
Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym. W tym roku mieliśmy okazję obchodzić wiele różnorakich 

uroczystości i rocznic. Między tymi świętami znalazło się jedno szczególne. Jak wszyscy 

dobrze wiemy - 11 listopada 1918 r. nasza Ojczyzna po 123 latach zaborów odzyskała 

niepodległość. 11.11.2018 roku minęło dokładnie 100 lat od tego wydarzenia. Każdy chciał 

ten dzień świętować po swojemu – jedni uczestniczyli w hucznych uroczystościach, inni 

woleli spędzić go w zadumie. Nasza gmina, w tym także szkoła, również przyłączyła się do 

obchodów tego jakże ważnego narodowego święta.  

6.10.2018 r. odbył się X GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ.  Wielu młodych 

artystów zaprezentowało swoje interpretacje różnych utworów, czym podbiło serca 

zarówno jury, jak i wszystkich widzów. Niestety na podium miejsc jest tylko kilka, tym 

większa nasza radość, że część z nich została zajęta przez uczniów naszej szkoły.            

Nagłówek artykułu wstępnego 

Tak było: 

 11.11—w  1918 r. Polska 

odzyskała niepodległość. 

 3.11.—w  1920 r. urodził 

się  Maciej Aleksy Dawi-

dowski, bohater „Kamieni 

na szaniec”, zasłynął 

podczas II wojny świato-

wej. 

 7.11.—w 1867 r. na świat  

przyszła Maria Skłodo-

wska—Curie , polska fi-

zyczka i chemiczka, dwu-

krotna zdobywczyni  nagro-

dy Nobla. 

 18.11.—w 1860 r. urodził 

się  Ignacy Jan Paderewski, 

wielki polski kompozytor, 

pianista i polityk.  
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W tym numerze: Ojczyzna wolna 

Ojczyzna wolna, znowu wolna! 
Tak bije serce, huczą skronie! 
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów 
Przyleciał, by go ująć w dłonie. 
 
Zawsze był z nami - ptak wspaniały 
Choć czasem ktoś odszedł daleko... 
Bronił tej ziemi, bo ją kochał 
Sercem pokoleń już od wieków. 
 
Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek... 
Dzisiaj radości kanonada! 
Witamy wszyscy Niepodległość 
I Jedenasty Listopada... 
                                        
                                       Ryszard Przymus  



9.11.2018r. o godzinie 11:11 

w ramach akcji „Rekord dla Nie-

podległej” uczniowie wraz ze 

swoimi nauczycielami oraz inny-

mi pracownikami szkoły zgroma-

dzili się wspólnie na korytarzach, 

aby odśpiewać 4 zwrotki hymnu 

narodowego. W akcji tej wzięły 

udział tysiące szkół w kraju, jak 

i szkoły polonijne za jego grani-

cami.  

Na głównym korytarzu naszej 

szkoły pojawiła się wystawa prac 

przedszkolaków. „Moja miejsco-

wość, moja mała ojczyzna” – 

można było przeczytać w tytule. 

Dzieci ze szczawińskiego przed-

szkola wraz ze swoimi rodzicami 

przygotowały piękne rysunki. 

Ściany korytarza na pierwszym 

piętrze zdobi wystawa „#Moja 

Niepodległa”, przygotowana 

i wykonana przez nauczycieli 

szkoły, której otwarcie odbyło 

się 19 czerwca 2018 r.  Wystawa 

składająca się ze zdjęć, map, fo-

togramów, reprodukcji obrazów 

i kopii dokumentów zebranych 

w pięciu kręgach tematycznych: 

„Do Niepodległości”, „Walka o gra-

nice”, „Dziedzictwo II Rzeczypo-

spolitej”, „Wielcy Polacy trudnego 

stulecia” i „Ojczyzna jest naszą 

matką” przedstawia wybitnych 

polityków i mężów stanu, którzy 

dali podwaliny pod odradzające się 

Państwo Polskie, osoby, miejsca, 

bitwy i wydarzenia z lat 1919-1922 

od Powstania Wielkopolskiego, 

przez powstania śląskie, plebiscyty 

wojny z Ukrainą i Rosją Sowiecką 

zakończone traktatem ryskim. 

Ważnym elementem wystawy 

jest przypomnienie osiągnięć 

ekonomicznych, przemysło-

wych, naukowych z dwudziesto-

lecia międzywojennego. Pocze-

sne miejsce na wystawie zajmu-

ją sylwetki wybitnych Polaków 

od Władysława Reymonta – 

pierwszego noblisty niepodle-

głości, przez wybitnych uczo-

nych, działaczy społecznych 

i gospodarczych, artystów, do-

wódców wojskowych po posta-

cie św. siostry Faustyny i Pryma-

sa Tysiąclecia. Wystawę zamyka 

instalacja poświęcona i dedyko-

wana "św. Janowi Pawłowi II”.  

10 listopada w naszym parafial-

nym kościele odbyła się Wie-

czornica Niepodległości. Uroczy-

stość przygotowana przez 

I Próbną Szczawińską Drużynę 

Harcerek „HEDVIGIS” zgroma-

dziła liczne rzesze uczestników. 

W kościele rozbrzmiały piękne  
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pieśni i piosenki w wykonaniu 

zarówno zuchów, harcerzy, jak 

i nauczycieli oraz mieszkańców 

gminy. 

Dzień 11 listopada w naszej gmi-

nie obchodziliśmy bardzo hucz-

nie. Uroczystości rozpoczęła 

msza święta w kościele parafial-

nym w Szczawinie Kościelnym. 

Zgromadziła ona prawdziwe tłu-

my wiernych patriotów. Szcze-

gólnie wyróżniały się delegacje 

strażaków, szkół oraz harcerzy 

przybyłych na uroczystości wraz 

ze swoimi sztandarami. Kolejnym 

elementem uroczystości było 

odsłonięcie pamiątkowego obeli-

sku. Aktu tego dokonali Wójt 

Gminy – Pan Jerzy Sochacki, 

przewodniczący Rady Gminy – 

Pan Roman Wojciechowski oraz 

proboszcz Parafii pw. Nawiedze-

nia NMP w Szczawinie Kościel-

nym – ks. Jarosław Kłosowski. Ku 

pamięci, dla uczczenia wydarze-

nia, posadzony został „Dąb Nie-

podległości”. Wszyscy mamy na-

dzieję, że będzie on przez wieki 

przypominał o wydarzeniach 

sprzed stu lat. Pod trzema szcza-

wińskimi pomnikami delegacje 

złożyły kwiaty, po czym uczestni-

cy uroczystości  udali się do szko-

ły. W sali gimnastycznej można 

było obejrzeć interesujący apel 

w wykonaniu uczniów szkoły, przy-

gotowany przez Panią Jadwigę 

Wojtasiak.  

