
  

 

NR 30 ( JESIEŃ )                                            rok szkolny 2013/2014                                                     Cena 2,50 zł 

S Z K O Ł Y   P O D S T A W O W E J   N R  1   W   G O S T Y N I N I E 

�����������
�����������������	
�����

Zabawa jest nauką, nauka zabawą.  

Im więcej zabawy, tym więcej nauki. 
Glenn Doman 

TAK BAWIMY SIĘ I UCZYMY W GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH 
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struktorzy AIM pod kierunkiem 
pana Janusza Śnieżyńskiego. 
 W ramach programu odby-
ło się: pływanie w ABC płetwo-
nurka, pływanie wiosłówką, kaja-
kiem, żaglówką, doskonalenie 
pływania wpław.  
Największym zainteresowaniem 
cieszyło się  Nurkowe Discovery, 
czyli 15 minutowe, indywidualne 
zejście z instruktorem pod wodę. 
Niektórym dopisało szczęście i 
mogli dwa razy zanurkować z 
panem Januszem. Pod wodą po-
ruszaliśmy się po wytyczonej 
trasie, która wiodła od bojki do 
bojki, po drodze oglądaliśmy 
podwodny świat. 
 Wielką przyjemnością oka-
zało się również  pływanie po 
jeziorze na żaglówce pod opieką 
instruktora z Klubu Żeglarskiego 

Hals. Łagodny, umiarkowany 
wiatr sprzyjał rekreacyjnym prze-
wozom. 
 W trakcie zajęć zjedliśmy 
wspólny obiad, a spotkanie za-
kończyliśmy ogniskiem i piecze-
niem kiełbasek. Na pamiątkę 
wszyscy dostaliśmy okoliczno-
ściowe koszulki. 

 Cały dzień uważam za 
wyjątkowy, niepowtarzalny i 
choć nie był to mój pierwszy raz 
pod taflą wody, to emocje jakie 
mi towarzyszą za każdym razem 
wprawiają mnie w radosny na-
strój i dają energię do działania.  
 Poniżej krótki fotoreportaż 
z IV etapu działań. Zdjęcia mó-
wią same za siebie. 
 

Jakub Stachowski  

klasa VIc 

 W czerwcu zakończył się 
projekt realizowany przez Akade-
mię Inicjatyw Młodzieżowych pt. W 
POSZUKIWANIU PRAWDZI-
WYCH WARTOŚCI CZYLI…
PAMIĘTAJ MASZ WYBÓR, w 
szkołach podstawowych odbył 
się pod hasłem Liga niezwykłych 
bohaterów, czyli graj regułami wod-
nego świata, który jest bez używek. 
Całość została sfinansowana z 
funduszów Miasta Gostynina. W 
numerze letnim z 2013 roku opi-
sywano I, II i III etap programu.  
 W tym numerze przybliżę  
IV etap, w którym miałem przy-
jemność uczestniczyć.  
 Przedostatni tydzień 
czerwca – sobota, 10 osób SP1 i 10 
osób z SP3 spotkało się na pikni-
ku wodniackim nad Jeziorem 
Białym. Zajęcia prowadzili in-

POD TAFLĄ WODY 
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W sobotę, 14 września 
2013 r. wyruszyliśmy na pieszą 
wędrówkę.  Marsz rozpoczęliśmy 
sprzed Szkoły Podstawowej nr 3, 
następnie wędrowaliśmy ul. Woj-
ska Polskiego, ul. Bierzewicką, ul. 
Płocką następnie dotarliśmy do 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po 
drodze zbieraliśmy różne okazy 
przyrody, odbywały się konkur-

WSPOMNIENIA Z RAJDU SIEDMIOMILOWE BUTY 

sy z nagrodami. Utrudzeni, ale 
zadowoleni doszliśmy do Stadio-
nu. Tam czekało na nas ognisko, 
przy którym piekliśmy, a potem 
zjedliśmy pyszne kiełbaski. Brali-
śmy udział w konkursach sporto-
wych. Żadne dziecko nie poszło 
do domu bez upominku. Gdy 
odpoczęliśmy, odebrali nas ro-
dzice.  Jak zawsze doskonale się 

bawiliśmy.  
Serdeczne podziękowa-

nia kierujemy dla organizatorów,  
czyli członków oddziału PTTK w 
Gostyninie.   

 

Uczniowie klas  

z wychowawcami: 

II b - p.M.Matuszewska 

III a - p.I.Markiewicz 

IV c - p.I.Gadomska 
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 Julian Tuwim należał do 
wybitnych luminarzy literatury 
polskiej. To autor wspaniałych, 
błyskotliwych, wesołych wierszy 
dla dzieci, bo któż nie zna Słonia 
Trąbalskiego, Lokomotywy, Rzepki. 
Na jego twórczości wychowało 
się kilka pokoleń Polaków, Tu-
wim to towarzysz dzieciństwa 
dla wielu z nas. 
 Wachlarz twórczości poety 
jest bardzo szeroki, bo oprócz 
wierszy dla dzieci tworzył dla 
dorosłych – pisał słowa do piose-
nek, skecze, libretta operowe. 
Fascynował się językami obcymi , 
przekładał poezję rosyjską, nie-
miecką, francuską, a nawet tłu-
maczył na język esperanto. 
 Poetę cechowało niezwy-

2012 - ROKIEM TUWIMA 

Najmłodsi mogli wysłu-
chać wierszy, wziąć udział w 
zgadywankach i konkursach. 
Zajęciom towarzyszyła gazetką o 
poecie, wystawka jego książek. 
Następnie w świetlicy dzieci wy-
konały rysunki do wierszy, a pra-
ce zawisły w galerii. Zajęcia przy-
gotowały panie: Ewa Stolarz i Do-
rota Budner. 

 

Redakcja  

kłe poczucie humoru, w satyrycz-
ny i dowcipny sposób ujmował 
rzeczywistość.  

Czytajmy Tuwima! Nie 
tylko w jesienne, ponure dni ale 
przez cały rok! 

Do obchodów Roku Tu-
wima włączyła się biblioteka 
szkolna. Zaprosiła dzieci ze świe-
tlicy na zajęcia czytelnicze Pora-
nek z Panem Julianem.  

 Pierwszego i drugiego 
października w naszej szkole 
przebywał zaproszony gość – 
policjant pan Krzysztof Olszar. 
W spotkaniu uczestniczyły dzieci 
z grup przedszkolnych i klas 
pierwszych. Pan policjant przed-
stawił dzieciom film edukacyjny 
pt. Bezpieczna droga z radami 
Spongeboba. Film prezentował 
sceny sytuacyjne dotyczące bez-
piecznej jazdy na rowerze i w 
samochodzie oraz bezpiecznego 
poruszania się po ulicy. Dzieci 
czynnie uczestniczyły w ogląda-
niu filmu poprzez wybieranie 
prawidłowej odpowiedzi spo-
śród trzech proponowanych. 
Zarówno pierwszaki, jak i przed-
szkolaki wykazały się bardzo 
dobrą znajomością przepisów 
ruchu drogowego.  
    Dziękujemy Panu policjantowi 
za poświęcony czas, życzliwość i 
zaangażowanie w to, żeby nam 
wszystkim żyło się bezpieczniej. 

