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Antoni Słonimski 

 Polska 

I cóż powiedzą tomy słowników, 

Lekcje historii i geografii, 

Gdy tylko o niej mówić potrafi 

Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików. 

 

Choć jej granice znajdziesz na mapach, 

Ale o treści, co je wypełnia, 

Powie ci tylko księżyca pełnia 

I mgła nad łąką, i liści zapach. 

 

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? 

W niewymierzonej krainie leży. 

Jest w każdym wiernym sercu Polaka, 

Co o nią walczył, cierpiał i wierzył. 

 

W szumie gołębi na starym rynku, 

W książce poety i na budowie, 

W codziennej pracy, w życzliwym słowie, 

Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. 
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Drodzy Czytelnicy! 

       Z ogromną radością oddajemy w Wasze 

ręce kolejny numer gazetki szkolnej „Echo”.    

       W nowym roku szkolnym w Zespole 

Redakcyjnym zasiedli nasi siódmoklasiści.  

To nie jedyna zmiana… Mamy nowy dział,   

który przybliży Wam trendy muzyczne,             

pozwoli poznać różne ciekawostki ze świata 

muzyki oraz niektóre teksty znanych zagra-

nicznych utworów. Nad tym działem czuwać 

będzie nasz niezastąpiony DJ Sebciolete   

       Nie pozostaje zatem nic innego,                

jak usiąść w ciepłym pokoju, w wygodnym 

fotelu i zanurzyć się w lekturze ulubionego 

pisemka. Życzymy miłego czytania  

Zespół Redakcyjny 



 

 

 

Uroczyście rozpoczęliśmy                
nowy rok szkolny - 2018/2019           

 

 

                             

Próbny alarm w szkole 

Dnia 21 września 2018 roku w naszej szko-
le przeprowadzony został próbny alarm 
przeciwpożarowy, połączony z ewakuacją 
uczniów i pracowników z budynku. W akcji 
udział wzięli przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej.  

 

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie 
stopnia opanowania umiejętności zacho-
wania się w sytuacji zagrożenia pożarem. 
Akcja przebiegła bardzo sprawnie i w wy-
znaczonym czasie. Możemy być z siebie 
dumni! 

                             

"Sprzątanie świata 2018" 

 

W dniach 20-21 września, jak co roku, 
wzięliśmy udział w międzynarodowej akcji 
"Sprzątanie świata", odbywającej się                 
na całym świecie w trzeci weekend wrze-
śnia. 

                                    

 

 



 
 

Uroczyste otwarcie boiska                   
wielofunkcyjnego przy Szkole            
Podstawowej w Częstkowie 

Na ten dzień czekaliśmy od dawna…                 
W dniu 26 września br. o godzinie 10.00 
odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie   
do użytku boiska wielofunkcyjnego,                     
a w zasadzie dwóch boisk,  przy Szkole 
Podstawowej w Częstkowie. 

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wej-
herowskiego Genowefa Słowi z małżon-
kiem, Członek Zarządu Powiatu Wejhe-
rowskiego Kazimierz Bistroń, Wójt Gminy 
Szemud Ryszard Kalkowski, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Szemud Aleksandra Perz, 
członkowie Rady Gminy Szemud -                
Wojciech Nowicki  oraz  Dariusz Pyż, 
Skarbnik Gminy Szemud Teresa Pustelnik, 
Ks. Kan. Jan Borkowski – Proboszcz Parafii 
pw. Św. Antoniego Padewskiego w Smaży-
nie, Sołtys Częstkowa Beata Bruchmann, 
dyrektorzy szkół z terenu gminy Szemud, 
Prezes Gminnego Oddziału Zrzeszenia  
Kaszubsko-Pomorskiego w Szemudzie  
Zenon Hewelt, Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Częstkowie Jacek Żywicki,           
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych 
i Inwestycji Ryszard Dampc, przedstawiciel 
Rady Rodziców - Ireneusz Kowalewski                
z małżonką, przedstawiciel biura projek-
towego - Joanna Skiba, przedstawiciel  

firmy budującej boisko - Krystian Wenta 
oraz  rodzice uczniów.  

Uroczystość rozpoczęła się od wprowa-
dzenia sztandaru szkoły i odśpiewania 
hymnu państwowego. Następnie Dyrektor 
Szkoły Iwona Toruńczak, w swoim prze-
mówieniu otwierającym wydarzenie, wy-
raziła ogromną radość z powodu wybudo-
wania nowego obiektu sportowego i po-
dziękowała wszystkim, którzy przyczynili 
się do jego powstania. Dopełnieniem           
podziękowań były kwiaty wręczone              
przez uczniów. 

Kolejny punkt programu stanowiło               
poświęcenie obu boisk przez ks. Jana Bor-
kowskiego. Potem wysłuchaliśmy prze-
mówień zaproszonych gości, którzy gratu-
lowali nam tak wspaniałego obiektu  i zło-
żyli okolicznościowe upominki na ręce Pani 
Dyrektor. Wielki aplauz uczniów                  
oraz zgromadzonych gości wywołało prze-
cięcie wstęgi symbolizujące oficjalne 
otwarcie i oddanie do użytku nowego 
kompleksu sportowego. Na koniec wszy-
scy goście zostali zaproszeni na poczęstu-
nek przygotowany przez  rodziców naszych 
uczniów. 

 

Boisko to tylko jedno z naszych marzeń. 
Kolejnym i zarazem największym jest nowy 
– dodatkowy budynek szkoły. Liczymy,              
że przy wsparciu władz samorządowych              
i ono już niebawem się spełni. Oby tak się 
stało! 



 
 

Korzystając z okazji chcielibyśmy podzię-
kować Piekarni Państwa Malinowskich                
z Szemuda, a także wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w przygotowanie 
tej wspaniałej uroczystości, a zwłaszcza 
rodzicom: Pani Renacie Barteckiej, Pani 
Mirosławie Majkowskiej, Pani Bernadecie 
Plotzke, Pani Monice Wanke, Pani Elżbie-
cie Sikora, Pani Felicycie Hinc, Państwu 
Kowalewskim, Pani Anicie Bieschke, Pani 
Annie Sikora, Pani Ewelinie Szymańskiej, 
Pani Karolinie Kowalewskiej, Pani Sylwii 
Bigus oraz Pani Emilii Kwieciszewskiej. 

