czym przy-

stąpiliśmy do testu składającego 

się z 30 pytań zamkniętych, na któ-

re należało udzielić odpowiedzi w 

ciągu jednej godziny. Do drugiego 

etapu zakwalifikowało  się pięcioro 

uczniów. Ostatnie zadanie polega-

ło na rozpoznaniu postaci znajdu-

jącej się na zdjęciu, opowiedzeniu 

o niej oraz odpowiedzi na wyloso-

wane pytanie i ewentualne pytania 

od komisji. Ostatnim punktem 

konkursu było ogłoszenie wyników 

i rozdanie nagród.  Dla mnie 

w konkursie najtrudniejszy był 

etap ustny, gdyż towarzyszył mi 

wtedy największy stres. 

W jakim kierunku chciałabym roz-

wijać swoją wiedzę w przyszłości? 

Czy będzie to historia? 

W przyszłości chciałabym rozwijać 

wiele umiejętności i poszerzać 

swoją wiedzę w różnych kierun-

kach. Na pewno historia będzie 

towarzyszyła mi cały czas jako 

moja największa pasja. 

Jaki przedmiot lubię najbar-

dziej i dlaczego? 

Jest to troszkę trudne pyta-

nie ,bo czuję się dobrze w wielu 

przedmiotach aczkolwiek histo-

ria jest przedmiotem, który 

szczególnie mnie interesował  

i interesuje, ponieważ nauka jej 

daje mi świadomość o tym, co 

działo się dużo wcześniej nie 

tylko w Polsce ale i na świecie. 

Dowiaduję się dużo o tym jak 

żyli nasi przodkowie, jak sobie 

radzili w kryzysowych sytu-

acjach i jak dążyli do poprawy 

swojego życia opanowując, od-

krywając i przyswajając coraz to 

nowsze techniki. Ucząc się hi-

storii możemy wyciągać wnioski 

i bardziej docenić to co mamy. 

Martyna Gęsiarz 
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Każdy z nas ma w swoim życiu ja-

kieś zainteresowania. Każdy z nas 

lubi co innego. Pasja jest czynno-

ścią, którą wykonujemy w wolnym 

czasie dla relaksu, łączy się ona ze 

zdobywaniem wiedzy i umiejętno-

ści w danej dziedzinie, wpływa 

ona silnie na kształtowanie naszej 

osobowości. Poprosiłam o rozmo-

wę Oliwię Kopeć z klasy Vb - jej 

pasją jest taniec. 

 Od jakiego czasu tańczysz?  

Tańczę od 7 lat  

Co cię zainspirowało do tańczenia, 

czy może byli to rodzice?  

Zawsze lubiłam tańczyć, a gdy by-

ła okazja to mama zaprowadziła 

mnie na zajęcia i mi się spodobało  

Jak dużo czasu poświęcasz na tre-

ning w ciągu tygodnia?  

Trenuję trzy razy w tygodniu. Dwa 

razy po 4 godziny w Szczawinie 

i raz  2 godziny w Łodzi  

Czy stresujesz się przed wystę-

pem?  

Przed wyjściem na parkiet jest 

lekka trema, ale gdy już wejdę na 

parkiet i zacznę 

tańczyć to czuję, 

że jestem w swo-

im żywiole i trema 

mija.  

Czy narzekasz na 

swojego taneczne-

go partnera i kto 

nim jest?  

Spędzamy ze sobą 

na sali treningowej bardzo du-

żo czasu i zdarzają się drobne 

nieporozumienia wynikające ze 

zmęczenia, ale z reguły się zga-

dzamy. Moim partnerem jest 

Mikołaj Osmolak. 

Z jakich osiągnięć tanecznych 

jesteś szczególnie dumna?  

Szczególnie dumna jestem 

z tego, że zostaliśmy półfinali-

stami mistrzostw Polski w Gra-

jewie, znaleźliśmy się w ósem-

ce najlepszych par w Polsce  

Czy bez problemu radzisz sobie 

z tańcem i szkołą równocześnie?  