                                                    
Redakcja 

SPOTKANIE  
Z POLICJANTEM 

Samorządy klasowe 

Klasa IIa 
przew. K. Figaszewski  

z-cy: M. Krysiak, N. Witkowska 
Klasa IIb 

przew. M. Tomczak 
z-cy: A. Markiewicz, M. Majchrzak 

Klasa IIc 

przew. M. Gajewski 
z-cy: N. Przytulska, D. Kusiak 

Klasa IId 

przew. A. Kaszewski 
z-cy: M. Heyka, K. Kwiatkowska 

Klasa IIIa 
przew. A. Szkudlarek 

z-cy: B. Grochal, A. Wasilewska 
Klasa IIIb 

przew. Z. Cichońska 
z-cy: O. Debich, M. Lewandowski 

Klasa IIIc 

przew. O. Stępka 
z-cy: G. Jakub, M. Węglewska 

Klasa IIId 

przew. A. Fidrysiak 
z-cy: A. Janiszewska, U. Garwacka 

 
opiekunowie SU kl. I-III 

M. Matuszewska  

A. Walczak 

Samorząd Uczniowski 

 
przew. Oliwia Debich - III b 

z-ca. Małgorzata Heyka-II d   

Urszula Garwacka III d 

 
Sekcja porządkowa 

 Nikola Przytulska - II c 
Michał Majchrzak II b 

Monika Węglewska – II c 
Olek Fidrysiak- III c 

Maciek Lewandowski- III b 
 

Sekcja dekoracyjna 

 Daria Kusiak - II c 
Ada Janiszewska -III d 

Kuba Grochal- III c 
Oliwia Debich -III b 

Mateusz Tomczak- II b 
 

Sekcja informacyjna 

Ula Garwacka – III d 
Zuzanna Cichońska- III b 
Małgorzata Heyka – II d 

Adam Kaszewski- II d 
Klaudia Kwiatkowska – II d 

Oliwia Stępka- III c 
Ada Markiewicz II b 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS I - III 
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Drodzy Uczniowie! 
 Oto wyniki naszych 
wspólnych obliczeń. W klasach 
IV – VI jest łącznie 115 chłopców. 
Najpopularniejsze imiona męskie 
w naszej szkole to: 
Jakub –  10 chłopców o takim  
imieniu znajduje się w klasach IV 
- VI, 
Mateusz – 9 chłopców, 
Michał – 6 chłopców, 
Kacper – 6 chłopców, 
Wiktor – 5 chłopców, 
Dawid – 5 chłopców, 
4 razy powtórzyły się imiona:  
Patryk, Szymon, Maciej, Hubert 
3 razy imiona:  Sebastian, Adam, 
Adrian, Marcin, Krystian, Bartosz 

2 razy imiona: Konrad, Mikołaj, 
Łukasz, Damian, Rafał, Tomasz, 
Igor, Piotr, Klaudiusz. 
 A oto lista imion mniej po-
pularnych, ale również bardzo 
oryginalnych: Paweł, Błażej, Be-
niamin, Maks, Bartłomiej, Oskar, 
Robert, Samuel, Karol, Alan, Fry-
deryk, Marek, Przemysław, 
Krzysztof, Kamil, Jan, Filip, Bo-
gumił, Oliwer.  
 A które z tych imion naj-
bardziej podoba się dziewczę-
tom? Sprawdziliśmy. Okazało się, 
że jest to imię Tomasz. 
 

Samorząd Uczniowski  

klas IV - VI 

KALENDARZ IMION M ĘSKICH 

 We wtorek, 8 października 
2013 r. wybraliśmy się (klasy IVa, 
IVb, Vc, VIb i VId) wraz   z opie-
kunami na wycieczkę do Łodzi. 
Zgodnie z programem  zwiedzili-
śmy Muzeum Animacji Se-ma-
for, które w październiku br. ob-
chodzi swoje pierwsze urodziny. 
Dom Uszatka   i Colargola to  
jedyna placówka w Polsce po-
święcona technice i historii ani-
macji.  
 Placówka jest kameralna - 
zajmuje niewiele ponad 300 me-
trów kwadratowych powierzchni   
w pofabrycznym budynku daw-
nej elektrociepłowni. Ekspozycja 
została przygotowana tak, żeby 
pokazać cały proces produkcji 
lalkowego filmu animowanego                       
i przypomnieć najlepsze produk-
cje Se-ma-fora. 
    Przekraczając próg mu-

 Największą frajdą było  
wykonanie własnej animacji w 
dekoracjach oscarowego "Tanga". 
To bardzo ciekawe, ale praco-
chłonne zajęcie- na 1 sek. projek-
cji należało wykonać zdjęcia 24 
klatek/ustawień aktorów i rekwi-
zytów. Nagrodą zwieńczającą 
nasz trud było obejrzenie  krót-
kometrażowego filmu lalkowego 
zatytułowanego Piotruś i Wilk w 
reżyserii Suzie Templeton nagro-
dzonego Oskarem w 2008 roku. 
 Po lekcji animacji udaliśmy 
się do aquaparku Fala, w którym 
relaksowaliśmy się przez około 
dwie godziny pod opieką anima-
torów i nauczycieli.   

 Ostatnim punktem wy-
cieczki była wizyta w McDo-
nalds. To był udany wyjazd. Po-
lecamy go wszystkim. 
 

Uczestnicy wycieczki 

zeum, odbyliśmy podróż przez 
sentymentalny świat bajek dzie-
ciństwa naszych rodziców i na-
uczycieli, jak też kulisy produkcji 
filmu animowanego. Obejrzeli-
śmy zamknięte w  siedmiu pulpi-
tach multimedialnych   fragmen-
ty bajek i niezwykłe opowieści   o 
twórcach, filmach i całym proce-
sie animacji. Podziwialiśmy  de-
koracje w imponującej skali zesta-
wione z rekwizytami wielkości 
zapałki,  a także sprzęt filmowy. 
Zachwyciły nas lalki słynnych 
bohaterów dobranocek - Misia 
Uszatka, Pingwina Pik - Poka, 
Trzech Misiów   i Colargola. Zaj-
rzeliśmy do oryginalnego pokoju 
Uszatka i lasu z  Piotrusia i Wilka. 
Zbadaliśmy, co ma w środku ani-
macyjna lalka i dowiedzieliśmy 
się, z czego można ją wyprodu-
kować.  

NA WYCIECZCE MOŻE BYĆ JAK W BAJCE 

 

 

 

 

Z okazji  

Dnia Edukacji Narodowej 

życzymy Państwu 

spełnienia wszelkich oczekiwań  

i nadziei, 

radości z codziennego  

nauczycielskiego trudu, 

słońca na szlakach mądrego  

wędrowania 

po nieprzetartych ścieżkach  

wiedzy 

i wszystkiego, czego nie potrafią 

wyrazić nasze słowa. 

