
Nagłówek artykułu wstępnego 

Tak było: 

24.01.1921r. – na świat 

przyszedł Tadeusz Zawadz-

ki (ps. Zośka); harcmistrz, 

podporucznik Armii Krajo-

wej, jeden z bohaterów 

„Kamieni na szaniec” Alek-

sandra Kamińskiego. 

23.01.1905r.—urodził się 

poeta Konstanty Ildefons 

Gałczyński, twórca humo-

resek z serii "Teatrzyk 

Zielona Gęś". 

04.02.1746r. – na świat 

przyszedł wybitny generał 

Tadeusz Kościuszko. 

19.02.1493r. – urodził się 

Mikołaj Kopernik - polski 

astronom, matematyk, 

ekonomista, lekarz, który 

„Wstrzymał Słońce, a ru-

szył Ziemię” 
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Przyszła zima pewnej nocy 
 

Przyszła zima pewnej nocy,  
Wiatr ją przygnał od północy.  

Przygnały ją wielkie burze  
Na ogromnej siwej chmurze.  

 
Wyjrzał oknem wróbel mały,  
Patrzy, a świat już jest biały.  
Wyjrzał oknem wróbel drugi,  
Patrzy, a mróz pokrył strugi.  

 
Wyjrzał oknem wróbel trzeci,  

Patrzy, a śnieg ciągle leci.  
Więc zapadła wróbla rada  
Coś uradzić przecież trzeba  

"Brak nam mąki, kaszy, chleba". 

Zdjęcia Dominika Ambroziak 



Str. 2 

 

Małkosiowe Newsy 



8 stycznia 2019r. – Apele klas Va 

i VIIIb. Uczniowie klasy V a zapre-

zentowali kolejną krainę Polski, 

a mianowicie Podlasie.  

Uczniowie klasy VIII B przybliżyli 

zebranym jedną z zapomnianych 

powieści historycznych dla dzieci 

autorstwa Antoniny Domańskiej 

„Paziowie króla Zygmunta”.  

13 stycznia 2019r. – 27. Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy.  Wolontariusze naszego 

sztabu zebrali łącznie 4492,77 zł. 

Kweście ulicznej towarzyszyła 

aukcja gadżetów WOŚP, które 

zostały wylicytowane za 451,8 zł.  

15 stycznia 2019r. – Apele klas IVc 

i VIIIa. Uczniowie klasy IVc przybli-

żyli oglądającym Podhale.  

Uczniowie klasy VIII A wcielili się 

w role swoich rówieśników i poka-

zali jak wyglądało szkolne życie 

i szkoła sprzed 150. lat na podsta-

wie „Wspomnień niebieskiego 

mundurka” Wiktora Gomulickiego. 

 17 stycznia2019 r  - klasy siódme 

i ósme uczestniczyły w spektaklu 

,,Pan Tadeusz- muzycznie” wg Ada-

ma Mickiewicza w MCK w Gostyni-

nie. Widowisko zostało przygoto-

wane przez  Teatr Fabryka Kultury.  

22 stycznia 2019r.  - audycja mu-

zyczna „MUZYCZNA REWIA MO-

DY”. Karnawałowa zabawa z muzy-

kami z P.O.S stała się podróżą 

w czasie i okazją do zapoznania się  

z pojęciem stylu w muzyce. Dowie-

dzieliśmy się w jakim stylu ludzie 

bawili się kiedyś, w jakim bawią się 

dzisiaj.  

23 stycznia 2019r. – Seanse 

w mobilnym planetarium. Z poka-

zu  skorzystali prawie wszyscy 

uczniowie szkoły. Podczas seansu 

młodsze dzieci były zabrane 

w niezwykłą podróż wokół Ukła-

du Słonecznego, odwiedzając 

z bliska każdą z planet. Starsi 

obejrzeli historię fascynacji ludz-

kości gwiazdami– od starożytnych 

obserwatorów gwiazd i astrolo-

gów, po przełomowe odkrycia 

Mikołaja Kopernika i Johannesa 

Keplera.   

26 stycznia 2019r. – Odbyła się 

zabawa karnawałowa. Najmłodsi, 

czyli dzieci z klas I –V bawiły się 

od godziny 12 do 16, a uczniowie 

klas VI – VIII i III gimnazjum w go-

dzinach 17 – 21 na oryginalnie 

udekorowanym różnokolorowymi 

kwiatami i światełkami korytarzu.  

28 stycznia- 10 lutego 2019 r. – 
Ferie zimowe.                            

Rok 2018/2019, Numer 6 Str. 3 

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 



4-9 lutego 2019 r.—1. Szcza-

wińska Drużyna Harcerek 

"Hedvigis" oraz 1. Próbna Szcza-

wińska Drużyna Harcerzy brały 

udział w zimowisku w Chęci-

nach.  

19 lutego 2019 r. audycja mu-

zyczna „MUZYKA W DOBREJ 

FORMIE”, z której dowidzieliśmy 

się iż muzyka wbrew pozorom 

lubi poruszać się po znanych 

i utrwalonych przez wieki swojej 

historii schematach. Lubi przy-

bierać odpowiednie dla siebie 

formy, które kompozytor wypeł-

nia dźwiękami w zależności od 

potrzeb.   

