
Zbieramy kasztany 

Zbieramy kasztany,  
robimy w nich dziurki,  

a wtedy je można  
nawlekać na sznurki.  
Tak robi się lejce,  
naszyjnik z korali.  
Kasztany, kasztany  
będziemy zbierali. 
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18 października klasy Vb i VIa 
wybrały się na wycieczkę do Bia-
łegostoku. Po drodze uczniowi 
zajechali do Suchowoli – środka 
Europy. Potem obie klasy poje-
chały do Opery i Filharmonii 
Podlaskiej na spektakl muzyczny 
pt. „Pinokio”. Przedstawienie by-
ło zabawne i wzruszające. Mimo 
że wszyscy znali historię drew-
nianego pajacyka, z zapartym 
tchem oglądali spektakl. Na ko-
niec wszyscy pojechali do galerii 
„At r ium Bia ła”.  Zdanie m 
uczniów wycieczka byłą bardzo 
ciekawa.    

Sitko 
2 miejsce Pan F. Szóstkiewicz, Pani D. 
Michałowska, Pani A.K. Szyłkiewicz i 
Pani W. Stankonowicz 
3 miejsce Pani M. Jasińska 
 
3.„Przybij piątkę”, czyli który na-
uczyciel stawia najwięcej pozytyw-
nych ocen ? 
1 Pan F. Szóstkiewicz 
2 Pani A.K. Szyłkiewicz 
3 Pani M. Zdancewicz i Pani W. Stanko-
nowicz 
 

Z okazji DEN redakcja gazetki prze-
prowadziła ankietę dotycząca naszych 
nauczycieli. Oto one: 
1."Pracodomowoholik", czyli który 
nauczyciel zadaje najwięcej pracy 
domowej? 
1 miejsce- Pani A.Domasik 
2 miejsce- Pani M. Zdancewicz 
3 miejsce- Pan F. Szóstkiewicz 
 
2.„Bez nerwicy”, czyli 
który nauczyciel najmniej się dener-
wuje? 
1 miejsce Pan K. Krajewski i Pani A. 

4.„Najostrzejsza kosa”, który nauczy-
ciel najczęściej pyta na lekcji? 
1 Pani D. Witkowska 
2 Pani A. Domasik  
3 Pani E. Piliszek 
 
5„Jedyneczka”, czyli który nauczyciel 
wstawia najwięcej jedynek ? 
1 Pan F. Szóstkiewicz 
2 Pani M. Zancewicz 
3 Pani M. Jasińska 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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Wyniki ankiety przeprowadzonej z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Zbieramy kasztany 

Wycieczka do Białegostoku 

zji Dnia Nauczyciela. Niezwykle 
podniosłym momentem było ślu-
bowanie uczniów klas pierw-
szych Gimna-
zjum przeprowadzone przez p. 
dyrektora - Stanisława Kopyckie-
go i p. Jarosława Bagieńskiego. 
Potem nastąpiło wręczanie na-
gród dyrektora nauczycielom.  
Na scenie pojawiła się wróżka 

odczytująca cechy charakteru, 
główne zalety i wady poszczegól-
nych znaków zodiaku. Dziewczę-
ta ze szkolnego chóru dowodzo-
nego przez p. Magdę Stachowicz 
dały popis umiejętności wokal-
nych. Całą uroczystość i ślubo-
wanie klas I gim. przygotowali: 
p. Mariola Zdancewicz i p. Jaro-
sław Bagieński.  17.10.2016r. odbył się apel z oka-

Dzień Edukacji Narodowej 



W swojej poezji ksiądz 
Jan Twardowski mówi czym jest 
wiara, ufność, obcowanie z Bo-
giem, z ludźmi, czym jest miłość, 
przyjaźń. Jego wiersze są pełne 
ciepła, życzliwości, są pozbawio-
ne patosu, poruszają problemy 
zwykłych ludzi. Poeta często 
zwraca się do dzieci, zwierząt, 
roślin. Jest to poezja pocieszająca 
w smutkach, ucząca radości życia 
i zachwytu nad światem. Może-
my w niej odnaleźć odpowiedzi 
na najważniejsze i najtrudniejsze 
pytania. 

 
                Ksiądz Jan Twardow-
ski to poeta humoru i nadziei. 
Doskonały obserwator rzeczy-
wistości. W postaci krótkich 
anegdot – notatek utrwalił ob-
razki z życia ludzi. Kilka z nich 
przeczytacie poniżej: 
 
Słyszałem o trzyletnim Marku, 
który niecierpliwił się w czasie 
Mszy św., nie mogąc doczekać 
się końca, i wreszcie zapytał ro-
dziców głośnym szeptem: 
- Kiedy ksiądz powie: "Idźcie 
ofiary do domu"? 
 