Iwona Białas-Rychlak 

 

Wybory do Samorządu                
Uczniowskiego 

Dnia 28 września odbyły się wybory               
do Samorządu Uczniowskiego. Podczas 
tajnego głosowania wybraliśmy jego nowy 
skład. 

 Oto on: 

Agata Naczk (klasa VII)                                     
Julia Bartecka (klasa VII)                                  

Vanessa Wojewska (klasa VI) 

 

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy                
na rzecz szkoły! 

                                    

Szkolny Konkurs Kaligraficzny 
"MISTRZ PIÓRA" 

Dnia 1 października, z okazji Europejskiego 
Tygodnia Świadomości Dysleksji, zorgani-
zowaliśmy Szkolny Konkurs Kaligraficzny 
"MISTRZ PIÓRA". Celem konkursu było: 
rozbudzanie umiejętności kształtnego                   
i pięknego pisania, rozwijanie wrażliwości 
na piękno języka ojczystego, rozpo-
wszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci  
i młodzieży, rozwijanie zainteresowań                   
i talentów uczniów, pobudzanie aktywno-
ści twórczej. W konkursie udział wzięło 26 
uczniów klas II-VIII. Uczestnicy ręcznie 
przepisywali przygotowany przez organiza-
tora fragment baśni H.Ch. Andersena.   

 

Prace uczniów oceniała komisja, biorąc 
pod uwagę: staranność i płynność pisma, 
estetykę, poprawność ortograficzną                     
i interpunkcyjną, czytelność, bezbłędność, 
proporcjonalność liter, przestrzeganie   
liniatury, rozmieszczenie tekstu, oryginal-
ność elementów graficznych oraz przepi-
sanie całości tekstu w określonym czasie. 

 



 
 

Wyniki konkursu ogłoszono 5 października, 
podczas apelu podsumowującego obchody 
Europejskiego Tygodnia Świadomości Dys-
leksji. Laureatami zostali: 

Klasy II-III 

I miejsce - Nikola Waldowska                               
II miejsce - Aleksandra Damps                               

III miejsce - Kinga Sikora 

Klasy IV-VI 

I miejsce - Kamila Kas                                               
II miejsce - Dominika Kobiela                                  

III miejsce - Natalia Kowalewska 

Klasy VII-VIII 

I miejsce - Nina Kaźmierczak                                   
II miejsce - Helena Nowicka                                   

III miejsce - Karolina Bergman  

Gratulujemy i życzymy dalszych                           
sukcesów!!! 

 

Dzień Baśniowych Bohaterów 
 

 

                                

Koncert pieśni patriotycznych                 
"Z biegiem Wisły" 

Dnia 4 października w naszej szkole odbył 
się koncert pieśni patriotycznych "Z bie-
giem Wisły" w wykonaniu Leszka Boliboka 
i Rafała Rompcy. W programie znalazły się 
bliskie sercu każdego Polaka pieśni i pio-
senki, a także utwory instrumentalne                   
z regionów i krain leżących w dorzeczu 
Wisły (od źródeł po ujście).  

 

Dzieci z przyjemnością słuchały wspania-
łych dzieł muzycznych. Z wielkim entuzja-
zmem brały też udział w rozmaitych zaba-
wach rytmiczno-ruchowych. Dziękujemy 
za niesamowitą lekcję muzyki i patrioty-
zmu. 

                                          
Akcja - segregacja! 

Dnia 5 października, podczas cotygodnio-
wego apelu, przypomnieliśmy zasady          
segregacji odpadów.  



 
 

 

Na szkolnym korytarzu pojawiły się nowe 
pojemniki, które ułatwią nam codzienne, 
systematyczne sortowanie śmieci. 

                                     

Święto Pieczonego Ziemniaka 

 

Obchody Święta Pieczonego Ziemniaka 
wrosły już w tradycję naszej szkoły.                      
5 października rozpaliliśmy wielkie ogni-
sko, a potem zajadaliśmy się pieczonymi  
w żarze ziemniakami. 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

12 października br. obchodziliśmy w szkole 
Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji  
odbyła się uroczysta akademia, podczas 
której wysłuchaliśmy piosenek w wykona-
niu szkolnego chóru i obejrzeliśmy przed-
stawienie "Ùczba na wesoło" przygotowa-
ne przez uczniów klasy VII.  

 

Miłym akcentem był występ Moniki Hinc, 
która wygrała gminne eliminacje ogólno-
polskiego konkursu wokalnego pt. "WY-
GRAJ SZANSĘ”. Na koniec Pani Dyrektor 
złożyła wszystkim najserdeczniejsze życze-
nia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

                                  

Ślubowanie klasy I                                               

Dnia 12 października br. w naszej szkole 
miało miejsce niezwykłe wydarzenie ŚLU-
BOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW. Do tego 
ważnego święta dzieci przygotowywały się 
przez kilka tygodni. Chciały bowiem udo-
wodnić, że nie są już przedszkolakami. 
Zanim zostały przyjęte w poczet uczniów 
Szkoły Podstawowej w Częstkowie, wyka-
zały się swoimi umiejętnościami. Następ-
nie odbyło się uroczyste ślubowanie i pa-
sowanie na ucznia.  



 
 

 

Pierwszoklasiści potwierdzili treść przysię-
gi poprzez odbicie odcisku kciuka w Księ-
dze Uczniów. Na zakończenie otrzymali 
dyplomy. To był wyjątkowy dzień dla na-
szych PIERWSZOKLASISTÓW. Z pewnością 
na długo pozostanie w ich pamięci :) 

                                 

Warsztaty patriotyczne                        
„KTO TY JESTEŚ? – POLAK MAŁY” 

Dnia 12 października br. uczniowie klasy IV 
uczestniczyli w warsztatach patriotycznych 
„KTO TY JESTEŚ? – POLAK MAŁY” zorgani-
zowanych przez Bibliotekę Publiczną Gmi-
ny Szemud.  

 

Zajęcia poprowadziła pisarka Monika Sa-
wicka-Kacprzak.  

Celem spotkania było: zbudowanie u dzieci 
świadomości, że należą do wspólnoty             
ludzi, zamieszkujących ten szczególny 
skrawek Ziemi zwany „Ojczyzną”; poznanie 
symboli narodowych oraz historii Polski             
z okresu zaborów, odzyskania niepodle-
głości; utrwalenie hymnu oraz wizerunku 
godła Polski; wzbogacenie słownictwa 
związanego z wartościami patriotycznymi. 
Były to bardzo pouczające i ciekawe zaję-
cia. Warto dodać, że Pani Monika pochwa-
liła naszych uczniów za dużą wiedzę i wzo-
rowe zachowanie. Brawo czwartoklasiści! 
Jesteśmy z Was dumni! 