W dniach 22 lutego – 1 marca 

2019 r. w naszej szkole ekspono-

wana była wystawa „W drodze 

do niepodległości”, będąca ele-

mentem projektu edukacyjnego 

„Dla Niepodległej”, mającego na 

celu uczczenie 100. rocznicy od-

zyskania przez Polskę niepodle-

głości. Składała się ona z 30-tu 

plansz przedstawiających naj-

ważniejsze wydarzenia i posta-

cie związane z odzyskaniem przez 

Polskę niepodległości. Inicjatorami 

sprowadzenia wystawy do szkoły 

byli dyrektor ZPO Marian Żuchnie-

wicz i Maciej Małecki, poseł na 

Sejm RP.  

23 lutego 2019 r. odbyła się dys-

koteka karnawałowa zorganizowa-

na przez Samorząd Uczniowski 

w której uczestniczyli uczniowie 

klas VI – VIII i III gimnazjum. Impre-

zę prowadził absolwent gimnazjum 

Arkadiusz Falkowski, który znako-

micie potrafił zachęcić do tańca 

i poprowadzić świetną zabawę. 

Przez całą dyskotekę działał bufet, 

w którym uczniowie mogli kupić 

coś do jedzenia i picia. Muzyka 

i atmosfera były świetne, więc 

wszyscy bawili się wyśmienicie.  

Na korytarzu przy bibliotece, tuż 

przed feriami pojawiła się wystawa   

„Sprzęty z duszą” - o historii wyna-

lazków, przygotowana przez p. A. 

Rymarkiewicz i p. M. Porwolik. Wy-

stawa cieszy się dużym  zaintereso-

waniem uczniów.  

Julia Strzałkowska 

14 lutego jednoznacznie kojarzy 

się nam wszystkim z miłością. 

Święto wypa-

dające tego 

dnia to Wa-

lentynki! Nie 

wszyscy jed-

nak wiedzą, 

że nazwa 

„Walentynki” 

w rzeczywistości wywodzi się 

z imienia pewnego świętego - 

Walentego. Wskutek splotu 

zwyczajów ludowych, folkloru 

i legend był on uważany za 

obrońcę przed ciężkimi choro-

bami (zwłaszcza umysłowymi, 

nerwowymi i epilepsją), 

a  w  Stanach Zjednoczo-

nych,  Anglii  i współcześnie 

w Polsce został uznany za patro-

na zakochanych. Najważniej-

szym miejscem kultu św. Wa-

lentego jest bazylika jego imie-

nia w Terni. Na srebrnym reli-

kwiarzu ze szczątkami patrona 

znajduje się inskrypcja: „Święty 

Walenty patron miłości”. Co 

roku w niedzielę poprzedzającą 

dzień 14 lutego przybywają do 

bazyliki pary narzeczonych 

z całych Włoch i świata, w celu 

złożenia przyrzeczenia miłości. 

Gromadzą się tu również mał-

żonkowie świętujący 25 lub 50 

rocznicę zawarcia sakramentu 

małżeństwa.                      
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Zwyczajem w tym dniu jest wysyła-

nie listów zawierających wyznania 

miłosne (często pisane wierszem). 

Na Zachodzie, zwłaszcza w  Wiel-

kiej Brytanii  i  Stanach Zjednoczo-

nych, czczono wyżej przedstawio-

nego św. Walentego jako patrona 

zakochanych. Dzień 14 lutego stał 

się więc okazją do obdarowywania 

się drobnymi upominkami. Do Pol-

ski walentynki „przywędrowały” 

wraz z kultem św. Walentego, ale 

popularność zyskały dopiero w la-

tach 90. XX wieku. Co roku od 14 

lutego 2002 r. w Chełmnie odby-

wają się największe w Polsce ob-

chody tego dnia. Za sprawą prze-

chowywanej, prawdopodobnie od 

średniowiecza, w chełmiń-

skim kościele farnym pw. Wniebo-

wzięcia NMP (1280–1320) relikwii 

św. Walentego, połączono tu lokal-

ny kult św. Walentego z tradycją 

anglosaską. 

Dzień zakochanych świętujemy 

również w naszej szkole! 14 lutego 

na korytarzach można było zoba-

czyć dziewczęta z samorządu, zbie-

rające wysyłane przez innych 

uczniów walentynki, które pod ko-

niec lekcji zostały dostarczone ich 

odbiorcom. Upominki te niewątpli-

wie dostarczyły wielu naszym kole-

gom i koleżankom mnóstwo rado-

ści i wywołały uśmiechy na niejed-

nej twarzy! 

Dominika Ambroziak 

16 stycznia odbył się próbny eg-

zamin gimnazjalny. Egzamin miał 

na celu pokazanie gimnazjali-

stom, jak będzie wyglądać wła-

ściwy test oraz w jakim stopniu 

opanowali wiedzę. Uczniowie 

mieli prawo wyboru z jakiego 

przedmiotu chcą pisać egzamin: 

matematyki czy języka polskiego. 