Pewna pani prosiła, żebym odpra-

wił mszę świętą po łacinie w in-
tencji jej zmarłego męża, bo nie-
boszczyk w szkole miał czwórkę 
z łaciny. 
 
Na cmentarzu w Wołominie na 
jednym z nagrobków przeczyta-
łem napis: Szanuj zdrowie, bo jak  
nie, to cię spotka to, co mnie.  
 
Pewien złodziej zakradł się do 
ogrodu róż. Rosły pięknie rzęda-
mi. Obcinał róże po kolei, zosta-
wiając co siódmą. Powtarzał so-
bie: 
 
- Siódme – „nie kradnij”. 
 
Wszyscy zebrali się, żeby otwo-
rzyć testament zmarłego księdza. 
Odczytano: „Niech każdy łapie, 
co może”.  
 
Wikariusz, stojąc na drabinie, 
wkręcał żarówkę. Nagle drabina 
zachwiała się i przez omyłkowo 
otwartą klapę wpadł do piwnicy.  
-Skoro już tam jesteś – powie-
dział spokojnie stojący na górze 
dobroduszny proboszcz – przy-
nieś mi słoik z ogórkami. 

 

Opowiadano mi o cyganie, który 
w czasie spowiedzi niepostrzeże-
nie, kiedy ksiądz wychylił rękę, 
ściągnął mu zegarek. Wypowia-
dając grzechy powiedział: 
- Ukradłem zegarek. 
- Oddaj temu, komuś zabrał. 
- Może ja księdzu oddam. 
- Broń Boże, nie chcę tego zegar-
ka. Zatrzymaj go przy sobie. 
 

 
 Powyższe i poniższe anegdoty 

wybrano z tomów "Niecodziennik"           
i "Niecodziennik Wtóry"  

 "Na cmentarzu w Wołominie na jednym z nagrobków przeczy-
tałem napis: >>Szanuj zdrowie, bo jak nie, to cię spotka to co 
mnie<< 

 
 Katechetka pokazywała uczniom obraz przedstawiający 

męczeństwo chrześcijan. Lwy pożerały męczenników. Pe-
wien chłopiec, widząc, że jeden z lwów trzyma w paszczy 
niewielki kawałek, mniejszy niż to, co otrzymały inne lwy - 
powiedział: - Szkoda, temu dostało się tak malutko.  

 
 Pewna pani gniewała się na tych, którzy obcinają psom ogony. Mó-

wiła: - Co Bóg złączył, człowiek niech nie 
rozdziela.  
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Dnia 12. 10. 2016r. w kinie odbyła 
się uroczystość rozdania stypen-
diów  burmistrza w dziedzinie 
s p o r t u  i  n a u k i .  
Nasza szkoła miała zaszczyt orga-
n izować  tę  uroczystość . 
Uroczystość rozpoczął chór z pio-
senką ,,Nic do stracenia” Mrozu. 
Spotkanie prowadzili Pan Jarosław 
Bagieński i Pani Krystyna Matwiej-

czyk. Tę uroczystość zakoń-
czył zespół ,,Biedroneczki’’.       
Z naszej szkoły stypendium 
otrzymalł Filip Rubin, nato-
miast nominowana była  
Rebeka Kasprzak- sport. 
 
Gratulujemy tegorocznym Sty-
pendystom! 

do święto-
wania i 
prawdziwa 
gratka dla 
wszystkich 
wielbicieli 
małego 
urwisa. 

Przygody 
Mikołajka, 
Alcesta i in-
nych jak zaw-
sze rozbawią 
małych i du-
żych. Niezna-
ne przygody 
Mikołajka to 
zaproszenie 
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Polecam, przeczytaj 
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Stypendia burmistrza 

i 200m kraulem w płetwach i brązowy za 25m 
pod wodą w monopłetwie. Uzyskała również 
3 miejsce w sztafecie wraz z Karoliną Ko-
pycką i dwiema innymi uczestniczkami. 
 

 Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów! 

