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Wydarzyło się… 

PAŹDZIERNIK – „MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH” 
  

 
 

Z tej okazji, w piątek 18 października 2019r. biblioteka szkolna SP2 w Płońsku 

gościła panią Annę Onichimowską – autorkę ponad pięćdziesięciu książek, głównie 

dla dzieci i młodzieży. Pani Anna poza literaturą dziecięcą tworzy również 

scenariusze teatralne i radiowe. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród krajowych 

i zagranicznych.  

Na spotkanie z pisarką przybyły klasy czwarte. 

Zaproszonego gościa powitał i przedstawił dyrektor 

szkoły – pan Jarosław Chyliński. Inspiracją do spotkania 

z Anną Onichimowską były słowa zawarte w jednej z jej 

książek: „Staram się żyć w ten sposób, żeby mieć jak 

najwięcej radości. Z książek, które piszę i tych, które 

czytam..., ze spotkań z miłymi ludźmi... Właściwie 

każdego dnia spotyka nas coś miłego, zauważyliście?” 

Pisarka opowiedziała uczniom o swojej 

twórczości oraz bohaterach literackich. Dzieci z wielkim 
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zainteresowaniem wysłuchały niezwykle ciekawych opowieści, aktywnie zadając 

dodatkowe pytania. Nie zabrakło również czasu na wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Po 

spotkaniu dzieci miały możliwość zakupu książek p. Anny Onichimowskiej, mogły 

również poprosić o autografy. 

To wspaniałe wydarzenie zostało zorganizowane przez nauczycieli biblioteki 

szkolnej SP2 w Płońsku: p.I.Milewską i M.Morawską.  
Not./Fot.: p. M. Morawska i p. I. Milewska 

 

Wywiad z… 

Do każdej wypożyczonej książki dołączają ciepły i życzliwy uśmiech. 

Zawsze służą radą i pomocą. O kim mowa? Oczywiście o Pani Iwonie Milewskiej 

i Pani Małgorzacie Morawskiej – nauczycielach biblioteki w naszej szkole. 

O swoich gustach literackich oraz o tym, jak wygląda ich praca zgodziły się 

opowiedzieć tylko redakcji szkolnego Prymuska  

Prymusek: Czy lubią Panie swoją pracę? 

Pani Iwona: Tak, bardzo lubimy swoją pracę. Szczególnie cieszy nas bezpośredni 

kontakt z czytelnikami, kiedy możemy porozmawiać z nimi o ich ulubionych 

książkach. Zaskakujące, jak różne potrafią być czytelnicze zainteresowania dzieci. 

Prymusek: Jak wygląda dzień w szkolnej bibliotece? 

Pani Małgorzata: Nasza codzienna praca jest bardzo różnorodna. Oprócz tego, że 

wypożyczamy księgozbiór, opracowujemy nowe zbiory, prowadzimy selekcję 

książek, ewidencję podręczników, a także podejmujemy działania na rzecz 

propagowania czytelnictwa i promocji naszej szkolnej biblioteki. 

Prymusek:  Czy łatwo jest zachęcić uczniów do czytania? W jaki sposób szkolna 

biblioteka propaguje czytelnictwo? 

Pani Iwona: W dzisiejszych czasach w dobie komputerów i Internetu nie jest łatwo 

zainteresować książką. Szkolna biblioteka jednak systematycznie zachęca do 

czytania. W tym celu organizujemy szereg różnorodnych działań, np.: prowadzimy 

lekcje biblioteczne, pomagamy w doborze literatury zgodnej z zainteresowaniami 

czytelnika, organizujemy akcje czytelnicze, możemy tu wymienić, znane wszystkim 

uczniom szkoły: „Książkową listę przebojów”, „Książkę niespodziankę na 

Mikołajki”, „Podaruj książkę bibliotece”. Organizujemy również spotkania autorskie. 

Co roku włączamy się w ogólnopolskie akcje czytelnicze: „Dzień głośnego czytania”, 

„Dzień biblioterapii” czy „Jak nie czytam jak czytam” 

Prymusek: Jak wielu uczniów korzysta ze szkolnej biblioteki?  

Pani Małgorzata: W ubiegłym roku z naszej biblioteki korzystało 83% dzieci. 

Chociaż naszym marzeniem byłoby, aby ze szkolnej biblioteki korzystali wszyscy 

uczniowie, mamy świadomość, że wielu z nich korzysta również z Biblioteki 

Miejskiej lub posiada bogaty księgozbiór w domu. 

Prymusek: Uczniowie sięgają głównie po lektury, czy po inne rodzaje książek 

też? Jaki autor cieszy się największym powodzeniem wśród uczniów SP2? 

