
Jesienne liście 
  

Z tym jesiennym wiatrem 
tańczą sobie liście, 
tańczą sobie tańczą 
czerwone złociście. 
 
Z tym jesiennym wiatrem 
odtańczą daleko, 
i nie skończą tańczyć, 
aż za siódmą rzeką. 
 
Aż za siódmą rzeką, 
Aż za siódma górą, 
Aż je śnieg przykryje 
Grubą, białą chmurą. 

Ewa Szelburg - Zarembina 

Zdjęcie: Dominika Ambroziak 

Oddajemy do rąk czytelników pierwszy w bieżącym roku szkolnym, a trzeci 

w historii, numer naszej szkolnej gazetki. Praca nad redagowaniem czasopisma 

nie jest łatwym zadaniem. Wymaga ona przede wszystkim systematyczności 

i poświęcenia dużej ilości czasu. Nad ostatecznym kształtem każdego numeru, 

czuwa  sztab uczniów należących do koła redakcyjnego. Redakcję tworzą: 

Aleksandra Morawska, Julia Strzałkowska, Daria Budnicka, Dominika Ambroziak, 

Wiktoria Żabka, Natalia Rzeźnicka i Sebastian Lewandowski. Zaplanowaliśmy, iż 

w roku szkolnym 2018/2019 gazetka będzie miesięcznikiem, ukaże się 10 

numerów czasopisma. Każdy numer pisemka będzie zawierał stałe rubryki, m.in. 

informacje o tym, co dzieje się w szkole, kącik biblioteczny, literacki, filmowy 

i komputerowy.  Zamierzamy publikować uczniowskie wiersze, opowiadania, 

baśnie i reportaże, planujemy przeprowadzać wywiady. Pragniemy ilustrować 

gazetkę rysunkami lub zdjęciami wykonywanymi przez uczniów.  Naszym celem 

jest zdobycie jak największej liczby czytelników,  wierzymy, że nam się to uda. 

Małgorzata Rędzikowska 

Nagłówek artykułu wstępnego 

Tak było: 

 12.09—w 1921 r. urodził 

się Stanisław Lem, świato-

wej sławy pisarz science 

fiction. 

 24.09.—w 1821 r. urodził 

się Cyprian Kamil Norwid—

wielki, acz ubogi poeta 

polski. 

 14.10.—w 1864 r. przy-

szedł na świat Stefan 

Żeromski, pisarz polski,  

autor „Ludzi bezdom-

nych”, „Przedwiośnia”, 

„Popiołów”. 

 21.10.—w 1833 r. urodził 

się Alfred Nobel, wynalaz-

ca dynamitu, fundator 

słynnej nagrody.  
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1 września 2018 r.  – gminne 

obchody 79 rocznicy wybuchu II  

wojny światowej. Wyrazem hoł-

du i pamięci dla poległych była 

minuta ciszy oraz kwiaty złożone 

przy pomniku poległych i po-

mordowanych mieszkańców 

gminy Szczawin Kościelny  

i cmentarzach — na grobach 

poległych we wrześniu 1939 r. 

żołnierzy polskich.  

3 września 2018 r.  – uroczy-

ste rozpoczęcie roku szkolnego 

2 018/2019. 

11 września 2018 r.   – wy-

cieczka klas VIII i III gimnazjum 

do kina na film pt: „Dywizjon 

303”. 

14 września 2018 r.   – po-

wszechne wybory do Zarządu 

Samorządu Uczniowskiego. 

21 września 2018 r.   –  klasa 

IVb  uczestniczyła w ak-

cji  ,,Sprzątanie świata”. 

27 września 2018 r.—  repre-

zentacja szkoły wzięła  udział 

w XXI Mistrzostwach Powiatu 

w Piłce Nożnej „Piłkarskie 6” 

chłopców, kategoria dzieci. 

W eliminacjach drużyna  zajęła 

ex aequo ze szkołą z Emilianowa 

5-6 miejsce, nie kwalifikując się 

do finału.     

3 października 2018 r.   – 

zbiórka pieniędzy na leczenie cho-

rego na złośliwy nowotwór kości, 

tkanki łącznej  i miednicy (Mięsak 

Ewinga) —chłopca – Kacpra Zimne-

go z Dobrzykowa.  