                                   

Ogólnopolskie Urodziny                       
Książkowego Misia 

Dnia 15 października w naszej szkole ob-
chodziliśmy Ogólnopolskie Urodziny Książ-
kowego Misia. Święto to znajduje się                  
w kalendarzu kampanii społecznej "Cała 
Polska czyta dzieciom". Jego data związana 
jest z ukazaniem się pierwszego wydania 
powieści "Kubuś Puchatek" autorstwa 
Alana Alexandra Milne (14 października 
1926 roku).  

 

Nasza szkoła już po raz piąty świętowała 
ten dzień. Z tej okazji wszyscy przynieśli 
swoje ulubione misie.  



 
 

Na korytarzach i w salach królowały plu-
szowe niedźwiadki. Na lekcjach czytaliśmy 
fragmenty książek o Misiach. Przedszkolaki 
namalowały też portrety swoich plusza-
ków. To był wyjątkowy dzień... Nie tylko 
dla Misiów:) 

                                    

„Dywizjon 303. Historia                      
Prawdziwa” 

W dniu 16 października uczniowie star-
szych klas wzięli udział w nietypowej lekcji 
historii. Została ona zorganizowana w Mul-
tikinie Gdańsk, a przeprowadzili ją gospo-
darze programu telewizyjnego „Poszuki-
wacze zaginionej prawdy” na kanale Histo-
ry. Uczniowie zyskali zupełnie świeże spoj-
rzenie na minione stulecie i docenili wagę 
zbliżającej się rocznicy.  

 

Uczestnicy zajęć odkryli nieznane im dotąd 
oblicza przeszłości za sprawą bogactwa 
materiałów audiowizualnych i archiwaliów 
– także z akcentami lokalnymi. Charyzma-
tyczny duet dziennikarski, Jacek Podemski 
i Piotr Maszkowski, przybliżył uczniom 
kamienie milowe w historii niepodległości 
Polski, największe osiągnięcia rodaków, 
ale i ikoniczne postaci, kultowe melodie, 
fascynujące miejsca czy niezwykłe maszy-
ny. Zajęcia zostały zwieńczone pokazem 
filmu opowiadającego o doniosłych                

dla losów Polski wydarzeniach: „Dywizjon 
303. Historia Prawdziwa”. 

Jacek Nowicki 

 

Jaki jest Ambroży Kleks?  

Dnia 17 października uczniowie klasy IV              
w dwuosobowych zespołach tworzyli arty-
styczną charakterystykę postaci literackiej, 
a dokładniej Ambrożego Kleksa.  

 

W ruch poszły rozmaite przybory plastycz-
ne: plastelina, pisaki, kolorowy papier, 
bibuła, kawałki ozdobnych sznurków,            
cekiny, guziki, itp. Dzięki swojej bogatej 
wyobraźni i niezwykłej kreatywności wy-
czarowali wspaniałe portrety:) 

                                                       

"BohaterON - włącz historię!" 

W dniach 15 - 22 października uczniowie 
klas I - VIII SP Częstkowo brali udział                    
w ogólnopolskiej kampanii upamiętniają-
cej uczestników Powstania Warszawskie-
go.  



 
 

 

Akcja "BohaterON - włącz historię!" jest 
organizowana przez Instytut Pamięci Na-
rodowej oraz Fundację "Rosa" i Fundację 
"Sensoria". Podczas zajęć edukacyjnych 
uczniowie pogłębili wiedzę dotyczącą po-
wstania warszawskiego, poznali sylwetki 
powstańców oraz wykonali upominkowe 
kartki. Akcja cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem. 

Jacek Nowicki 

                                 

Festiwal Nauki 

Dnia 22 października br. w naszej szkole 
odbywał się Festiwal Nauki będący pod-
sumowaniem projektu „321 START! Pod-
nosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie 
Szemud”. Sale lekcyjne zamieniły się                                           
w laboratoria: nowoczesnych technologii, 
biologiczne, robotyczne i chemiczne. 

 

Uczniowie uczestniczyli w czterech warsz-
tatach: obwody elektryczne, chemia                    
w kuchni, potęga elektryczności oraz po-
kazy chemiczne. Zajęcia prowadzili anima-
torzy z Centrum EduFun. Uczniowie wyko-
nywali doświadczenia z płynnym azotem, 
kwasami i zasadami, prądem. Mieszali 
różne barwniki i chemikalia. Budowali tak-
że układy elektroniczne, w tym drona.       
Zajęcia stanowiły wspaniałe połączenie 
edukacji i zabawy. 

 

XII Gminny Konkurs Papieski              
w Łebnie  

W dniu 23 października br. w Szkole Pod-
stawowej w Łebnie odbył się XII Gminny 
Konkurs Papieski. Naszą szkołę reprezen-
towali: Agata Damps (klasa IV), Alicja           
Lesner (klasa V), Damian Brzeski (klasa VI), 
Helena Nowicka (klasa VII) oraz Damian 
Nowicki (klasa VIII). Po raz kolejny znaleźli-
śmy się w gronie laureatów: 

Helena Nowicka - III miejsce w Konkursie 
Recytatorskim 

 

Zespół: Agata Damps, Alicja Lesner,              
Damian Brzeski - III miejsce w Konkursie 

Wiedzy o Janie Pawle II 

GRATULUJEMY!!! 

 



 
 

Kolejna noc w szkole 
 

 

Uczniowie klasy VII po raz kolejny spędzili 
noc w szkole. Przygotowali pyszne tortille, 
oglądali filmy i wspaniale się bawili. 

 

Sukces Moniki w Gminnym                      
Konkursie Piosenki i Pieśni                     

Patriotycznej  

 

Dnia 5 listopada br. nasza uczennica Mo-
nika Hinc z klasy VIII wzięła udział w Gmin-
nym Konkursie Piosenki i Pieśni Patrio-
tycznej w Bojanie. Wyśpiewała II miejsce 
w kategorii klas VII - VIII i gimnazjum. Gra-
tulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

Szkolny Konkurs Pieśni                            
Patriotycznej 

Dnia 9 listopada br. w ramach obchodów 
Święta Niepodległości zorganizowaliśmy 
Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej. 
Wzięło w nim udział pięć uczennic: Agata 
Damps (klasa IV), Alicja Lesner (klasa V), 
Julia Bartecka (klasa VII), Agata Naczk (kla-
sa VII) oraz Monika Hinc (klasa VIII).  