Pani Iwona: Nasi uczniowie najczęściej wypożyczają oczywiście lektury 

obowiązkowe, ale bardzo wielu czytelników biblioteki korzysta również z innego 
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księgozbioru. Dużym powodzeniem cieszą się książki: Grzegorza Kasdepke, Holly 

Webb (seria Zaopiekuj się mną), Andrzeja Maleszki (seria Magiczne drzewo), a także 

Beaty Andrzejczuk (seria Pamiętnik Nastolatki) czy Jeffa Kinneya (seria Dziennik 

Cwaniaczka) 

Prymusek: Czy uczniowie dbają o wypożyczone książki? 

Pani Małgorzata: Zdecydowana większość naszych czytelników dba 

o wypożyczone książki. Zdarzają się jednak przypadki, że do biblioteki wracają 

woluminy zniszczone, które nie zawsze da się naprawić. W takiej sytuacji prosimy 

ucznia, żeby książkę odkupił. 

Prymusek: W jaki sposób uczniowie mogą angażować się w działania na rzecz 

biblioteki szkolnej?  

Pani Iwona: W naszej szkole aktywnie działa Szkolne Koło Biblioteczne, do którego 

należy grupa uczniów klas starszych. Pomagają oni młodszym czytelnikom 

w doborze literatury, odkładają zwrócone książki na półki, na bieżąco pomagają 

w drobnych pracach bibliotecznych. 

Prymusek: Trwa miesiąc bibliotek, jakie działania w związku z tym zaplanowała 

i przeprowadziła nasza biblioteka? 

Pani Małgorzata: Rzeczywiście, październik jest miesiącem bibliotek szkolnych. 

W tym właśnie miesiącu w naszej bibliotece dzieje się więcej niż zwykle. I tak np.: 

w miniony piątek 18 października zorganizowałyśmy spotkanie autorskie z pisarką – 

Panią Anną Onichimowską. Przygotowałyśmy wystawkę książek polecanych przez 

naszą bibliotekę. Pod koniec października dla klas pierwszych przeprowadziłyśmy 

lekcje biblioteczne, podczas których nasi najmłodsi czytelnicy mieli możliwość 

wypożyczać swoje pierwsze lektury. 

Prymusek: Czy Panie lubią czytać książki? 

Pani Iwona: Tak! 

Pani Małgorzata: Oczywiście bardzo lubimy czytać książki. 

Prymusek: Jakiego autora cenią Panie szczególnie? 

Pani Iwona: Trudno wymienić jednego  Mamy różne upodobania czytelnicze. 

Polecamy współczesnych, szczególnie polskich autorów. Ja polecam Katarzynę 

Grocholę. Pani Małgosia szczególnie ceni Małgorzatę Nawrocką. 

Prymusek: Czy jest książka, do której lubią Panie wracać? 
Pani Małgorzata: Jest wiele książek, do których chętnie wracamy. Czasami po to, 

żeby przypomnieć sobie chwile z dzieciństwa lub po to, aby polecić te książki innym. 

Szczególne miejsce zajmują tu: „Baśnie” J.Ch. Andersena, „Wiersze” J. Brzechwy 

i J. Tuwima oraz wiele innych. 

Prymusek: Gdyby miały Panie dokończyć zdanie: „Warto czytać książki, 

ponieważ…”, to brzmiałoby ono? 
Pani Iwona: Warto czytać książki, ponieważ rozwijają wyobraźnię. 

Pani Małgorzata: I wzbogacają naszą wiedzę. 

Prymusek: Bardzo dziękujemy za rozmowę!  
     Redakcja Prymuska: 

   Eva Zydlewska z kl. 7e 
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Wychowanie patriotyczne 
 

Dnia 23.09.2019 r. w sali teatralnej Kościoła pw. Maksymiliana Kolbe 

uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli w projekcji filmu 

o polskim państwie podziemnym. W ramach wychowania patriotycznego 

i obywatelskiego młodzież miała okazję poszerzyć swoją wiedzę historyczną, 

dotyczącą czasów II wojny światowej. Uczniowie mogli przekonać się o tym, że 

nawet w młodym wieku można stanąć w obronie Ojczyzny, czego przykładem byli 

min. bohaterowie książki Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”,          

do których to postaw i działań się odwołano. 
 Opracowała Weronika Raćkowska 

 

Krótko o pomocy 
 

Dnia 25 września 2019 r. 

ósmoklasiści należący do szkolnego 

klubu wolontariatu, mieli okazję 

gościć wolontariuszki, pracujące przy 

projekcie Szlachetna Paczka. 

Głównym tematem rozmowy była 

praca w wolontariacie. Panie 

podzieliły się swoją cenną wiedzą 

i doświadczeniem, starając się 

zachęcić młodzież do bezinteresownej pomocy.  

Jedno z pytań skierowanych do gości brzmiało: „Jakie cechy powinien mieć 

dobry wolontariusz?”. Otóż, dobry wolontariusz powinien być otwarty na ludzi, 

cierpliwy, tolerancyjny i budzić zaufanie.  Dobrze, jeśli wie, że pomaga nie dla 

materialnego wynagrodzenia, ale głównie dla radości innych. Jego działania muszą 

być podejmowane z dobrej woli, nie ze względu na korzyści.  

