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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 

teczną atmosferę, pobudzają do 
refleksji. 
 W tym roku świąteczne 
spotkanie miało charakter Lekcji 
o Bożym Narodzeniu. Wyjątko-
wość dnia polegała na tym, że 
uczniowie mogli przebrać się 
za  anioły, pasterzy i królów, aby 
potem wziąć aktywny udział 
w ,,żywej” lekcji i stworzyć trzy 
chóry. Chętni nauczyciele, pra-
cownicy szkoły i rodzice czytali 
fragmenty Ewangelii o narodze-
niu Jezusa. Później prowadzące 
panie katechetki, Elżbieta Marci-
niak i Dorota Stępniak, omawiały 
je z uczniami, a następnie zapra-
szały spośród  publiczności biblij-

 Czas oczekiwania na Boże 
Narodzenie należy do najpięk-
niejszych w roku. Tradycją naszej 
szkoły jest przygotowywanie 
przez dzieci jasełek, które przy-
bliżają nam wydarzenia betlejem-
skiej nocy, wprowadzają w świą-

SZKOŁA PEŁNA ANIOŁÓW 
ne postacie do szopki.  
 Druga część tej niezwykłej 
lekcji przypomniała zwyczaje i 
tradycje związane ze świętami 
Bożego Narodzenia oraz wspa-
niałe kolędy, pastorałki i bożona-
rodzeniowe piosenki, które na-
pełniły wszystkich świąteczną 
radością i sprawiły, że poczuli-
śmy magię zbliżających  się 
Świąt. 
 Jest taki dzień, gdy jesteśmy 
wszyscy razem, gdy cała społecz-
ność szkolna stworzyła piękną 
uroczystość i poczuła się jak jed-
na, duża, kochająca się rodzina. 

 
Róża Szlosowska 



2 

 Tym razem nie było bajki, 
Dusigrosza, Transylwanii, du-
chów i wampirów. Przenieśliśmy 
się natomiast do starego, piękne-
go, portowego miasta, które na-
zywa się Liverpool. Szkolny teatr 
muzyczny zaprezentował swój 
wys tęp  pr zed  wi d o wni ą 
uczniowską, rodzicami i licznymi 
gośćmi. 

Jeśli ktoś w środę 19 
grudnia 2012 roku, o godzinie 
11.00, przechodził obok SP nr1 w 
Gostyninie, to z pewnością usły-
szał dobiegające z wnętrza sali 
gimnastycznej radośnie brzmiące 
szanty. A gdy przechodzień zaj-
rzał do środka, to mógł odczuć, 
dzięki przekonującej grze akto-
rów, jak miło jest w portowym 
mieście Liverpool, w Anglii, ale 
tylko wśród prawdziwych przy-
jaciół. Na scenie zobaczył ubo-
gich, ale szczęśliwych młodzień-
ców, którzy nie chodzą do szko-
ły, nie muszą sprzątać w swoich 
pokojach, nikt nie zmusza ich do 
jedzenia szpinaku i nie mówi, jak 
powinni się zachowywać. Nato-
miast mają oni mnóstwo czasu na 
zabawę. Jest wśród nich Maciek, 
chłopiec, który chce płynąć  do 
Kalifornii w poszukiwaniu zagi-
nionego ojca. Rówieśnicy chcą 
pomóc chłopcu. Po licznych pery-
petiach Maciek, a raczej jak się 
okazało dziewczynka Julia, nie 
znalazł ojca, ale znalazł coś bar-
dzo wyjątkowego i bezcennego 
zarazem- prawdziwych przyja-
ciół. Przechodzień mógł też wejść 
na okręt i wraz z bosmanem ( w 
tej roli p. Robert Idzikowski) cie-
szyć się tańcem i piosenką żeglar-

nowska, J. Nowicka ucharaktery-
zowani przez p. Joannę Weso-
łowską. Jak na premierę przysta-
ło były gratulacje i zamiast kwia-
tów słodki poczęstunek wręczo-
ny przez dyr. Edytę Mikulską. 

Spektakl bawił, wzruszał 
i uczył. Poruszył problem bez-
domnych, ubogich i osieroconych 
dzieci. Dzięki dekoracjom, spe-
cjalnie ustawionej scenie, dyna-
micznej, pełnej zwrotów akcji, 
galerii niesamowitych postaci, 
których dialogi uzupełniały me-
lodyjne piosenki przy akompa-
niamencie ,,na żywo”, przedsta-
wienie trzymało w napięciu i nie 
pozwalało  młodemu widzowi 
ani przez moment się nudzić. To 
barwne widowisko o prawdziwej 
przyjaźni zabrało widzów w nie-
zwykłą krainę marzeń, gdzie kró-
lują żeglarskie rytmy i przygody 
wita się okrzykiem - ahoj! 

Obsada: 

J.Ostrowska - Maciek/Jaulia 
K.Szulczewski - Mathew 
M.Wasilewska - Tom 
A.Nowicka - Narrator 1 
A.Baranowska - Narrator 2/panna 
Brown 
K.Ciastek - Panna Hacket 
J.Bielecka - Panna Tolling 
K.Czarnecki - Pastor 
M.Durma - Katarzyna 
W.Zduńczyk - Panna Mac’Alister 
K.Zalewska - William 
L.Zielińska - Kevin 
K.Gątarek - David 
I.Rojewska - Paul 
W.Wiśniewska - Oliver 
A.Serwatkiewicz - Robbi 
 

Róża Szlosowska 

ską. Musiał tylko uważać na pan-
nę Hacket, która wszystkie osie-
rocone dzieci chciała umieścić w 
ochronce i zmusić do chodzenia 
do szkoły. A przecież w szkole są 
nauczyciele, którzy uśmiechają się 
do ciebie, ba nawet mówią że cię lu-
bią i każą ci się uczyć; przecież jedno 
drugiemu zaprzecza. 