Uczniowie klas ósmych odwiedzili 

swoich młodszych kolegów i prze-

czytali im teksty patriotyczne. Całe 

przedsięwzięcie było związane 

z obchodami Ogólnopolskiego Dnia 

Głośnego Czytania oraz setną rocz-

nicą odzyskania przez Polskę nie-

podległości.  

6 października 2018 r.   – 

X Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki 

Patriotycznej - nagrodę główną 

zdobyła Aleksandra Brylska. 

9 października 2018 r.   – wzięli-

śmy udział w eliminacjach XXI Mi-

strzostw Powiatu w Piłce Nożnej 

„Piłkarskie 6” chłopców, kategoria 

młodzież, zajmując pierwsze miej-

sce w grupie i kwalifikując się do 

rozgrywek finałowych.  

12 października 2018 r.   – Dzień 

Edukacji Narodowej, obchody 40 

rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, 

ślubowanie pierwszoklasistów. 

13 października 2018 r. – wizyta 

uczniów klas II, III i IV w skanse-

nie w Sierpcu.   

15 października 2018 r. –  

byliśmy gospodarzami powiato-

wych obchodów Dnia Edukacji 

Narodowej.  

18 października –  w finale  

XXI Mistrzostw Powiatu w Piłce 

Nożnej „Piłkarskie 6” chłopców, 

kategoria młodzież zajęliśmy 

3 miejsce.  

19 października 2018 r.— 

uczniowie klasy I  uczestniczyli 

w warsztatach programowania, 

które odbyły się w Szkole Pod-

stawowej nr 5 im. Księcia Mazo-

wieckiego Siemowita IV w Go-

styninie  w  związku z Europe 

Code Week. Zajęcia były bardzo 

zróżnicowane.  Kodowano  

z wykorzystaniem  kolorowych 

patyczków, pomponików, kloc-

ków Dienesa,   maty „Drzewo 

Logiczne”, sympatycznego robo-

ta o imieniu Doc oraz Ozobo-

tów.  W nagrodę za udział w 

warsztatach  pierwszoklasiści 

otrzymali imienne certyfikaty.  

22 października 2018 r. — odbył 

się etap szkolny  konkursu 

chemicznego. Wziął w nim 

udział jeden uczeń z klasy 

IIIB gimnazjum. 

Julia Strzałkowska 
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Tegoroczny Dzień Edukacji Naro-

dowej był w naszej szkole szcze-

gólny. Tego bowiem dnia obcho-

dziliśmy również  40.  rocznicę 

wyboru Jana Pawła II na Stolicę 

Piotrową. 16 października 1978 

roku z balkonu Bazyliki św. Pio-

tra padły pamiętne słowa: 

”Habemus papam!”. Tłum zgro-

madzony na placu ze zdumie-

niem przyjął wiadomość, że no-

wym Ojcem Świętym został Po-

lak, metropolita krakowski kar-

dynał Karol Wojtyła.   

Polacy o tej wiadomości dowia-

dywali się od różnych (czasem 

i nieznanych sobie) ludzi. Media 

nie informowały o tym wydarze-

niu. Polskie media, pod kontrolą 

władzy, poinformowały o wybo-

rze z opóźnieniem. Radio podało 

te informacje szybko, ale bez 

żadnego akcentu serdeczności. 

Gazeta Słowo Powszechne opu-

blikowała obszerną relację z wybo-

ru papieża. Gazety Trybuna Ludu 

oraz Życie Warszawy praktycznie 

napisały tylko trzy zdania o wybo-

rze Wojtyły na papieża. Gazeta ka-

tolicka Tygodnik Powszechny napi-

sał obszerną relację, jednakże cięż-

ko było zdobyć ten numer gazety. 

Po wyborze nowego papieża wszy-

scy Polacy nawzajem się cieszyli. 

Wiele dzwonów kościelnych biło, 

oprócz dzwonu Zygmunta, ponie-

waż kościelny, który posiadał klu-

cze, sam wyszedł na ulicę cieszyć 

się z tego faktu. Na ulicach Krako-

wa pojawiły się liczne flagi oraz 

zapalone świece. Księża przygoto-

wali się do wielkiej pracy, ponie-

waż olbrzymia część Polaków nagle 

poszła do spowiedzi. Szturm nastą-

pił na ulicy Franciszkańskiej 3, 

gdzie mieszkańcy Krakowa pragnęli 

zdobyć jakąś po nim pamiątkę. Ty-

godnik Powszechny zarobił na pa-

pieżu (a właściwie na jego zdję-

ciach), ponieważ zagraniczna pra-

sa, domagała się na nie licencji. 