Uczniowie dowiedzieli się też, jak wygląda praca w akcji Szlachetna Paczka. 

Spotkanie niewątpliwie zainspirowało naszą szkolną młodzież do pomocy innym 

i poświęcenia się dla bliźniego. 
Artykuł przygotowały: Maria Chylińska, Patrycja Klimkiewicz z klasy 8B 

 

Kartka do Powstańca 

 Pamiętamy! – powiedzieli uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w 

Płońsku.  

Przyłączając się do IV edycji ogólnopolskiej 

kampanii „BohaterOn – włącz historię”, wykazali się 

patriotyczną postawą i ogromną wrażliwością 

społeczną.  W ramach akcji, przygotowali kartki, 

wypełnione słowami wdzięczności i serdecznymi 

życzeniami, skierowanymi do Powstańców Warszawskich. Dzieci wyraziły w ten 

sposób szacunek i oddały hołd uczestnikom walk o stolicę. Pocztówki były piękne!  
Not. p. Małgorzata Kocik 
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VII Edycja Nagrody im. Jana Jędrzejewicza 
Dnia 30 września 2019 dyrektor 

SP2 p. Jarosław Chyliński oraz 

delegacja uczniów z klasy 7 g wraz 

z opiekunem p. Ewą Maciątek wzięli 

udział w uroczystym rozstrzygnięciu 7 

edycji wręczania Nagrody Naukowej 

im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej 

polskojęzycznej nauki i techniki. 

Spotkanie odbyło się w sali 

wielofunkcyjnej MCK w Płońsku. 

Uroczystość prowadzona była przez p. Adama Derdzikowskiego z Płońskiego Koła 

Miłośników Astronomii im. Jana Jędrzejewicza. Podczas spotkania zebrani 

wysłuchali wykładu pt. "O odkryciu fal grawitacyjnych" prof. dr hab. Tomasza 

Bulika z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie 

uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia Przewodniczącego Kapituły Nagrody 

Naukowej prof. dr hab. Jarosława Włodarczyka, który ogłosił laureata Nagrody 

Naukowej im. Jana Jędrzejewicza za rok 2018. 

Nagrodę otrzymał p. Marek Górlikowski za książkę pt. "Noblista z Nowolipek. 

Józefa Rotblata wojna o pokój". Nagroda została ufundowana przez Miasto Płońsk 

we współpracy z Komitetem Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasą im. Józefa 

Mianowskiego-Fundacja Popierania Nauki. Spotkanie zakończyło złożenie kwiatów 

na grobie Jana Walerego Jędrzejewicza. 
Not./Fot. p. Ewa Maciątek 

*SPRZĄTANIE ŚWIATA – klasa 5e 

W tym roku po raz kolejny uczniowie klasy 5e wzięli udział w akcji "Sprzątanie świata". 

Każdy miał możliwość dołożenia swojej EKO- CEGIEŁKI, aby teren wokół szkoły był miły dla 

oka. Wystarczyła odrobina chęci i worki na śmieci. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jeden 

dzień, jedna akcja nie zmienią od razu świata na lepsze. Ale małymi krokami dążymy do tego, aby 

nasza planeta była z nas „zadowolona". 

*„NA PASJĘ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO” – SPOTKANIE Z PANIĄ  STANISŁAWĄ  

RÓLKĄ 

W środę, 2 października, w naszej szkolnej bibliotece gościliśmy panią Stanisławę Rólkę – 

płońszczankę, z zamiłowania malarkę. Pani Stanisława opowiedziała dzieciom o swojej malarskiej 

pasji, którą skrywała już od lat szkolnych, jednak do tej pory nie miała odwagi jej ujawnić. 

Zmieniło się to jednak pod wpływem dwóch plenerów malarskich - w Nowym Mieście i Grudusku, 

które miały miejsce w czerwcu b.r. - wtedy pasja rozkwitła ze zdwojoną siłą. 

Pani Stanisława tworzy najchętniej w technice akrylowej, ale też  i w olejnej. Dominującym 

tematem w twórczości malarskiej Stanisławy Rólki są polne  kwiaty, które są bliskie jej sercu oraz 

strachy polne, ale też sięga po inne tematy. Ponadto może pochwalić się wspólnym występem na 

scenie gruduskiej  z samym Don Vasylem, gdyż jej drugą pasją jest taniec cygański. Przykład pani 

Stanisławy pokazuje, że w każdym wieku można realizować swoje marzenia i pasje.  

Na spotkaniu, dzieci z zaciekawieniem słuchały i aktywnie zadawały gościowi różnorodne 

pytana. Pochwaliły się nawet swoimi własnymi dziełami.  