Wszystko to działo się za 
sprawą młodych aktorów ze 
szkolnego koła teatralnego, któ-
rzy przez kilka miesięcy uczyli 
się wszystkiego co związane z 
morzem, aby w efekcie pochwalić 
się swoimi umiejętnościami na 
scenie szkolnej. Mogliśmy więc 
podziwiać pełen profesjonalizm 
małych odtwórców ról i wyko-
nawców piosenek w pierwszym 
musicalu szkolnym O Maćku, 
który szukał tego co jest bardzo bli-
sko.  

Nad wszystkim czuwali 
nauczyciele: autor scenariusza i 
reżyser – p. Robert Idzikowski  
oraz muzycy – p. Tomasz Sarniak 
i gościnnie- Mateusz Szulborski. 

Największe brawa zdobyli oczy-
wiście aktorzy: J. Ostrowska, M. 
Wasilewska, J. Szulczewski, K. 
Gontarek, L. Zielińska, I. Rojew-
ska, A. Serwatkiewicz, K. Zalew-
ska, W. Wiśniewska, K. Ciastek, 
M. Czarnecki, M. Durma, J. Bie-
lecka, W. Zdunkiewicz, A. Bara-

SZANTY NA SZKOLNEJ SCENIE  
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Informujemy, że Szkoła 
Podstawowa nr 1 i Szkoła Podsta-
wowa nr 3, znajdujące się na tere-
nie Gminy Miasta Gostynin, za-
kończyły realizację projektu sys-
temowego Moja droga do sukce-
su opracowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Projekt był finansowany 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

W ww. szkołach został 
zrealizowany w dniach 1 stycznia 
2012 r. -  31 grudnia 2012r. 
Głównymi celami projektu było 
wyrównywanie szans edukacyj-
nych poprzez indywidualizację 
procesu kształcenia w klasach II – 
III, pokonywanie zanalizowanych 
trudności, rozwijanie zaintereso-
wań i zdolności oraz wypracowa-
nie nowych wzorców w pracy z 
uczniem. 
 W ramach programu pro-

wadzone były następujące zaję-

cia: 

− zajęcia rozwijające zaintereso-
wania uczniów szczególnie 
uzdolnionych ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matema-

tyczno- przyrodniczych; 
− zajęcia dla dzieci ze specyficz-

nymi trudnościami w czytaniu i 
pisaniu, w tym także zagrożo-
nych ryzykiem dysleksji; 

− zajęcia logopedyczne dla dzieci 
z zaburzeniami mowy; 

− zajęcia komputerowe; 
− gimnastyka korekcyjna dla 

dzieci z wadami postawy; 
− specjalistyczne zajęcia terapeu-

tyczne- muzykoterapia. 
 

W Szkole Podstawowej 
nr 1, w proponowanych  zaję-
ciach, łącznie  wzięło udział 72 
uczniów, w tym 4 osoby uczestni-
czyły w dwóch rodzajach zajęć. 
Natomiast w Szkole Podstawowej 
nr 3 zajęciami objętych zostało 80 
uczniów. 

Projekt cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem rodziców 
i uczniów. Dzieci chętnie              i 
systematycznie uczęszczały na 
zajęcia. Angażowały się w ich 
przebieg i wykazywały się kre-
atywnością. 

Dodatkowym atutem 
wyżej omówionego projektu była 

możliwość doposażenia szkół      
w pomoce dydaktyczne oraz 
sprzęt multimedialny, z którego 
aktualnie korzystają wszyscy 
uczniowie. 

Przystąpienie do projektu 
wymagało dużego nakładu pracy 
zainteresowanych nauczycieli, 
ale w efekcie przyniosło dużo 
satysfakcji i zadowolenia z do-
brze wykonanego zadania. 

Anna Walczak 
Elżbieta Kossobudzka 

PROJEKT MOJA DROGA DO SUKCESU  
ZAKOŃCZONY 

Z przyjemnością infor-
mujemy, że uczeń naszej szkoły, 
Patryk Kwiatkowski z klasy V d, 
10 lutego bieżącego roku, będąc 
na basenie w Aquaparku w Kut-
nie, znalazł i oddał portfel ze 
znaczną ilością pieniędzy w środ-
ku. Za godną do naśladowania 
postawę chłopiec otrzymał od 
zastępcy dyrektora Aquaparku w 
Kutnie, Agnieszki Jaroszczak, 
dwa dyplomy (uznania oraz 
uczciwego znalazcy portfela) 
oraz trzy karnety darmowego 
wstępu na basen. Patryk podpi-
suje się pod widniejącym na dy-
plomie mottem, które brzmi: Nie 

można żyć szczęśliwie, nie żyjąc 
godnie, moralnie i uczciwie.  

Patryk Kwiatkowski mó-
wi, że warto w życiu być uczci-
wym. Człowiek staje się bardziej 
wartościowy, jeżeli postępuje 
zgodnie z własnym sumieniem. 
Uczciwość popłaca.  

Z całego serca gratuluje-
my Patrykowi jego wzorowej i 
godnej  naśladowania postawy. 
Cieszymy się, że mamy w naszej 
szkole takiego kolegę. 