 

Samorząd uczniowski  

klas IV - VI 
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 W niedzielę, 6 październi-
ka 2013r. dzieci z koła misyjnego 
zorganizowały kiermasz ciast 
przy kościele Miłosierdzia Boże-
go. Naszym celem było pozyska-
nie środków finansowych na dal-
szą naukę dla Karlosa. W Peru 
rok szkolny składa się z trzech 
semestrów, a jeden semestr kosz-
tuje około 70 zł. Uczniowie do 
szkoły chodzą w mundurkach: 
biała koszula i szare spodnie. Cie-
szymy się, że tak wielu parafian 

 W czwartek, 26 września 
2013r. odbyła się pierwsza w tym 
roku szkolnym dyskoteka. Zorga-
nizowaliśmy ją z okazji  Dnia 
Chłopaka. Życzeniom nie było 
końca. Można je było nie tylko 
usłyszeć, ale i odczytać na gazet-
kach i tablicach szkolnych. Bawi-
liśmy się wspaniale przy dźwię-
kach znanych utworów. Tańczy-
liśmy solo, w parach i w kółecz-
kach.  Już nie możemy się docze-
kać następnej imprezy. 
 

Samorząd Uczniowski 

klas IV - VI 

wsparło naszą akcję. Chętnie ku-
powali przepyszne ciasta: rogali-
ki, serniki, szarlotki, babeczki, 
murzynki, ananasowca, hetmań-
ca, rafaello. Zebraliśmy 700 zł. 
Pieniądze są przeznaczone na 
opłacenie szkoły dla Karlosa, 
mundurek, obiady w szkole, pod-
ręczniki i przybory szkolne. 
 Ponadto dzieci z koła mi-
syjnego kupiły piłkę dla Karlosa. 
Dwóch nauczycieli z naszej szko-
ły ufundowało mu plecak i przy-
bory szkolne ( piórnik z wyposa-
żeniem, kredki, kolorowe długo-
pisy, mazaki, zeszyty). Prezenty 
zawiezie ksiądz misjonarz Rado-
sław Zawadzki, który 18 paź-
dziernika wraca na misje do Pe-
ru.  
 

Elżbieta Marciniak 

KIERMASZ CIAST 

DYSKOTEKA 

BRAWO!!! 

Z ogromną przyjemno-
ścią zawiadamiamy, że w wybo-
rach na najsympatyczniejszego 

nauczyciela największa liczbę 
głosów zgromadził pan Tomasz 

Sarniak – nauczyciel muzyki. 

GRATULUJEMY! 

 

Samorząd Uczniowski  

 W środę, 2 października 
2013r. gościliśmy w naszej szkole 
misjonarza z diecezji płockiej 
księdza Radosława Zawadzkiego. 
Było to już nasze drugie spotka-
nie, pierwszy raz ksiądz był u nas 
18 października 2011 roku. 
Ksiądz jest misjonarzem w Peru 
w mieście Iquitos. W pierwszej 
części spotkania ksiądz „zabrał 
nas w ciekawą podróż po Peru”. 
Na podstawie filmu i wielu zdjęć 
poznaliśmy przyrodę tego kraju: 
rzekę Amazonkę, które jest pięk-
na, ale i bardzo groźna podczas 
powodzi, kolorowe i egzotyczne 
zwierzęta ( papugi, motyle, węże, 
krokodyle, małpy, żółwie). 
Ksiądz pokazał nam strój peru-
wiańskich Indian, pióropusz  

Cd. str. 8 

SPOTKANIE  
Z MISJONARZEM 
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 W niedzielę, 20 
października 2013 ro-
ku przeżywaliśmy 
Światowy Dzień Misyj-
ny. W tym dniu Ko-
ściół w sposób szcze-
gólny modli się za kra-
je misyjne i pracują-
cych tam misjonarzy 
świeckich i zakonnych. 
Jest to też święto dzieci 
należących do Papie-
skiego Dzieła Misyjne-
go.  Dzieci z naszej 
szkoły należące go ko-
ła misyjnego przygoto-
wały uroczystą opra-
wę Mszy świętej. Przebrały się za 
dzieci z krajów misyjnych: Chiń-
czyków, Indian, Hindusów, Afry-
kańczyków. Modliły się za pod-
opiecznych koła misyjnego Kemi 
i Karlosa z Peru oraz współpra-
cującego z nami księdza misjona-
rza Radosława Zawadzkiego, 

który 2 października gościł w 
naszej szkole. W procesji z dara-
mi dzieci niosły symbole pracy 
misyjnej: globus, różaniec misyj-
ny, Pismo Święte, świece, chleb i 
winogrona. W darze składały 
również zabawki, aby dzieci z 
krajów misyjnych mogły cieszyć 

się beztroskim 
szczęśliwym dzie-
ciństwem. Podczas 
kazania opiekunka 
koła misyjnego 
pani Elżbieta Mar-
ciniak opowiedzia-
ła, jak dzieci nale-
żące do koła misyj-
nego pomagają 
swoim rówieśni-
kom mieszkającym 
w krajach misyj-
nych. Przypomnia-
ła o prowadzonej 
przez koło misyjne 
adopcji Kemi i Kar-

losa. Przeczytała listy Karlosa do 
dzieci z koła misyjnego, podzię-
kowała parafianom za wspieranie 
naszych akcji misyjnych.  Ksiądz 
Damian podziękował dyrekcji 
szkoły za dobrą współpracę w 
wspieraniu działalności misyjnej. 

 

Elżbieta Marciniak 

 Dzień Edukacji Narodowej 
w Szkole Podstawowej nr 1 miał 
charakter bardzo uroczysty i  
podniosły. Tegoroczne obchody 
odbyły się 15 października 
w ,,ogrodzie wdzięczności”. 

Jak co roku uczniowie 
zaprosili dyrekcję szkoły, swoich 
wychowawców, nauczycieli, pra-
cowników administracji i obsługi, 
nauczycieli emerytowanych na  
uroczystą akademię, podczas 
której zaprezentowali program 
słowno-muzyczny W ogrodzie 
wdzięczności. 

pachnący symbol ogrodu czyli 
jabłko, z przymocowaną kartecz-
ką i pięknymi życzeniami. 
 Sielankowy, przyjazny na-
strój jesiennego ,,ogrodu 
wdzięczności” podkreślały jesz-
cze liczne, jesienne bukiety zdo-
biące scenę i wesołe promienie 
słoneczne zaglądające przez okna 
i oświetlające salę. Akademię 
przygotowali uczniowie z klas IV
-VI pod kierunkiem nauczycieli: 
Róży Szlosowskiej i Tomasza Sar-
niaka oraz Wandy Michalak i 
Anny Michalak. 

 Dzień Edukacji Narodo-
wej to święto wiedzy, święto na-
uki, święto nauczyciela i święto 
ucznia. Gratulując pięknego wy-
stępu dyr. Edyta Mikulska po-
dziękowała uczniom za to, że są i 
dają nauczycielom tak wiele ra-
dości i satysfakcji. 
 