W spotkaniu, zorganizowanym przez nauczycieli biblioteki szkolnej, tj.: p.M.Morawską 

i I.Milewską, uczestniczyła klasa 2a wraz z wychowawczynią p. I. Łukaszewską oraz nauczycielem 

wspomagającym -p. J.Dembicką. 



 6  

186 

z 

18S

*PODSUMOWANIE  AKCJI KREDKOBRANIE   

We wrześniu uczniowie naszej szkoły włączyli się 

w akcję ogólnopolską „KREDKOBRANIE”. Efekt był 

zaskakujący. Zebrano  435 zeszytów, 144 bloki, 10 lektur 

szkolnych, 2 elementarze odkrywców,  29 planów lekcji, 

57 naklejek na zeszyty,5 teczek z gumką,8 notesów,36 

piórników, 11 okładek na książki, 6 plecaków,1 torbę na 

ramię, 5 worków na kapcie,1 teczkę z rączką,3 komplety 

fiszek, 1 opakowanie karteczek samoprzylepnych,1 sztukę 

angielskiego w zakładkach,5 sztuk bibuły,53 kleje,117 

opakowań kredek,10 sztuk nożyczek, 42 opakowania plasteliny, 29 flamastrów ,148 ołówków,       

33 opakowania farb, 302 długopisy,25 temperówek, 16 zestawów pędzli,17 zestawów 

geometrycznych, 34 gumki, 10 sztuk taśmy bezbarwnej, 1 marker,1 zakreślacz,1 korektor,               

1 opakowanie spinaczy,1 komiks, 10 zestawów nalepek do kolekcjonowania,1 pojemnik                 

na śniadanie. 
 

* 

3 października wszystkie klasy piąte wraz z wychowawcami wybrały się do Miejskiego Centrum 

Kultury na przedstawienie "Chłopcy z Placu Broni". Spektakl przygotował Teatr Muzyczny 

Syrenka w reżyserii Sylwii Wysockiej. Była to nietypowa lekcja języka polskiego, która 

z pewnością przyda się podczas omawiania powieści Ferenca Molnara w szkole 
 

* 

10 października 2019 r. w MCK -u w Płońsku odbyła się uroczystość wręczenia  Medalu 100-lecia 

istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Nauczyciele naszej szkoły -p. Iwona Milewska 

i p. D.Szczepek, które od ponad 20 lat współpracują z Zarządem Rejonowym PCK i opiekują się 

naszym Szkolnym Kołem PCK zostały nagrodzone medalami i otrzymały podziękowania za 

wieloletnią działalność na rzecz rozwoju PCK. 
 
 

 

* 

11 października  klasy 1-3 wraz wychowawcami wybrały się do Miejskiego Centrum Kultury        

na przedstawienie "Piotruś i Wilk". Nasi najmłodsi uczniowie byli zachwyceni występem 

teatralnym. Red. 

Nauka i zabawa  

Lektura książki Jana Brzechwy sprawiła, że 

uczniowie klasy 4b bardzo chcieli zostać uczniami 

Akademii pana Kleksa. Taka możliwość pojawiła się 

na lekcji języka polskiego 11.10.2019r. Pląsy przy 

piosence „Witajcie w naszej bajce...” wprawiły 

uczestników w radosny nastrój, a potem było tylko 

coraz ciekawiej. Zajęcia grupowe na stanowiskach: 

przędzenie liter, rupieciarnia, geografia 

i kleksografia dostarczyły dzieciom wielu emocji. 

Każda grupa pracowała nad każdym zadaniem. Trzeba było obszyć litery mocując do 

nich guziki, zredagować pozdrowienia dla pana Kleksa, opisać wybrany stary 

przedmiot, zatytułować kleks powstały z barwnych plam. Nagrodą oczywiście były 

kolorowe piegi. Żółte krawaty w zielone grochy okazały się niepotrzebne. Wszyscy 

znakomicie się bawili. 

W naszej szkole często są prowadzone różne projekty wyzwalające twórczą 

aktywność uczniów.                                                                    p. Marzanna Chełmicka 
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Dzień Edukacji Narodowej 

14 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 

Tego dnia lekcje odbywały z wychowawcami, mogliśmy nawet grać w gry 

planszowe. Tuż po godzinie 10.00 poszliśmy na apel właśnie z tej okazji. Został 

przygotowany bardzo ciekawie i śmiesznie. Widzów szczególnie rozbawiły 

momenty, gdy uczniowie udawali nauczycieli. 

Później mieliśmy jeszcze swobodne zajęcia w salach, po czym wróciliśmy       

do domów. 

Kasia Popiołek 

* 

17 października odbył się szkolny etap kuratoryjnego konkursu polonistycznego. Wzięło w nim 

udział 28 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się m. in. z opowiadaniem 

dotyczącym "Syzyfowych prac" czy też fragmentem powieści "Ania z Zielonego Wzgórza". Udział 

w konkursie to z pewnością dobry trening przed czekającym uczniów sprawdzianem ósmoklasisty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Od 21 do 25 października w naszej szkole obchodzony był Tydzień Języków Obcych. Z tej okazji 

uczniowie klas VII i VIII przystąpili do Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Wszyscy 

drugoklasiści mogli zapoznać się z literami rosyjskimi, oglądali także bajkę „Masza i Niedźwiedź”. 