Więcej uczniów zdecydowało się 

pisać matematykę, bo aż 30 

osób, język polski wybrało tylko  

17.  trzecioklasistów. Wszyscy 

obowiązkowo musieli się zmie-

rzyć z  arkuszem z języka angiel-

skiego.   Testy z przedmiotów 

przyrodniczych oraz historii i wo-

su zostały omówione i wykonane 

na lekcjach.  Wyniki zostały ogło-

szone przez nauczycieli na zaję-

ciach z poszczególnych przed-

miotów.  Z chemii średni wynik 

w klasie III A wyniósł 44%, 

a w klasie III B był niższy aż o 6% 

(38%). Żaden z uczniów nie roz-

wiązał zadań z tego przedmiotu 

na poziomie 100%. Czworo piszą-

cych osiągnęło wynik 86%.  Wyni-

ki z języka polskiego były lepsze 

niż z matematyki. 

Największe problemy stanowiły 

zadania otwarte zarówno z mate-

matyki jak i z języka polskiego.  

Większość uczniów miała szcze-

gólny problem z napisaniem roz-

prawki. Uczniowie przyznali, że 

nie uczyli i nie przygotowywali się 

do próbnego egzaminu.   

Do właściwych egzaminów zosta-

ło bardzo niewiele czasu, gdyż 

odbędą one się już w pierwszej 

połowie kwietnia. Chyba warto 

zacząć powtarzać, tym bardziej, 

ze wybór właściwej szkoły może 

znacząco wpłynąć na resztę na-

szego życia. Niestety nikt nie mo-

że nas zmusić do nauki. Samo po-

znanie i zrozumienie materiału to 

za mało, aby zapamiętać, gdyż 

zapamiętujemy głównie przez 

powtarzanie. Wobec tego nie 

marnujmy czasu i bierzmy się za 

naukę —  naprawdę warto! 

Daria Budnicka 
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LEKTURY Z MYSZKĄ „PAZIOWIE KRÓLA ZYGMUNTA” 

8 stycznia 2019 roku  odbył się 

trzeci apel z cyklu apeli pt. 

„Lektury z myszką”, czyli lektur 

niekoniecznie znanych wśród 

dzisiejszej młodzieży.  Klasa VIIIB 

przybliżyła uczniom jedną z zapo-

mnianych powieści historycznych 

dla dzieci i młodzieży autorstwa 

A n t o n i n y  D o m a ń s k i e j 

„Paziowie króla Zygmunta” opu-

blikowanej w 1910 roku. Ósmo-

klasiści zaprezentowali książkę 

w postaci krótkiego streszczenia 

powieści, a następnie przedsta-

wili kilka scenek ukazujących kil-

ka z niewyczerpanych pomysłów 

młodzieńców np. wprowadzenie 

osła do zamku. 

Antonina Domańska była 

tłumaczką, polską pisarką książek 

dla młodzieży, urodzoną we 

wrześniu 1853 roku w Kamieńcu 

Podolskim (tereny dzisiejszej 

Ukrainy).  Zmarła 26 stycznia 

1917 roku w Krakowie. Byłą cór-

ką lekarza Aleksandra Kremera 

i Modesty Płońskiej. W 1865 ro-

ku zamieszkała w Krakowie oraz 

wyszła za mąż za neurologa Sta-

nisława Domańskiego. 31 lat póź-

niej zamieszkała w Rudawie  

w domu z wieżyczką (obecna uli-

ca pisarki Antoniny Domańskiej). 

Jako pisarka zadebiutowała 

w 1890 roku cyklem opowiadań 

dla dzieci na łamach „Wieczorów 

Rodzinnych”. W późniejszym cza-

sie opublikowała również wiele 

innych powieści i opowiadań 

m.in.: „Hanusia Wierzynkówna”, 

„Historia żółtej ciżemki”, „Przy 

kominku”, „W noc świętego Ja-

na”. 

Paziowie króla Zygmunta 

to kilkunastoletni chłopcy, którzy 

ze względu na pełnioną funkcję 

muszą pamiętać o nienagannym 

zachowaniu, manierach i hono-

rze. Młodzieńcy w swoim wol-

nym czasie, jednak nie stronią od 

żartów i figli. Ich historia nie tyl-

ko bawi, lecz także ukazuje 

dworskie obyczaje i oblicza przy-

jaźni. Akcja książki rozgrywa się 

na Wawelu, w czasach panowa-

nia króla Zygmunta Starego. Głów-

nymi bohaterami są niewyczerpani 

w pomysłach paziowie, którzy 

w każdej wolnej chwili płatają figle, 

zamiast przykładać się do swoich 

obowiązków.  Dokuczają najchętniej 

jednej z dam dworu Królowej Bony.  

Ekranizacje powieści w 1989 roku 

zrealizowano w postaci pięcioodcin-

kowego serialu fabularnego. Pre-

miera serialu odbyła się 30 stycznia 

1990 roku. 