 
Michalina Durma  

Karolina Kuźnicka  
klasa VIb 

UZNANIA DLA PATRYKA 
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           W poniedziałek, 25 stycz-
nia 2013 r. uczniowie naszej szko-
ły oglądali przedstawienie Brze-
chwolandia w wykonaniu aktorów 
z Narodowego Teatru Edukacji z 
Wrocławia. Aktorzy przenieśli 
dzieci do wspaniałej  bajkowej 
krainy, w której można było za-
pomnieć o wszystkich zmartwie-
niach i przenieść się w kolorowy 
świat marzeń. Dzieci przypo-
mniały sobie wiersze J. Brzechwy 
takie jak: Skarżypyta, Leń, Samo-
chwała, Znaki przestankowe, Atra-
ment i wiele innych. Była to cenna 
lekcja polskiego. 

 
M. Matuszewska  
 M. Andrzejczak 

WSPOMNIENIA Z BOŻEGO NARODZENIA 

urok naszej choinki, którą nazwa-
liśmy „Królową wszystkich cho-
inek”, a udekorowaliśmy ją  
ozdobami oraz stroikami w więk-
szości własnoręcznie wykonany-
mi  przez naszych rodziców. Oto 
i one!! 

 
Uczniowie klasy I b 

Przed nadejściem Świąt 
Bożego Narodzenia w naszej kla-
sie, czyli I b odbyła się Wigilia 
klasowa. Wspólnie usiedliśmy do 
świątecznego stołu. Przy dźwię-
kach kolęd  dzieliliśmy się opłat-
kiem składaliśmy sobie życzenia 
oraz obdarowaliśmy się prezen-
tami. Nie byłoby w tym nic nad-
zwyczajnego, gdyby nie czar i 

BRZECHWOLANDIA 
KRAINA  

SZCZĘŚLIWOŚCI 

ZAGADKI 
 

Drzewko to zawsze zielone, 
Na czas Gwiazdki wystrojone, 

Pod nim zaś Mikołaj Święty 
Pozostawił nam prezenty. 

*** 
Choinkowe ozdoby 

Okrągłe jak słońce, 
Jak ono złociste 

I blaskiem świecące.  
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 W piątek 25 stycznia w 
naszej szkole odbył się apel pod-

sumowujący I semestr roku 
szkolnego 2012/2013. Apel dla 
klas I-III przebiegał pod hasłem 
Żeby zdrowym być...  Uczniowie 
klasy IIIa i IIIb pod opieką p. 
Magdaleny Andrzejczak i p. An-
ny Panek zaprezentowali krótkie 
przedstawienie, którego celem 
było promowanie idei zdrowego 
odżywiania i higieny osobistej. 
Na zakończenie dzieci uczestni-
czące w projekcie Moja droga do 
sukcesu otrzymały dyplomy. 
 Podczas apelu dla uczniów 
klas IV-VI w pierwszej części 
przedstawione zostały wyniki 
nauczania, zachowania i fre-
kwencja. Druga część poświęco-
na była promocji zdrowia. W 
związku z tym Alicja Laskowska 
i Łukasz Staniszewski (uczniowie 

ŻEBY ZDROWYM BYĆ... 

klasy VId) przedstawili prezenta-
cję multimedialną przygotowaną 
przez p. Marię Chromniak. Infor-
macje dotyczyły zdrowych prze-
kąsek, ich wpływu na organizm i 
jego prawidłowe funkcjonowa-
nie. Przedstawiciele klas przygo-
towali transparenty i plakaty z 
hasłami promującymi zdrowie. 
Na zakończenie spotkania wrę-
czono dyplomy klasom wyróż-
nionym w konkursie Piątki owoco-
wo - warzywne.  
 Wszyscy uczniowie w 
szkole poprzebierani byli  w róż-
ne warzywa i owoce. Wyglądali 
bardzo kolorowo, zdrowo i 
"smacznie".  

M. Andrzejczak  
A. Panek  

M. Chromniak 

 Oto kilka rad, które po-
mogą Wam bezpiecznie i przy-
jemnie spędzić ferie: 
− Przed wyjściem z domu ubierzcie 

się ciepło!  
− Kamień w śnieżce to zły pomysł, 

możecie rozbić koledze głowę lub 
nawet wybić oko. 

BEZPIECZNE FERIE 

Walentynki to święto 

zakochanych, które obchodzone 

jest 14 lutego.  Najpopularniej-
szym sposobem okazania swoich 
uczuć lub wyrazów sympatii   w 
tym dniu jest podarowanie wy-
branej osobie karteczki walentyn-
kowej. Może to być zarówno taka 
kupiona w sklepie, jak i naryso-
wana odręcznie.  

Zarówno samorząd klas I
-III jak i IV-VI postanowił uczcić 
ten wyjątkowy dzień w naszej 
szkole organizując Pocztę Walen-
tynkową. Cieszyła się ona dużym 
zainteresowaniem wśród ucz-
niów. Bardzo miła okazała się 
chwila wręczenia walentynek 
adresatom przez przedstawicieli 
samorządów w czwartek 14 lute-
go. 

Nie ważne, czy była to 
ambitna poezja miłosna, czy pro-
ste wyrażenie sympatii, najważ-
niejsze, że słowa te płynęły od 
serca. 

Dziękujemy wszystkim 
uczniom, którzy włączyli się w 
akcję walentynkową. 

    
   Opiekunowie 

Samorządu Uczniowskiego 

WALENTYNKI 

zachowujcie bezpieczną odległość 
między sankami. 

− Nie organizujcie lodowisk na sta-
wach, jeziorach i rzekach, lód mo-
że się załamać, grozi wam wów-
czas utonięcie. 

 
Samorząd klas I-III 

− Nie rzucajcie śnieżkami w pobliżu 
domów, wybijecie okno – szkło 
może dotkliwie poranić także was.  