Uważam, że daję sobie świetnie 

radę z dzieleniem szkoły i tańca, 

bo co roku zdaję z czerwonym 

paskiem na świadectwie. Wystar-

czy dobrze zorganizować sobie 

czas i wiedzieć co jest dla nas 

ważne  

Chciałabyś związać swoją przy-

szłość z tańcem?  

Tak, chciałabym swoje zdobyte 

umiejętności przekazywać innym 

dzieciom których pasją też jest 

taniec.  

Czy masz jakieś inne hobby poza 

tańcem?  

Bardzo lubię grać w piłkę siatko-

wą i śpiewać, ale moją największą 

pasją jednak i tak zostaje taniec. 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę i ży-

czę jak największej radości ze  

spełniania swojej pasji. 

Podsumowując pasja nie tylko 

rozwija naszą osobowość, dosko-

nali umiejętności i zapełnia wolny 

czas, ale również sprawia ogrom-

ną radość i powoduje, że chcemy 

wiązać z nią swoją 

przyszłość. Rozwijaj-

my więc swoje zain-

teresowania i próbuj-

my nowych rzeczy. 

Może któraś z nich 

okaże się naszym suk-

cesem? 

Klaudia Nowak 

MACIE JAKIEŚ PASJE? 
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Prelekcje 
19 stycznia  na zaproszenie p. Anny 
Rymarkiewicz w naszej szkole gościł 
starszy kustosz Muzeum – Zamku 
w Oporowie. Pan Andrzej Borucki 
uczniom klas piątych przybliżył tre-
ści związane ze sztuką starożytnych 
Greków i Rzymian natomiast 
uczniom klas drugich zaprezento-
wał temat: „Straszny dwór” Stani-
sława Moniuszki i polska kultura 
szlachecka.  Prelekcje uzupełnione 
prezentacjami multimedialnymi 
oraz stylizowanymi  rekwizytami 
wzbudziły duże  zainteresowanie 
zgromadzonych. 
 

,,Brzechwoklasa'' 
W grudniu nasz szkoła przystąpiła 
do projektu edukacyjnego pt. 
,,Brzechwoklasa” organizowanego 
przez Bibliotekę Pedagogiczną 
i Szkołę Podstawową nr 20 w Płoc-
ku. 
W ramach tego projektu w naszej 
bibliotece zostało zorganizowane 
wiele różnych zmagań w tym szkol-
ny konkurs plastyczny oraz Teatrzyk 
Pana Jana. W rywalizacji konkurso-
wej udział wzięli uczniowie klas I-III. 
Swój udział zgłosiło trzydzieścioro 
dzieci. Ostatecznie na konkurs 

wpłynęły 24 prace. 
Spotkanie z twórczością Jana 

Brzechwy rozpoczęli od przeanali-
zowania biografii poety. Ucznio-
wie zapoznali się z utworami 
zgromadzonymi w bibliotece 
szkolnej. Następnie indywidualnie 
wybrali jeden utwór i przez kolej-
ne tygodnie wykonywali do nich 
własne interpretacje. Nad ich pra-
cą czuwała pani bibliotekarka. 
Każda praca była inna, niepowta-
rzalna i świadczyła o plastycznej 
wrażliwości autora. 
 
,,Teatrzyk Pana Jana” 
Od 19 do 23 lutego nasza biblio-
tekarka p. Anna Rymarkiewicz 
odwiedzała klasy edukacji wcze-
snoszkolnej i zapraszała 
do udziału w mini teatrzy-
ku inspirowanym utwora-
mi Jana Brzechwy. Zain-
scenizowano między in-
nymi wiersze „Żuk”, 
„Brudas”, „Na straganie”, 
„Jajko”. Działania teatral-
ne wzbudziły w uczniach 
duże zainteresowanie. 
Angażując się w grę ak-
torską, wspaniale odda-
wali cechy postaci, w któ-
re się wcielali. W kreowaniu ról 
pomogły przygotowane rekwizy-

ty. Po skończonych występach arty-
ści zbierali zasłużone brawa. 