Róża Szlosowska 

Młodzi recytatorzy wpro-
wadzili  widownię w poetycki 
nastrój jesiennego ogrodu, by 
wyrazić wdzięczność, uznanie i 
szacunek wszystkim pracowni-
kom szkoły. Następnie uczciwie, 
chociaż w żartobliwy sposób, 
zaprezentowali najczęściej spoty-
kane typy uczniów mających w 
szkole problemy,np. spóźnialski, 
leń, skarżypyta, kłamczucha, sa-
mochwała i poprosili o wyrozu-
miałość dla nich. Ostatnią część 
występu wypełniły życzenia dla 
pedagogów. Dzieci życzyły: 
anielskiej cierpliwości, dobroci, 
anielskiego spokoju i ,,skrzydeł, 
żeby wzlecieć”. Podczas koncertu 
uczniowie wykazali się też duży-
mi zdolnościami wokalnymi, za 
które zebrali od widowni grom-
kie brawa. Na koniec przedstawi-
ciele samorządu uczniowskiego 
podarowali zebranym nauczycie-
lom i pracownikom smakowity i 

DZIEŃ NAUCZYCIELA 

NIEDZIELA MISYJNA 2013 
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MOJE CHWILE W TEATRZE 

Tego dnia mama nie mu-
siała długo prosić, żebym wstała. 
Obudziłam się bardzo wcześnie. 
Błyskawicznie wykonałam wszy-
stkie poranne czynności i byłam 
gotowa. Na co? Na niezapomnia-
ny dzień! Już wtedy, wiedziałam, 
że taki będzie. Było to 4 paździer-
nika 2013 r. 

Czekałam pod szkołą, a 
mróz lekko szczypał mnie w po-
liczki. Mimo to byłam uśmiech-
nięta, przecież jedziemy na wy-
cieczkę! Mój uśmiech stał się jesz-
cze bardziej szeroki, kiedy wsie-

wały gościnnie na deskach płoc-
kiego teatru.  W postać Maryli 
Cuthbert wcieliła się Hanna Choj-
nacka, w Mateusza Jacek Mąka, a 
w panią Linde Hanna Zientara, 
natomiast Gilbertem Blythe zo-
stał Bogumił Karbowski. Uwa-
żam, że aktorzy z Teatru Drama-
tycznego imienia Jerzego Sza-
niawskiego w Płocku to prawdzi-
wi profesjonaliści. 

 Wydawało mi się, że 
jestem obecna w Avonlea, że je-
stem obecna na Zielonym Wzgó-
rzu. Wszystko było wspaniałe, 
fantastyczne, idealne. Kostiumy, 
muzyka... Byłam wniebowzięta... 
Po spektaklu długo dyskutowa-
łam z koleżankami o całym 
przedstawieniu. Miałyśmy na-
prawdę wiele do powiedzenia. 
Porównywałyśmy spektakl z lek-
turą. Nie było mi wcale żal, że 
wycieczka dobiega końca. Pozo-
staną mi na długo piękne wspo-
mnienia z tej wycieczki do teatru. 

 
Agata Serwatkiewicz  

klasa VIa 

dliśmy do autobusu. My, to zna-
czy klasy szóste. Podróż z jednej 
strony mijała bardzo miło, wśród 
śmiechów i rozmów, a z drugiej 
strony, mimo niedługiej do poko-
nania trasy, bardzo mi się dłuży-
ła. Nie mogłam się już doczekać, 
bo celem wycieczki było obejrze-
nie przedstawienia w teatrze.
 Gdy dojechaliśmy na miej-
sce poczułam podniecenie. Nie 
minęło wiele czasu, zanim zna-
leźliśmy się na sali. Spektakl się 
rozpoczął. Nie interesowało mnie 
nic innego, tylko sztuka. Całą 
swoją uwagę skupiałam na śle-
dzeniu losów Ani Shirley, głów-
nej bohaterki.  Przedstawienie 
opierało się na lekturze, którą 
niedawno przeczytałam i którą 
będziemy wkrótce omawiać w 
szkole. Widowisko, tak jak i 
książka, nosiło tytuł Ania z Zielo-
nego Wzgórza. 

Ach...! Jakie to było cud-
ne. Aktorzy byli tak blisko, a my 
mieliśmy miejsca przy samej sce-
nie. Rolę Ani odegrała Angelika 
Kujawiak, Diany Barry - Klaudia 
Sikorska. Obie aktorki występo-

Dok. ze str. 6 

 

i dzidę do polowania. Dowie-
dzieliśmy się jak przyrządzić zu-
pę z żółwie, danie z małpy i kro-
kodyla.  

Po tej ciekawe wycieczce geogra-
ficznej ksiądz opowiedział nam 
jak wygląda codzienne życie 
mieszkańców w Peru, jak obcho-

dzą Święta Bożego Narodzenie, 
Niedzielę Palmową, Wielkanoc. 
Jest to bardzo kolorowy i wesoły 
pomimo biedy naród. Dzieci z 
koła misyjnego pytały o „swojego 
podopiecznego” Karlosa, którego 
wspierają duchowo i materialnie. 
Organizują kiermasze ciast, 
sprzedają pierniczki i ciastka 
wielkanocne, z których dochód 
jest przeznaczany na szkołę dla 
Karlosa. Ksiądz powiedział, że 
Karlos jest dziś bardzo dobrym 
uczniem. Ma motywację do na-
uki, „bo wie, że są dzieci, które o 
nim myślą i mu pomagają”. 
Ksiądz po każdym semestrze 
przegląda oceny Karlosa, ma sa-
me piątki. W Peru rok szkolny 
składa się z trzech semestrów a 

SPOTKANIE Z MISJONARZEM 

jeden semestr kosztuje około 70 
zł. Uczniowie do szkoły chodzą 
w mundurkach: biała koszula i 
szare spodnie. Na zakończenie 
spotkania wspólnie pomodlili-
śmy się za misjonarz pracujących 
na misjach. Ksiądz odmówił mo-
dlitwę „Zdrowaś Mario” po hisz-
pańsku. Opiekun koła misyjnego 
pani Elżbieta Marciniak podzię-
kowała księdzu Radosławowi 
Zawadzkiemu za ciekawe spo-
tkanie i zaprosiła na kolejne za 
dwa lub trzy lata (księżą misjona-
rze przyjeżdżają na urlop do Pol-
ski raz na dwa lub trzy lata). 
 

Elżbieta Marciniak 
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Dwudziestego drugiego 
października odbyła się, długo 
oczekiwana przez wielu uczniów 
naszej szkoły, wycieczka do stoli-
cy Polski – Warszawy. W planie 
było zwiedzanie Centrum Nauki 
Kopernik, spacer po ogrodach na 
dachu Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego i wizyta w sie-
dzibie Polskiego Radia. Wszystko 
zapowiadało się świetnie! 