− Na zjazdy na sankach lub nartach 
wybierajcie teren z dala od dróg, 
ulic, chodników i placów, po któ-
rych poruszają się piesi. 

− Podczas zjeżdżania na sankach 
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 Karnawał to czas radości i 
rozrywki. Świetną ku temu oka-
zją jest, niewątpliwie, zabawa 
choinkowa, która w naszej szkole 
odbyła się w czwartek 24 stycz-
nia.  Uczniowie czekali na nią z 
wielką niecierpliwością, zwłasz-
cza młodsi, którzy przygotowali 
ciekawe kostiumy karnawałowe. 
Wśród radośnie tańczących dzie-

ci można było znaleźć barwne 
motyle, dobre wróżki, księżnicz-
ki, Batmanów czy Spidermanów. 
Wielką atrakcją okazały się kon-
kursy, zabawy i malowanie twa-
rzy. Uczestnicy mogli rów-
nież  zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie ze św. Mikołajem. Dzieci, 
rodzice oraz nauczyciele włączyli 
się do udanej zabawy. Tańcom i 

zabawom nie było końca. 
 Serdeczne podziękowania 
dla Rady Rodziców za przygoto-
wanie tak wspaniałej imprezy 
oraz dla nauczycieli i rodziców 
czuwających nad dobrą zabawą 
wszystkich dzieci. 
 

M. Andrzejczak 
M. Matuszewska 

CHOINKA SZKOLNA 
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Drodzy Rodzice! 
 

Przypominamy, że zgod-
nie z Ustawą z dnia 19 marca 
2009 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. nr 
56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705) 
wszystkie dzieci w wieku pięciu 

lat mają obowiązek odbycia 

rocznego przygotowania przed-

szkolnego.  
Program wychowania 

przedszkolnego realizowany w 
grupach przedszkolnych dosto-
sowany jest do wieku dzieci, ich 
potrzeb i możliwości. W ramach 
edukacji przedszkolnej dziecko 
uczy się m.in. funkcjonowania w 
grupie, rozwija umiejętności mó-
wienia (słuchania, opowiadania, 
odpowiadania na pytania) oraz 

umiejętności manualne (wyci-
nanie, rysowanie).  

Dzieci sześcioletnie uro-
dzone w roku 2007, mogą zgod-
nie z decyzją rodziców rozpocząć 

naukę w klasie I lub kontynu-

ować edukację przedszkolną. W 
podjęciu najbardziej korzystnej 
dla rozwoju dziecka decyzji po-
magać będą Państwu nauczyciele 
grup przedszkolnych przeprowa-
dzający diagnozę gotowości do na-
uki szkolnej, a w sytuacjach pro-
blemowych pracownicy Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej.  

Program edukacji wcze-
snoszkolnej w klasie I uwzględ-
nia możliwości, potrzeby i zainte-
resowania dzieci 6-letnich, umoż-
liwia wykorzystanie ich potencja-
łu i stworzenie jak najlepszych 
warunków rozwoju. Pozwala też 

na budowanie poczucia własnej 
wartości i rozwój samodzielności. 

 Dodatkowe informacje 

możecie uzyskać Państwo u wy-

chowawców grup przedszkol-

nych, na szkolnych tablicach 

ogłoszeń, podczas Dnia Otwar-
tego Szkoły (20.03.2013r) oraz na 

stronie  www.men.gov .pl /

mam6lat.  
 

Redakcja 

MAM 6 LAT, CHCĘ POZNAWAĆ ŚWIAT,  
IDĘ DO SZKOŁY 

 Z okazji święta Trzech Króli 
uczniowie z koła misyjnego przy-
gotowali uroczystą oprawę mszy 

 We wtorek, 26 lutego 2013 
roku uczniowie klas szóstych 
uczestniczyli w przedstawieniu 
profilaktycznym pod tytułem 
Sekret. Grupa teatralna Schody 
działająca w ramach programu 
Profilaktyka a TY to młodzi akto-
rzy z powiatu gostynińskiego. 
Spektakl wyreżyserowała Mag-
dalena Garstka z MCK w Gosty-
ninie. Głównym tematem poru-
szanym w spektaklu była proble-
matyka antynarkotykowa.  
 Gościem specjalnym, który 
w trakcie spotkania przeprowa-
dził pogadankę z młodzieżą, był 
insp. Grzegorz Jach – szef akcji 
PaT.  
 

E.Jagodzińska 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI PRZEDSTAWIENIE 
PROFILAKTYCZNE 

„SEKRET” 
świętej w parafii Miłosierdzia 
Bożego w Gostyninie. Dzieci 
przebrane były za aniołów i pa-
sterzy. Trzech nauczycieli prze-
branych za króli złożyło Panu 
Jezusowi w darze złoto, kadzidło 
i mirrę. 
 Jest to też święto patrona 
Papieskiego Dzieła Misyjnego 
Dzieci, które działa na terenie 
naszej szkoły. 
 

M.Andrzejczak 
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WSPOMNIENIE  
O PORUCZNIKU KAZIMIERZU PAULI PS. WICHER 

• harcerz 
• członek konspiracji ZWZ – 

AK w Gostyninie i Wołominie 
• więzień obozów koncentracyj-

nych  
 

Żołnierze Armii Krajowej! 
Starajcie się być przewodnikami 
Narodu i realizatorami niepodle-
głego Państwa Polskiego. W tym 
działaniu każdy z Was musi być 

dla siebie dowódcą. 
 