Klasy: 6e i 6i przygotowały wielki kiermasz smakołyków i przekąsek, pysznych deserów 

i kolorowych sałatek. Uczniowie klas IV rywalizowali w kolejnej edycji szkolnego konkursu 

literowania w języku angielskim „Spelling Bee”. Głównym zadaniem uczestników 

w poszczególnych zadaniach było zapisanie na arkuszu konkursowym kombinacji liter oraz 

przeliterowanych słów. W bibliotece szkolnej można było podziwiać wystawkę poświęconą Rosji.        
                                                                                                                                                                                                    Redakcja 

Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej 

Dnia 22 października 2019 roku o godz. 9:00 miał miejsce Międzyszkolny 

Przegląd Pieśni Patriotycznej organizowany przez naszą szkołę. Odbył się już po raz 

czwarty w sali teatralnej Kościoła św. Maksymiliana Kolbego. Honorowy patronat 

nad tym wydarzeniem objęli: Burmistrz Miasta Płońska – Andrzej Pietrasik oraz 

Marszałek Woj. Mazowieckiego – Adam Struzik. Przybyłych uczestników przywitała 
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prowadząca wydarzenie p. Magdalena Wyrczyńska oraz dyrektor naszej szkoły 

p. Jarosław Chyliński. 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych 

powiatu płońskiego. Wzięło w nim udział 71 utalentowanych uczestników 

z 13 różnych szkół, w tym m. in. 15 solistów i 14 zespołów. Artystów oceniało Jury 

w składzie: p. Mariusz Wrzesiński, p. Jarosław Marciszewski oraz p. Franciszek 

Kucharski. Pod koniec części II przeglądu, głos zabrała także wicedyrektor naszej 

szkoły p. Joanna Ostrowska, która przywołała piękną myśl Jana Pawła II i podkreśliła 

jak ważne są okoliczności, które szerzą patriotyzm, świadomość narodową. 

Uroczysty konkurs finałowy, podczas którego ponownie zaprezentują się 

laureaci I miejsc oraz nastąpi wręczenie nagród odbędzie się 

8 listopada 2019 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowo-kinowej MCK w Płońsku. 

Opracowała Zuzanna R. 

 

 
 

23 października uczniowie klas 6e i 6g wzięli udział 

w uroczystościach miejskich – XII Marszu 

Milczenia. Marsz upamiętniał wydarzenia z okresu 

drugiej wojny światowej – wywóz ludności 

żydowskiej z Płońska do obozów zagłady. 

Natalia Pyrzyńska 

 

* 
23 października klasy 2 d, 3 d i 3c uczestniczyły w spotkaniu z Panią dietetyk. Uczniowie 

poszerzyli swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania, a w szczególności zdrowych napojów. Pod 

kierunkiem gościa dzieci przyrządziły wodę z sokiem wyciśniętym ze świeżych owoców.              

Na koniec spotkania odbyła się degustacja napojów. Red. 

 

Dzień Młodzieży PCK 

25 października przypada Dzień Młodzieży 

PCK. Z tej okazji uczniowie klasy 3d gościli 

młodzież z Zespołu Szkół nr 2 im. Leona 

Rutkowskiego w Płońsku. Trzecioklasiści uzyskali 

wiele cennych informacji na temat działalności PCK 

oraz zdobyli fachową wiedzę w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod czujnym 

okiem młodych wolontariuszek uczniowie chętnie 

ćwiczyli na manekinie „Antku” resuscytację 

krążeniowo-oddechową. Red. 
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Szkoła pamięta 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza 

zaangażowała się w akcję Ministerstwa Edukacji 

Narodowej – Szkoła pamięta. Celem inicjatywy było 

zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci 

i wydarzenia, w tym osoby i wydarzenia ważne dla naszego 

miasta, regionu i szkoły. W ramach akcji w SP 2 podjęto 

różne działania:  

- w czwartek 24 października uczniowie kl. 1c i 3c zapalili znicze, złożyli kwiaty na 

mogiłach poległych żołnierzy i na grobie patrona naszej szkoły Jana Walerego 

Jędrzejewicza, 

- 25 października klasy 3b i 2c odwiedziły miejscowy cmentarz. Uczniowie zapalili 

znicze na grobach poległych żołnierzy i zmarłych nauczycieli naszej szkoły. Pani 

Ewa Sokólska opowiadała też o żołnierzu AK pochodzącym z Płońska. Dzieci 

poznały również sylwetki zmarłych nauczycieli. W tym celu przeglądały kroniki 

szkolne, oglądały zdjęcia, słuchały wspomnień wychowawczyni i nauczyciela 

wspomagającego, 

- w piątek 25 października uczniowie klas 3a i 3d zapalili znicze na grobach 

poległych żołnierzy. W ten sposób oddali hołd poległym bohaterom. Odwiedzili grób 

patrona naszej szkoły J. W. Jędrzejewicza, uporządkowali opuszczony grób i zapalili 

na nim znicze, 

- w piątek 25 października uczniowie klasy 7 g odwiedzili lokalne miejsca pamięci. 