W dniach 25-26.092016r.            
w Olecku w hali Lega odbyły się 
zawody pływackie ,,Puchar Pół-
nocy”. Na podium stanęła Rebe-
ka Kasprzak. Zdobyła złoty 
medal za 50m kraulem w płe-
twach, 2 srebrne za 100 m        

Puchar Północy — zawody w pływaniu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Film ,,Jak zostać kotem?’’ pole-

cam każdemu, kto szuka 
dobrej rozrywki oraz miło-
śnikom kotów, którzy będą 
mieli okazję obserwować w 
jaki sposób twórcy filmu 
starają się pokazać sposób 
zachowania przeciętnego 
futrzaka. Jeśli macie 

odrobinę wolnego czasu i chce-
cie się rozerwać, ten film bę-
dzie dobrym rozwiązaniem. 
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Aby do-
brze się 
uczyć nale-
ży prze-

strzegać kilku prostych zasad. 
Posprzątaj pokój i biurko. 

Chaotycznie ułożone rzeczy 
to  niesamowity rozpra-
szacz. 

 
Rób notatki. To bardzo po-

mocne szczególnie dla 
wzrokowców. Użyj papieru 
lub fiszek dla każdej partii 
materiału, który musisz 
przyswoić. 

 
Nauka w grupie. Namów przy-

jaciół na wspólne uczenie 
się. Możecie dzielić się no-
tatkami, odpytywać się na-
wzajem i przeprowadzać 
razem różne zadania. 

 
Pij dużo wody. Mózg w 85% 

składa się z wody. Niedo-
bór wody powoduje zmę-
czenie i senność. Dlatego, 
gdy uczymy się warto ją 
pić.  

 
Przewietrz pokój.  A potem 

wietrz go znowu co każdą 
godzinę. 

 
Wybierz odpowiednią muzykę. 

Najlepiej powtarzalną, bez 
słów lub w obcym języku, w 
miarę przewidywalną i po-
budzającą. Najlepiej klasy-
kę. 

 
Zaplanuj przerwy. Najlepiej 

rób je co godzinę po 20 
minut. 

kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty 
Michałowskiej, Izabeli Osieckiej i Mał-
gorzaty Grzyb. Koordynowaniem dzia-
łań w obrębie naszej placówki zajęła się 
Aneta Skrzypiec. Tegoroczna akcja 
udzielania pierwszej pomocy była, o 
czym donosi WOŚP pierwszą próbą 
zdobycia wpisu do Księgi Rekordów 
Guinnessa. Wynik będzie znany w naj-
bliższym czasie, po dokonaniu dokład-
n y c h  o b l i c z e ń .   
    Bardzo dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym za pomoc i aktywny udział 

    To niesamowite, że tysiące osób w 
Polsce 17 października 2016 r. zdołały 
w tym samym czasie przeprowadzić 
„lekcję udzielania pierwszej pomocy”. 
Termin wybrany przez WOŚP nie był 
przypadkowy, albowiem dzień poprze-
dzający wydarzenie był Europejskim 
Dniem Przywracania Czynności Serca. 
Po raz trzeci reprezentanci naszej szkoły 
wzięli udział w akcji odbywającej się w 
naszym mieście. W Hali Lega przy fan-
tomach ćwiczyli uczniowie kl. II c wraz 
z rodzicami, uczniowie kl. Va i Vb pod 

w przedsięwzięciu.      A.S. 
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Bicie Rekordu w Resuscytacji 

Jak się uczyć? 

w opiece zastępczej 
czeka na taką ro-
dzinę. Dlatego ce-
lem akcji Góra Gro-
sza jest zebranie 
funduszy na pomoc 
dzieciom wychowu-
jącym się poza wła-
sną rodziną, w tym 
na tworzenie takich programów, 

które pozwolą dzieciom 
wrócić do domu bądź two-
rzenia takich miejsc, które 
będą w miarę swoich moż-
liwości zbliżone do domu 
rodzinnego oraz progra-
mów, które pozwolą im 
spokojnie dorastać.”     W 
tej akcji zebraliśmy 

398 zł i 17 groszy. 

      Jak co roku w naszej szkole 
odbyła się Góra Grosza. To już 
XVII edycja akcji zbierania groszy 
w  c a ł e j  P o l s c e .  
    „Naszym zdaniem, najlepsze co 
możemy dać dziecku, to rodzina, w 
której może czuć się bezpiecznie, 
rozwijać się, swoje pasje i zainte-
resowania, nawiązywać przyjaźnie. 
70 tysięcy dzieci przebywających 

Grosz do grosza — XVII edycja 



1.10    Międzynarodowy Dzień 
Muzyki, Światowy Dzień Wege-
tarianina, po raz pierwszy ob-
chodzony w Polsce od 1998. 
 
3.10.1906r.- Na konferencji 
w Berlinie ustalono brzmienie 
międzynarodowego sygnału 
ostrzegawczego SOS 
 