Takie słowa skierował 

generał Leopold Okulicki do 
swoich żołnierzy, tym słowom 
był w pełni oddany podporucz-
nik Kazimierzu Pauli ps. Wicher. 
Człowiek, który wielokrotnie 
gościł u nas w szkole prowadząc 
ciekawe lekcje żywej historii. 
Niestety w lutym tego roku opu-
ścił nas na zawsze, pozostaną 
tylko wspomnienia. Aby upa-
miętnić jego odejście zamieszcza-
my w gazetce fragmenty z życio-
rysu pana porucznika, spisane 
jego ręką. 

Jestem rodakiem ziemi Go-
stynińskiej – rocznik 1923. Wycho-
wałem się w rodzinie o tradycjach 
patriotycznych, czerpiąc z opowieści 
ojca, uczestnika I  wojny światowej. 

Walczył w Legionach marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, a następnie brał 
udział w wojnie polsko – bolszewic-
kiej w 1920 roku. 

Po napaści Niemiec na Pol-
skę w dniu 1 września 1939 roku i 
zajęciu Gostynina w dniu 16 wrze-
śnia od razu zaczęły się prześladowa-
nia… 

Naszą odpowiedzią na te 
represje było organizowanie się w 
podziemny ruch oporu. W Gostyni-
nie było rozwinięte harcerstwo i z tej 
młodzieży powstał Tajny Hufiec 
Harcerski. Nasza działalność polega-
ła na gromadzeniu broni, która pozo-
stała w lasach po kampanii wrześnio-
wej. Następnie kolportowaliśmy taj-
ne gazetki np. Polska Żyje, Biuletyn 
Informacyjny, Kujawiak. Nasz wy-
wiad ostrzegał ludzi przed areszto-
waniem, pomagaliśmy rodzinom 
ludzi zamordowanych i aresztowa-
nych. Zgromadzona broń była prze-
chowywana w piekarni mego ojca… 

W dniu 10 listopada 1941 
roku Niemcy przeprowadzili w Wo-
łominie wielką obławę, której celem 
było sparaliżowanie ruchu oporu. 
Zostałem aresztowany i osadzony w 
areszcie w Wołominie a później w 
Radzyminie, gdzie odbywały się 
przesłuchania i towarzyszące im 
„omłoty”, czyli bicie. Gdy ktoś ze-
mdlał, oblewano go wodą i bito dalej. 

Stąd zostałem przewieziony 
na Pawiak w Warszawie i siedziałem 
w celi z napisem polityczni bandy-
ci… 

W lutym 1942 roku znala-
złem się w transporcie do obozu kon-
centracyjnego w Majdanku koło Lu-
blina. Umieszczony w bloku nr 32 
na III polu przestałem być człowie-
kiem, a stałem się numerem 10180.  

W maju tego samego roku 
zostałem przewieziony do obozu 
Gross-Rosen i stałem się numerem 
9953. Pracowałem przy lorach 
(wagonikach) transportowych. Pew-
nego razu zostałem przez esesmana 

uderzony żelazną sztangą w nogę i 
trafiłem do szpitala, gdzie operacje 
wykonywano na żywca, a znieczule-
niem było walnięcie pięścią. 
Na szpitalnym rewirze stałem się 
tzw. muzułmaninem, czyli numerem 
do wykończenia. Odbywały się tu 
selekcje, a życie zależało od lekarza 
SS i jego palca. Ten palec wskazał na 
mnie, lecz nieco później niż zdążył 
zapisać sekretarz. I wyrok mnie omi-
nął. 

W styczniu  1944r,  pieszo 
przepędzono  nas  z  powrotem  do 
Gross-Rosen, a w lutym roku na-
stępnego, kiedy armia niemiecka była 
już na wszystkich frontach w odwro-
cie, ewakuowano mój obóz do Mittel-
bahn  Dora,  komando  Nordhausen. 
Stąd przerzucono nas do Harzungen 
i  jeszcze dalej  do Bergen-Belsen z 
numerem 115419. Obóz ten nazywa-
liśmy przedsionkiem piekła,  bo  na 
każdym kroku leżały trupy, nawet 
wewnątrz bloków. Spaliśmy na ze-
wnątrz, bo fetor był tak nieznośny. 
To była jedna plaga, a druga - to głód 
nie  do  opisania.  Byłem świadkiem 
kanibalizmu.  Tak doczekaliśmy za-
kończenia wojny. 

Obóz Bergen-Belsen został 
wyzwolony przez wojska angielskie 
w dniu 15 kwietnia 1945 roku. 

Ilekroć wspominam swoją 
obozową tułaczkę, zadaję sobie pyta-
nie: jak to się stało, że wszystko prze-
żyłem. Jest tylko jedna odpowiedź, że 
zawdzięczam swoje ocalenie tylko 
Opatrzności Boskiej. 

Pan Kazimierz Pauli po-
siadał odznaczenia: Krzyż Oficer-
ski OOP, Krzyż Armii Krajowej 
(Londyn), Złoty Krzyż Zasługi, 
Krzyż Oświęcimski, Krzyż Zasługi 
dla ZHP ,Medal Zasługi Szarych 
Szeregów. 

 

Pokój jego duszy. 
   

 Redakcja 
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MOJA HISZPAŃSKA  PRZYGODA  

Dzień Kobiet to święto 
wszystkim dobrze znane. Obcho-
dzimy je 8 marca. Swoje początki 
miało już w 1910 roku, w Polsce 
było obchodzone na szeroką ska-
lę do 1993r. Jednak nigdy nie by-
ło dniem wolnym od pracy. 

ŚWIĘTO KOBIET 
z nas chciałaby być w tym dniu 
doceniona. Mężczyźni wręczają 
znajomym kobietom – matkom, 
żonom, partnerkom i koleżan-
kom kwiaty oraz drobne poda-
runki. Trzeba jednak pamiętać, że 
o kobiety należy dbać przez cały 
rok. 