100—lecie odzyskania Niepodle-

głości uczciła także biblioteka 

szkolna. 3 października 2018 roku 

uczniowie klas ósmych odwiedzili 

swoich młodszych kolegów 

i  w ramach akcji „Dzień głośnego 

czytania” przeczytali im teksty pa-

triotyczne.  Uczniowie  klas  I - III  

wysłuchali  między  innymi  frag-

mentów  książki  J.  J.  Szarków  

„Jeszcze  Polska  nie  zginęła”,  

wiersza  J.  Słowackiego  „W  pa-

miętniku  Zofii  Bobrówny”,  frag-

mentu  inwokacji  z  „Pana  Tade-

usza” A.  Mickiewicza oraz wierszy  

z  książki  W.  Bełzy  „Katechizm  

polskiego dziecka”.  

6 listopada 2018 r. miała miejsce 

historyczna potyczka czterech dru-

żyn z klas III i IV  „Z niepodległą gra 

o zwycięstwo”, a kilka dni później 

konkurs  historyczny – gra szkolna 

dla klas VII –VIII „Śladami ojców 

niepodległości” 

Uczniowie szkoły uczestniczyli 

w licznych konkursach organizo-

wanych dla uczczenia tego świę-

ta. Wiktoria Żabka została laure-

atką konkursu literackiego 

„Niepodległość? Tak ją rozu-

miem!” organizowanego przez 

Książnicę Płocką.   

w ramach obchodów 100. roczni-

cy odzyskania niepodległości,  

wzięliśmy udział w promocji 

książki „Związki Józefa Hallera 

i halerczyków z Płockiem w latach 

1917 – 1924” oraz w spotkaniu 

z jej autorem Grzegorzem Gołę-

biewskim, które odbyło się 

w Książnicy Płockiej.  

Pomimo tego, że Polska jest wol-

nym krajem już od stu lat – nie 

wolno nam pozwolić, aby wyda-

rzenia ubiegłych wieków poszły 

w zapomnienie. Pamiętajmy 

o tych wszystkich, którzy walczy-

li, abyśmy my żyli dzisiaj w wol-

nej Polsce. 

Dominika Ambroziak 
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6 listopada 2018 r. – Spotka-

nie autorskie w Książnicy Płoc-

kiej z autorem książki „Związki 

Józefa Hallera i halerczyków 

z Płockiem w latach 1917-1924” 

– Grzegorzem Gołębiewskim. 

Rozpoczęcie cyklu apeli „Lektury 

z myszką”.  Klasa IIIB zaprezen-

towała powieść Marii Rodziewi-

czówny „Lato leśnych ludzi”.  

W szkolnej bibliotece klasy III 

i IV wzięły udział w historycznej 

potyczce „Z niepodległą gra 

o zwycięstwo”. 

Odbył się etap szkolny  konkursu 

biologicznego. Wziął w nim 

udział jeden uczeń z klasy IIIB 

gimnazjum. 

7 listopada 2018 r.— odbył 

się etap szkolny  konkursu z ję-

zyka angielskiego. Wziął w nim 

udział jeden uczeń z klasy IIIB gim-

nazjum 

9 listopada 2018 r. – Hymn dla 

Niepodległej. W ramach świętowa-

nia 100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości o godzinie 

11:11 wspólnie zaśpiewaliśmy 4 

zwrotki hymnu narodowego. 

 9-11 listopada 2018 r. – 

W naszej szkole odbył się biwak 

harcerski. Gościliśmy w niej harce-

rzy z Płockiego Hufca Harcerzy 

ZHR.  

 10 listopada 2018 r. – Uczestni-

czyliśmy na Starym Rynku w Płocku 

w Podwieczorku Patriotycznym, 

podczas którego uczennica klasy 

VIIIA - Wiktoria Żabka otrzymała 

nagrodę, jako laureatka konkursu 

„Niepodległość? Tak ją rozu-

miem!” organizowanego przez 

Książnicę Płocką.  

W szczawińskim kościele odbyła 

się Wieczornica Niepodległości 

zorganizowana przez I Próbną 

Szczawińską Drużynę Harcerek 

„HEDVIGIS”. Zebrani wspólnie 

śpiewali pieśni patriotyczne.  

11 listopada 2018 r. – Gmin-

ne obchody 100. rocznicy odzy-

skania niepodległości przez Pol-

skę. Uroczystość rozpoczęła się 

Mszą św. w intencji Ojczyzny. 

Głównym punktem tego wyda-

rzenia było odsłonięcie obelisku 

upamiętniającego 100-lecie od-

zyskania niepodległości, którego 

dokonali wójt gminy p. Jerzy 

Sochacki, przewodniczący rady 

gminy p. Roman Wojciechowski 

i proboszcz ks. Jarosław Kłosow-

ski, który poświęcił obelisk.  Tuż 

obok pomnika posadzono Dąb 

Niepodległości. Na zakończenie 

obchodów zebrani obejrzeli 

program artystyczny w wykona-

niu uczniów naszej szkoły, przy-

gotowany przez p. Jadwigę Woj-

tasiak i p. Jacka Ciesielskiego.  

13 listopada 2018 r.  13 listo-

pada 2018 r. – Uczniowie klas I 

i II uczestniczyli w wycieczce do 

Płocka.  Pierwszym punktem 

była biblioteka dla dzieci 

„Chotomek”, a następnie zado-

woleni ruszyli do Zakątka Od-

krywców. 
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W ramach obchodów Święta 

Szkoły odbyła się okolicznościo-

wa akademia, podczas której 

mogliśmy wysłuchać opowieści 

poświęconej historii polskiego 

harcerstwa z którym nieroze-

rwalnie związani są patroni na-

szych szkół – Andrzej Małkowski 

i Józef Haller.  

13 listopada 2018 r. – Elimina-

cje do XXI Mistrzostw Powiatu w  

piłce nożnej halowej chłopców 

rocznik 2002-2005. Nasi chłopcy 

zajęli 2 miejsce. 

16 listopada 2018 r. –  W fina-

le  XXI Mistrzostw Powiatu 

w piłce nożnej  halowej chłop-

ców rocznik 2002-2005 zajęliśmy 

3 miejsce, nie kwalifikując się do 

rozgrywek rejonowych. 

21 listopada 2018 r. — odbył 

się konkurs  historyczny – gra 

szkolna dla klas VII –VIII „Śladami 

ojców niepodległości”. 

27 listopada 2018 r. — Klasa 

IIIA gimnazjum zaprezentowała 

apel, którego tematem była 

„Anielka” Bolesława Prusa. 