02.10- Międzynarodowy Dzień 
bez Przemocy, Europejski Dzień 
Ptaków 
 

04.10- Światowy Dzień Dobro-
ci dla Zwierząt 
 
09.10- Światowy Dzień Poczty 
 
14.10- Dzień Edukacji Narodo-
wej (Dzień Nauczyciela) 
 
15.10- Światowy Dzień Mycia 
Rąk 
 
16.10- Dzień Papieża św. Jana 
Pawła II, Światowy Dzień Żyw-
ności 

 

17.10- Dzień Walki z Rakiem 
 
19.10- Dzień Ratownika 
 
24.10- Dzień Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych 
 
27.10- Światowy Dzień Modli-
twy o Pokój 
 
31.10- Światowy Dzień 
Oszczędności   

Październik 2016 
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Październik Miesiącem Dobroci 
dla Zwierząt? 

My dbamy o zwierzęta przez 
cały rok!! 

Niechaj wreszcie świat się do-
wie, 
Jaki dla psów bywa 
człowiek, 
Że jest gniewny, że 
jest zły, 
Ale przecież – wszyst-
kie psy 
Chcą mu służyć tak jak 
psy 
Aż do kresu swoich 
dni!  

PAMIĘTAJ!! 

Kiedy przyjaciel zawiedzie 
Wśród życia różnych pułapek, 
Pies nie opuści Cię w biedzie 
I zawsze poda Ci łapę! 
Najgorszy jest los psa, 
Jeżeli nikt go nie głaszcze, 
Nie mówi do niego: kochany...  

Biegam więc, węszę i szukam 
Kogoś dobrego, co powie: 

Nie jestem rasowy, wiem, 
Do piękności psiej mi daleko, 
Ale choć jestem kundlem 
I mam pchły, 
Pragnę kogoś pokochać! 

Naj-
gorszy 
jest los 
psa, 
Jeżeli 
nikt go 
nie 
głasz-
cze, 
Nie 
mówi 
do nie-
go: ko-

chany… 
Biegam więc, węszę i szukam 
Kogoś dobrego, co powie: 
Piesku! I rękę położy 
Na mojej kudłatej głowie.  

Nie jestem rasowy, wiem, 
Do piękności psiej mi daleko, 
Ale choć jestem kundlem 
! 

I mam pchły, 
Pragnę kogoś pokochać 
Ceni zalety kundelków czło-
wiek, 
Bo są to pieski wielorasowe, 
Które czekają w schronisku 
zwierząt 
I w ludzką miłość do piesków 
wierzą. 
Nie bądź taki! Nie bądź taka! 
Daj złotówkę na zwierzaka!  

Pieska dola tego psa, 
Który pusta miskę ma.  

Pełna miska, ciepła buda, 
Dzięki Tobie to się uda!  

Gdy jest zwierzak nieszczę-
śliwy, 
Ludzie się powinni wstydzić.  

Kto serduszko dobre ma - 
Na schronisko zwierząt da!! 



 

Trochę  HUMORU 

Dach był ze słomy albo dziurawy.  
 
Reumatyzm łamie dziadka              
i przepowiada pogodę. 
 
Znanym drapieżnikiem leśnym jest 
drapichrust.  
 
Chorzy szli do szpitala prawie 
umarci.  
 
Dopełnienia odpowiadają na pytania 
przydawków.  
 
Nie wiem jaki wybiorę zawód, ale 
będę piłkarzem.  

Humor z zeszytów 

 

 

Przychodzi pan do sklepu i pyta się: 
-Widział pan stado baranów? 
-Nie. A co, zgubił pan się? 
 
Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia i pyta Pawełka: 
- Wnusiu, dobrze się chowasz? 
- Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie w końcu znajdzie i 
wykąpie.  

 

 Co zrobi kibic kiedy Polska wygra EURO 2012 

-Wyłączy konsolę i pójdzie spać. 
 
 - Mamusiu, czy mogę iść się pobawić? 
- Z tą dziurą w rajstopach? 
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.  

Gazetkę redaguje zespół pod okiem  

P. Emilii Piliszek w składzie:  

Ola Chodnicka IVb                           

 Magda Milewska kl.IVb                        

 Miłosz Skrzypiec kl. IVb 

Damian Domagała kl.VIa 

Olga Dobiecka kl.VIa 

Karolina Kopycka kl.VIa                      