O 6.45 zebraliśmy się 
przed szkołą. Powoli zaczęliśmy 
zajmować miejsca w autobusie. 
Podróż nie była długa i wszyscy 
śmiali się, rozmawiali, jednym 
słowem – dobrze się bawili. Naj-
pierw zajechaliśmy do Centrum 
Nauki Kopernik. Znajdują się w 
nim różne wystawy, wynalazki, z 
których mogą korzystać zwiedza-
jący. Podzieliliśmy się na parę 
grupek i zaczęliśmy eksperymen-
towanie. Mi najbardziej podobała 
się wystawa o prądzie i elektryce. 

Dzięki ciekawym narzędziom, 
wynalazkom oraz zrozumiałym 

Z WIZYTĄ W STOLICY 
do studia nagraniowego, gdzie 
chętni mieli okazję wypowiedzieć 
się do radiowego mikrofonu. Zo-
stało to nagrane, po czym mogli-
śmy usłyszeć swoje wypowiedzi. 
Następnie pani przewodnik opo-
wiedziała nam o pracy technicz-
nej w radio. Wytłumaczyła, że 
jest to bardzo trudne oraz wy-
czerpujące zajęcie, ale ludzie tam 
pracujący mają dużą satysfakcję z 
wykonywanej pracy. 

Następnie przyszedł czas 
na zmianę przewodnika. Pan Ar-
tur   zaprowadził nas do radiowej 
Jedynki i wyjaśnił, że jest to sta-
cja, która skupia się na przekazy-
waniu najważniejszych wiado-
mości – tzw. newsów  z Polski i 
świata. Następnie przeszliśmy do 
radiowej Dwójki, w której góruje 
muzyka klasyczna, jazz i teatr. W 
międzyczasie mijaliśmy panią 
Marię Szabłowską – prezenterkę 
znaną z programu  Wideoteka do-
rosłego człowieka.  Odwiedziliśmy 
także tzw. młodzieżowe radio, 
czyli program czwarty polskiego 
radia.  Ta stacja jest wyjątkowa, 
ponieważ prowadzi ona radio 
wideo.  Oznacza to, że możemy 
nie tylko słuchać, ale także oglą-
dać wydarzenia, które dzieją się 
w studiu.  W czasie pobytu w 
stacji czwartej, mogliśmy oglądać 
audycję  Marcina „Duże Pe” Ma-
tuszewskiego.  Jest to muzyk – 
raper grupy  Masala i Senk Że. 
W drodze powrotnej wstąpiliśmy 
do restauracji McDonald`s. Około 
godziny 20. szczęśliwie wrócili-
śmy do Gostynina. 

Dobrze się bawiąc, spę-
dziliśmy wspólnie czas, a także 
zdobyliśmy wiele ciekawych in-
formacji. Bez żadnych wątpliwo-
ści wycieczkę zaliczamy do uda-
nych i czekamy na więcej przy-
gód tego typu. 

  
Szatkowska Aleksandra  

Krystian Gontarek  

klasa VIc 

objaśnieniom ich działania była 
ona bardzo ciekawa. Lecz 
wszystkie inne wystawy 
„Kopernika” także były wspania-
łe. Można było do nich mieć róż-
ne podejście. Niektórzy traktowa-
li je jako dobrą zabawę, a inni 
jako naukę. Znajdowała się tam 
także część dotycząca sportu, 
zdrowia, robotyki, a nawet część 
muzyczna! Każdy znalazł coś dla 
siebie! 

Zaraz po obejrzeniu 
wszystkiego w „Koperniku” uda-
liśmy się spacerkiem do ogrodów 
na dachu biblioteki. Wszyscy za-
chwycali się widokami! Było wi-
dać nawet Stadion Narodowy! 
Mimo, że przebywaliśmy tam 
bardzo krótko, był to jednak uda-
nie spędzony czas 

Kolejną częścią wizyty w 
stolicy było odwiedzenie Polskie-
go Radia. Dotarliśmy tam dopie-
ro około godziny 14.00, ponie-
waż, musieliśmy przebić się 
przez gigantyczne, warszawskie 
zakorkowane ulice. Weszliśmy 
do środka głównego budynku, 
który był ogromny. Chwilę póź-
niej opiekę nad nami przejęli pani 
Ewa Szczecińska i pan Artur 
Wolski. Zostaliśmy podzieleni na 
dwie grupy i ruszyliśmy zwie-
dzać radio. Ja byłam w grupie, 
którą opiekowała się pani Ewa. 
Przewodniczka zaprowadziła nas 
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P R Z Y M R O Z E K Z K M G Ł A W B 

P A R A S O L K O M P O T R O S A O 

R J J D Z R O K H D Y N I A A P E C 

Z E E F K U R K I G R Z Y B Y I A I 

E S L Ż O Ł Ę D Z I E U W I A T R A 

Z I E R Ł D O R L I Ś C I E L L J N 

I E Ń K A G Z Y J A L I S T O P A D 

Ę Ń O A S Z T D Z N I C Z E O S B K 

B A R W Y A C Z Y E W S Ł O I K Ł A 

I N Z Z I E M N I A K W R Z O S K L 

E J E Ż Ł H B O T K I K A Ł U Ż A O 

N L C M E N T A R Z G R U S Z K A S 

I A H W I E W I Ó R K A P A J Ą K Z 

E S Y K A S Z T A N Y K O S Z Y K E 

WYKRE ŚLANKA 
Znajdź 37  wyrazów. Szukaj pionowo i poziomo. 

Alicja  
Komorowska 

Alicja  
Kurek 
Iabela 

 Rojewska 
klasa VIa 

KOLOROWANKA 
Pomaluj panią Jesień. Dokończ rysunek ozdabiając go w dowolny sposób. 

UZUPEŁNIANKA 
Wpisz w miejsce luk wyrazy 

znajdujące się w ramce. 
 

JESIENNE LIŚCIE 
Ewa Szelburg - Zarembina 

 
Z tym jesiennym …..…….  

…..……. sobie liście,  
tańczą sobie tańczą  

czerwone, …………....  
 

Z tym …………….wiatrem 
odtańczą daleko, i 

 nie skończą ……………..,  
aż za siódmą rzeką.  

 
Aż za siódmą rzeką,  
aż za siódmą górą,  

aż je ………….. przykryje  
grubą, białą ……………..  

śnieg chmurą wiatrem  
jesiennym tańczą złociste 

tańczyć  

Kolorowanka  
i wybór wiersza  

Paulina Pinkowska  
klasa VIa 
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 Zgodnie z tradycją 6 listopa-
da nasza szkoła przyjęła w poczet 
swoich uczniów wspaniałych 
pierwszoklasistów. Aktu paso-
wania dokonała dyrektor szkoły 
Edyta Mikulska. 

W tym wzruszającym dniu 
witali ich koledzy i koleżanki ze 
starszych klas, którzy przygoto-
wali montaż słowno-muzyczny 
poświęcony patronowi szkoły, 
Armii Krajowej : 

Dziś to my tworzymy historię, 
także historię naszej szkoły dumnie 
noszącej imię Armii Krajowej. Wita-
my w niej uczniów klas pierwszych, 
dla których dzisiejsze ślubowanie i 
pasowanie na uczniów jest wielkim 
świętem. Każdy z nich otwiera swoją 
własną kartę historii. Życzymy im 
samych sukcesów i aby godnie repre-
zentowali naszą społeczność szkolną. 

