
 Ż A C Z E K   
Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze  Nr 2-2022/23 

W tym numerze  m.in. : 

1.Wycieczka do Trójmiasta 
2. Dzień KEN 

3.Pasowanie na ucznia 
4.Edukacyjna galeria postaci z okazji Dnia KEN 
5.WOW! Nominacja! 
6 Sportowa niespodzianka 



Autobusem szkolnym 
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Jesienna wycieczka nad morze! Czemu nie!  Nam się udało  spędzić 

trzy fantastyczne dni w Trójmieście ( 26-28 X). Dzięki ministerialnemu 

programowi ,,Poznaj Polskę” zwiedziliśmy  najpiękniejsze miejsca 

Gdańska: Długie Pobrzeże (Zielona Brama, Brama Chlebnicka, Brama 

Mariacka), Rybackie Pobrzeże, Ulica Ma-

riacka, Kościół Mariacki, Ulica Długa 

i  Długi Targ (Ratusz, Fontanna Neptuna, 

Dwór Artusa, Złota Kamienica), byliśmy na  

Westerplatte, pod budynkiem Poczty Pol-

skiej, Europejskiego Centrum Solidarno-

ści i  przy bramie Stoczni Gdańskiej. 

Ogromne wrażenie zrobił na nas budynek 

i  wnętrze Muzeum II wojny światowej. 

W  czasie pobytu  zwiedziliśmy również mo-

numentalną krzyżacką twierdzę  Malbork 

oraz Gdynię ze słynnymi statkami „Dar Pomorza”, „ORP Błyskawica”. Wisien-

ką na wycieczkowym torcie było muzeum w Będominie – miejsce urodzenia patrona naszej szkoły. Pomimo 

napiętego programu znaleźliśmy również czas na rejs statkiem i spacery po plaży w Jantarze. Podczas wy-

cieczki byliśmy pod opieką  p M. Polit, p. I. Rosińskiej i p. J. Kocik. Więcej 

możecie zobaczyć na naszej stronie interne-

towej .   

W Gdańsku przywitał nas Neptun. 
W takiej klasie  nawet matematyka  wchodzi do głowy. 

Ołtarz bursztynowy  
Niesamowite ekspozycje 

w  Muzeum II wojny światowej Słynna brama stoczni gdańskiej 
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FOTORELACJA 
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  Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza 
szkoła została zgłoszona przez uczniów i ich ro-
dziców do nagrody Szkoła Roku w wielkim Ple-
biscycie Edukacyjnym, który w województwie 
łódzkim jest prowadzony przez „Dziennik Łódz-
ki” i „Express Ilustrowany”. 
  Ponadto nominację do tytułu Nauczyciel Roku 
otrzymała nauczycielka języka angielskiego – 
Pani Monika Kurzawa. 

 
Za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało i pochwałę, 
gdy wszystko szło dobrze. Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi 
i  przekonywanie, że możemy zrobić więcej, niż się spodziewamy. Za pokazanie nam, 
że  się liczymy i jesteśmy ważni.  Za to, że w tak wielu sytuacjach możemy zawsze 
na  Was liczyć.                                                                                   Wdzięczni  uczniowie 

14 października cała nasza szkoła świętowała 

Dzień Edukacji Narodowej.  Artystyczna część 

występu została zorganizowana przez uczniów 

klas I-III pod opieką swoich wychowawców. 

Mogliśmy zobaczyć pokaz mody oraz scenki 

wyjęte prosto z pokoju nauczycielskiego. Wy-

stęp dopełnił chórek szkolny, składający się 

z  uczniów klas IV-VIII. Jedną z ważniejszych 

części uroczystości było pasowanie pierwszokla-

sistów. Oficjalnego pasowania dokonali wspól-

nie: p. Włodzimierz Ciok - wójt Gminy Nowy 

Kawęczyn oraz p. Karolina Hanuszkiewicz - 

dyrektor szkoły. Niewątpliwie największą nie-

spodzianką okazała się galeria pracowników 

szkoły, którą prezentujemy  na następnej stronie. 

Już dawno nie widzieliśmy tylu uśmiechów twa-

rzach naszych nauczycieli  Na  zakończenie głos 

zabrali  goście - popłynęły życzenia 

od  p.  W.  Cioka  i   p. I. Długosz . Głos zabrała 

również  p.  Dyrektor, która mówiła o trudnej, 

ale jakże ważnej pracy pracowników oświaty, 

podziękowała  im za dotychczasowe zaangażo-

wanie  a  wyróżnionym pracownikom szkoły 

wręczyła nagrody . [G. Czajka] 

Kwiaty i życzenia 
od  Wójta Gminy 
Nowy Kawęczyn 

Życzenia 
od  Rady 
Rodziców  
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Pan Robert Dobczyk jako 

szalony informatyk 

Królowa jest tylko 
jedna—dyrektor 
K.Hanuszkiewicz 

Panie woźne w uroczych 

fartuszkach 

Nauczycielka przyrody—
nam szczególnie spodobał 
się naszyjnik z korków  

Pani Iwona Rosińska  jako 
nieco zmarznięta 
matematyczka 

Polonistka  

odkurza  bajki 

Panie przedszkolanki  - 

spójrzcie na  buty! 