Zaczęli od Pomnika Józefa Piłsudskiego – Pomnika Wolności. Następnie udali się 

pod Krzyż Katyński upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej. Zatrzymali się 

również przy pomniku króla Jana III Sobieskiego. Odwiedzili skwer Dawida Ben 

Guriona. Udali się na Cmentarz Parafialny do mogiły ofiar zbrodni hitlerowskiej 

z 1945 r. oraz mogiły żołnierzy poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 

 

Pamiętamy!  

Pomnik Józefa Piłsudskiego – upamiętniający 

Odzyskanie Wolności - zburzony przez hitlerowców         

w 1940 roku, odbudowany staraniem społeczeństwa 

Płońska 11.11.1993 r. 

 

 

 

Pomnik Jana III Sobieskiego – znajduje 

się przy ulicy Płockiej, na dziedzińcu 

przedwojennej siedziby starostwa. Ufundowało 

go społeczeństwo Płońska w 250 rocznicę Bitwy 

pod Wiedniem. W czasie wojny Niemcy rozbili 

kamień, na którym znajdowała się 
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płaskorzeźba przedstawiająca twarz króla, zaś samą tablicę przeznaczyli                   

do przetopienia w fabryce maszyn rolniczych. Wykradł ją i przechował pan Witold 

Dłużniewski. W 1995 r. tablica wróciła na dawne miejsce.  
 

Mogiła zbiorowa na cmentarzu parafialnym – 

spoczywają w niej żołnierze polegli w walkach z oddziałami 

sowieckim, w sierpniu 1920 r. Usytuowany w centralnym 

punkcie mogiły pomnik odsłonięto 15 sierpnia 1924 r. 

Umieszczono na nim dwie tablice z napisami: RODAKOM 

POLEGŁYM W ROKU 1920 

POŚWIĘCENIEM DLA OJCZYZNY ZDOBYLI UZNANIE 

ODPOCZYNEK WIECZNY DAJ IM ZA TO PANIE. 

 

 

 

 

  

 Za mogiłą znajduje się kwatera 

żołnierzy poległych w 1939 r. Na 

betonowych tabliczkach znajdują się 

dane dwudziestu czterech żołnierzy 

Wojska Polskiego. Spoczywa tu także 

nieznana sanitariuszka PCK. 

 

 

Pomnik ofiar zbrodni hitlerowskiej 

1945 r. – w ostatnich dniach okupacji, w nocy 

między 16 a 18 stycznia 1945 r. na terenie 

ogrodu powiatowego „Piaski” Niemcy 

zamordowali 78 osób. Wszyscy oni zginęli od 

strzałów w tył głowy. Ustalono tożsamość 

zaledwie połowy z nich. Najpierw w miejscu 

zbrodni mieszkańcy ustawili brzozowy krzyż, 

w 1967 r. ufundowano obelisk upamiętniający 

to tragiczne wydarzenie. 

 

Krzyż Katyński – znajduje się w parku 

przy ulicy Kolejowej, przy alei dębów pamięci. 

Drzewa są żywymi pomnikami 28 ofiar, 

mieszkańców Płońska, którzy wiosną 1940 r. 

zostali zamordowani przez funkcjonariuszy 

NKWD. 
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Pomnik Dawida Ben Guriona – 

Dawid Ben Gurion uważany jest za 

twórcę państwa żydowskiego. Był 

pierwszym premierem Izraela. Urodził 

się w 1886 r. w Płońsku. Przy ulicy 

Wspólnej znajduje się skwer jego 

imienia. Dawniej w tym miejscu stał 

dom, w którym polityk przyszedł na 

świat. Na skwerze znajduje się 

„Drzewko pamięci", na którym delegacje z Izraela podczas każdej wizyty w Płońsku 

zawieszają tzw. „liście pamięci".  

 

Pomnik Jana Pawła II – powstał z inicjatywy 

Stowarzyszenia Budowy Pomnika Papieża Jana Pawła II przy 

Gimnazjum nr 1 w Płońsku.  Stanął na placu po byłym, 

szkolnym amfiteatrze. Został odsłonięty w 2012 r.               

Jest wyrazem pamięci o wielkim Polaku i wielkim człowieku. 

Redakcja 

 

 

 

Żeby zdrowym być i szczęśliwie żyć… 
 

 

Przepis na herbatkę podczas przeziębienia i grypy! 