 

Wykonane przez nie utwory emanowały 
umiłowaniem ojczyzny, wolności i rodzi-
mej tradycji, czym wzruszyły nas niemal  
do łez.  



 
 

Laureatkami konkursu zostały: 

I miejsce - Monika Hinc 
II miejsce - Alicja Lesner 
III miejsce - Agata Naczk 

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom              
za udział w konkursie, a laureatkom ser-
decznie gratulujemy! 

 

Uroczystość z okazji Święta                     
Niepodległości 

Dnia 9 listopada br. w naszej szkole odbyła 
się uroczystość z okazji Święta Niepodle-
głości.  

 

Zorganizowaliśmy Szkolny Konkurs Pieśni 
Patriotycznej, wzięliśmy udział w akcji 
„Rekord dla Niepodległej”, a także wysłu-
chaliśmy montażu słowno-muzycznego              
w wykonaniu uczniów klas VII-VIII. 

                            

Warsztaty u Pana Balonika  

Dnia 16 listopada br. podopieczni świetlicy 
socjoterapeutycznej uczestniczyli w warsz-
tatach u Pana Balonika w Wejherowie. 
Uczniowie malowali na szkle, tworząc wy-
marzone kubki. Przygotowywali też pach-
nące i kolorowe mydełka. W oczekiwaniu 
na efekty swojej pracy delektowali się 
pysznymi deserami lodowymi. To były 
bardzo udane zajęcia. 

 

Dziękujemy Panu Balonikowi za wspaniale 
spędzony czas :) 

 

 

 



 
 

Gminny Konkurs Kaszubskiej Poezji 

Patriotycznej  

Dnia 20 listopada 2018 r. odbył się Gminny 
Konkurs Kaszubskiej Poezji Patriotycznej – 
pierwszy taki konkurs w naszym regionie. 
Inicjatywa została objęta patronatem In-
stytutu Pamięci Narodowej, oddział 
Gdańsk. W konkursie wzięło udział 29 
uczniów z terenu gminy Szemud. Wszyscy 
pięknie zaprezentowali kaszubskie wiersze 
o tematyce patriotycznej, a jury w skła-
dzie: Stanisław Belgrau, Zenon Hewelt 
oraz Sylwester Sychowski miało za zadanie 
wybrać najlepszych.  

Wyniki ukształtowały się następująco: 

Kategoria uczniów klas I i II SP: 
1. miejsce – Oliwia Bojke ze Szkoły                 

Podstawowej w Kielnie 
2. miejsce – Piotr Drewa ze Szkoły                 
Podstawowej w Łebieńskiej Hucie 

3. miejsce – Mateusz Pionk ze Szkoły            
Podstawowej w Jeleńskiej Hucie 

Kategoria uczniów klas III i IV SP: 
1. miejsce – Julia Schwichtenberg ze Szkoły 

Podstawowej w Kielnie 
2. miejsce – Fabian Okrój ze Szkoły               
Podstawowej w Łebieńskiej Hucie 

3. miejsce – Kornelia Pupacz ze Szkoły                 
Podstawowej w Częstkowie 

Kategoria uczniów klas V i VI SP: 
1. miejsce – Oskar Treder ze Szkoły                

Podstawowej w Kielnie 
2. miejsce – Martyna Kuczkowska ze Szkoły 

Podstawowej w Łebieńskiej Hucie 
3. miejsce – Wiktoria Kalkowska ze Szkoły 

Podstawowej w Kielnie 

Kategoria uczniów klas VII, VIII i gimnazjum: 
1. miejsce – Karolina Okrój z Gimnazjum                 

w Szemudzie 
2. miejsce – Weronika Grubba ze Szkoły             

Podstawowej w Szemudzie 

3. miejsce – Roksana Jankowska ze Szkoły 
Podstawowej w Jeleńskiej Hucie 

 

Serdecznie gratulujemy laureatom, dzięku-
jąc jednocześnie za zainteresowanie na-
szym konkursem wszystkim uczestnikom. 
To niezwykle ważne, by pamiętać o swojej 
ojczyźnie, zwłaszcza o tej małej, jaką są 
Kaszuby. Tegoroczne obchody 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości są 
najlepszą do tego okazją. Jak powiedział 
Hieronim Derdowski: „Ni ma Kaszëb bez 
Pòlonii, a bez Kaszëb Pòlsczi”. 

Justyna Kunikowska 

                               

                                                                    
"Dobrze Cię widzieć" 

Dnia 23 listopada br., w ramach ogólno-
polskiej kampanii na rzecz bezpieczeństwa 
pieszych na drogach "Dobrze Cię widzieć", 
naszą szkołę odwiedził dzielnicowy st.sierż. 
Dawid Lejk.  

 



 
 

Wszyscy uczniowie otrzymali kamizelki 
odblaskowe, które z pewnością przyczynią 
się do poprawy ich bezpieczeństwa                      
na drodze. 

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin 
Ósmoklasisty z Operonem  

W dniach 27-29 listopada br. nasi najstarsi 
uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskim 
Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Ope-
ronem.  

 

Trzymamy kciuki za pozytywne wyniki eg-
zaminu!!! 

 

II miejsce w XIII Gminnym                  
Przeglądzie Małych Form                        

Teatralnych - Szemud 2018 

Teatrzyk "Kopciuszek" ze Szkoły Podsta-
wowej w Częstkowie zdobył II miejsce               
w XIII Gminnym Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych - Szemud 2018.  

 

 

Gratulujemy!!! 

                 

Gminne eliminacje konkursu              
„Méster Bëlnégò Czëtaniô”  

We wtorkowe przedpołudnie, 27.11.2018 
r., uczniowie z gminy Szemud rywalizowali 
w gminnych eliminacjach konkursu czyta-
nia po kaszubsku. Jest to już jego V edycja. 