Poznajecie  nauczyciela 

wychowania fizycznego? 
Nasze Panie 1,2,3 

Pan Roman Złota Rączka 

Sekretariat 

trzyma fason 

Pani od  historii 

W światowym stylu 
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Pasowanie na ucznia to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każ-
dego dziecka, które we wrześniu dopiero co rozpoczęło naukę 
w  szkole podstawowej. Podczas uroczystości ( 14 października) 
nasze pierwszaki złożyły ślubowanie i oficjalnie zostały pasowane 
na uczniów. Pasowania dokonał nasz gość—Pan  W. Ciok, Wójt 
Gminy Nowy Kawęczyn i dyrektor szkoły p. K. Hanuszkiewicz 
To  było bardzo wzruszające wydarzenie zarówno dla dzieci, jak 

i  dla rodziców.  Pierw-
szaki na pamiątkę otrzy-
mały prezenty i legity-
macje szkolne, a  po uro-
czystości rodzice przy-
gotowali dla nich słodki 
poczęstunek. 

My się szkoły nie boimy 
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NAZYWAM SIĘ … „POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI”.  

CZY MOGĘ ZMIENIĆ ŚWIAT? 

Jeśli chcesz zmienić przyszłość, cofnij się i „POWRÓĆ DO PRZESZŁOŚCI”. 

Podróż w czasie otworzy Ci oczy i  inaczej spojrzysz na swoje życie. 

Czy Maria Skłodowska-Curie „może ocalić” Twoją babcię? 

Czy Mikołaj Kopernik byłby pierwszym youtuberem? 

Czy Adam Mickiewicz1 lub Juliusz Słowacki, jednocześnie wli-

czani do  panteonu największych wieszczów narodowych 

i  patriotycznych, mogliby stanąć na scenie z najbardziej znanym 

hip-hopowcem lub raperem? 

Przedszkole oraz klasy 1-3 pojechały jako pierwsze na przedstawienie 

pt.  „Dzwonnik z Notre Dame”, natomiast klasy 4-8 obejrzały spektakl 

pt.  „Powrót do przeszłości”. Musical opo-

wiadał o tym, kim chcemy zostać w  przy-

szłości. Główna bohaterka spotkała się 

ze  znanymi Polakami, takimi jak Maria 

Skłodowska-Curie czy Mikołaj Kopernik. 

Oni pomogli jej dowiedzieć się, kim chce 

zostać. Musical podkreślił także, 

że  to  co  zrobimy teraz,  może mieć odzwier-

ciedlenie w naszym przyszłym życiu. To wzruszające widowisko muzyczne z elementami dobrego humoru o SŁAWNYCH 

RODAKACH i ich zaistnieniu w historii, nauce oraz poezji mieliśmy okazję obejrzeć 16  października w Miejskim Domu 

Kultury w Rawie Mazowieckiej, który zaprosił na swoją scenę Łódzki Teatr Muzyczny Forte.  

[Julia Żułnowska] 

MDK w Rawie 



  Wydawca: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze 96-115 Nowy Kawęczyn. Adres e-mail redakcji : gazetkaza-
czek@o2.pl Opiekunowie:  Jolanta Kocik i Robert Dobczyk Zespół redakcyjny: Zuzanna Lewandowska. Gabrysia Czajka, Łukasz 
Krakowiak, Zuzanna Bednarek, Julka Żułnowska, Szymon Siejka, Ania Duch, Weronika Lelonkiewicz, Ola Nagórka, Helenka Stefa-
nowska, Kacper Chodkiewcz   
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SPORT   
 
24 października Bartek Przybył i Denys Medetskyi 

z  klasy IV wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu Skier-

niewickiego Ziemskiego w tenisie stołowym. Nasi repre-

zentanci wywalczyli 3 miejsce. W rozgrywkach grupo-

wych  zajęliśmy 2 miejsce.  Wielkie gratulacje dla na-

szych debiutantów ![Zuzia Bednarek] 

HUMOR SZKOLNY ( Źródło: Internet) 

Próby i nowe pomysły - Wieczornica 
 Już od ok. miesiąca trwają przygotowania do szkolnej wieczornicy. Uczniowie klas V-VIII z zapa-
łem szykują się do występu, a pomagają im w tym Pani J. Kocik oraz Pani M. Polit. Chórkiem natomiast 
opiekuje się Pani I. Galińska. [ Gabrysia Czajka] 

WEŹ UDZIAŁ W NASZYCH AKCJACH! 