Książki z minionych wieków 

są wyjątkowe i różnorodne. Jest to 

kopalnia pomysłów, wiedzy i inspi-

racji do działania i dążenia do celu, 

uczą nas pokory. Czytając je może-

my porównać zachowania dzisiejszej 

młodzieży z tą przed kilku pokoleń. 

Jest to w pewien sposób podróż do 

przeszłości. W trakcie przygotowań 

do apelu odbyliśmy właśnie taką 

podróż. Poznaliśmy lekturę, o której 

zapewne nikt z nas nie słyszał. Pole-

cam  ją wszystkim oraz zachęcam do 

czytania właśnie takich książek. 

 Aleksandra Morawska 
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W dniach 04.02-09.02.2019r., 1. Szczawińska Dru-

żyna Harcerek "Hedvigis" oraz 1. próbna Szczawiń-

ska Drużyna Harcerzy braly udział w zimowisku 

w Chęcinach.  Pierwszego dnia harcerki udały się na 

zwiad, a harcerze wybrali się na Zamek Królewski.  

W środę wspólnie udali się do Jaskini Raj. Widoki 

zrobiły na ich ogromne wrażenie. Po południu, 

druhny wyruszyły na poszukiwanie zaginionej Kró-

lowej Bony.  Następnego dnia harcerki odwiedziły 

zamek, a potem udało im się wejść na Górę Rzep-

kę, gdzie druhny zdobyły mundury. Wszyscy byli 

bardzo zadowoleni z zimowiska.  

Natalia Rzeźnicka 
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Dwie zastępowe Aleksandra i Patrycja z 1. Sczawińskiej 

Drużyny Harcerek "Hedvigis" wraz z harcerzami i har-

cerkami z Płocka, Płońska, Maszewa Dużego i Nasielska 

miały okazję pełnić służbę na Kresach. Po przybyciu na 

Ukrainę od razu zaczęło się rozdawanie paczek potrze-

bującym rodzinom.  Obdarowani, bardzo dziękowali za 

poświęcony czas, za zaśpiewanie kolęd oraz za podzie-

lenie się opłatkiem. Pielgrzymi z Polski mieli również 

możliwość rozmowy z druhem, który odpowiedział im 

o działaniach Legionów Polskich, w dniach 4-6 lipca 

1916 roku pod Kostiuchniówką na Wołyniu.  

Piłkarskie Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Polska 2019. 
W Polsce od 23 maja do 15 czerwca br. zostaną rozegrane piłkarskie Mi-
strzostwa Świata do lat 20. W „małym mundialu” wystąpią 24 drużyny naro-
dowe z sześciu kontynentów. Będą one ze sobą rywalizować w następujących grupach: Grupa A: (stadiony 
w Łodzi i Lublinie) 1.Polska 2.Kolumbia 3.Tahiti 4.Senegal Grupa B: (stadiony w Gdyni i Bydgoszczy) 1.Meksyk 
2.Włochy 3.Japonia 4.Ekwador Grupa C: (stadiony w Łodzi i Lublinie 1.Honduras 2.Nowa Zelandia 3.Urugwaj 
4.Norwegia Grupa D: (stadiony w Tychach i Bielsku-Białej)1.Katar 2.Nigeria 3.Ukraina 4.USA Grupa E: 
(stadiony w Gdyni i Bydgoszczy) 1.Panama 2.Mali 3.Francja 4.Arabia Saudyjska Grupa F: (stadiony w Tychach 
i Bielsku-Białej) 1.Portugalia 2.Korea Południowa 3.Argentyna 4.RPA 

Po długiej przerwie … 

22 lutego 2019 roku Polscy koszykarze pokonali Chorwację z wynikiem (77:69). Dzięki tej wygranej po 52 la-

tach awansowali na Mistrzostwa Świata w koszykówce mężczyzn, które odbędą się w Chinach bieżącego roku. 

Julia Strzałkowska 

 SPORT NA ŚWIECIE 



25 stycznia 2019 roku miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu profilaktycznego pod hasłem: „Żyj 

zdrowo – nie pal, nie pij, nie bierz!”. Konkurs ten został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Andrze-

ja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym i jest jednym z zadań realizowanych w ramach Szkolnego Progra-

mu Profilaktyczno – Wychowawczego oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Szczawin Kościelny. 

Celem tego przedsięwzięcia było podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych 

konsekwencji wynikających z używania alkoholu, nikotyny i narkotyków, dostarczenie podstawowych wiado-

mości o substancjach uzależniających, propagowanie wiedzy na temat szkodliwego wpływu tych substancji 

na zdrowie człowieka, prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień, poszerzenie wiedzy na te-

mat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną, kształtowanie 

umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia, propagowanie życia bez nałogów, skłania-

nie uczniów do zachowań asertywnych, a także rozwijanie wyobraźni plastycznej i literackiej. 