 

 Komisja w składzie: p. Iwona Piastowska, 
p. Sylwester Sychowski oraz p. Zenon He-
welt wyłoniła po trzech laureatów                    
w trzech kategoriach wiekowych: 

Kategoria uczniów klas I – III SP: 
1. miejsce – Justyna Grubba ze Szkoły                   

Podstawowej w Łebnie 
2. miejsce – Piotr Pesta ze Szkoły Podstawowej 

w Częstkowie 
3. miejsce – Hubert Kiełpiński ze Szkoły               

Podstawowej w Łebnie 



 
 

Kategoria uczniów klas IV – VI SP: 
1. miejsce – Nikodem Bladowski ze Szkoły 

Podstawowej w Łebnie 
2. miejsce – Paweł Pesta ze Szkoły                         

Podstawowej w Częstkowie 
3. miejsce – Martyna Kuczkowska ze Szkoły 

Podstawowej w Łebieńskiej Hucie 

Kategoria uczniów klas VII, VIII oraz klas III 
gim. 

1. miejsce – Helena Nowicka ze Szkoły                 
Podstawowej w Częstkowie 

2. miejsce – Karolina Okrój z Gimnazjum                  
w Szemudzie 

3. miejsce – Patrycja Szczodrowska ze Szkoły 
Podstawowej w Jeleńskiej Hucie 

Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezento-
wali umiejętność czytania po kaszubsku   
na bardzo wysokim poziomie. Laureaci 
wyłonieni w wyżej wymienionych katego-
riach będą reprezentować gminę Szemud 
na eliminacjach powiatowych, które od-
będą się 29.11.2018 r. w Gminnym Domu 
Kultury w Linii. Życzymy powodzenia! 

Justyna Kunikowska 

 

Helena Nowicka najlepsza               
w powiecie wejherowskim!  

 

Dnia 29.11.2018 r. odbyły się powiatowe 
eliminacje konkursu czytania w języku  
kaszubskim „Méster Bëlnégò Czëtaniô”,                 
w którym nasza uczennica, Helena Nowic-
ka z klasy VII, pokonała 18 reprezentantów 
w swojej kategorii wiekowej, zajmując 
zaszczytne I miejsce! To ogromne wyróż-
nienie nie tylko dla naszej szkoły, ale rów-
nież dla całej gminy Szemud, bowiem              
Helena będzie nas reprezentować jako 
najlepsza w powiecie podczas ostatniego, 
wojewódzkiego etapu konkursu, który 
odbędzie się 12 grudnia w Muzeum               
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Po-
morskiej w Wejherowie.  

 

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za 
naszą Helenkę! 

Justyna Kunikowska 

 

Z.R. 



 
 

 

WYWIAD Z TERAPEUTKĄ                       
PANIĄ ALEKSANDRĄ SZYNSZECKĄ                                          

   

Redaktorzy (R.): Kiedy postanowiła Pani 
zostać nauczycielką? 
 
Pani Szynszecka (P.Sz.): Od dziecka 
marzyłam, aby zostać nauczycielem. 
 
R.: Dlaczego wybrała Pani akurat tę 
specjalizację? 
 
P.Sz.: Wybrałam taką specjalizację, 
ponieważ bardzo zależy mi na pomocy 
drugiej osobie. W szczególności ważne są 
tutaj dzieci. Staram się pomagać dzieciom 
w niwelowaniu trudności związanych                   
z nauką, motywować do działania                          
i prawidłowego wypełniania obowiązków 
szkolnych. Bardzo lubię także rozmawiać            
z dziećmi oraz przebywać wśród nich. 
 
R.: Co Pani najbardziej lubi w swojej 
pracy? 
 
P.Sz.: Lubię współpracę z uczniami, 
możliwość patrzenia, jak się rozwijają. 

R.: Czego Pani najbardziej nie lubi w swojej 
pracy? 
 
P.Sz.: Myślę, że nie ma czegoś takiego, 
czego naprawdę nie lubię w swojej pracy. 
Mogę tylko powiedzieć, że każdy zawód 
niesie ze sobą pewne trudności, a zawód 
nauczyciela też nie jest łatwy. 
 
R.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole? 
 
P.Sz.: Z pewnością przydałoby się więcej 
miejsca w szkole. Myślę, że rozbudowa 
szkoły byłaby najwspanialszą rzeczą, jaka 
mogłaby się zdarzyć dla dzieci. 
 
R.: Najlepsze wydarzenie w Pani życiu to: 
 
P.Sz.: Wiele wydarzeń w moim życiu było 
bardzo ważnych. Ciężko mi wybrać takie 
najlepsze. Myślę, że najważniejsze 
wydarzenia to wszystkie takie, które 
sprawiają mi radość i rysują mi uśmiech    
na twarzy. 
 
R.: Jakie były Pani ulubione przedmioty             
w szkole? 
 
P.Sz.: Moim ulubionym przedmiotem                
w szkole był język polski i język rosyjski. 
Bardzo też lubiłam muzykę oraz plastykę. 
 
R.: Czym Pani się interesuje? 
 
P.Sz.: Interesują mnie podróże                       
oraz przyroda. 
 
R.: Co robi Pani w wolnym czasie? 
 
P.Sz.: Czas wolny chętnie spędzam                      
z rodziną. Często jeździmy na wycieczki 
rowerowe, śmigamy na rolkach i chodzimy 
na długie spacery. Lubię także słuchać 
muzyki i czytać książki. 
 
R.: Czy może Pani opowiedzieć o swoich 
marzeniach? 



 
 

P.Sz.: Mam kilka osobistych marzeń,                              
o których nie będę mówić. Ale mogę 
powiedzieć, że bardzo bym chciała, aby 
wszystkie dzieci na świecie były szczęśliwe 
i nigdy nie chorowały. 
 
R.: Co chciałaby Pani przekazać uczniom 
naszej szkoły? 
 
P.Sz.: Chciałam przekazać kilka rad                          
dla uczniów: 
 Motywacja - jest jednym z głównych 

warunków powodzenia w nauce. 
 Bądź systematyczny! Nie ucz się tylko 

przed klasówką, ale staraj się zaglądać 
do zeszytu przed każdą lekcją. 
Pamiętaj- trening czyni mistrza! 

 Pamiętaj o przerwach podczas nauki          
w domu – wyjdź na dwór i pomyśl                   
o czymś przyjemnym (dzięki temu 
wrócisz do nauki z nową energią                     
i lepszym nastawieniem). 

 Koncentruj się! Skup się na tym, czego 
się uczysz, nie oglądaj w tym czasie 
telewizji, nie słuchaj radia i nie graj                  
w gry komputerowe. 

 Przed klasówką powtarzaj materiał! 
Przeczytaj notatki, zadawaj pytania                
i odpowiadaj na nie własnymi słowami. 
I nie narzekaj, tylko uśmiechaj się. 
Pozytywne nastawienie jest kluczem 
do sukcesu! 