Julia Strzałkowska 

Szczawińska Drużyna  

Harcerek "Hedvigis" oraz 1. 

próbna Szczawińska Druży-

na Harcerzy 

Wydarzenia: 

28 września - 30 września 2018 r. - 

wyjazd do Ostrołęki i udział w uro-

czystej gali nadania sztandaru 

i imienia św. Michała Archanioła 

Północno-Wschodniej Chorągwi 

Harcerzy ZHR. Poprzedziła ją msza 

święta w kościele pw. św. Francisz-

ka z Asyżu. 

6 października 2018 r. - Udział w  X 

Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patrio-

tycznej. Harcerki zaśpiewały dwa 

utwory : "Uwierz Polsko" oraz "Tak 

jak ptaki".  Otrzymały wyróżnienie 

i ogromne brawa publiczności. 

7 października 2018 r. — Wzięły-

śmy udział w  Dniu Polskiej Har-

cerki w Warszawie. Obchodom 

towarzyszyły spotkania, uroczyste 

msze i gry terenowe. Tego dnia 

w modlitwie i wspomnieniach pa-

miętamy o wszystkich harcerkach, 

które odeszły.  

10 listopada 2018r. - Byłyśmy   

organizatorkami Wieczornicy pa-

triotycznej, która odbyła się 

w miejscowym kościele.  

26 listopada 2018 r. - Udział 

w peregrynacji obrazu i relikwii 

św. Stanisława Kostki w parafii 

Szczawin Kościelny 

Zbiórki harcerek odbywają się 

w piątek o 16:30. Zaczynane są 

pieśnią "Bratnie słowo". Odbywa-

ją się one w zastępach lub w dru-

żynie. 19 października 2018 r. od-

była się zbiórka z rodzicami. Te-

matyką była "Droga do wolności" 

związana ze 100-leciem odzyska-

nia niepodległości. 

Sprawność to biegłość harcerza 

w pewnej dziedzinie. Zdobycie jej 

wskazuje, że harcerz wykonał 

określone zadanie i posiada nie-

zbędne umiejętności. Od wrze-

śnia zamknęła ją Patrycja Pastusz-

ko - zielarka, Maja Pastuszko - 

cukierniczka, Wiktoria Żabka - 

przyjaciółka książek, Oliwia Cier-

pikowska - igiełka, Bartosz Kazi-

mierski, Hubert Rogacki, Aleksan-

der Majchrzak, Miłosz Ambroziak, 

Kacper Pasikowski - sprawność 

Michała Archanioła. 

Stopień harcerski  to wykazanie 

się określonym zasobem wiedzy 

i umiejętności. Zamknęły go: 

Klaudia Bielecka oraz Klaudia No-

wak - Starsza Tropicielka. 

Natalia Rzeźnicka 
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LEKTURY Z MYSZKĄ „LATO LEŚNYCH LUDZI” 

 6 listopada 2018 roku rozpoczę-

liśmy cykl apeli „Lektury z mysz-

ką”. Klasa IIIB zaprezentowała 

powieść Marii Rodziewiczówny 

„Lato leśnych ludzi”. To najpięk-

niejsza w historii naszego kraju 

powieść o przyrodzie, zwana 

„Leśną Biblią” albo „Księgą 

Ksiąg”.  Jej autorka Maria Rodzie-

wiczówna to jedna z najpopular-

niejszych polskich pisarek okresu 

międzywojennego. Urodziła się 

w 1864r. w rodzinie ziemiańskiej 

na Grodzieńszczyźnie. Rodzice 

Marii przetrzymywali broń 

w trakcie powstania styczniowe-

go. Za tę działalność rodzinny 

majątek został skonfiskowany, 

a rodzice pisarki zostali skazani 

na zsyłkę na Syberię. Po powro-

cie z wygnania, w 1871 roku, ro-

dzina osiedliła się w Warszawie. 

Zmagania z biedą i ciężkimi wa-

runkami mieszkaniowymi trwały 

aż do momentu otrzymania 

spadku po bracie. W związku ze 

znaczną poprawą sytuacji material-

nej rodziny zadbano o edukację 

Marii, którą umieszczono na pensji 

u sióstr niepokalanek. Pobyt 

u sióstr miał niebagatelny wpływ 

na ukształtowanie Marii, której 

wpojono zasady religijne i patrio-

tyczne. W tym też okresie rozpo-

częła się twórczość pisarska Marii, 

która stworzyła na pensji wydaną 

w okresie późniejszym powieść 

„Kwiat lotosu” (188). W roku 1879 

Maria Rodziewiczówna była zmu-

szona wrócić do rodzinnego mająt-

ku. Postępująca choroba ojca, a 

także późniejsza jego śmierć spra-

wiła, że Maria powoli przejęła for-

malnie całkowitą kontrolę nad ma-

jątkiem. 

Streszczenie książki:  Rosomak, 

Pantera i Żuraw wiosną sprowa-

dzają się do leśnej chaty i zrzucają 

miejskie ubiory. Uprawiają ogród, 

łowią ryby, ale przede wszystkim 

obcują z przyrodą, której są znawca-

mi: nic w lesie nie ukryje się przed 

ich oczyma, znają wszystkie ścieżki, 

obyczaje, tropy, odgłosy. Żyją zgod-

nie z rytmem natury i zgodnie z jej 

prawami, pokorni wobec mocy, któ-

ra ich przewyższa. Czasem jednak 

odzywa się w nich ludzka pycha i 

usiłują narzucić przyrodzie człowie-

czą moralność, zaprowadzić swój 

porządek i ukarać „leśnych zbrod-

niarzy”, drapieżniki, które działają 

przecież jedynie pod wpływem in-

stynktu, a nie z okrucieństwa czy 

zemsty. To jedyny właściwie zgrzyt 

w tej pięknej pieśni na cześć przyro-

dy, jaką jest książka Rodziewiczów-

ny. Podpatrujemy rozmaite epizody 

z leśnego życia, trudy i radości, przy-

gody i prace. Do trzech bohaterów 

dołącza kilkunastoletni Coto, miesz-

czuch, który podczas leśnych waka-

cji wyleczyć ma się z głupiej miłości 

do starszej kobiety. Zaczyna się jego 

edukacja, wprowadzanie w tajniki 

puszczy, w ciężkie, ale radość niosą-

ce roboty w domu i w polu, a zwień-

czeniem letnich przeżyć jest wypra-

wa w nieznane ostępy lasu, gdzie 

kryje się wiele niezbadanych sekre-

tów. 

   Przygotowania do apelu zaczęli-

śmy trzy tygodnie przed występem. 