Olbrzymia liczba dziennikarzy 

z całego świata pojechała do Wa-

dowic. Głównym ich zadaniem 

było zbieranie wywiadów z oso-

bami, które znały papieża.  

Historia następnych lat Jego 

długiego, trwającego 27 lat 

pontyfikatu, pokazała jak był to 

trafny wybór tego 262 papieża. 

Jan Paweł II był pierwszym pa-

pieżem z Polski, jak również 

pierwszym po 455 latach bisku-

pem Rzymu, nie będącym Wło-

chem. Wielokrotnie sam przy-

woływał spełnione proroctwo 

Juliusza Słowackiego z wiersza 

"Słowiański papież". 

Wybór na głowę Kościoła osoby 

z kraju socjalistycznego wpłynął 

znacząco na wydarzenia w Eu-

ropie wschodniej i Azji w latach 

80. XX wieku. Papież pielgrzym, 

papież młodych, cierpiących, pa-

pież maryjny, papież różańca, 

apostoł, uczony, świadek, święty, 

papież wyzwoliciel, papież pojed-

nania, papież ze Wschodu, z dale-

kiego kraju, papież przełomów, 

papież jedności i dialogu, obrońca 

życia i rodziny, Jan Paweł II Wiel-

ki... jakże wieloma określeniami 

nazywano naszego wielkiego Ro-

daka. Stanowią one jakby zapis 

jego dokonań w wielu dziedzi-

nach życia nie tylko religijnego.   

Dokończenie  str. 5 
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Zuchy – nasi mali podróżnicy  

We wrześniu rozpoczęliśmy ko-

lejny rok szkolny, a wraz z nim 

swoją działalność po wakacyjnej 

przerwie wznowił zastęp Zu-

chów, działający przy 1. Próbnej 

Szczawińskiej Drużynie Harcerek 

„Hedvigis”  Związku Harcerstwa 

Rzeczypospolitej.  Licząca 15 

dziewczynek grupa pod opieką 

pani Elżbiety Kowalskiej ponow-

nie wkroczyła do akcji. Dzieci już 

drugi rok szkolny przygotowują 

się do ważnej funkcji, jaką jest 

bycie harcerzem. 

Zuchenki w bieżącym roku szkol-

nym, w ramach cyklu tzw. zbió-

rek pierwszego miesiąca, pozna-

wały Prawo Zucha. W tym celu 

realizowały zadania, dzięki któ-

rym dowiedziały się, jakimi war-

tościami powinien kierować się 

każdy zuch. 

Dziewczynki wybrały się w niesa-

mowitą, fikcyjną podróż, jak po-

wiedziała pani E. Kowalska. Od-

wiedziły sześć tajemniczych 

miejsc: Wioskę Strachów, Polanę 

Prawdomówności, Las Obowiąz-

ków, Miasto Dobroci, Jaskinię 

Pracowitości oraz Łąkę Obywate-

li. 

W pierwszym z wymienionych 

miejsc, dzieci uczyły się, jak po-

konywać swoje lęki. Nauka ga-

szenia świeczki palcami pozwoli-

ła im udowodnić, że są dzielne 

i kontynuować magiczną podróż. 

Na Polanie Prawdomówności 

dziewczęta dowiedziały się dlacze-

go nie można kłamać, dlaczego 

zawsze należy przyznawać się do 

winy oraz  że zuch zawsze mówi 

prawdę. 

Wizyta w Lesie Obowiązków na-

uczyła uczestniczki, że każdy, na-

wet najmniejszy, obowiązek jest 

ważny (łącznie z rozwojem swoje-

go ciała podczas grania w piłkę). 

W tym celu każda zuchenka wypi-

sała na listku swoje obowiązki, 

a następnie zawieszała owy listek 

na tzw. drzewku obowiązków. 