Z tej wyjątkowej okazji 
składamy wszystkim paniom i 
dziewczętom serdeczne życzenia.   

 
 

Michalina Durma                                                                                                
Karolina Kuźnicka  

klasa VIb 

Niewiele osób wie, że to 
święto upamiętnia ofiary walki o 
równouprawnienie kobiet, czyli 
prawo do człowieczeństwa. 
Dzień Kobiet jest obecnie oficjal-
nym świętem w kilkudziesięciu 
krajach, nie jest obchodzony tyl-
ko 8 marca, w Tunezji świętuje 
się 13 sierpnia. W niektórych kra-
jach (jak na przykład Rumunia) 
dzień ten jest równoważny z 
Dniem Matki, dzieci ofiarują 
wówczas drobne prezenty swoim 
matkom i babciom. W Polsce 
Dzień Kobiet jest obchodzony 
bardziej symbolicznie, ale każda 

Dzięki programowi Co-
menius Europejskie prawa dziecka  
w nagrodę za zajęcie I miejsca w 
konkursie Janusz Korczak – Przyja-
ciel dzieci i obrońca ich praw mo-
głam uczestniczyć w wycieczce 
do Hiszpanii.  

„Przygoda” trwała 7 dni. 
Rozpoczęła się 21 lutego b.r. lo-
tem z Lotniska Chopina w War-
szawie do Lizbony, a następnie 
małym 19 osobowym samolotem 
do Sevilli.  

Park Marii Luizy, Plac Hiszpań-
ski, byłam również w Katedrze, 
w której znajduje się grób 
Krzysztofa Kolumba,  spacerowa-
łam po Starym Mieście i płynę-
łam statkiem po rzece Gwadalki-
wir.   

W Hiszpanii jadłam także 
nieznane, andaluzyjskie potrawy 
i poznałam nowe smaki.   

Piękne widoki, zabytki, a 
także lot samolotem wywarły na 
mnie niezapomniane  wrażenia.  

„Moja hiszpańska przy-
goda” umożliwiła mi nawiązanie 
nowych znajomości, które chcia-
łabym kontynuować w przyszło-
ści.                

                                                                          
Karolina Kiełbasa  

Klasa V c 

Podczas pobytu w Hisz-
panii mieszkałam u Maribel – 
dziewczynki, która jest moją ró-
wieśniczką. Porozumiewałam się 
z nią i jej rodziną tylko w języku 
angielskim - co było dla mnie 
prawdziwym wyzwaniem i 
sprawdzeniem umiejętności.  

Z dziećmi z innych kra-
jów partnerskich tj. Włoch, Portu-
galii, Walii, Słowenii miałam oka-
zję zobaczyć jak wygląda nauka 
w szkole Lope de Vega. Zajęcia 
rozpoczynają się o godz. 9.00, 
trwają do godz. 14.00,  dzieci są 
ubrane w mundurki, a oceny ma-
ją w dzienniku elektronicznym. 
Uczestniczyłam również w festy-
nie szkolnym, było bardzo za-
bawnie.     

Podczas pobytu w Sevilli 
miałam okazję zobaczyć wiele 
zabytków m.in. Zamek Alkazar, 
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GRAJ REGUŁAMI WODNEGO ŚWIATA 

Miło nam poinformować, 
że Akademia Inicjatyw Młodzieżo-
wych wygrała konkurs ogłoszony 
przez Urząd Miasta Gostynina i 
została wybrana przez komisję 
do realizacji programu w zakre-
sie przeciwdziałania uzależnie-
niom i patologiom społecznym w 
obszarze: Realizacja programu pro-
filaktycznego dla dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. 

Program nosi nazwę W 
POSZUKIWANIU PRAWDZI-
WYCH WARTOŚCI CZYLI…
PAMIĘTAJ MASZ WYBÓR, czę-
ści dla szkół podstawowych na-
dano podtytuł  Liga niezwykłych 
bohaterów, czyli graj regułami 
wodnego świata, który jest bez 
używek. Projekt będzie realizo-
wany w okresie od marca 2013r 
do czerwca 2013r. w gostyniń-
skich podstawówkach i jest w 
całości finansowany  ze środków 
Miasta Gostynina.  

          Z  uwagi  na  wiek 
uczestników tematyka sprowadzi 
się do ABC pływania, nurkowa-
nia połączonego z ratownictwem. 
Do współpracy zaprosiliśmy wy-
jątkowo ciekawą postać, osobo-
wość-człowieka,  który  zawodo-
wo pracuje jako strażak, ratow-
nik. Uczestniczył w akcjach ra-
towniczych  podczas  powodzi, 

dzięki czemu uzyskał podzięko-
wania od premiera Donalda Tu-
ska.  Ponadto  ma  uprawnienia 
instruktorskie w zakresie nurko-
wania w międzynarodowym sys-
temie Padi. Podróżuje, odwiedza 
najciekawsze  zakątki  Polski  i 
świata.  Szczególnie  ciekawe  są 
miejsca niedostępne dla przecięt-
nego  turysty:  zalane  kopalnie, 
kamieniołomy,  wraki  statków, 
podwodne korytarze elektrowni, 
zalane jaskinie itp.    Promowanie 
pozytywnych  wzorców  osobo-
wościowych, społecznie akcepto-
wanych wartości  to bardzo waż-
ny element tego programu. 

    Proponowany  harmono-
gram spotkań. 

I etap – spotkania z po-
dróżnikiem, zawodowym straża-
kiem- ratownikiem 
3 spotkania po 45 minut 
(opowieści, ciekawostki z podró-
ży po świecie, prezentacja slaj-
dów).  Część dla całej szkoły. 