Warsztaty plastyczne 
20 marca dzięki życzliwości rady 
rodziców zostały zorganizowane 
warsztaty plastyczne. Zajęcia odby-
wały się w bibliotece w dwóch gru-
pach wiekowych. Najpierw swoje 
malarskie zdolności rozwijali 
uczniowie klas I – V, a potem mło-
dzież z klas VI sp – III gimnazjum. 
Nowatorską technikę malowania 
farbami akrylowymi na deskach 
zaprezentował pan Wojciech Symo-
łon. W związku ze zbliżającą się 
Wielkanocą – dominowały świą-
teczne motywy. Malowano głównie 
zające i pisanki, ale także urocze 
anioły. Dało się zaobserwować, że 
wraz z wiekiem rósł poziom cierpli-
wości w odniesieniu do uzyskania 
efektów, a przede wszystkim wzra-
stała precyzja twórczej pracy. Po-
wstały barwne obrazki, które posłu-
żą za wiosenną dekorację dziecię-
cych i młodzieżowych pokoi. Malar-
stwo przysporzyło uczestnikom 
warsztatów wiele radości i satysfak-
cji!  

Na podstawie strony internetowej szkoły 
opracowała Patrycja Marciniak 
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Marzec to czas, w którym wszy-

scy oczekują nadejścia wiosny 

i Świąt Wielkanocnych. Mimo 

niesprzyjającej pogody dzieci 

wraz z opiekunami ze świetlicy 

obserwowali przyrodę i wypatry-

wali oznak zbliżającej się wiosny.  

Sale świetlicowe również zmieni-

ły wygląd. Na gazetkach, półkach 

oraz oknach pojawiły się wiosen-

ne i świąteczne dekoracje.  

Można zobaczyć: wiosenne wi-

traże, koszyczki z kwiatami, jajka 

wielkanocne, króliki, baranki 

i karty świąteczne.  

Ostatnie półtora tygodnia przed 

świętami przeznaczone zostało 

na wyrób palm wielkanocnych 

i warsztaty ozdób ze sklejki. Ta-

kie zajęcia praktyczne pobudzają 

u dzieci kreatywne myślenie oraz 

poprawiają zdolności manualne. 

Nad estetyką i poprawnością wy-

robu palemek czuwają wycho-

wawcy świetlicy, natomiast 

w czwartek 22.03.2018r. warsz-

taty ozdób ze sklejki poprowadził 

p. Paweł Jędrzejczak. Podczas za-

jęć każdy uczestnik  skonstruował 

z gotowych elementów i skleił 

własnoręczną figurkę – Wielka-

nocne Zajączki.  

Ponadto wszyscy zapoznali się 

z techniką wykonywania drewnia-

nych ozdób i wskazówkami in-

struktora. Mogli 

również obejrzeć 

piękne dzieła ze 

sklejki.  

Oprócz samo-

dzielnie wykona-

nych, niepowta-

rzalnych dekora-

cji, uczniowie za-

brali ze sobą nie-

zapomniane wra-

żenia, pozytywną 

energię i nowe 

doświadczenia. 

Wykonane prace dzieci zabrały do 

domu. Zapewne staną się one mi-

łym elementem wielkanocnej de-

koracji domu, świątecznego stołu, 

albo oryginalnym prezentem. 

Patrycja Marciniak 
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 SZKOŁA JEST JAK  
FILM I TELEWIZJA! 

Geografia—Discovery Channel 

W-F—Szkoła Przetrwania 

Religia—Dotyk Anioła 

Chemia—Szklana Pułapka 

Fizyka - E=mc2 

Historia—Sensacje XX wieku  

Język polski —Magia Liter 

Muzyka—Jaka to Melodia? 