Wizyta w Mieście Dobroci miała na 

celu ukazanie dziewczętom, że każ-

dy zuch powinien być przyjazny 

i uczynny wobec innych ludzi 

(rodziny, kolegów, nieznajomych, 

niepełnosprawnych, ludzi innych 

narodowości i wyznania, zwierząt, 

roślin i przedmiotów). Mówi o tym 

Prawo Zucha w następującej treści: 

"Wszystkim jest z zuchem dobrze". 

W Jaskini Pracowitości zuchenki 

dowiedziały się, że szkolenie swoich 

umiejętności jest niezwykle ważne. 

Wiedzą też, że zawsze trzeba się 

starać i wkładać w  pracę całe serce. 

Przekonały się, że to nie zwycięstwo 

jest najważniejsze, ale pokonywanie 

swoich słabości, wytrwałość i ciężka 

praca. 

By dotrzeć do ostatniej krainy – Łąki 

Obywateli – dziewczynki musiały 

odnajdywać i zrywać po drodze bia-

ło-czerwone kwiatki oraz odpowia-

dać na ukryte na nich pytania. Za-

gadnienia dotyczyły zarówno regio-

nu, który zamieszkują, jak i naszej 

ojczyzny. W efekcie dziewczęta 

ukwieciły "łąkę" zebranymi kwiatka-

mi, udowadniając w ten sposób, że 

każdy zuch kocha Boga i Polskę. 

Dzięki tej wspaniałej podróży dziew-

czynki poznały Prawo Zucha i świet-

nie się przy tym bawiły.  

Zuchenki nie zamierzają spocząć na 

laurach – już w najbliższym czasie 

planowana jest dla nich rzeczywista 

wyprawa do Trębek.  
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Każdy obywatel naszej gminy po-

winien wiedzieć, że jest to miejsce 

narodzin Andrzeja Małkowskiego 

– patrona naszej szkoły, jednego 

z twórców polskiego skautingu, 

instruktora i teoretyka harcer-

stwa, a także działacza polskich 

organizacji  młodzieżowych 

i niepodległościowych. 

Zuchom życzymy wielu wesołych 

przygód, o których będziemy  in-

formować  na łamach gazetki 

a pani Elżbiecie Kowalskiej ser-

decznie dziękujemy za udzielone 

nam informacje i życzymy wielu 

radości związanych z działalnością 

grupy.  

Dominika Ambroziak 

Dokończenie 

W uroczystości uczestniczyli  eme-

rytowani nauczyciele, grono peda-

gogiczne, pracownicy obsługi, za-

proszeni goście oraz uczniowie. 

Uroczystość rozpoczęły przemó-

wienia dyrektora szkoły p. Mariana 

Żuchniewicza, wójta gminy p. Je-

rzego Sochackiego, zastępcy prze-

wodniczącego rady gminy p. Ma-

riana Ostrowskiego oraz przewod-

niczącej rady rodziców p. Barbary 

Stępniak. W imieniu uczniów ży-

czenia złożyła uczennica klasy 3a 

Julia Milczarska.  Następnie  przed-

stawiciele samorządu uczniowskie-

go w imieniu całej społeczności 

szkolnej wręczyli kwiaty pedago-

gom i innym pracownikom szkoły. 

Uroczystość zakończyła część arty-

styczna przygotowana przez p. Ma-

rzennę Mroczkowską oraz p. Mał-

gorzatę Rędzikowską. 

W poniedziałek—15 października 

2018 roku w naszej szkole z inicja-

tywy Starosty Gostynińskiego – 

p. Tomasza Matuszewskiego odbył 

się powiatowy Dzień Edukacji Na-

rodowej. W uroczystości uczestni-

czyli dyrektorzy i nauczyciele ze 

szkół powiatu gostynińskiego oraz 

nauczyciele naszej placówki. Uro-

czystość zaszczycili m.in. Dyrek-

tor Delegatury w Płocku Kurato-

rium Oświaty w Warszawie p. 

Krzysztof Wiśniewski, Przewodni-

cząca Rady Powiatu Gostyniń-

skiego – p. Katarzyna Szewczyk— 

Osowicz, władze gminy Szczawin 

Kościelny z wójtem p. Jerzym 

Sochackim na czele i proboszcz 

Parafii Szczawin Kościelny ks. 