Przygotować:  

* Twój ulubiony smak herbaty, 

* 2-3 plasterki cytryny, 

* sok z malin (optymalnie), 

* sok z czarnego bzu (optymalnie), 

* łyżeczkę miodu, 

* imbir i goździki (według własnego uznania), 

Do kubka lub szklanki z herbatą dodać wrzątku. Po 

odczekaniu paru minut (by nie utracić cennych witamin) dodać pozostałe składniki 

i wymieszać. Później możemy już ze smakiem pić naszą herbatkę. 

Mam nadzieję, że pomogłam i przezwyciężycie wszelkie choroby. 

Smacznego! 

Aleksandra Cichowska 
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Dzień uśmiechu  
 

4 PAŹDZIERNIKA - ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU 

 

To radosne święto obchodzone jest od 1999 roku. Pomysłodawcą 

tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej 

uśmiechniętej buźki – „smiley face”, stworzonej w 1963 roku. 

Symbol ten pokazuje właśnie to, co chcemy na co dzień widzieć        

u innych ludzi jak najczęściej, czyli zupełnie bezinteresowny uśmiech         

i radość życia. Bo jak wszyscy od wieków wiemy i znamy powiedzenie: 

„śmiech to zdrowie”. 

Ilekroć się śmiejemy, przedłużamy swoje życie. 
Opracowali Weronika i Jakub Raćkowscy 

 

 

Twórczy „Prymusek” 
 

Bez Autora 

Słyszysz? 

Słyszałam, że kiedy płyniesz – stoisz w miejscu. 

Słyszałam, że kiedy się pływa – płynie się dalej. 

Słyszałam, o niejednej historii Twojego życia. 

Słyszałam, o historii, która lubi się powtarzać. 

Słyszałam, że filozofia jest miłością do mądrości. 

Słyszałam, że miłość jest sensem życia. 

Słyszałam, że św. Augustyn mylił się w ocenie Boga. 

Słyszałam, że św. Augustyn się nawrócił. 

Słyszałam, o korespondencji sztuk. 

Słyszałam o korespondencji między ludźmi. 

Słyszymy cały czas, a coraz bardziej głuchniemy. 

 

Brakuje Ci inspiracji? 
 

„Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator”.   Ralph Waldo Emerson 

 
„Początek jest najważniejszą częścią pracy”.  Platon 
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Refleksje nastolatków 
Zmiany letnio-jesienne  

 

       Z naszych wewnętrznych obserwacji, doświadczeń i odczuć opowiadamy 

o zmianach zachodzących w lecie i jesieni. 
       Lato to najpiękniejsza i najcieplejsza pora roku. Rozpoczyna się 22 czerwca. 

Właśnie wtedy, zaczynają się wakacje, upragnione i wyczekiwane przez wszystkie 

dzieci. Każdy z nas w tym czasie  może odpocząć od codziennych obowiązków, 

wyjeżdżając nad morze lub w góry. To czas na zwiedzanie nowych miejsc oraz 

beztroskie zabawy na świeżym powietrzu. Nasze obuwie i stroje są lekkie i zwiewne. 

Czasami szukamy schronienia w cieniach. To ładowanie przez nas akumulatorów na 

kolejny rok. Każdego roku nowe doświadczenia przez długi okres pozostają w naszej 

pamięci, mimo że lato kończy się 22 września.  

       Jednak przychodzi czas, kiedy nadchodzi jesień, która również posiada swoje 

uroki. Rozpoczyna się 23 września. Powracamy wtedy do szkoły i swoich 

obowiązków. Liście na drzewach stają się kolorowe. Kasztany i żołędzie spadają 

z drzew. W sadach jest dużo dojrzałych owoców i warzyw. Wielu dorosłych ludzi 

robi porządki w swoich ogródkach. W wolnych chwilach możemy wybrać się 

z przyjaciółmi do lasu na grzyby. Właśnie wtedy, często zakładamy na siebie 

cieplejsze obuwie i ubrania. Wiele osób przechodzi w tym czasie choroby i infekcje, 

gdyż dominują deszcze. Jesień to również czas pamięci, rozmyślań i zadumy. 

1listopada to dzień Wszystkich Świętych. Wtedy przypomniany sobie o swoich 

najbliższych zmarłych, wybieramy się na groby, zanosimy kwiaty i zapalamy znicze.  

       Uważamy, że zachodzi wiele zmian letnio-jesiennych, niekoniecznie związanych 

z przyrodą. Jednak każda z nich ma swój urok i wdzięk. Naszym zdaniem nie pora 

roku jest najważniejsza, lecz zdrowie, dobre samopoczucie i humor.  
 

Joanna Piłkowska, Julia Berent, Magdalena Załęcka 
 

Wakacje - wyniki sondy

W kraju Za granicą

 
Chętnie nadal wspominamy wakacyjne wyjazdy, zwłaszcza że za oknem pada  

i wieje, a z drzew spadają jesienne liście. Zapytałyśmy 146 uczniów naszej szkoły, 

gdzie spędzali wakacje: w Polsce czy za granicą. Przedstawiamy wyniki sondy. 