Pracę rozpoczęliśmy od przeczytania 

książki  na lekcji i w domu. Na godzi-

nie wychowawczej każdy z nas 

przedstawił swoje odczucia i pomy-

sły co umieścić na prezentacji, 

w czytanych tekstach i na koniec  
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występu. Padały różne pomysły, 

lecz ustaliliśmy, że przybliżmy po-

stać autorki -Marii Rodziewiczów-

ny i przedstawimy scenkę z książki, 

która miała być zwieńczeniem 

apelu. Aby przenieść się w świat 

„Lata leśnych ludzi” w scenografii 

zamieściliśmy drewnianą ławeczkę 

a uczniowie przebrali się w wiej-

skie stroje poleskie. Za przygoto-

wanie scenariusza odpowiadała 

wychowawczyni klasy p. Bożena 

Fladzińska. Udział w inscenizacji 

brali: Eliza Jabłońska, Julia Strzał-

kowska,  Aleksandra Brylska, Er-

nest Miłoszewski, Szymon Sowiń-

ski, Wiktoria Wolińska, Marcin 

Kołodziejczyk, Maciej Rykalski, 

Przemysław Kiełbasa, Oliwia Wa-

sińska, Kasia Maślanka, Natalia 

Matusiak i Nikolina Kalinowska. 

Nasz występ spodobał się zgroma-

dzonym, w konkursie SUPER KLA-

SA otrzymaliśmy prawie maxa, 

czyli 19 punktów na 20 możliwych 

do zdobycia.  

Dzięki apelowi poznaliśmy po-

wieść, o której wcześniej nawet 

nie słyszeliśmy.  Polecamy ją 

wszystkim, czyta się  ją zaskakują-

co szybko — a w trakcie odpoczy-

wa  i marzy o niepowtarzalnym 

obcowaniu z naturą.  

Julia Strzałkowska 

14 listopada 2018 roku w hali MOSiR w Gostyninie odbyły się eliminacje 

do XXI Mistrzostw Powiatu w piłce nożnej chłopców rocznik 2002-2005. 

Chłopcy w składzie: Marcin Kołodziejczyk, Ernest Miłoszewski, Miłosz 

Furman, Kacper Zaborowski, Maciej Kowalski, Błażej Lewandowski, Ja-

kub Izydorczyk, Szymon Bogusz, Filip Lisowski, Kuba Wojtasiak i Tomasz 

Morawski wygrali dwa mecze: z Białotarskiem 1:0 i z Lucieniem 3:0, a 

przegrali jeden z SP 3 z Gostynina 0:3. Drużyna  zajęła drugie miejsce 

w grupie, kwalifikując się do finału rozgrywek.  

Finał rozgrywek odbył się dwa dni później  - 16 listopada. Nasza drużyna 

w takim samym składzie przegrała dwa mecze: z SP 5 z Gostynina 1:4 

i SP 3 z Gostynina 1:2. Wygrana z Solcem 1:0 pozwoliła chłopcom zająć 

3 miejsce, lecz nie przeszli do dalszych rozgrywek rejonowych. Gratulu-

jemy drużynie!   

Julia Strzałkowska 
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SPORTOWE SUKCESY 

UCZNIÓW  

Szkoła 5 6 7 8 Pkt. Br. Miej-

sce 

5 SP 3 Gostynin   1-0 2-3 3-0 6 6-3 1 

6 Białotarsk 0-1   0-0 0-1 1 0-2 4 

7 Lucień 3-2 0-0   0-3 4 3-5 3 

8 Szczawin Kościelny 0-3 1-0 3-0   6 4-3 2 

Szkoła A1 A2 B1 B2 Pkt. Br. Miej-

sce 
A1 SP 5 Gostynin   4-1 5-2 4-1 9 13-4 1 

A2 Solec 1-4   0-6 0-1 0 1-11 4 

B1 SP 3 Gostynin 2-5 6-0   2-1 6 10-6 2 

B2 Szczawin Kościelny 1-4 1-0 1-2   3 3-6 3 



6 listopada 2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego 

w promocji książki „Związki Józefa Hallera i hallerczyków z Płockiej w latach 1917-1924” oraz w spotkaniu 

z jej autorem Grzegorzem Gołębiewskim. 

Grzegorz Gołębiewski (ur. 1961r. w Sierpcu) to doktor nauk huma-

nistycznych. Jest płockim historykiem regionalistą, specjalizującym 

się w historii Płocka i Mazowsza Płockiego w XX w., szczególnie 

okresu międzywojennego. Od 1987 r. mieszka i pracuje w Płocku. 

W styczniu 1996 r. uzyskał doktorat w Wojskowym Instytucie Histo-

rycznym w Warszawie. Jest nauczycielem historii i wiedzy o społe-

czeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej oraz 

wykładowcą historii w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w 

Płocku. Jest członkiem licznych organizacji m.in.:  od 1994 r. Towa-

rzystwa Naukowego Płockiego, natomiast od 2014 r. został jego wiceprezesem, od 1997 r. członek kolegium 

redakcyjnego „Notatek Płockich”, a 21 lat później przewodniczący Sekcji Historycznej i redaktor naczelny 

„Notatek  Płockich”. W latach 1995–1999 i ponownie od 2014 r. po reaktywacji czasopisma członek kolegium 

redakcyjnego „Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego”. Już od 2013 r. jako przewodniczący komisji 

historycznej reprezentuje Towarzystwo Naukowe Płockie w Radzie ds. Kombatantów i Ochrony Miejsc Pa-

mięci Narodowej przy Prezydencie Miasta Płocka. Dr Grzegorz Gołębiewski napisał kilka pozycji książkowych 

m.in: Zanim został  „Grotem”, Obrona Płocka przed bolszewikami 18–19 sierpnia 1920 r. ,Wizyty dostojników 

państwowych, wojskowych i kościelnych w Płocku 1918–1939, Album Płock 1920, Dni krwi i chwały. Ponadto 

opublikował również ponad 100 artykułów popularnonaukowych i naukowych oraz 50 recenzji. Aktualnie 

jego artykuły znajdziemy w różnych czasopismach np. „Notatek Płockich”, „Płockim Roczniku Historyczno-

Archiwalnym”, „Naszych Korzeniach”, „Roczniku Muzułmańskim”, „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”. W 

przeszłości zamieszczał teksty popularnonaukowe także w płockiej prasie m.in.: „Gazecie na Mazowszu”, 

„Tygodniku Płockim”, „Kurierze Mazowieckim”. Uczestniczy w sesjach naukowych i wykładach organizowa-

nych przez Towarzystwo Naukowe Płockie oraz Archiwum Państwowe w Płocku i Muzeum Mazowieckie w 

Płocku. Był jednym z głównych inicjatorów współpracy III LO z polskimi szkołami na Kresach Wschodnich. W 

2004 r. zainicjował w Płocku zbiórkę książek dla polskiej szkoły w Drohobyczu na Ukrainie. Rezultatem była 

wizyta nauczycieli i uczniów III LO w Drohobyczu oraz przyjazd nauczycieli i polskiej młodzieży z Ukrainy. W 

2007 r. był współorganizatorem współpracy z polskim gimnazjum w Niemenczynie na Litwie, co zaowocowa-

ło wyjazdem nauczycieli i uczniów III LO na Litwę oraz rewizytą nauczycieli i polskich dzieci z Niemenczyna.   