Teraz głos zabrali już bohate-
rowie dnia, czyli pierwszoklasi-
ści, którzy w odświętnych stro-
jach, z poważnymi minami, po-
witali wszystkich gości. Następ-
nie posłusznie wykonywali zada-
nia, które przygotował dla malu-
chów surowy Żuczek ( w tej roli 
uczennica klasy IV).   

Dzieci recytowały wierszyki, 

tymacji szkolnych oraz upomin-
ków wykonanych przez uczniów 
klas III, a także piękne podzięko-
wanie i słowa wdzięczności wy-
powiedziane przez pierwszaków 
do rodziców. Na koniec dzieci 
otrzymały zdrowe i lubiane przez 
wszystkich soczki i owoce.  

Gratulacje, życzenia i podzię-
kowania  skierowała do uczniów 
i ich rodziców oraz wychowaw-
ców dyr. Edyta Mikulska. Miłym 
gestem było wręczenie pięknych 
róż nauczycielkom, które przygo-
towały uczniów do tak ważnego 
dnia. Były to: Magdalena An-
drzejczak - wychowawca kl. 1a, 
Anna Walczak- kl. 1b, Katarzyna 
Jankowska - kl. 1c, Anna Panek- 
kl. 1d. Oprawę muzyczną uro-
czystości przygotował Tomasz 
Sarniak, oprawą plastyczną zajęła 
się Anna Michalak, natomiast 
występ poświęcony patronowi 
szkoły przygotowali: Robert Idzi-
kowski i Ewa Stolarz. 

Ślubowanie jest wielkim prze-
życiem dla dzieci i ich najbliż-
szych. Połączenie uroczystości 
poświęconej patronowi ze ślubo-
waniem pierwszaków z pewno-
ścią pozostanie w pamięci 
wszystkich na bardzo długo. Na-
szym pierwszoklasistom życzy-
my wspaniałych kolegów i kole-
żanek oraz wielu sukcesów w 
szkole. Mamy nadzieję, że wypeł-
nianie  przyrzeczeń przyniesie 
Wam wiele radości  i satysfakcji. 

                                                                                                                             
Róża Szlosowska 

śpiewały piosenki, zaprezento-
wały swoje umiejętności i wie-
dzę. Egzamin zdały wzorowo, 
więc  nadszedł czas na ten naj-
ważniejszy moment - ślubowanie 
na sztandar szkoły. Z ogromnym 
przejęciem, w obecności dyrekcji 
szkoły, nauczycieli, rodziców, 
starszych kolegów i gości, dzieci 
wypowiedziały słowa przysięgi, 
które długo będą brzmieć w ma-
łych sercach: 

Będę zawsze dbał o dobre imię 
swojej szkoły. Wykorzystam w pełni 
czas przeznaczony na naukę. Będę 
szanował nauczycieli, pracowników 
szkoły, koleżanki i kolegów. Będę 
przestrzegał porządku i czystości w 
klasie, szkole i na boisku. Będę dbał o 
sprzęt szkolny. Będę się starał mieć 
dobre oceny. 

Pani Dyrektor  nie miała naj-
mniejszych wątpliwości, gdy po-
proszona o pasowanie, dotykała 
ramion dzieci okolicznościowym 
ołówkiem i z dumą przyjmowała 
je do grona uczniów naszej szko-
ły.  

Magiczny i niepowtarzalny 
nastrój uroczystości uzupełniło 
wręczenie przez wychowawców 
klas dyplomów i pierwszych legi-

ŚLUBOWANIE KLAS I 
ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 
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również idąc w ślad za inicjatywą 
Rzecznika Praw Dziecka  Marka 
Michalaka, postanowiliśmy przy-
pomnieć dzieciom ich prawa or-
ganizując gazetkę ścienną i prze-
prowadzając stosowne zajęcia. 
 Działania te mają na celu 
propagowanie znajomości praw 
przysługujących  uczniom  i  na-
uczycielom,  wzmocnienie relacji 
uczeń- nauczyciel opartej na wza-
jemnym szacunku oraz uświado-
mienie  im,  że  nauczyciele  i 
uczniowie  tworzą  jeden  orga-
nizm i to, jak będzie funkcjono-

 W środę, 13 listopada od-
był się w Szkole Podstawowej nr 
1 IV Powiatowy Festiwal Pio-

senki Religijnej.  Organizatorami 
festiwalu były: Parafia p.w. Miło-
sierdzia Bożego oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 1. W Festiwalu wzię-
ło udział 38 dzieci. Reprezento-
wały szkoły podstawowe z po-
wiatu gostynińskiego: z Trębek, z 
Białotarska, z Sokołowa, z Siera-
kówka, z Solca, z Sannik, z Teo-
dorowa, ze Zwolenia, SP nr 1 i SP 
nr 3 z Gostynina.    
 Podobnie jak w latach po-
przednich dzieci startowały w 
dwóch kategoriach wiekowych: 
od lat 7 do 9 oraz od lat 10 do 12. 
W każdej kategorii występowali 
soliści oraz duety. Wszyscy 
uczestnicy festiwalu zaprezento-
wali wysoki poziom, dlatego 
trudno było wyłonić zwycięzców. 
Ostatecznie jury nagrodziło na-
stępujących uczestników: 

W kategorii solistów do lat 9: 

IV POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ 

1. Zuzanna Cichońska, uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Gostyninie; 

2. Patrycja Ziółkowska, uczenni-
ca Szkoły Podstawowej w Sol-
cu; 

3. Klaudia Jastrzębska, uczenni-
ca Szkoły Podstawowej w Sie-
rakówku; 

wyróżnienie – Małgorzata Kar-

dacz, uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Gostyninie. 

W kategorii duetów do lat 9: 

1. Julia Korczyńska i Amelia 

Wasilewska, uczennice Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Gostyni-
nie; 

2. Maja Skibińska i Marta Ber-

lińska, uczennice Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Gostyninie; 

W kategorii solistów 10 - 12 lat: 

1. Michalina Leonarcik, uczenni-
ca Szkoły Podstawowej w San-
nikach; 

2. Natalia Trawczyńska, uczen-
nica Szkoły Podstawowej w 
Sierakówku; 

3. Adrian Wiśniewski, uczeń 
Szkoły Podstawowej w Solcu; 

wyróżnienie – Kacper Zieliński, 
uczeń Szkoły Podstawowej w 
Teodorowie. 