 Jeśli czegoś nie rozumiesz, śmiało pytaj 
nauczyciela. 

 Często graj w gry planszowe.  One 
bardzo rozwijają spostrzegawczość, 
koncentrację, pobudzają do myślenia 
oraz uczą zdrowej rywalizacji. 

 Zapamiętaj, że uczysz się dla siebie - 
nie dla innych! 
 

R.: Dziękujemy Pani za rozmowę.                   
Życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukce-
sów. 

Z.R. 

 

ZGADUJ              

ZGADULA:) 
Białopióry ptak, 

naszej Polski znak. 
 

*** 

W oczach się mieni 
biel przy czerwieni. 
Powiewa w święto 
na polskiej ziemi. 

*** 

Pytanie nietrudne 
– to każdy przyzna: 

jak się nazywa 
twoja Ojczyzna? 

*** 

W górach ma swe źródło, 
skąd właśnie wytrysła, 

a płynie do morza, 
nasza rzeka …  

 

 

 

 

 

 

Z.R. 

 



 
 

 

Którego nauczyciela lubisz                   
najbardziej? Dlaczego? 

 

- Pana Piotra Tuska. Lubię,  jak uczy i roz-
mawia z uczniami. 

Helena Nowicka 

- Pana Jacka Nowickiego. Jest najlepszy. 

Karolina Bergman 

- Pana Piotra (naszego wychowawcę). Jest 
zabawny, fajnie się z nim rozmawia,              
choć umie trzymać dyscyplinę. 

Szymon Kaźmierczak 

- Panią Kasię Laskowską, bo bardzo lubię 
mieć z nią lekcje i rozmawiać. 

Wiktoria Hommel 

- Panią Justynę Kunikowską, bo prowadzi 
fajne lekcje. 

Vanessa Wojewska 

 

- Panią Kasię Laskowską, bo bardzo ją lubię 
i potrafi z nami żartować. 

Julia Bartecka 

- Panią Iwonę Białas-Rychlak, ponieważ 
żartuje z uczniami. 

Martyna Miotk 

- Panią Blankę, ponieważ nie zadaje prac 
domowych. 

Alicja Lesner 

- Panią Irenę Puzdrowską. Dobrze uczy. 

Kamil Wojewski 

 

- Panią Blankę, ponieważ zawsze wyjaśnia 
nam wszystkie zadania i tematy. 

Maciej Bach 

- Pana Tomasza Piotrowicza. Ma świetne 
poczucie humoru. 

Monika Hinc 

- Pana Tomasza Piotrowicza. Ma dystans 
do siebie. 

Nina Kaźmierczak 

- Pana Wojciecha Krause. Nie denerwuje 
się szybko. 

Konrad Dziewa 

- Pana Bartka Bacha. Jest miły. 

Nikodem Lesner 

- Pana Piotra Tuska, bo prowadzi fajne                 
WF-y. 

Krzysztof Bartecki 

- Pana Wojciecha Krause. Stawia dobre 
oceny. 

Sylwek Baranowski 

Agata  



 
 

 

 

 

Warsztaty w Interaktywnym               

Centrum Edukacji i Zabawy EduFun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z.R. 



 
 

 

Co będzie modne                                         
jesienią i zimą 2018/2019? 

Totalnym hitem ostatnich pokazów mody 
są  wełniane czapki, zwłaszcza czarne. 

*** 

Zostając przy czarnym kolorze - sztuczne 
skóry! Ramoneski, kurtki, buty – wszystko! 

 

Tej zimy modnym wzorem jest kratka!  

*** 

Hitem hitów są swetry, najlepiej w paste-
lowych kolorach, z długimi rękawami i ko-
niecznie cieplutkie. Musisz mieć je w swo-
jej szafie. 

*** 

 

Jeansowe kurtki też są modne – jak co 
roku. 

*** 

W zimne dni ważne są rękawiczki, a mod-
nym wzorem na nich - kości. Szkieletowe 
ręce to totalny hit. 

 

Spodnie – oczywiście z dziurami i przetar-
ciami. One nigdy nie wyjdą z mody.  

*** 

Kolorem, który zalał wszystkie sklepy, jest 
musztardowy. Ten odcień żółci spotyka się 
głównie na bluzkach, czapkach i kurtkach.  

*** 

Jeśli chodzi o fryzury, to oczywiście warko-
cze. Dobierane, długie i starannie zaple-
cione to prawdziwe dzieło. 

 

 

 

Wiktoria 



 
 

 

Anita Głowińska  

KICIA KOCIA. ZIMA  

Znana i lubiana kotka Kicia Kocia i jej przyjacie-
le wracają! Kicia Kocia. Zima to kolejna część 
niesamowitych przygód bohaterów tej serii. 
Tym razem przyjaciele wybierają się... na san-
ki. Nie boją się zimna, wiatru i śniegu po kola-
na! Wspólnie się bawią – wdrapują się na gór-
kę, zjeżdżają, grają w hokeja na lodzie, lepią 
bałwana i rzucają się śnieżkami. 

 

Książka z pewnością zachwyci małych czytelni-
ków, którzy wraz kotką i innymi bohaterami 
przyjemnie spędzą zimowy czas. Pobawcie się 
razem z nimi, a mróz nie będzie wam straszny! 

Błażej Kusztelski                              

Bogusław Orliński 

NAZYWAM SIĘ…                    

MIKOŁAJ KOPERNIK 

Mikołaj Kopernik z pewnością należy do naj-
bardziej znanych Polaków, stąd nie mogło 
zabraknąć go w serii "Nazywam się..." - o zna-
nych postaciach nauki i kultury. 

 

Torunianin, autor słynnej rozprawy „O obro-
tach sfer niebieskich”, znany jest głównie jako 
astronom i twórca teorii heliocentrycznej. 
Niewielu natomiast wie, że Kopernik zdobył 
wszechstronne wykształcenie na uniwersyte-
tach w Krakowie, Bolonii i Padwie i poza 
astronomią i matematyką świetnie znał się            
na prawie, medycynie (był lekarzem), a także 
miał swój wpływ w rozwój systemu monetar-
nego! 