Relację ze spotkania prezentujemy czytelnikom w formie wywiadu.  

Panie doktorze, jaki jest cel dzisiejszego spotkania? 

Spotykamy się po to, aby przybliżyć sylwetkę generała Józefa Hallera. Zwykle jeżeli mówimy o ojcach niepod-

ległości, o listopadzie 1918 roku i ludziach zasłużonych, na pierwszym miejscu stawiamy postać Józefa Piłsud-

skiego, potem zwykle wymienia się Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, natomiast generał 

Haller powstaje nieco w cieniu, a jego rola w odzyskaniu niepodległości, w walce o niepodległość była jednak 

bardzo duża, wręcz nieoceniona i dlatego warto przybliżyć sylwetkę „Błękitnego generała”. 

Skąd pochodził generał Haller, jaki był jego rodowód? 
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Rodzina Hallerów zjawiła się w Gali-

cji, w Krakowie w XVIII wieku, przod-

kowie generała Hallera pochodzili 

z Tyrolu i bardzo szybko się spoloni-

zowali, bardzo szybko przejęli polską 

kulturę, język, zaczęli odgrywać bar-

dzo istotną rolę w wolnym mieście 

Krakowie. Ojciec generała Hallera 

brał na przykład udział w powstaniu 

styczniowym. Józef Haller urodził się 

13 sierpnia 1873 r. w Jurczycach pod 

Krakowem, był jednym z licznego 

rodzeństwa. Ojciec bardzo szybko 

zmarł, już w 1888 roku, matka mu-

siała zapewnić utrzymanie licznej 

rodzinie, a najtańsze utrzymanie 

zapewniała służba wojskowa, dlate-

go Haller i jego bracia wstąpili do 

szkoły wojskowej i uzyskali wykształ-

cenie wojskowe. 

Jakie były losy gen. Hallera do 1920 

roku? 

Haller został oficerem artylerii 

w armii austriackiej, bardzo szybko 

wystąpił z niej i zajął się działalno-

ścią społeczną, można powiedzieć, 

że niepodległościową. Stał się jed-

nym z założycieli harcerstwa, a wła-

ściwie skautingu, razem z Andrze-

jem Małkowskim. Razem opracowali 

symbole polskiego skautingu – krzyż 

harcerski nawiązujący do krzyża 

maltańskiego. Zaangażował się rów-

nież w Drużyny Sokole, aczkolwiek 

utrzymywał się z innych działań, 

tzn. pracował jako instruktor róż-

nych towarzystw rolniczych, pro-

wadził kursy doszkalające dla 

rolników. Kiedy wybuchła I woj-

na światowa Haller natychmiast 

zgłosił się Legionów- wówczas 

tworzonych. Walcząc 

w Karpatach w III pułku Piechoty 

Legionów został dowódcą. Na 

przełęczy Pantyrskiej jego żołnie-

rze postawili krzyż z napisem : 

„Młodzieży polska, patrz na ten 

krzyż! Legiony polskie dźwignęły 

go wzwyż, przechodząc góry, 

lasy i wały do Ciebie Polsko, i 

dla twej chwały.”. 

Potem stało się to sentencją i 

II Brygady i samego gen. Jó-

zefa Hallera. 11 lipca 1916 

roku awansował na dowódcę 

II Brygady. W lipcu 1917 roku 

doszło do kryzysu przysięgo-

wego, Piłsudski go sprowoko-

wał nie chcąc aby Legioniści 

składali przysięgę na wier-

ność cesarzowi Niemiec i Austro-

Węgier. Przysięgi odmówiła w 

większości I jak i III Brygada. Na 

mocy traktatu Brzeskiego z lute-

go 1918 roku podpisanego przez 

Niemcy, Austro-Węgry 

z bolszewikami, do tworzonego 

państwa ukraińskiego miała być 

przyłączona Chełmszczyzna 

i część Podlasia, co spowodowało 

bardzo ostre protesty w całym 

Królestwie Polskim, w Płocku 

również. Potem został dowódcą 

II Korpusu Polskiego w Rosji po 

generale Stankiewiczu. 11 maja 

1918 roku doszło do Bitwy pod 

Kaniowem. Po bitwie sam Haller 

wymknął się z okrążenia. Dotarł 

do Kijowa, stamtąd do Moskwy, z 

Moskwy z kolei do Murmańska, 

skąd statkiem odpłynął do Szko-

cji, a stamtąd do Francji. W tym 

czasie we Francji była tworzona 

armia polska, początkowo do-

wódcą był francuski generał Fer-

dinand Foch. 4 października 1918 

roku premier Francji Georges Cle-

menceau zgodził się na nomina-

cję Józefa Hallera na dowódcę 

wojska polskiego we Francji i Ro-

sji. Od koloru mundurów armia ta 

nazywana była Błękitną Armią, 

a Haller „błękitnym generałem”. 

W kwietniu 1919 roku licząca po-

nad 68 tys. żołnierzy i oficerów 

armia została wysłana do Polski. 

10 lutego 1920 roku w Pucku od-

były się symboliczne zaślubiny 

Polski z Bałtykiem oraz odzyska-

nie Pomorza. Generał Józef Haller 

wrzucił do morza platynowy pier-

ścień podarowany mu przez 

gdańską Polonię, a w dno zatoki 

wbito pamiątkowy słup zaślubi-

nowy z okolicznościowym napi-

sem „Roku Pańskiego 1920, 10 

lutego, wojsko z gen. Hallerem 

na czele objęło w wieczyste po-

siadanie polskie morze”. Najważ-

niejsi goście podpisali dokument 

upamiętniający odzyskanie dostę-

pu do Bałtyku. Następnego dnia 

gen. Józef Haller pojechał do 

Wielkiej Wsi (dzisiejsze Władysła-

wowo) nad otwarte morze, gdzie 

z kaszubskimi rybakami odbył rejs 

po morzu na kutrze motorowym 

Jakuba Myślisza. 
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Małe życie  

Powieść młodzieżowa autorstwa 

Hanya Yanagihara. Po raz pierwszy 

wydana w 2015 roku. Nazwana 

„najgłośniejszą amerykańską po-

wieścią 2015 roku”, bardzo ob-

szerna, liczy bowiem aż 813 stron.  