W kategorii duetów 10 - 12 lat: 

1. Michalina Dobaczewska i Ma-

teusz Mamcarz, uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Sanni-
kach; 

2. Karolina Szczepańska i Nata-

lia Skalska, uczennice Szkoły 
Podstawowej w Zwoleniu; 

3. Maja Michalska i Zuzanna 

Kafarska, uczennice Szkoły 
Podstawowej w Białotarsku; 

wyróżnienie – Klaudia Garstka i 

Karolina Rędzikowska, uczenni-
ce Szkoły Podstawowej w Soko-
łowie.   
 Organizatorzy festiwalu – 
Ks. Proboszcz Sławomir Wi-
śniewski oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Gostyninie, 
p. Edyta Mikulska złożyli gratu-
lacje i podziękowania wszystkim 
uczestnikom oraz ich opiekunom. 
Wszyscy uczestnicy zostali za-
proszeni na  V Festiwal Piosenki 
Religijnej w 2014 r. 

Ks. Sławomir Wiśniewski 

wał, zależy tylko od płaszczyzny 
porozumienia. 
 Dzieci  w  naszej  szkole 

wiedzą, że mają prawo do: wy-
chowywania się w rodzinie, adopcji, 
oświaty i nauki, kultury, wypoczyn-
ku i  rozrywki,  ochrony  zdrowia  i 
opieki  medycznej,  wszechstronnego 
rozwoju  osobowości,  swobody  wy-
znania,  światopoglądu,  dostępu do 
informacji,  ochrony  przed  wyzy-
skiem i  poniżającym traktowaniem 
(prawo  do  nietykalności  osobistej), 
prywatności, równości. 

Anna Walczak 

 W  bieżącym  roku  szkol-
nym  nasza szkoła przystąpiła do 
Ogólnopolskiego Programu Upo-

wszechniania  Praw Uczniów i 

Nauczycieli,  którego  celem jest 
propagowanie znajomości praw 
przysługującym  uczniom  i  na-
uczycielom.   
 W związku z tym, że w 
tym roku przypada 54. rocznica 
uchwalenia przez Zgromadzenie 
Ogólne  Organizacji  Narodów 
Zjednoczonych  Deklaracji Praw 
Dziecka oraz 24. rocznicą przyję-
cia Konwencji o Prawach Dziecka  

MAMY PRAWA 
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SPORTOWE WIADOMOŚCI W PIGUŁCE 

Miłośnicy piłki nożnej 

 

W dniach 5 – 6 i 9 – 10 
września 2013r. uczniowie naszej 
szkoły brali udział w zawodach 
sportowych w piłkę nożną. Były 
to eliminacje do IV Turnieju Orli-

ka o Puchar Donalda Tuska. 
Rozgrywki prowadzono w 
dwóch kategoriach wiekowych: 
rocznik 2000 - 2001 (chłopcy i 
dziewczęta) oraz 2002 – 2003 
(chłopcy i dziewczęta). Zwycięz-
cami tych eliminacji zostały 
dziewczęta z rocznika 2002 – 
2003 pod opieką p. Beaty Kuja-
wy, zapewniając sobie możliwość 
kontynuacji gry na kolejnych 
szczeblach. 
I miejsce rocznik  2002 – 2003. 
Skład drużyny: Zapałowska Ka-
tarzyna Vb, Kowalska Natalia  
Vb, Pasikowska Aleksandra Va, 
Siemińska Agata Va, Chmielecka 
Wiktoria  Va, Rosińska Martyna  
Va, Wilińska Oliwia  IVa, Kiesz-
kowska Aleksandra IVa. Opie-
kun: p. Beata Kujawa. 
  
Piątki piłkarskie –to już tradycja 

 

 Dnia 26.09.2013 r. i 
30.09.2013 r. na Orliku MOSiR w 
Gostyninie odbyły się zawody 
sportowe „Piłkarskie Piątki” , w 
których zespoły z naszej szkoły 
zajęły: IV miejsce dziewczęta 

oraz II miejsce chłopcy. Oto 
skład drużyn:  Zapałowska Kata-
rzyna Vb, Chmiel vel Chmielecka 
Wiktoria Va, Siemińska Agata   
Va, Pasikowska Aleksandra Va,  
Dobrzyńska Aleksandra VIb,  
Dłużniewska Marta VIc, Bieroń 
Julia VId, Wiankowska Oliwia   
VIc, Pydyn Klaudia VId, Surmak 
Joanna VId, Zalewska Klaudia   
VIa, Zielińska Laura VIb, opie-
kun: p.  Beata Kujawa. Drużyna 
chłopięca: Węglewski Michał   
VId, Frontczak Jakub Vb, Sko-
nieczny Bartłomiej Vb, Sebastian 
Golus VIc, Stachowski Jakub VIc, 

Radecki Marcin VId,  Znyk Pa-
weł, Młodziejewski Sebastian 
VIc, Kwiatkowski Mateusz VId, 
Osipowicz Tomasz VIb, opiekun: 
p. Remigiusz Cepil. 
 

Pływajmy i o zdrowie  dbajmy 

 

 Siódmego listopada na Ba-
senie Miejskim w Gostyninie zor-
ganizowano Szkolne Zawody 

Pływackie pod hasłem 
„Pływamy, zdrowie wygrywa-

my”. 
Wyniki: Dziewczęta – STYL DO-

WOLNY 25 m ( klasy 0 – III) 

Rocznik 2007: 1. Kosmalska Zu-

zanna Ia, czas 1’16’’34. Rocznik 

2006: 1.Dąbrowska Julia IIb, czas 

0’32’’02; 2.Cichocka Oliwia Id, 
czas 0’40’’43. Rocznik 2005: 1. 

Węglewska Monika  IIIc, czas 

0’26’’71; 2. Kurpiewska Liliana 
IIb, czas 0’28’’01; 3. Petz Zuzanna 
IIc, czas 0’28’’10; 4. Michalska 
Weronika IIb, czas 0’43’’51. Rocz-

nik 2004: 1. Zaręba Helena IIIc, 

czas 0’30’’71 

STYL GRZBIETOWY 25 m:  

1.Petz Zuzanna IIc, czas 0’30’’49; 

2.Zaręba Helena IIIc, czas 0’32-
’’04; 3.Dąbrowska Julia IIb, czas 
0’33’’91; 4. Cichocka Oliwia Id, 
czas 0’40’’69. 
Chłopcy - STYL DOWOLNY  25 

m (klasy 0-III) 

Rocznik 2007: 1. Móżdżyński 

Adam Ic, czas 0’41’’40; 2. Szyma-
niak Oliwier 0a, czas 1’19’’74. 
Rocznik 2006: 1.Kaszewski 

Adam IId, czas 0’34’’29; 

2.Wiśniewski Maciej Ib, czas 
0’37’’73; 3.Trojanowski Oliwer Ib, 
czas 0’40’’43; 4.Byczek Julian IIa, 
czas 0’45’’63. Rocznik 2005: 
1.Toruniewski Filip IIIb, czas 

0’26’’27; 2.Wojdecki Igor IIb, czas 
0’33’’34; 3.Kucharski Błażej III, 
czas 0’40’’66. 
Rocznik 2004: 1.Zieliński Szy-

mon IIIa, czas 0’23’’83; 