II etap ABC wody – 40 
osób, na basenie podział na gru-
py 20 osobowe 
1,5 h – zajęcia teoretyczne    
1h – basen grupa A(20 osób) Gry, 
zabawy, doskonalenie pływania 
1h – basen grupa A(20 osób)  
ABC ratownika wodnego i nurkowa-
nie 

III etap Woda dla płetwo-

nurka, ratownika -20 osób 
1,5 h – zajęcia teoretyczne   
1h – basen grupa Gry i zabawy w 
wodzie. 
1h  –  basen  grupa  Doskonalenie 
pływania. 
1h  –  basen  grupa  Ratownictwo 
wodne.  
1h – basen grupa  Pierwszy oddech 
płetwonurka. 

IV etap Piknik wodniacki-
10 osób 
1 dzień nad Jeziorem Białym. 
W programie: pływanie w ABC 
płetwonurka, pływanie wiosłów-
ką, kajakiem, doskonalenie pły-
wania wpław, Nurkowe Discovery, 
czyli 15 minutowe, indywidualne  
zejście z instruktorem pod wodę.   
W trakcie obiad i na zakończenie 
ognisko.   
 Osoby do udziału w kolej-
nym etapie programu zostaną 
wytypowane na podstawie mini 
testów sprawdzających przekaza-
ną przez prowadzącego wiedzę. 
Zachęcamy do udziału w projek-
cie. 
 Dla przypomnienia tak 
uczyliśmy się i bawiliśmy w roku 
ubiegłym, realizując program 
Instytut zdrowia i bezpieczeństwa –
mądry i dzielny . 
 

Anita Stachowska 
 

Ćwiczenia praktyczne  
z chustą trójkątną 

Pokaz resuscytacji  
krążeniowo - oddechowej 

Zajęcia na pływalni  
 ćwiczenie meduza 
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OGŁOSZENIA 
 

Sprawdzian klas VI 

04.04.2013r. 
 

 Sprawdzian klas III 

21.05.2013r. 

 

Powodzenia! 
 

 Przerwa świąteczna 

28.03- 02.04.2013r. 

 
 

Niech czas Wielkanocy  
utrzyma nasze marzenia  

w mocy , 
by wszystkie życzenia  

okazały się do spełnienia 
i aby nie zabrakło nam  
wzajemnej życzliwości  

abyśmy przez życie kroczyli  
w ludzkiej godności  

i niech symbol  
Boskiego odrodzenia  
będzie dla nas celem  

do spełnienia.  
 

Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt.  
życzy  

Redakcja 

 Tegoroczne święta wielka-
nocne zapowiadały się świetnie. 
Wraz  z  mamą  posprzątałyśmy 
cały  dom,  zrobiłyśmy ozdóbki. 
Nie mogłam się tego wszystkiego 
doczekać, aż do momentu… 
 Dwa dni przed Wielkanocą 
moi rodzice powiedzieli mi, że 
śniadanie wielkanocne nie odbę-
dzie się u nas w domu. Babcia, 
dziadek i reszta rodziny zjedzą 
ten posiłek bez nas, ponieważ my 
jedziemy do Austrii, do siostry 
mamy. Byłam oburzona. Nie tyl-
ko dlatego, że wolałabym spędzić 
święta z dziadkami, tylko że tyle 
pracy włożyłam w przygotowa-
nia, planowanie wszystkiego co 
do sekundy, no i po prostu trud-
no mi było to sobie wyobrazić.  
 Na miejscu było nieco ina-

krótką mowę: 
- Droga rodzino, bardzo się cie-
szę, że tu jesteście, mimo że tyle 
kilometrów  nas  dzieli.  Zwykle 
spędzałam  święta  sama,  więc 
naprawdę dzisiaj jestem szczęśli-
wa. 
 Dalsze dni spędziłam bar-
dzo dobrze się bawiąc. W lany 
poniedziałek byłam mokra, jak-
bym wpadła do jeziora. Okazało 
się, że ciocia Aneta to naprawdę 
fajna osoba i cieszę się, że ją spo-
tkałam.  Ten  wyjazd  nauczył 
mnie, że czasami warto się zgo-
dzić na zmiany i nie marudzić, bo 
to może być dla nas lepsze.  
 

Weronika Justyńska  
klasa VIb 

czej niż sobie myślałam. Liczyłam 
na zupełnie inny krajobraz niż 
nasz, jednak tam było podobnie, 
tylko teren pokrywały liczne pa-
górki.  Ciocia okazała się  niską 
brunetką  o  dużych,  szarych 
oczach  wyglądających zza pro-
stokątnych okularów w grubych 
oprawkach i  (ku mojemu zasko-
czeniu) średnio umiała  mówić 
po  polsku  oraz  miała  dziwny 
akcent. Mimo tego przygotowa-
nia do świąt wyglądały tak samo 
jak w naszym kraju: malowały-
śmy wydmuszki, poszłyśmy po-
święcić pokarmy w  koszyczku w 
tamtejszym  kościele,  a  nawet  
zrobiłyśmy  tradycyjne,  wielka-
nocne, polskie potrawy. W śnia-
danie wielkanocne, po podziele-
niu się jajkiem, ciocia wygłosiła 

NIEZWYKŁE ŚWIĘTA WIELKANOCNE 

 
Wielkanoc 

 
Już jajeczka w cebulniku, 

i koszyczek na stoliku. 
Już i z cukru są baranki, 
już zrobione są pisanki. 
I serwetka też jest nowa, 

więc święconka jest gotowa. 
 

I już dziecko koszyk chwyta, 
do kościoła szybko mknie. 
Tak Wielkanoc się powita, 
bo tak trzeba, to się wie ! 