Fabuła: 

Książka opowiada o przyjaźni 

trwającej od czasów szkolnych aż 

po schyłek życia.  Jest to  historia 

życia czterech przyjaciół próbują-

cych wejść w nowe życie. Prywat-

nie są przyjaciółmi i wiele ich łą-

czy. Bohaterów powieści poznaje-

my w chwili, gdy kończą studia 

i przenoszą się do Nowego Jorku. 

Ich relacje powoli ulegają zmia-

nom, wraz z kolejnymi sukcesami 

zawodowymi, jakie 

osiągają. Cena, którą 

płacą za swoją nieza-

leżność jest wysoka. 

„Małe życie” to rów-

nież opowieść o jed-

nym z najbardziej fa-

scynujących miast 

świata - Nowym Jorku - 

który jest piątym, równorzędnym 

bohaterem tej książki. Przetrwa-

nie, nie mówiąc już o sukcesie, w 

jednym z najwspanialszych miast 

świata nie jest łatwe, lecz szczę-

ście wydaje się im sprzyjać. Pełen 

temperamentu JB jest malarzem 

i z czasem zaczyna brylować 

w kręgach nowojorskiej bohe-

my. Malcolm zostaje 

uznanym architektem, 

a Willem robi błyskotli-

wą karierę aktorską. 

Najbardziej tajemniczy 

z nich, Jude, przejawia 

wybitny talent mate-

matyczny, a jako praw-

nik również odnosi 

sukces za sukcesem. Jakie będą 

ich dalsze losy? Jeżeli chcesz je 

poznać przeczytaj książkę, 

z pewnością cię zainteresuje.  

Daria Budnicka 

 

 

Oboje  próbują 
stłumić tę emo-
cję, lecz nie jest 
to  takie  łatwe.  
Kiedy  rodzina 
powoli  zaczyna 
radzić  sobie  ze 
stratą  bliskiej 
osoby,  wtedy 
okazuję  się,  że 
żołnierz  przeżył. 

Były zaginiony po powrocie do 
domu jest inny. Inaczej traktuje 
swoje dzieci oraz żonę. Staje się 
agresywny  i  nerwowy.  Kobieta 
z  dziećmi  zaczyna  odczuwać 
strach przed byłym oficerem.   

 Ostatnie słowa tego filmowego 
dzieła brzmią :  ,,Nie wiem kto 
powiedział, że tylko martwi wi-
dzą koniec wojny, ja widziałem 
jej koniec. Pytanie brzmi: Czy 
będę umiał wrócić do życia?''. 
Film opowiada o wojnie, brater-
skiej miłości i osobistych trage-
diach. Pokazuje nam jak ciężko 
jest żołnierzom powrócić do ży-
cia codziennego po traumatycz-
nych wydarzeniach.  Takim lu-
dziom  jest  potrzebna  pomoc 
i wsparcie od najbliższych oraz 
specjalistów.  

Daria Budnicka 

Bracia (2009) 
 Amerykański dramat  w re-
żyserii Jima Sheridana, sce-
nariusz napisał David Be-
nioff.  W rolach głównych 
wystąpili: Natalnie Portman, 
Tobey Maguire, Jake Gyllen-
haal. 

Fabuła:   
Żołnierz walczący w Afgani-
stanie zostaje uznany za zmarłego. 
Jego żona oraz dzieci pogrążają się 
w rozpaczy po bliskim. Brat boha-
tera  próbuje zaopiekować się ro-
dziną, w tym czasie pomiędzy nim, 
a szwagierką rodzi się uczucie. 

Rok 2018/2019, Numer 4 Str. 10 



Nasza biblioteka podejmuje wiele 

działań w celu różnorodnego kształ-

cenia uczniów. Pani Ania Rymarkie-

wicz  organizuje interesujące zajęcia 

rozwijające młodych ludzi odbywają-

ce się w szkolnej czytelni. Zorganizo-

wała również konkursy o tematyce 

dotyczącej 100-lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości dla uczniów 

kształcących się w naszej szkole m.in.: 

6 listopada 2018 roku w szkolnej bi-

bliotece miała miejsce historyczna 

potyczka czterech drużyn pod tytu-

łem „Z niepodległą gra o zwycię-

stwo”. Konkurs skierowany był do 

uczniów klas III i IV. Rywalizacja pole-

gała na udzielaniu poprawnych odpo-

wiedzi na wybrane pytanie, spośród 

stu pytań i przesuwaniu się po polu 

gry. Zwyciężyli uczniowie klasy IV b, 

którzy zaprezentowali szeroką wie-

dzę.  

21 listopada 2018 roku nasza biblio-

teka zorganizowała grę szkolną 

dla uczniów klas VII, VII oraz III 

gimnazjum po tytułem „Śladami 

Ojców Niepodległej”. Rywaliza-

cja polegała na rozwiązywaniu 

otrzymanych zadań 

i zdobywaniu punktów, porusza-

jąc się po szkole. Zwy-

ciężyli uczniowie klasy 

VIIa, którzy osiągnęli 

najwyższy wynik.  

Celami konkursów było 

włączenie się w ogólno-

polskie obchody 100-

lecia odzyskania nie-

podległości, wzmocnie-

nie poczucia tożsamości 

narodowej, rozwijanie 

zainteresowań historią 

Polski i regionu oraz integracja 

wśród grup i doskonalenie umie-

jętności pracy w zespole. Każda 

klasowa grupa została odpo-

wiednio wcześniej zapoznana z 

potrzebnymi materiałami i 

uczestniczyła w zajęciach przy-

gotowujących do rozgrywek. Na-

leży podkreślić, że wszyscy 

uczniowie wykazali się doskona-

łą wiedzą historyczną. Serdecz-

nie gratuluję zwycięzcom oraz 

innym uczestnikom konkursów i 

życzę dalszych sukcesów. 

Biblioteka szkolna nie zawodząc 

nas i tym razem, zaprezentowa-

ła ciekawe i barwne wystawy 

znajdujące się na terenie szkoły 

o tematyce skierowanej 100-

leciu odzyskanie niepodległości 

przez Polskę. 

Biblioteka szkolna zachęca 

uczniów szkoły podstawowej 

i gimnazjum do udziału w   

XXXV Międzynarodowym Kon-

kursie Literackim Twórczo-

ści  Dzieci  i Młodzie-

ży  im. Wandy Chotomskiej. 

 Tematyka wierszy i opowiadań 

jest dowolna, a termin nadsyła-

nia prac upływa1-

5 stycznia 2019 roku. Uczniowie 

zainteresowani udziałem w kon-

kursie proszeni są o zgłoszenie 

się do biblioteki szkolnej.  