Konkurs kierowany był do uczniów naszej szkoły i przeprowadzany był w trzech kategoriach wieko-

wych: dla uczniów klas I – III S.P. (przygotowanie ilustracji w formacie A3), dla klas IV – VI (plakat formatu A2) 

oraz dla klas VII, VIII i III gimnazjum (przygotowanie ulotki profilaktycznej). Łącznie do konkursu zgłoszonych 

zostało 47 prac, z których najciekawsze wyłoniło trzyosobowe jury w składzie: P. Małgorzata Rędzikowska, P. 

Anna Rymarkiewicz oraz P. Jacek Ciesielski.              Lista laureatów 

Laureatom serdecznie gratulujemy i mamy 

nadzieję, że udział w konkursie utwierdził 

ich w przekonaniu, że alkoholowi, papie-

rosom czy narkotykom – zawsze należy 

mówić stanowcze NIE. 

     

  Dominika Ambroziak 
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Kategoria Imię i nazwisko Klasa 

klasy I - III 

Mateusz Rurarz 1 

Tymon Stańczak 1 

Lena Lewandowska 1 

Nadia Soborska 1 

Mateusz Pasterski 1 

Laura Cichońska 1 

Maja Kaczmarek 1 

Julia Mróz 1 

Kinga Wyrzykowska 1 

Tobiasz Garstka 1 

Liliana Śniecikowska 1 

Wiktoria Antczak 2b 

klasy IV –VI 

Jakub Szczepaniak 6b 

Marta Fuz 5b 

Krystian Kurkowski 6a 

klasy VII-VIII i III gimna-
zjum 

Julia Milczarska IIIa 

Katarzyna Marciniak IIIa 

Aleksandra Morawska 8b 



15  stycznia 2019 roku  odbył się 

czwarty apel z cyklu apeli pt. 

„Lektury z myszką”, czyli lektur zapo-

mnianych przez młodzież.  Klasa 

VIIIA przedstawiła uczniom książkę 

pod tytułem ,,Wspomnienia niebie-

skiego mundurka" której autorem 

jest Wiktor Gomulicki. Ósmoklasiści 

zaprezentowali kilka scenek przed-

stawionych w lekturze, opowiedzieli 

o okolicznościach jej stworzenia 

i przeczytali z podziałem na role frag-

ment dzieła. 

Wiktor Teofil Gomulicki (pseud. Fan-

tazy) to poeta, powieściopisarz, ese-

ista i krytyk literacki. Urodził się 17 

października 1848 r. w Ostrołęce. 

Dzieciństwo spędził w Pułtusku, na-

stępnie przeniósł się do Warszawy, 

gdzie skończył gimnazjum. W kolej-

nych latach studiował prawo 

w Szkole Głównej. Pracował w redak-

cjach takich pism, jak: „Kurier War-

szawski”, „Kurier Codzienny”, 

„Mucha”, „Kolce”, „Tygodnik Po-

w s z e c h n y ” ,  w s p ó ł p r a c o w a ł 

z „Prawdą”, „Świtem”, „Krajem”. 

Zmarł 14 lutego 1919 r. w War-

szawie. Powieść jest złożona z 18 

rozdziałów, w których autor opi-

sał życie uczniów w XIX-wiecznej 

szkole, ich radości i problemy, 

figle jakie płatali swoim nauczy-

cielom (np. przyniesienie na lek-

cję chrabąszczy), a także sportre-

tował zarówno cieka-

wych uczniów jak i na-

uczycieli, którzy uczyli w 

męskiej szkole powiato-

wej w Pułtusku. W szko-

le uczą się różni chłopcy 

- niektórzy pochodzą ze 

wsi i ich język śmieszy 

uczniów oraz tacy, któ-

rzy urodzili się w mie-

ście. Nie brakuje rów-

nież takich, którzy zosta-

li kilka lat w tej samej klasie - ci 

odstają wyglądem i wzrostem od 

młodszych kolegów. W początko-

wych rozdziałach opisano rozpo-

częcie nauki. Szkolny dzwonek 

rozbrzmiewa w całym mieście. 

Lekcje rozpoczynają się wspólną 

modlitwą. W szkole pojawili się 

pierwszoklasiści - jeszcze nie bar-

dzo wiedzą, jak się zachować, nie 

wszyscy trafili do swoich klas. 

Jeden z nich, Piotruś Mieszkow-

ski, spóźnił się do szkoły. Na 

szczęście, trafić do klasy pomógł 

mu starszy kolega - Karol Kozłow-

ski. Nie wszyscy uczniowie po-

chodzą z bogatych rodzin, są też 

synowie ubogich rzemieślników. 

Podobne problemy wcale nie 

przeszkadzały uczniom  w rozwi-

janiu „szkolnych” talentów, jak 

mistrzowskie ostrzenie piór, kali-

grafia (co bardzo przydawało się 

w podpisywaniu zeszytów, za co 

artysta pobierał stosowne wyna-

grodzenie), robienie piłek do gra-

nia. Autor powieści opisuje także 

typy nauczycieli z XIX-wiecznej 

szkoły. W Pułtusku większość 

uczniów mieszkała na stancjach, 

gdzie byli nadzorowani przez in-

spektora i nauczycieli. Nawiązy-

wały się między nimi przyjaźnie. 