Martin Widmark                                             

Helena Willis 

TAJEMNICA WIĘZIENIA 

W więzieniu w Valleby pastor wystawia „Ham-
leta”. Aktorami są trzej więźniowie. Podczas 
przedstawienia na scenie dzieją się nieoczeki-
wane rzeczy i padają dziwne zdania. Gdy pu-
bliczność na koniec oklaskuje spektakl i po-
nownie rozsuwa się kurtyna, aktorów nie ma 
na scenie! Co się z nimi stało? By to wyjaśnić, 
potrzebni będą oczywiście Lasse i Maja! 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/34064/helena-willis


 
 

Martin Widmark 

Helena Willis 

TAJEMNICA SZKOŁY 

Valleby zostało zasypane fałszywymi bankno-
tami. Wiele wskazuje na to, że pieniądze pro-
dukowane są w szkole Lassego i Mai! Żeby 
złapać winnego, konieczne jest nocne śledz-
two i dużo sprytu w pozyskiwaniu odcisków 
palców. Lasse i Maja przekonają się, że ich 
szkoła kryje niejedną tajemnicę… 

 

Kolejne tytuły serii Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai od kilku lat wybierane są książką 
roku przez szwedzkie Jury Dziecięce, czyli nie-
mal 50 000 głosujących dzieci, a tym samym 
nie schodzą w Szwecji z list bestsellerów.                
W Polsce również cieszą się dużą popularno-
ścią. 

Franca Duvel  

JULIA I ÓSME NIEBO 

Życie znowu daje Julii w kość: kiedy próbuje 
się pozbierać po śmierci ukochanej babci, 
przystojny Rafael w podły sposób kompromi-
tuje w Internecie jej przyjaciółkę Jette. Oczy-
wiście Julia i pozostałe dziewczyny z Girlteers 
będą myślały o zemście. Zdumiewające, ile 
wspólnego mają z tym wszystkim urządzenia 
samostrzelające, dziecięce pudełka śniada-
niowe i wiadomość z zaświatów! 

 

 

Marta Kisiel  

MAŁE LICHO I TAJEMNICA  

NIEBOŻĄTKA 

W pewnym starym, niesamowitym domu                
na uboczu, za wysokim ogrodzeniem, mieszka 
chłopiec imieniem Bożek, zwany też Niebożąt-
kiem, który nigdy nie jest sam. Bo oprócz sta-
rej skrzyni ze skarbami i najfajniejszej mamy 
pod słońcem ma też najprawdziwszego anioła 
stróża… a pod jego łóżkiem mieszka potwór, 
który ciągle podkrada mu kapcie. 

 

Nadchodzi jednak dzień, kiedy Bożek musi 
wreszcie opuścić swój niezwykły dom i poznać 
lepiej świat po drugiej stronie ogrodzenia — 
świat bez szumu anielskich skrzydeł i uścisku 
potwornych macek.  Tylko czy jest na to goto-
wy? I czy sam świat również jest gotowy                 
na Bożka oraz wielką tajemnicę, jaką skrywa 
chłopiec? 

Źródło: http://lubimyczytac.pl 

Z.R. 

http://lubimyczytac.pl/autor/34064/helena-willis
http://lubimyczytac.pl/


 
 

 

Jak karmić nasze psy? 

Jeśli chcemy, aby nasz pies był zdrowy, to 

musimy go dobrze karmić. Niestety, wła-

ściciele często popełniają błędy w kwestii 

żywienia swoich pupili. 

 

SZKODLIWE PRODUKTY 

Oto lista wybranych produktów, których 

nie mogą jeść psy: 

 czekolada, 

 ugotowane kości, 

 cukierki, żelki, 

 gumy do żucia, 

 kocia karma, 

 orzechy makadamia, 

 kawa,  

 pestki jabłek. 

Takich produktów jest więcej.  

Warto zatem się upewnić, czy nie szko-

dzimy naszemu pupilowi, zanim czymś go 

poczęstujemy. 

WIELKOŚĆ PORCJI 

Wielkość posiłku naszego przyjaciela rów-

nież jest ważna. Zależy ona od trybu psie-

go życia. Psom kanapowym, które wycho-

dzą na krótkie spacery, powinno się po-

dawać porcje dwa razy mniejsze od tych 

dla aktywniejszych zwierząt. 

PORA KARMIENIA 

Najlepiej podawać psu posiłek po jego 

aktywności fizycznej, bo w przeciwnym 

razie może nawet dojść do skrętu żołądka. 

UWAGA! 

Regularne dokarmianie psa miedzy posił-

kami może doprowadzić do schorzeń żo-

łądka, jelit, trzustki, nerek, wątroby. 

 

Helena 



 
 

 

Skoczkowie narciarscy 

 

Kamil Stoch 

Kamil Wiktor Stoch (ur. 25 maja 1987                 
w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, 
zawodnik klubu KS Eve-nement Zakopane, 
reprezentant Polski i czterokrotny olimpij-
czyk. Trzykrotny indywidualny mistrz 
olimpijski (dwa tytuły w 2014 i jeden                   
w 2018), drużynowy brązowy medalista 
olimpijski z 2018, indywidualny mistrz 
świata z 2013, drużynowy mistrz świata              
z 2017, dwukrotny drużynowy brązowy 
medalista mistrzostw świata (2013 i 2015), 
indywidualny srebrny i drużynowy brązo-
wy medalista mistrzostw świata w lotach 
narciarskich z 2018, dwukrotny drużynowy 
wicemistrz świata juniorów (w 2004                    

i 2005), dwukrotny zdobywca Pucharu 
Świata (w sezonach 2013/2014                              
i 2017/2018), zwycięzca 65. i 66. Turnieju 
Czterech Skoczni oraz turniejów: Raw Air 
2018, Willingen Five 2018 i Planica 7 2018. 
W Letnim Grand Prix dwukrotnie sklasyfi-
kowany na drugim miejscu (w 2010 i 2011) 
oraz raz na trzecim (2016). Triumfator Let-
niego Pucharu Kontynentalnego w 2010. 
Zdobywca dwudziestu siedmiu medali              
na zimowych i letnich mistrzostwach Pol-
ski, w tym dziesięciu złotych. Aktualny 
rekordzista Polski w długości skoku nar-
ciarskiego (251,5 m uzyskane w Planicy              
w 2017). Dwukrotnie wybierany najlep-
szym polskim sportowcem w plebiscycie 
„Przeglądu Sportowego” (w 2014 i 2017). 
Kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Od-
rodzenia Polski i Medalu Holmenkollen.              
W sezonie 2017/2018 jako drugi zawodnik 
w historii (po Svenie Hannawaldzie w se-
zonie 2001/2002) odniósł zwycięstwa we 
wszystkich czterech konkursach Turnieju 
Czterech Skoczni podczas jednej edycji. 
Razem ze Svenem Hannawaldem i Helmu-
tem Recknagelem jest jednym z trzech 
zawodników, którzy wygrali pięć konkur-
sów TCS z rzędu.  