 
Ksiądz poświęci pokarm z kosza, 

i pokropi wodą świętą. 
By nam się przez życie szło, 

drogą prostą, a nie krętą. 
 

I z rodziną razem wszyscy, 
więc świętujmy w Wielką Noc. 

Bo w nią Chrystus  
zmartwychwstaje, 

okazując swoją moc. 
  

Weronika Zduńczyk  
klasa VIb 

 
 Nadejście wiosny 

 

Wreszcie nadeszła wiosna, 
piękna i radosna. 

Już ciepło jest na dworze 
i wszystko jest w zielonym  

kolorze. 

 
 

Już na drzewach listki zielone,  
powiewają jak szalone. 

Kwiaty pączki rozchylają, 
radość i szczęście ludziom dają. 

 
Patrycja Grudzińska  

klasa VIb 
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ŻYJ MY ZDROWI EJŻYJ MY ZDROWI EJŻYJ MY ZDROWI EJŻYJ MY ZDROWI EJ    

 Pierwsza pomoc, to szereg 
czynności podjętych w celu rato-
wania zagrożonego życia lub 
zdrowia osoby, która uległa nie-
szczęśliwemu wypadkowi lub 
nagle zachorowała. Właściwe 
udzielenie PIERWSZEJ POMOCY 
przedlekarskiej może uratować 
czyjeś życie, skrócić okres powro-
tu do zdrowia, zmniejszyć nie-
bezpieczeństwo powikłań czy 
kalectwa. Dlatego znajomość 
głównych  zasad udzielania 
pierwszej pomocy w przypadku 
zagrożenia życia czy zdrowia jest 
naszym obowiązkiem. 

Nadal większość z nas 
nie podjęłaby się prawdopodob-
nie pomocy w sytuacji zauważe-
nia zagrożenia życia na ulicy. 
Może dlatego, że się boi, albo 
dlatego, że się zwyczajnie brzy-
dzi. Myśli, że może ktoś jest nie-
trzeźwy, albo czymś zarażony i ja 
też mogę się zarazić. Może mu 
zaszkodzę, jak zrobię coś nie tak? 
Trzeba próbować udzielać pierw-
szej pomocy. Rzeczywiście tak 
jest, że kiedy widzimy osobę po-
szkodowaną, to pojawia się całe 
mnóstwo lęków i obaw przed 
udzieleniem tej pomocy. Boimy 
się pociągnięcia do odpowie-
dzialności karnej w przypadku 
zrobienia czegoś nie tak. Jeżeli 
udzielamy pomocy w dobrej wie-
rze i jeżeli nasze działanie nie ma 
na celu zrobienia komuś krzyw-
dy, to nie ma najmniejszych 
obaw, że będą wyciągnięte jakie-
kolwiek konsekwencje prawne 
wobec takiego przygodnego ra-
townika. 
 Mając obawy, co do udzie-
lenia pomocy dalej posuniętej z 

PIERWSZA POMOC 
pogotowie ratunkowe, kontroluj 
oddech przez 10 sekund.  

• Przy braku prawidłowego od-
dechu rozpocznij sztuczne od-
dychanie - wykonuj na prze-
mian 30 ucisków mostka i 2 
wdmuchnięcia. 

• Jeżeli musisz pozostawić poszko-
dowanego, ułóż go w pozycji bocz-
nej bezpiecznej tzw. ustalonej. 

• Zadbaj o drożność dróg odde-
chowych, kontroluj co 1 min. 
jego oddech. 

• Okryj poszkodowanego i czekaj na 
przyjazd pogotowia. 

 
Numery alarmowe  

do służb ratowniczych 

 

999 - Pogotowie Ratunkowe 
998 - Straż Pożarna 
997 - Policja 
112 - Europejski Numer Alarmo-
wy 
 

Krystyna Zaręba 
NZOZ SZKOL-MED 

elementem usta - usta, bo zwy-
czajnie sam fakt kontaktu z usta-
mi osoby poszkodowanej nas 
przeraża, co jest naturalne i ludz-
kie – to udzielmy tej pomocy na 
ile się nie obawiamy – zastosuj-
my tylko masaż serca. Taka po-
moc może być również skutecz-
na. Nawet wezwanie profesjonal-
nej pomocy, czyli zadzwonienie 
po pogotowie, jest już pomocą. 
Niestety, dosyć często się zdarza, 
że w przypadku wypadku lub 
jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia 
życia, świadkowie zdarzenia bar-
dzo późno decydują się dzwonić 
po pogotowie, myśląc, że zrobi to 
ktoś inny. 
 Pamiętajmy! Pomoc przed-
medyczna w miejscu zdarzenia 
jest bardzo istotna – bardzo waż-
ne jest, by była udzielona. Lepsza 
jest jakakolwiek pomoc niż żad-
na. Pogotowie nie jest w stanie 
dotrzeć do miejsca wypadku w 
pierwszych decydujących chwi-
lach. Każdy z nas powinien być 
gotowy, co więcej ma obowiązek 
do udzielenia pomocy w nagłym 
przypadku, zwłaszcza, że w nie-
których sytuacjach liczą się na-
prawdę minuty, a nawet sekun-
dy. 

Zasady udzielania  

pierwszej pomocy 

 

• Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i 
zabezpieczenie miejsca zdarzenia. 

• Dokonaj wstępnej oceny stanu 
poszkodowanego - sprawdź 
jego przytomność (nawiąż 
kontakt słowny, potrząśnij za 
ramiona). 

• Jeżeli poszkodowany jest nieprzy-
tomny: zawołaj o pomoc, wezwij 