Jedną z trudniejszych ale i pięk-

nych przyjaźni jest ta między 

Sprężyckim i Dembowskim. Sprę-

życki skręcił nogę w kostce, a po-

nieważ źle mu ją leczono, zaist-

niała groźba amputacji stopy. 

Dembowski nie opuszczał przyja-

ciela, przynosił mu wiadomości ze 

szkoły i bardzo się martwił wciąż 

gorszym samopoczuciem przyja-

ciela. Na szczęście Sprężycki wy-

zdrowiał. Ostatni rozdział książki 

jest poświęcony dalszym planom 

uczniów, już po otrzymaniu świa-

dectw. Niektórzy zamierzają się 

dalej uczyć, inni pragną pomagać 

rodzicom, albo jak najszybciej 

zdobyć zawód i pracować. 

"Telewizja to tylko zastępcza 

rozrywka dla mózgu, kto nie czy-

ta, ten właściwie nie potrzebuje 

już głowy, nie mówiąc oczywiście 

o wyobraźni i fantazji" 

Wiktoria Żabka 
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Umysł w ogniu   

Autor: Susannah Cahalan  

Gatunek: Biografia 

Kraj: Stany Zjednoczone  

Liczba Stron: 352 

Fabuła: 

Prawdziwa historia młodej kobie-
ty, która przeżyła medyczny kosz-
mar. Susannah to ambitna dzien-
nikarka „New York Post”. Mimo 
ogromnego stresu uwielbia swoją 
pracę, ma przyjaciół, chłopaka, 
kocha książki i muzykę. Z dnia na 
dzień, jak gdyby nigdy nic, prze-
staje panować nad swoim umy-
słem. Koszmar zaczął się od histo-
rii z pluskwami w roli głównej. Po-
tem było już tylko gorzej: ataki 

histerii, drastyczne wahania na-
stroju, halucynacje, trudności 
z poruszaniem się, bełkotliwa mo-
wa… Aż w końcu Susannah obu-
dziła się w szpitalnym 
pokoju, przywiązana 
do łóżka i pilnowana, 
niezdolna mówić i po-
ruszać się. Jej kartote-
ka medyczna obejmo-
wała miesiąc, z które-
go kobieta absolutnie 
nic nie pamiętała - 
i znajdowały się w niej 
zapisy o psychozie, 
zachowaniach peł-
nych przemocy i niestabilności 
psychicznej. A przecież zaledwie 
kilka tygodni wcześniej Susannah 
była zdrowa i szczęśliwie zakocha-

na, do tego stała u progu bły-
skotliwej kariery dziennikar-
skiej. By nie popaść w szaleń-
stwo, Susannah, na podstawie 

rozmów z bliskimi 
i lekarzami, stara się 
odtworzyć historię 
swojej choroby i zna-
leźć siłę, która pozwoli 
jej wygrać batalię 
z własnym umysłem.  

Nie będę zdradzać 
szczegółów, ale walka 
o to, by Susannah 
„wróciła do zdrowia” 

jest niezwykła.  

Na podstawie tej fascynującej 

historii powstał także film.  

Daria Budnicka 

 

 

re podzielone jest społeczeństwo. 

Każdy nastolatek musi przejść test 

predyspozycji określa-

jący jego przynależ-

ność do jednej z pięciu 

grup. Jeśli nie posiada 

żadnej z pięciu kluczo-

wych cech, będzie żyć 

na marginesie. Jeśli zaś 

ma więcej niż jedną z 

nich, jest niezgodny 

i czeka go całkowita 

eliminacja. Chyba że - tak jak Be-

atrice - uda mu się uciec i znaleźć 

drogę do podziemnego świata lu-

dzi, którzy zdecydowali się rzucić 

wyzwanie bezdusznemu syste-

mowi. Beatrice musi 

znaleźć w  sobie dość 

odwagi, by zaryzyko-

wać wszystko w walce 

o to, co kocha najbar-

dziej. Film opowiada 

też o miłości, walce 

i odwadze oraz o tym, 

że każda podjęta przez 

nas decyzja ma wpływ 

na naszą przyszłość.  
 

Daria Budnicka 

Niezgodna 
Data premiery: 4 kwietnia 2014 

(Polska) 

Reżyseria: Neil Burger  

Gatunek: Akcja, Sci-Fi 

Fabuła: 