2.Rojewski Mateusz IIIa, czas 0’2-
5’’99; 3.Piechocki Alek IIId, czas 

0’28’’94; 4.Lewandowski Maciej 
IIIb, czas 0’32’’49; 5.Kosmalski 
Dawid IIIBb, czas 0’36’’08. 
STYL GRZBIETOWY 25 m:  

1.Zieliński Szymon IIIa, czas 

0’24’’29; 2.Toruniewski Filip IIIb, 
czas 0’26’’10; 3.Rojewski Mateusz  
IIIB, czas  0’27’’42; 4.Byczek Ju-
lian IIA, czas 0’47’’89. 
Dziewczęta – STYL DOWOLNY  

25 m (klasy IV) 
Rocznik 2003: 1. Moczydłowska 

Zuzanna  Vc, czas 0’19’’08; 2. 
Złotnik Justyna  IVa, czas 0’24-
24’’64; 3. Korajczyk Joanna   IVc, 
czas 0’26’’55. 
Dziewczęta – STYL DOWOLNY  

50 m (klasy V - VI) 
Rocznik 2002: 1. Siemińska Aga-

ta Va, czas  0’45’’93. Rocznik 200-

1: 1. Andrzejczak Natalia  VIc, 

czas  0’35’’92; 2. Koprowicz Mar-
ta VIc, czas 0’38’’51;  3. Bieroń 
Julia VId, czas 0’38’’95; 4. Dłuż-
niewska Marta VIc, czas 0’43’’87; 
5. Olejniczak Alicja VIc, czas 0’50-
’’34; 6. Wiankowska Oliwia VIc, 
czas 0’59’’36. 
STYL GRZBIETOWY 25 m: 1. 
Andrzejczak Natalia VIc, czas  

0’19’’63; 2. Koprowicz Marta   
VIc, czas 0’21’’01; 3. Dłużniewska 
Marta VIc, czas 0’21’’74; 4. Mo-
czydłowska Zuzanna  Vc, czas 
0’22’’25; 5. Siemińska Agata Va, 
czas 0’22’’68; 6. Korajczyk Joanna  
IVc, czas 0’23’’78; 7. Olejniczak 
Alicja  VIc, czas 0’26’’74; 8. Wian-
kowska Oliwia VIc, czas 0’28’’05. 
Chłopcy - STYL DOWOLNY 25 m 

(klasy IV) 
Rocznik 2003: 1. Szymaniak Be-

niamin IVb, czas 0’20’’53; 2. 
Kwiatkowski Konrad IVc, czas 
0’23’’02; 3. Jendrzejewski Mate-
usz IVc , czas 0’31’’88; 4. Kaszew-
ski Jakub IVb, czas 0’34’’27. 
Chłopcy – STYL DOWOLNY 50 

m (klasy V - VI) 
Rocznik 2002: 1. Olszewski Bar-

tosz Vb, czas 0’36’’36;  

2. Szulc Oliwer Vb, czas 0’37’’22;  
Cd. str. 14 
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ŻYJ MY ZDROWI EJ 

 W ostatnich latach, niewła-
ściwe stosowanie antybiotyków 
spowodowało rozwój i rozprze-
strzenienie się bakterii opornych 
na nie. W przypadku infekcji wy-
wołanej przez lekooporny szczep 
bakterii, każdy antybiotyk jest 
nieskuteczny. Taka infekcja może 
nie zostać zwalczona lub  może 
mieć znacznie cięższy przebieg. 
 Ze względu na możliwość 
rozprzestrzeniania się szczepów 
bakterii lekoopornych wśród lu-
dzi, tak zwana atybiotykoopor-
ność stała się poważnym zagro-
żeniem dla zdrowia publicznego. 
 Pamiętajmy zatem, że an-
tybiotyki przyjmujemy wyłącznie 

PRZEZIĘBIENIE? GRYPA?  
ZDROWIEJ BEZ ANTYBIOTYKÓW! 

wtedy, gdy lekarz uznał to za 
konieczne. Na przykład antybio-
tyki nie są skuteczne w leczeniu 
zakażeń wywołanych przez wi-
rusy, takich jak przeziębienie, 
grypa czy opryszczka. W więk-
szości przypadków to nasz układ 
odpornościowy powinien uporać 
się z błahymi zakażeniami. Przyj-
mowanie antybiotyków w tych 
sytuacjach nie pomaga wyzdro-
wieć, ani nie chroni przed prze-
kazywaniem wirusów na inne 
osoby. 
 Gdy jesteś przeziębiony(a) 
lub masz grypę: 
1. Wypoczywaj i dbaj o siebie, by 

poczuć się lepiej. 

2. Pij dużo płynów, aby uniknąć 
odwodnienia. 

 Zapytaj swojego lekarza o 
inne niż antybiotyki środki, które 
złagodzą dokuczliwe objawy, 
takie jak ból gardła, zatkany nos 
czy kaszel. 
 Jeśli objawy nie ustępują 
lub wręcz się nasilają, skontaktuj 
się z lekarzem, ponieważ możesz 
potrzebować innego leczenia. 
 

Dużo zdrowia! 
 

Joanna Zając   

Powiatowa Stacja  

Sanitarno - Epidemiologiczna  

w Gostyninie 

Dok. ze str. 13  

3. Lewicki Dawid Vb, czas 0’4-
’’02; 4. Kowalczyk Jakub  Vc, czas 
0’54’’62; 5. Mikołajczyk Klau-
diusz Vb, czas 1 ‘00’’62. Rocznik 

2001: 1. Suwała Piotr VIa, czas 

0’45’’92; 2. Piekarski Marcin VIa, 
czas 0’49’’93; 3. Ogrodziński Hu-
bert VIc, czas 0’56’’78. 
STYL GRZBIETOWY 25 m: 1. 

Szulc Oliwer Vb, czas 0’20’’94;  
2. Olszewski Bartosz  Vb, czas 
0’22’’12; 3. Lewicki Dawid Vb, 
czas 0’22’’58; 4. Suwała Piotr VIa, 
czas 0’27’’14; 5. Piekarski Marcin 
VIa, czas 0’28’’93; 6. Ogrodziński 
Hubert VIc, czas 0’30’’74; 7. Jen-
drzejewski Mateusz IVc, czas                   
0’31’’19; 8. Kowalczyk Jakub Vc, 
czas 0’32’’12; 9. Mikołajczyk 
Klaudiusz Vb, czas 0’34’’44. 

Małgorzata Lińska 

 

SPORTOWE  
WIADOMOŚCI  
W PIGUŁCE 

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ DWA OGNIE 

 Dwudziestego szóstego 
listopada 2013r. odbył się XI Mię-

dzyszkolny Turniej Dwa ognie 

usportowione dla klas II-III. W 
turnieju wzięło udział 5 szkół. 
Oto wyniki: 
I miejsce Szkoła Podstawowa w 
Trębkach; 
II miejsce Szkoła Podstawowa w 
Pacynie; 
III miejsce Szkoła Podstawowa 
w Emillianowie; 
IV miejsce Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Gostyninie; 
V miejsce Szkoła Podstawowa w 
Soczewce. 
 

Wszystkim gratulujemy! 
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