Serdecznie zapraszam do od-

wiedzania naszej szkolnej biblio-

teki. 

„Jestem z narodu, w którym od 

lat blisko stu każda książka wy-

chodzi za późno, a każdy czyn 

za wcześnie.”   

 Cyprian Kamil Norwid 

„Niepodległość nie jest Pola-

kom dana raz na zawsze…

niepodległość jest dobrem nie 

tylko cennym, ale i kosztow-

nym.”   

Józef Piłsudski 

Aleksandra Morawska 
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TROCHĘ HISTORII 
Pierwsze komputery stacjonar-

ne dostępne dla zwykłych użyt-

kowników pojawiły się na rynku 

i trafiły do naszych domów 

w latach 80-tych XX wieku, czyli 

niemal 40 lat po ENIAC-u. 

W międzyczasie, w latach 60-

tych XX wieku, najpotężniej-

szym desktopem świata 

(zajmującym dosłownie całe 

biurko) był CDC 6600. 

Cray 2 

W latach 80-tych za niedości-

gniony wzór mocy obliczenio-

wej uchodził już designerski 

Cray-2. Również w tych latach, 

a konkretnie w 1982 roku, na 

komputerach PC zadebiutował 

system operacyjny Microsoft 

Windows 1.0, który był pierw-

szym środowiskiem firmy 

Microsoft wykorzystującym in-

terfejs graficzny (GUI) i działają-

cym jak nakładka na MS-DOS. 

I to wówczas tak naprawdę roz-

poczęła się era desktopów. 

Comodore 64 
Ówczesne komputery osobiste 

nie zajmowały już całego pokoju, 

lecz z powodzeniem mieściły się na 

biurku dzięki niewielkim, blaszanym 

lub plastikowym konstrukcjom typu 

desktop. Jednym z najpopularniej-

szych pecetów w tym okresie był 

Commodore 64, który zadebiutował 

na rynku w 1982 roku i kosztował 

595 dolarów. Niewielka, beżowa 

jednostka centralna podpinana była 

do telewizora. Komputer oferował 

już podstawowe oprogramowanie 

biurowe i można było na nim zagrać 

w takie gry jak Castle Wolfenstein.  

Częstotliwość taktowania procesora 

wynosiła 1 MHz. Do tego 64 KB pa-

mięci RAM oraz zewnętrzny napęd 

dyskietek 5,25 cala dla wersji Com-

modore 1541, na których można 

było zmieścić aż 170 KB danych. 

Compaq Deskpro 
Jednak prawdzi-

wą rewolucję 

w branży kom-

puterowej przy-

niosły pierwsze komputery z proce-

sorami typu 386, takie jak np. Com-

paq Deskpro z 1986 roku, a więc 

jeden z pierwszych komputerów 

powszechnie używanych w domach. 

Kosztował wówczas aż 6499 dola-

rów, ale wart był swojej ceny: po-

siadał 32-bitowy procesor o często-

tliwości 16 MHz, który umożliwiał 

zabawę w gry typu Wing Comman-

der w rozdzielczości 640x480 w aż 

256 kolorach.  

SGI IRIS Crimson 
Era stacjonarnych 

k o m p u t e r ó w 

trwała w najlepsze 

jeszcze w latach 

90-tych, a inżynie-

rowie prześcigali 

się w projektowa-

niu kolejnych, co-

raz bardziej wydajnych konstrukcji. 

Jedną z nich był projekt SGI IRIS 

Crimson, o roboczej nazwie Die-

hard 2. Był to jeden z pierwszych 

64-bitowych komputerów stacjo-

narnych, który na rynku pojawił się 

w 1993 roku. Procesor taktowany 

zegarem 150 MHz, 256 MB pamięci 

RAM oraz gigantycznym dyskiem 

twardym (7,2 GB), Diehard 2 posia-

dał specjalny chipset, który umożli-

wiał wyświetlanie animacji w 3D. 

To właśnie ten komputer uznaje się 

za jeden z pierwszych pecetów, 

które pojawiły się w filmach. W tym 

wypadku – w Jurassic Park. Ten 

komputer był jednak dość trudno 

osiągalny dla statystycznego użyt-

kownika, ponieważ jego cena prze-

kraczała kilkanaście tysięcy dola-

rów. 

Opr. Sebastian Lewandowski 
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Jak zachował się generał Józef 
Haller wobec śmierci Józefa 
Piłsudskiego? 

Po śmierci Piłsudskiego w maju 
1935 roku Haller liczył na po-
wrót wojska. Liczył na to, że 
nowe kierownictwo Śmigły czy 
może nawet Mościcki pozwolą 
mu wrócić do wojska, tak nie-
stety się nie stało. Natomiast 
trzeba przyznać, że zachował 
się dosyć elegancko, bo w 1935 
roku, już po śmierci Piłsudskie-
go wysłał treści kondolencyjne 
do wielkich osób. W 1936 roku 
będąc w Krakowie złożył kwiaty 
na sarkofagu Józefa Piłsudskie-
go. 

Co działo się z generałem 
w latach 1939-1943? 

We wrześniu 1939 roku Haller 
większej roli nie odegrał, nikt 
go w wojsku nie chciał widzieć. 
Przedarł się więc do Paryża, 
tam stanął na czele komisji do 
rejestracji przebiegu wojny 
w 1939 i zbadania przyczyn jej 
klęski. Była to komisja utwo-
rzona przez Władysława Sikor-
skiego. Po klęsce Francji 
w czerwcu 1940 roku razem 
z żoną i Marianem Seydą 
przedostali się  do Wielkiej Bry-
tanii. W rządzie Sikorskiego stał 
się kierownikiem Urzędu 
Oświaty i Spraw Szkolnych. Po 
śmierci Władysława Sikorskie-
go w lipcu 1943 roku w kata-
strofie gibraltarskiej w liście do 
prezydenta Raczkiewicza kry-
tycznie odniósł się do kandyda-
tury Mikołajczyka na premiera. 

Jak wyglądało życie Józefa Hal-
lera na emigracji po 1945 ro-
ku? 

W 1950 roku pojechał z piel-
grzymką do Watykanu, gdzie 
został przyjęty przez papieża 
Piusa XII. W styczniu 1952 roku 
zmarła w Londynie jego żona, co 
odczuł bardzo boleśnie. 
W październiku  1952 roku pra-
wie 80-letni generał pojechał do 
Stanów Zjednoczonych. Po 1956 
roku nabrał pewnej nadziei, na-
wet chciał przyjechać do Polski 
na śluby jasnogórskie w 1957 
roku. 