W metropolii wzniesionej na ru-

inach Chicago idealne społeczeń-

stwo budowane jest na zasadzie 

selekcji. Altruizm (bezinteresow 

ność), Nieustraszoność (odwaga), 

Erudycja (inteligencja), Prawość 

(uc zc iwość ) ,  Serdec zność 

(życzliwość) to pięć frakcji, na któ-
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Nasz szkoła w bieżącym roku realizo-

wała program Ministerstwa Edukacji 

„Narodowy Program Rozwoju Czytel 

nictwa” mający na celu rozwijanie za-

interesowań uczniów i wspieranie 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Pozytywnie zaopiniowany wniosek 

został opracowany przez naszą pla-

cówkę w 2017 roku i przeznaczony do 

realizacji w 2018 roku. Pierwszym 

etapem realizacji projektu było zasię-

gnięcie opinii uczniów, nauczycieli, 

rodziców, między innymi poprzez an-

kiety i  kuferek życzeń. Do rodziców 

został również skierowany list o zna-

czeniu czytelnictwa w rozwoju dzieci 

i młodzieży. W porozumieniu z Gmin-

ną Biblioteką Publiczną w Szczawinie 

Kościelnym oraz Biblioteką Pedago-

giczną w Płocku powstała lista ksią-

żek, która  została pozytywnie za-

twierdzona przez ówczesny Samo-

rząd Uczniowski. Nasza szkoła uzyska-

ła wsparcie finansowe w postaci 15 

tysięcy złotych, dzięki któremu zaku-

piono 915 nowych książek, ponad 50 

% z nich to lektury z obowiązującej 

podstawy programowej oraz m.in.: 

książki psychologiczno-pedagogiczne 

kierowane do rodziców i nauczycieli, 

książki dla nauczycieli, które będą wy-

korzystywane w procesie edukacyj-

nym ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów niepełnosprawnych  i z róż-

nymi dysfunkcjami, literatura popu-

larno-naukowa, dzięki której 

możliwa jest realizacja projek-

tów edukacyjnych  oraz działań 

nauczycieli  i  beletrystyka 

W związku z realizacją projek-

tów w porozumieniu z innymi 

organami biblioteka szkolna or-

ganizowała wiele wydarzeń pro-

mujących czytelnictwo np.:  

 spotkania autorskie m.in: 

z panią Moniką Kowaleczko- 

Szumowską, autorką pozycji 

takich jak „Galop 44”, 

i „Gupikowo”, z panem Grze-

gorzem Gołębiewskim, auto-

rem książki pod tytułem 

„Związki Józefa Hallera i halle

rczyków z Płockiem w latach 

1917-1924” 

 barwne wystawy 

 ciekawe gazetki tematyczne 

 różne wycieczki np. do płoc-

kich bibliotek 

 konkursy 

 apele klasowe „Lektury 

z myszką” 

Szkolna biblioteka posiadając 

aktualne zbiory oraz różne no-

wości przyciąga nowych czytel-

ników. Umożliwia również wy-

pożyczenie książki na wakacje, 

bądź ferie bez żadnych prze-

szkód. Serdecznie zapraszam do 

odwiedzania biblioteki i korzy-

stania z jej zasobów. 

Kochajcie książki. One ułatwia-

ją Wam życie, po przyjacielsku  

pomogą zorientować się 

w pstrej i burzliwej gmatwani-

nie myśli, uczuć i zdarzeń. One 

nauczą Was szanować człowie-

ka i samych siebie, one uskrzy-

dlą rozum i serce uczuciem mi-

łości dla świata, dla człowieka. 

Maksym Gorki 

 

Aleksandra Morawska 
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Ferie zimowe to zasłużone dwa tygodnie odpoczyn-

ku po całym semestrze nauki. Ten czas mogliśmy 

spędzić na różne sposoby. Spytaliśmy ankietowa-

nych jak spędzili chwile odpoczynku w roku szkol-

nym. Wynik przedstawiliśmy na poniższym diagra-

mie: 

Do wakacji pozostało nam już tylko nieco ponad 

100 dni. Wielu z nas snuje już plany wakacyjne 

i każdy nie może doczekać się upragnionego zakoń-

czenia roku. Jednakże do tego czasu trzeba pilnie 

się uczyć, aby osiągnąć jak najwyższe wyniki w na-

uce.  Zadaliśmy ankietowanym pytanie, aby dowie-

dzieć się, czy są zadowoleni ze swoich ocen seme-

stralnych. Oto wyniki: 

Dowiedzieliśmy się również, z jakiego przedmiotu 

uczniowie mieli najlepsze oceny. 

Za nami dzień 14 lutego, który każdemu z nas kojarzy 

się z Walentynkami. Jedni się cieszą, drudzy zaś nieko-

niecznie. W naszej szkole również świętowaliśmy ten 

dzień poprzez zorganizowanie przez Samorząd 

Uczniowski szkolnej poczty walentynkowej — 

w skrzynce znalazło się wiele kartek.   Walentynki są 

obchodzone w południowej i zachodniej Europie od 

średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączy-

ła do walentynkowego grona znacznie później. Stałym 

elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie 

sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwo-

ne, najczęściej w kształcie serca, opatrzone są walen-

tynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyzna-

niem. Ze świętem łączy się również zwyczaj obdaro-

wywania partnera walentynkowymi upominkami 

w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek. 