Jako trzykrotny mistrz olimpijski jest naj-
bardziej utytułowanym polskim sportow-
cem w historii zimowych igrzysk olimpij-
skich, a trzecim – po Robercie Korzeniow-
skim oraz Irenie Szewińskiej – najbardziej 
utytułowanym Polakiem pod względem 
złotych medali na letnich i zimowych igrzy-
skach.  

Pierwsze pucharowe punkty zdobył 11 
lutego 2005 w Pragelato po zajęciu 7. 
miejsca. Po raz pierwszy na podium PŚ 
stanął 23 stycznia 2011, zwyciężając                  
w rodzinnym Zakopanem. W ramach PŚ 
zwyciężył w 31 konkursach i 59 razy stawał 
na podium.  
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DESER OREO 

Składniki: 

 16 sztuk Oreo (całe opakowanie) 

 3 jajka 

 100 g białej czekolady 

 50 g cukru pudru 

 Sczypta soli 

 250 g serka mascarpone 

 

Sposób przygotowania: 

 Rozbić jajka, oddzielając białka              

od żółtek . 

 Żółtka ubić z cukrem na puszystą 

masę. 

 Białka ubić na sztywno ze szczyptą 

soli. 

 Czekoladę roztopić w kąpieli wod-

nej. 

 14 ciastek Oreo zmiksować na bar-

dzo drobno. 

 Dwa pozostałe ciastka połamać              

lub zmielić na większe kawałki (po-

trzebne do dekoracji). 

 Do ubitych żółtek dodać serek mas-

carpone i wymieszać. 

 

 

 Dodać białka i wszystko ostrożnie 

wymieszać. 

 Pierwszą warstwę wypełnić mocno 

rozdrobnionymi Oreo, a drugą – 

masą. 

 Trzecią warstwę wyłożyć większymi 

kawałkami. 

 Włożyć do lodówki. 

 

SMACZNEGO  

 

 

 

Julia 

 

 

 



 
 

 

 

Mama pyta Jasia: 
- Brałeś prysznic? 

- Jak coś zginie, to zawsze na mnie. 

*** 

Ksiądz do Jasia na lekcji religii: 
- Powiedz, Jasiu, kto wszystko widzi,                

wszystko słyszy i wszystko wie? 
- Nasza sąsiadka! 

*** 

Pani pyta dzieci, jaki zawód chciałyby           
wykonywać. 

- Lekarz, aktorka, modelka, policjant...   - 
odpowiadają dzieci 

A ty, Jasiu, kim chcesz zostać? - pyta pani. 
- Emerytem. 

*** 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - 
pyta nauczycielka Jasia. 

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 
- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię. 

*** 

- Mamo, choinka się pali! - woła Jasio                          
z pokoju do matki zajętej w kuchni. 

- Choinka się świeci, a nie pali - poprawia 
matka. 

Za chwilę chłopiec krzyczy:                                      
- Mamo, mamo, firanki się święcą! 

*** 

Ojciec z córką zwiedzają muzeum.                 
Przed posagiem Wenus z Milo ojciec              

zauważa: „No i widzisz, córeczko, do czego 
doprowadza obgryzanie paznokci?” 

*** 

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się  
Stasia: 

- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, 
on się kąpie... 

- Sobota wieczór, panie profesorze. 

*** 

Mama pyta się Jasia: 
- Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej 

lubisz? 
- Dzwonek, mamo. 

*** 

Mama pyta synka: 
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytu-
ją, a ja o niczym nie wiem. 

*** 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują,                  
gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

*** 

Mała dziewczynka właśnie skończyła              
mówić wierszyk. 

- Czy lubisz recytować wierszyki? - pyta 
jeden z gości . 

- Nie, ale mama zawsze mnie do tego  
zmusza, kiedy chce, żeby goście wreszcie 

poszli do domu... 

*** 

Szymon i Z.R. 



 
 

 

 

Oto nowy dział naszej gazetki, który przy-
bliży Wam trendy muzyczne, pozwoli po-
znać różne ciekawostki ze świata muzyki 
oraz niektóre teksty znanych zagranicz-
nych utworów. Chcemy również poznać 
Wasze gusta muzyczne, dlatego stworzyli-
śmy szkolną listę przebojów. 

GATUNKI MUZYCZNE 

Tym razem zajmiemy się najpopularniej-
szym gatunkiem muzyki tanecznej – Disco 
Polo.  

„Nikt nie słucha, a każdy zna, Disco Polo, 
Disco Polo gra!...” 

                                            ANDRE – „Disco Polo gra” 

Disco Polo - gatunek muzyki popular-
nej będący nurtem muzyki tanecznej,            
powstałym w Polsce w latach 80. XX wie-
ku, w początkowym okresie istnienia zna-
ny jako muzyka chodnikowa.   

Jest popularny na weselach i innych im-
prezach tanecznych. 

Najpopularniejsze zespoły tego gatunku: 
Boys, Akcent, ANDRE, Faster, Bayera, itd. 

Czy wiesz, że: Disco Polo wywodzi się                 
od Euro disco? 

Niektóre europejskie kraje mają swój wła-
sny gatunek muzyczny, który jest bardzo 
podobny do naszego narodowego Disco 
Polo, np. Włochy – Italo Disco.  

LISTA PRZEBOJÓW 

 Paweł Domagała – „Weź nie pytaj” 

(Julia Bartecka, Monika Hinc) 

 Lovelytheband – „Alone time” 

(Helena Nowicka) 

 Melanie Martinez - Pity Party 

(Szymon Kaźmierczak) 

 ZOUZY – „Skrzydła” 

(Agata Naczk) 

 Grzegorz Hyży – „Niech pomyślą, że to 
ja” 

(Weronika Bach) 

 Taco Hemingway- „Tamagotchi” 

(Kamil Wojewski, Filip Hinc) 

 Dawid Podsiadło – „Małomiasteczko-
wy” 

(Karolina Bergman) 

 Luis Fonsi, Stefflon Don – “Calypso” 

(Mikołaj Szymański) 

  

Sebastian (DJ Sebciolete) 



 
 

 

 

 