Jarosław Kłosowski. Wszystkich 

zgromadzonych przywitał dyrek-

tor naszej szkoły p. Marian Żuch-

niewicz. Następnie,  chętni go-

ście  mogli się wypowiedzieć.  Po 

złożeniu życzeń odbyła się część 

artystyczna, po której obecni 

zostali  zaproszeni na poczęstu-

nek i obejrzenie wystawy „Moja 

Niepodległa” przygotowanej 

z okazji jubileuszu niepodległości 

Polski.  

Na podstawie https://pl.wikibooks.org 

opracowała Daria Budnicka 
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Pierwszymi zawodami w roku szkolnym 2018/2019 były eliminacje do XXI Mistrzostw Powiatu w Piłce Noż-

nej „Piłkarskie 6” chłopców, kategoria młodzież. Zawody odbyły się 9 października 2018 roku na  orliku przy 

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie.  W grupie A nasza drużyna rywalizowała z drużynami  z SP 

i Gimnazjum w Sannikach oraz  z SP nr 3  z  Gostynina. Na zawodach nie pojawiła się drużyna z SP z Lucienia.  

Wyniki turnieju:  

Chłopcy w składzie: Marcin Kołodziejczyk, Ernest Miłoszewski, Maciej Kowalski, Jakub Wojtasiak, Jakub Izy-

dorczyk, Miłosz Furman, Błażej Lewandowski, Kacper Zaborowski i Szymon Bogusz, wygrywając wszystkie 

mecze zajęli I miejsce i awansowali do finału rozgrywek. 

W finale, który odbył się 18 października w Gostyninie, uczestniczyły cztery zespoły: 

Szczawin Kościelny, SP nr 3 Gostynin, SP nr 5 Gostynin i SP Pacyna. Nasi chłopcy w 

finale nie odnieśli żadnego zwycięstwa. Zremisowali (1:1) dwa mecze, z SP nr 5 Go-

stynin i SP Pacyna i niestety wysoko przegrali z (1:5) z SP nr 3 Gostynin.  Zdobywając 

łącznie 4 pkt. uplasowali się na III miejscu.  Miejsce I, z kompletem trzech zwycięstw  

zajęła drużyna z  SP nr 3, a miejsce II - SP nr 5 w Gostyninie.   

 

 

  

 

Wcześniej  - 27 września w tym samym turnieju, ale w kategorii dzieci wzięła udział drużyna chłopców z klas 

V-VI.  Drużyna w składzie:  Przemysław Chodorowski, Bartłomiej Józwiak, Bartłomiej Zgierski, Filip Cybart, 

Kacper Fortuna, Antoni Rembowski i  Kacper Żabka zajęła ex aequo ze szkołą z Emilianowa 5-6 miejsce. 

W eliminacjach w swojej grupie uplasowała się na trzecim miejscu, nie awansując do finału.  

 

 

 

 

Julia Strzałkowska 

Szkoła 1 2 3 4 Pkt Bramki Miejsce 

1   SZCZAWIN K.  8-0 7-1 3-1 9 18-2 1 

2   SP SANNIKI 0-8   1-0 0-7 3 1-15 3 

3   G. SANNIKI 1-7 0-1   1-7 0 2-15 4 

4   SP 3 GOSTYNIN 1-3 7-0 7-1   6 15-4 2 
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NA SPORTOWO  

Szkoła 1 2 3 4 pkt bramki miejsce 

1 SP 1 Gostynin   0-3 11-0 3-1 6 14-3 II 

2 Lucień 3-0   3-1 1-0 9 7-0 I 

3 Sierakówek 0-11 1-3   0-3 0 1-17 IV 

4 Szczawin Kościelny 1-3 0-1 3-0   3 4-4 III 

Finał Szkoła 

  

A1  A2  B1  B2  Pkt  Bramki Różnica 
bramek 

 Miej
sce 

A1 SZCZAWIN K.   1-5 1-1 1-1 2 3-7 -4 3 

A2 SP 3 GOSTYNIN 5-1   5-3 5-2 9 13-6 +7 1 

B1 SP 5 GOSTYNIN 1-1 3-5   4-2 4 8-8 0 2 

B2 SP PACYNA 1-1 2-3 2-4   1 5-8 -3 4 



Pasowanie na ucznia to ważne wy-

darzenie w życiu każdej szkoły. 12 

października 2018 roku uczniowie 

klasy pierwszej złożyli uro-

czyste ślubowanie i zostali 

przyjęci w poczet uczniów 

Szkoły Podstawowej im. 