Co na temat Walentynek sądzą ankietowani?     
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W niedzielę 13 stycznie 2019 

roku odbył się 27. Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Do akcji przyłączyli się miesz-

kańcy gminy Szczawin Kościel-

ny, za co serdecznie dziękuje-

my. Wolontariusze z naszej szko-

ły w składzie: Julia Strzałkowska, 

Aleksandra Brylska, Mateusz 

Dubielak, Wiktoria Borkowska, 

Julia Milczarska, Katarzyna Mar-

ciniak, Aleksandra Morawska 

i Zuzanna Chodorowska łącznie zebrali        

4492,77zł oraz walutę obcą, wartość 

której określił bank.  Rekordową wo-

lontariuszką została Julia Strzałkowska, 

która zebrała do puszki 803,65zł. 

Oprócz ulicznej zbiórki była również 

aukcja gadżetów WOŚP, które zostały 

wylicytowane za 451,80zł.   

Ostatecznie bank potwierdził rozlicze-

nie sztabu na kwotę 4991,61 zł. 

Datki pieniężne z 27. Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną 

przeznaczone na zakup nowoczesnego 

sprzętu medycznego dla specjalistycz-

nych szpitali dziecięcych. Jeszcze raz 

gorąco wszystkim dziękujemy. 

Julia Strzałkowska 
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Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. 

XX wieku z kultury francuskiej i krajów anglosaskich, 

a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii 

i Tyrolu. Święto to konkuruje o miano tzw. święta 

zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwa-

nym potocznie Nocą Kupały lub Sobótką,  

obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. Zapyta-
liśmy  ankietowanych czy wiedzą kiedy obchodzimy to  
słowiańskie święto, niestety żaden z ankietowanych 
nie odpowiedział poprawnie na nasze pytanie. Wynik 
przedstawiamy na poniższym diagramie: 

W czerwcowym numerze gazetki opiszemy ten piękny, 
słowiański zwyczaj. Dziękujemy uczniom za wypełnie-
nie ankiety.                            Aleksandra Morawska 



Czym się różni saper od elektryka? 
- Właściwie to niczym, bo i saper i elektryk myli się 
tylko raz... ale elektryk jeszcze przed śmiercią ZA-
TAŃCZY!  

**************** 
Dlaczego w morzu jest woda? 
- Żeby statki nie kurzyły przy hamowaniu.  

**************** 
Dlaczego bocian ma czerwony dziób? 
- Bo go krew zalewa jak mu się wymawia, że przyno-
si dzieci.  

**************** 
Czy wiesz, dlaczego słonie trąbią? 
- Bo mają trąby! 
- A nie! Bo nie potrafią grać na fortepianie!  

**************** 
Czy wiecie dlaczego nie można spać na suficie? 
- Bo się kocyk zsuwa!!!  

**************** 
Jak się nazywa kobieta (sławna) tańcząca w balecie? 
- Prima balerina! 
A facet? 
- Prima baleron!  

**************** 
Małe, białe, okrągłe i pędzi? 

Jak nazywa się żona pora? 
Porażona. 
*************************** 
Co wspólnego ma łyżka z jesienią? 
Je się nią. 
*************************** 
Jakie miasto najczęściej się cho-
wa? 
Częstochowa. 
*************************** 
Jak się nazywa mężczyzna który 
zabił żonę? 
Żonkil. 
*************************** 
Co mówi strateg, gdy przykłada 
ucho do zegarka? 
 Taktyka. 
*************************** 
Jak nazywa się kot, który leci? 
 Kotlecik. 

Jak nazywa się mokra łąka? 
Polana. 
*************************** 
Czemu choinka nie jest głodna? 
Bo jodła. 
*************************** 
Dlaczego wulkan dostał 6? 
Bo był aktywny. 
*************************** 
Jaki jest ulubiony ser ratownika? 
Topiony. 
*************************** 
Co mówi Japończyk gdy widzi szy-
bę? 
Toshiba. 
*************************** 
Jak nazywa się chińczyk któremu 
zepsuło się auto? 
Toyota Mipada. 

Co mówi elektryk do przyjaciela? 
 Będziemy w kontakcie. 

*************************** 
Czym się różni kura od studenta? 
- Kura znosi jaja, a student musi 
znosić wszystko.  

*************************** 
Jak się nazywa babcia klozetowa? 
- Pisuardessa. 
A jak dziadek klozetowy? 
- Kałboj.  

*************************** 
Czy wiecie jaki jest najlepszy szam-
pon dla łysych? 
- CIF, bo nie rysuje powierzchni...  

*************************** 
akie jest lekarstwo na miłość od 
pierwszego wejrzenia? 
- Spojrzeć drugi raz...  
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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  

-Tabletka przeczyszczająca...  
**************** 

Od czego herbata jest słodka? 
- Wiadomo - od mieszania. 
To po co w takim razie sypie się cukier? 
- Żeby było wiadomo jak długo mieszać.  

**************** 
Po co myje się szklanki? 
- Żeby się zmieściło więcej herbaty.  

**************** 
Co to za zagadka? Czterech w pokoju, a jeden pra-
cuje? 
- Trzech urzędników pije kawę, a wentylator pracu-
je.  

**************** 
Co mówi kat ustawiając skazańca pod szubienicą? 
- Głowa do góry!  

Opracowała Wiktoria Żabka 