Lekcja wychowawcza  - Na każdy temat 

Poprawka—Stawka większa niż życie 

Nowy w klasie—Kosmita E.T 

Ostatnia ławka—Róbta co chceta  

Pan konserwator—McGyver 

Wyrywanie do Odpowiedzi—Losowanie LOTTO 

Wywiadówka—Z archiwum X 

Wakacje z rodzicami—Familiada 

Woźny—Strażnik Teksasu 

Korytarz szkolny-Ulica Sezamkowa 

Powrót taty z wywiadówki-Wejście Smoka 

Szkoła—Świat według Kiepskich 

——————————————————————- 

Zakład psychiatryczny.  
Pacjent chodzi po korytarzu ze szczoteczką do zębów 
na smyczy.  
Podchodzi do niego lekarz i pyta:  
- Jak się czuje pański piesek?  
- Jaki pies? To przecież szczoteczka do zębów!  
Lekarz biegnie do swych kolegów powiedzieć, że pa-
cjent wyzdrowiał.  
W tym momencie chory zwraca się do szczoteczki do 
zębów:  
- Te, Azor patrz, jak go wykiwaliśmy.  

———————————————————————- 

Żona do męża: - Zobacz, ja muszę prać, prasować, 
sprzątać, nigdzie nie mogę wyjść, czuję się jak Kop-
ciuszek. A mąż na to: - A nie mówiłem, że ze mną bę-
dzie Ci jak w bajce?  

——————————————————————— 

Jakie drewno ma głupie pomysły? - Porąbane  

 

Wiktoria Żabka 

Idzie turysta obok lasu i widzi Bacę, który rąbie 
drzewo tak, że aż wióry lecą.  
- Baco gdzieś się nauczył tak rąbać!?  
- Na Saharze.  
- Ale przecież to pustynia...  
- Teraz tak.  

————————————————————— 

Blondynka jedzie samochodem autostradą A2. Uda-
ło jej się włączyć radio i tam słyszy: "Podajemy waż-
ny komunikat dla kierowców jadących autostradą 
A2. Według wiarygodnych, przed chwilą otrzyma-
nych informacji, autostradą ową jedzie samochód 
w przeciwnym kierunku". Blondyna spogląda przez 
okno swojego samochodu i mruczy do siebie:  
- I to niejeden!  

——————————————————————- 

Przychodzi baba do lekarza: 
- Panie doktorze, dziękuję za wspaniałe leczenie. 
- Ależ ja leczyłem pani męża, nie panią! 
- Tak, tak, ale ja po nim wszystko dziedziczę...  

——————————————————————- 

W poczekalni siedziała kobieta z dzieckiem na ręku 
i czekała na doktora. Gdy ten wreszcie przyszedł, 
zbadał dziecko, zważył je i stwierdził, że bobas waży 
znacznie poniżej normy. 
- Dziecko jest karmione piersią czy z butelki? - spytał 
lekarz. 
- Piersią - odpowiedziała kobieta. 
- W takim razie proszę się rozebrać od pasa w górę.  
Kobieta rozebrała się i doktor zaczął badać jej piersi. 
Gdy skończył szczegółowe badanie, kazał kobiecie 
się ubrać i powiedział: 
- Nic dziwnego, że dziecko ma niedowagę. Pani nie 
ma mleka! 
- Wiem - odpowiedziała - jestem jego babcią, ale 
cieszę się, że przyszłam.  

—————————————————————— 

Zakonnica próbuje przejść przez ulicę, ale nikt nie 
chce się zatrzymać przed pasami. Nagle podbiega 
do niej grupka skinheadów, biorą ją pod ręce i dziar-
sko przenoszą na drugą stronę. 
Zakonnica zaskoczona -Dziękuję wam, dobrzy chłop-
cy! 
-Nie ma za co! Przyjaciele Batmana są naszymi przy-
jaciółmi!  