Andrzeja Małkowskiego w 

Szczawinie Kościelnym. Po 

wprowadzeniu sztandaru i 

odśpiewaniu hymnu pań-

stwowego pierwszoklasiści 

otrzymali życzenia od dy-

rektora szkoły p. Mariana 

Żuchniewicza, przewodni-

czącej rady rodziców p. Bar-

bary Stępniak i wójta gminy 

p. Jerzego Sochackiego. Na-

stępnie najmłodsi ucznio-

wie zaprezentowali umie-

jętności recytatorskie i mu-

zyczne. W obecności zaproszo-

nych gości, rodziców, nauczycieli 

i kolegów z klas II i III oraz zeró-

wek uczniowie złożyli uroczyste 

ślubowanie. W podniosłej atmos-

ferze za swoją wychowawczynią 

panią Dorotą Strzałkowską po-

wtarzali tekst ślubowania. Na-

stępnie dzieci złożyły kwiaty pod 

tablicą pamiątkową patrona szko-

ły Andrzeja Małkowskiego oraz 

zgodnie z tradycją posadziły 

drzewko przed szkołą. Na pamiąt-

kę tego ważnego wydarzenia 

uczniowie klasy pierwszej otrzy-

mali upominki ufundowane przed 

radę rodziców. Po uroczystości 

dzieci wzięły udział w słodkim 

poczęstunku. Mamy nadzieję, że 

będą godnie reprezentować swo-

ją szkołę i dzień ten pozostanie 

na zawsze w ich pamięci. 

   Julia Strzałkowska 
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13 powodów - Jay Asher 
Książka z gatunku literatury mło-

dzieżowej. Pierwszy raz wydana 

18 października 2007 przez wy-

dawnictwo Razorbill. Językiem 

oryginalnym książki jest angielski.   

Fabuła: 

Pewnego dnia po szkole nastoletni 

Clay znajduje przed swoim do-

mem paczkę zaadresowaną do 

niego. W paczce są kasety, włącza-

jąc jedną z nich nastolatek słyszy 

głos Hannah swojej koleżanki 

z klasy, która kilka tygodni temu 

popełniła samobójstwo. Dziewczy-

na na nagraniu wyjaśnia, że istnie-

je 13 powodów przez które ode-

brała sobie życie, a jednym z po-

wodów jest Clay. Nastolatek staje 

się świadkiem bólu i osamotnie-

nia swojej koleżanki, a przy okazji 

poznaje prawdę o sobie i otacza-

jących go ludziach, której nigdy 

nie chciał stawić czoła. Chłopak 

uczy się, że każde słowo i każdy 

gest ma wpływ na życie innych 

osób.   

Książka ma wspaniałe przesłanie 

dla młodych osób. Dzięki niej mo-

gą się nauczyć, że nie można ba-

gatelizować różnych sygnałów 

wysyłanych przez rówieśników, 

bo mogą one doprowadzić do tra-

gedii.  Daria Budnicka 

 

 

rii Pawła Pawlikowskiego. Premie-

ra filmu odbyła się podczas 71. 

Międzynarodowego Festiwalu Fil-

mowego w Cannes w 2018, przy 

niemal jednoznacznie pozytyw-

nym odbiorze krytyki filmowej. 

Film ,,Zimna Wojna” jest nomino-

wana do Oskara jako kandydat za 

najlepszy film nieanglojęzyczny.  

Fabuła: 

W filmie jest przedstawiona histo-

ria trudniej miłości młodej tancer-

ki Zuli (Joanna Kulig) oraz pianisty 

Wiktora (Tomasz Kot). Oboje nie 

mogą dojść do porozumienia w 

wielu kwestiach, ale wiedzą tak-

że, że nie mogą bez siebie żyć. 

Muszą zdecydować, czy rozwijać 

swoją karierę, czy może jednak 

swoją miłość. W tle tej roman-

tycznej historii toczą się wyda-

rzenia zimnej wojny lat 50 w 

Polsce, Berlinie, Jugosławii 

i Paryżu. ,,Zimna Wojna'' uświa-

damia jak trudno było kochać 

w tak ciężkich czasach.  