Opowie Pan o śmierci genera-
ła? 

Zmarł on 4 czerwca 1960 roku 
w szpitalu w Londynie. Pocho-
wany został na cmentarzu Gun-
nersbbury. Natomiast po przeło-
mie 1989 roku jego ciało zostało 
sprowadzone do Polski w maju 
1993 roku i pochowane w ko-
ściele św. Agnieszki w Krakowie. 

Jaki związek miał Józef Piłsudski 
z Płockiem? 

Jeżeli chodzi o związki generała 
z Płockiem to generał Haller był 
w Płocku trzykrotnie. Pierwsza 
wizyta odbyła się w  czerwcu 
1917 roku, potem w lipcu 1919 
roku i w sierpniu 1924 roku. Naj-
ważniejsza była ta druga wizyta. 
Można tutaj ubolewać, że mimo 
wizyt Hallera, Płoc-
ka Rada Miasta nie wykorzystała 
okazji, by nadać Hallerowi tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta 
Płocka. Haller do dzisiaj nie ma 
jakoś w Płocku szczęścia, bo nie 
ma nawet ulicy. 

Jak pan ocenia generała Halle-
ra? 

Można powiedzieć, że właściwie  
na przykładzie biografii generała 

można by omawiać całą historię Polski. 
Brał udział praktycznie we wszystkich 
najważniejszych wydarzeniach. Jest to 
bardzo ciekawa postać, przede wszyst-
kim jako dowódca II Brygady, II Korpu-
su Polskiego oraz Armii Polskiej we 
Francji. Jest to jedna z tych chlubnych 
postaci w naszej historii, mimo jakiś 
słabszych momentów. 

Co Pana zainspirowało do napisania 
tej książki? 

Od lat interesuję się postacią generała 
Hallera, próbuję go promować. Jest to 
postać niezwykle interesująca i cieka-
wa. Brał udział w wielu bardzo waż-
nych wydarzeniach z historii Polski, 
grał główną rolę w odzyskaniu niepod-
ległości, w walce z Ukraińcami, z bol-
szewikami. Potem jako szczery demo-
krata tworzył stronnictwo pracy, był 
członkiem rządu Sikorskiego. Także 
jego rola w historii Polski jest bardzo 
duża i ta postać zasługuje na jak naj-
szersze rozpropagowanie. 

Jak Pan traktuje pisanie? Bardziej ja-
ko źródło zarobków, czy też jako pa-
sję? 

Nie, to na tym się nie da zarobić. Cza-
sami jakieś drobne sumy, ale bez-
względnie jest to pasja.  

Poda Pan jakieś rady dla młodych pi-
sarzy? 

Nie należy wstydzić się, nie ograniczać, 

nie zastanawiać się czy jest to lepsze 

czy gorsze, po prostu pisać. W ten spo-

sób wyrabia się pewien styl, nabywa 

pewnych umiejętności i z czasem rze-

czywiście można osiągnąć tutaj wyży-

ny. Życzę sukcesów na tym polu każde-

mu młodemu pisarzowi. 

Aleksandra Morawska 
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Dziewczyna do chłopaka: 
- Pamiętasz, jak wczoraj krzyczałam: "Hurra, znala-
złam wreszcie te klucze!"?  
- No.  
- A wiesz gdzie je potem położyłam? 

******************************* 
Co robi strażak na siłowni? 
Spala kalorie. 

******************************** 
- Dzień dobry, panie dyrektorze. Zarabiam u pana 
2125 zł brutto. Proszę o podwyżkę. 
- O! A o ile, panie Nowak? 
- O zero. 
- O zero złotych?! 
- Nie, o zero na końcu kwoty brutto.        
            ******************************** 
Wchodzi facet do baru i pyta: 
- Czy ktoś może zgubił spory rulon pieniędzy owinię-
ty gumką recepturką? 
Jeden z klientów podchodzi do niego i mówi: 
- Ja, ja! To moje! 
- Masz, znalazłem gumkę.  
           ******************************** 
Mama do Jasia: 

- Prince polo. 
 

W szkole:  
- Jasiu, odmień czasownik "idę".  
- Ja idę, ty idziesz, on idzie...  
- Trochę szybciej, Jasiu.  
- Ja biegnę, ty biegniesz, on bie-

gnie... 

 
Katechetka pyta dzieci:  
-Kto chciałby iść do nieba?  
Wszyscy się zgłaszają oprócz Ja-
sia.  
Pani pyta:  
-Jasiu, a ty czemu nie chcesz iść 
do nieba?  
-Bo mama po szkole kazała mi iść 

do domu. 
 

Jasiu oświadcza tacie:  

W klasie Jasia wychowawczyni 
pyta:  
- Jaka waszym zdaniem powinna 
być idealna szkoła?  
A klasa zgodnym chórem:  
- Zamknięta! 

 
Jasiu pyta nauczycielkę: 
- Proszę panią, czy można ukarać 
kogoś za coś czego nie zrobił? 
- Oczywiście że nie można, Jasiu. 
- Więc ja zgłaszam, że nie zrobi-

łem pracy domowej.. 
 

Na lekcji angielskiego:  
- Jasiu, jak powiesz po angielsku: 
księżniczka?  
- Princessa - odpowiada Jasiu.  
A książę?  

- Tato! Ja już umiem pisać.  
- Świetnie synku! Co napisałeś?  
- Skąd mam wiedzieć jak nie 

umiem czytać?  

 
Jasio zwierza się koledze:  
- Wczoraj aż 2 razy dostałem od 
taty karę 
- Dlaczego aż 2 razy?  
- 1 raz, gdy mu pokazałem świa-

dectwo, a 2 raz, gdy się okazało, że 

to jego. 
 

Pani pyta Jasia:  
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy 
Missisipi?  
- Missisipi.  
- Dobrze Jasiu. A o ile jest dłuższa?  
- O sześć liter. 

 

 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  

- Wiesz, ta dziewczyna, którą przyprowadziłeś, jest 
bardzo ładna i miła, ale wysyłając cię po osiemnast-
kę, miałam na myśli śmietanę.  

*************************** 
Mistrz w pchnięciu kulą mówi do trenera. 
- Dziś muszę pokazać klasę... Na trybunie siedzi mo-
ja teściowa. 
Trener na to: 
- Nie ma szans, nie dorzucisz...  

**************************** 
Grzegorz Lato, zapytany czy reprezentacja z 1974 
pokonałaby dzisiejszą kadrę, odpowiedział: 
- Tak, wygralibyśmy 1:0 
- Tylko tyle? 
- No tak, proszę pamiętać że większość z nas jest 
już po siedemdziesiątce.  

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

Opracowała Wiktoria Żabka 