Daria Budnicka 
Zimna Wojna (2018) 
Polski film dramatyczny w reżyse-
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W naszej szkolnej bibliotece panuje 

niezwykle miła i przyjemna atmosfe-

ra, biblioteka jest miejscem bardzo 

przyjaznym dla każdego czytelnika. 

Już w pierwszym tygodniu września 

rozwijając działający od 2014 roku 

rządowy program wszyscy uczniowie 

i nauczyciele sprawienie dostali bez-

płatne podręczniki oraz materiały 

dodatkowe. Korzystając z zasobów 

książek naszej biblioteki oraz możli-

wości skorzystania z komputerów 

znajdujących się w bibliotece z łatwo-

ścią odrobimy każdą pracę domową. 

Z pomocą naszych szkolnych bibliote-

karek p. Anny Rymarkiewicz i p. Mag-

daleny Porwolik każdy z nas może 

wybrać odpowiednią książkę dla sie-

bie. Panie starają się dużo rozmawiać 

z uczniami na temat przeczytanych 

historii, zachęcając nas do czyta-

nia następnych lektur. Biblioteka 

prowadzi również własną stronę 

internetową znajdującą się na 

stronie naszej szkoły w zakładce 

„W naszej szkole”. Możemy za-

mieścić tam własne opinie i re-

cenzje na temat danych książek 

po wcześniejszym uzgodnieniu 

z bibliotekarkami. Od początku 

roku możemy oglądać piękne 

wystawy i gazetki tematyczne 

znajdujące się na korytarzu, tuż 

przy bibliotece szkolnej.  

Biblioteka szkolna zachęca 

uczniów szkoły podstawowej 

i gimnazjum do udziału 

w XXXV Międzynarodowym Ko

nkursie Literackim Twórczo-

ści Dzieci i Młodzie-

ży im. Wandy Chotomskiej. Te-

matyka wierszy i opowiadań 

jest dowolna, a termin nadsyła-

n i a  p r a c  u p ł y -

wa 15 stycznia 2019 roku. 

Uczniowie zainteresowani 

udziałem w konkursie proszeni 

są o zgłoszenie się do biblioteki 

szkolnej.  

Serdecznie zapraszam do od-

wiedzania naszej szkolnej biblio-

teki. 

 „Biblioteka to przybytek na 

ścieżaj otwarty, zapraszający 

każdego w progi. Wejdź gościu 

i stań się przyjacielem.”  
Jan Wiktor 

Aleksandra Morawska 

czała, bagatela, 27 ton.  Pracował 
niezwykle głośno i nieustannie się 
nagrzewał. Żeby wszystko w mia-

TROCHĘ HISTORII 
Za pierwszy komputer w historii 
uznawany jest ENIAC - powstał on  
w 1945 r. od tego czasu rynek kom-
puterów rozwija się w zastraszają-
cym tempie. ENIAC był monstrual-
nym urządzeniem: zajmował 167 m2 
powierzchni, składał się z 42 szaf 
z blachy stalowej, sięgał ponad 2,4 
metra wysokości i mierzył 24 metry 
długości. Jego łączna waga przekra-

rę sprawnie działało, potrzebny 
był cały sztab osób. Produkcja 
ENIACa pochłonęła ponad 6 
mln dolarów. ENIAC impono-
wał gabarytami, ale z perspek-
tywy czasu jego moc oblicze-
niowa wygląda dziś blado. Dzi-
siejsze smartfony z najniższej 
półki cenowej, są średnio 50 
tysięcy razy szybsze i ponad 43 
tysiące razy lżejsze od ENIAC-a.  

MR  
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Pożycz mi sto złotych, jutro ci oddam. 
Nie oddasz. 
Skąd wiesz? 
Bo ci nie pożyczę. 

******************************* 
Roztargniony tatuś rocznej córeczki wraca do domu. 
A wiesz, że nasza Karolinka zaczęła chodzić? - raduje 
się żona. 
A z kim? 

******************************** 
Fryzjer do klienta. 
Pańskie włosy zaczynają siwieć. 
Nic dziwnego, przy pańskim tempie strzyżenia. 

******************************** 
Jasiu, gdzie jest Australia? 
Tam, gdzie zawsze. Nic się nie zmieniło od ostatniej 
lekcji. 

******************************** 
Klient w księgarni. 
Czy jest „Pan Tadeusz”? 
Tadek, ktoś do ciebie! 

******************************** 
Po pierwszym dniu nauki mama pyta Jasia: 
Jak tam w szkole? Jak ci się podobają nauczyciele? 
Tak sobie. Czytać umieją, ale o resztę pytają dzieci. 

Pożegnanie po japońsku 
- Co mówi Japończyk na odchod-
ne?  
- "Idese". 

 
Gdzie pływają duchy? 
- W Morzu Martwym 

 
Leży facet z plecakiem na łące, 
dookoła latają muchy. Co jest 
w plecaku? 
- Spadochron 

 
Złodziej artykułów biurowych 
Jak jest po japońsku "złodziej ar-
tykułów biurowych"?  
- Kosi Mazaki 

 

Pociąg 
Kiedy spóźniony pociąg jedzie 

Co robi sprzątaczka na parkiecie? 
- Wymiata  

 
Jak się nazywa Ola która daje cze-
ki? 
- Czekolada 

 
Ile to jest półtora + półtora? 
Cały tor. 

 
Czy kobieta może z mężczyzny 
zrobić milionera? 
Tak, jeśli był miliarderem. 

 
Morze pełne jonów 
- Jak się nazywa morze, w którym 
jądra atomowe i elektrony pływa-
ją osobno?  
Morze Jońskie 

 

zgodnie z planem?  
Gdy się spóźni całą dobę. 

 
- Jak włożyć słonia do lodówki??  

- Otworzyć lodówkę, włożyć sło-

nia zamknąć lodówkę.  

- Jak włożyć żyrafę do lodówki??  

- Otworzyć lodówkę, wyjąć sło-

nia, włożyć żyrafę, zamknąć lo-

dówkę.  

- Kto zje więcej liści żyrafa czy 

słoń??  

- Słoń bo żyrafa siedzi w lodów-

ce. 

Król lew zrobił zebranie wszyst-

kich zwierząt kogo nie było??  

- Żyrafy bo siedzi w lodówce 

 

 Ga z e tk ę  wy d a je  Sa mo rz ą d  Ucz n i o ws k i  Sz ko ły  Po d s ta wo we j  

i m.  An d rz e j a  Ma łk o ws k ie go  z   o d d z i a ła mi  g i mn a z ja l n y mi   

09- 550 Sz cz a wi n  K o ś ci e l n y  

u l .  Ja n a  Pa wła  I I  1  

E –  ma i l :  g i mz e tk a @g i ms z cz . in te rn e tds l .p l  

R e d a k to r  n a cze l n y :  Al e ks a n dra  Mo ra ws k a  

W kinie. 
Pan jest tak gruby, że powinien kupić dwa bilety. 
Kupiłem, ale drugi jest na balkonie. 

*************************** 
Długowłosy chłopak do dziewczyny: 
Twoi rodzice nie złoszczą się, że ze mną chodzisz? 
Nie, oni myślą, że jesteś moją koleżanką. 

**************************** 
Góralu czy to prawda, że zjazd z tej góry jest nie-
bezpieczny? 
Ee tam. Wszyscy rozbijają się dopiero na dole. 

**************************** 
Kelner, proszę  szefa kuchni! Ten sznycel jest twardy 
jak podeszwa. Pogryźć go nie można. 
Mogę zawołać, ale to nic nie da. Szef ma sztuczną 
szczękę, więc go za pana nie pogryzie. 
 

Opracowała Wiktoria Żabka 

http://dowcipy.autentyki.pl/2234
http://dowcipy.autentyki.pl/2080
http://dowcipy.autentyki.pl/1781
http://dowcipy.autentyki.pl/1781
http://dowcipy.autentyki.pl/1781
http://dowcipy.autentyki.pl/1676
http://dowcipy.autentyki.pl/354
http://dowcipy.autentyki.pl/3274
http://dowcipy.autentyki.pl/2945
http://dowcipy.autentyki.pl/2945
http://dowcipy.autentyki.pl/2350
http://dowcipy.autentyki.pl/2317
http://dowcipy.autentyki.pl/2317
http://dowcipy.autentyki.pl/2243