„W Polsce” odpowiedziało 100 uczniów, „za granicą”: 46, co daje procentowo 

przybliżony wynik: 68% : 32%. Czy to dużo, czy mało, oceńcie sami. 

Dziękujemy pytanym Koleżankom i Kolegom za wzięcie udziału w sondzie. 
 

Kasia Popiołek, Ola Kowalska,  

Nikola Włodarska, Natalia Gmurczyk 
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Pozytywne myślenie dla każdego! 

Nie mam wpływu na to, co się zdarzy ani na to, jakich ludzi spotkam, ani 

w jakim będą nastroju. Wiem jednak na pewno, że mam wpływ na to, w jaki sposób 

zareaguję i czy pozwolę, żeby ktoś zniszczył moje samopoczucie. 

Kiedyś to było dla mnie bardzo trudne. Wystarczyło, że ktoś krzywo mnie 

spojrzał, żebym miała zepsuty dzień. Drobiazg potrafił wytrącić mnie z równowagi. 

Dlaczego?  

Bo uzależniałam moje samopoczucie od tego, co robią, myślą i mówią inni 

ludzie. Byłam w pewien sposób ich emocjonalnym niewolnikiem. Kiedy moja 

przyjaciółka miała zły humor, ja natychmiast traciłam radość życia. Taką miał wadzę 

nad moją duszą! Kiedy dzień był szary i deszczowy, ja wpadałam w ponury nastrój. 

Tak jakby temperatura powietrza miała kontrolę nad moim szczęściem! Kiedy 

w szkole coś mi nie wyszło, pogrążałam się w rozpaczy, poczuciu winy 

i niespełnienia. Tak jakby jeden błąd mógł zniszczyć mój cały dzień!  

Teraz wiem, że to, co dzieje się dookoła mnie nie musi rujnować mojego 

samopoczucia. Wystarczy, że ja się temu nie poddam. Wiem, że jest mój dobry dzień, 

nikt i nic nie jest w stanie go zniszczyć! Złe emocje zostawiam na zewnątrz poza 

moim umysłem i sercem. 

Kolego, Koleżanko! Mam dla Ciebie jeszcze pytania, odpowiedź przemyśl 

i zostaw dla siebie: 

1. Czy pamiętałam/pamiętałem o tym, żeby zajmować się moim rozwojem 

charakteru? 

2. Czy w moim życiu jest coś, co uniemożliwiałoby wprowadzenie zmiany w moim 

charakterze? 

Aleksandra Cichowska 

 

Jak się uczyć, żeby się nauczyć? 

Kontynuując poprzedni artykuł, przedstawiamy kolejne propozycje, dotyczące 

umiejętności uczenia się: 

3. Wyprzedzanie, czyli są tacy, którzy przeglądają temat lekcji kolejnej. To nie 

jest całkiem zły pomysł, gdyż to, co pojawi się na lekcji, nie będzie zupełnie 

nowe. 

4. Wierszowanie, inaczej mnemotechnika, pierwsze litery każdego wyrazu 

pomagają zapamiętać odpowiednie wyrazy i wiadomości dotyczące jakiegoś 

tematu, np. -uje się nie kreskuje, albo pamiętaj chemiku młody, wlewaj kwas 

do wody. 

5. Skojarzenia, to jedna z najważniejszych metod zapamiętywania, a każdy może 

je tworzyć sam w związku z konkretnym materiałem, który musi zapamiętać 

Następne propozycje w kolejnym artykule. 

Życzę miłej nauki  

                        Weronika Raćkowska 
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Recenzja książki pt. „Potworna”.  
 

   „Nigdy nie zapomnę pierwszego tchu. Ciężkiego, 

drżącego, cudownego.” Kymera obudziła się i po trzech 

sekundach straciła przytomność. Wtedy jeszcze nie 

wiedziała, do czego została stworzona.  

Akcja książki dzieje się w mieście Bryre, w którym  

panuje strach i niepokój o młode dziewczyny. Klątwa 

czarownika sprawia, że chorują, a potem znikają bez śladu. 

Rodzice boją się wypuszczać swoje córki z domu               

w godzinach wieczornych. Jednak ojciec Kymery odczuwa 

strach odwrotnie, nie dopuszcza do siebie myśli o wyjściu 

córki z domu w dzień. Myśli, że reszta ludzi nie zaakceptuje 

tego, że jest inna. 

Jednym z problemów poruszonych w tej powieści jest kwestia inności. 

Każdemu z nas to słowo kojarzy się na różne sposoby. Jedna osoba powie: „inność to 

wyjątkowość”, a druga: „inność to dziwność”. Możemy z tego wywnioskować, kto 

ma jakie poglądy na temat ludzi wyróżniających się z tłumu. Książka opowiada też 

o tolerancji do innych. Możemy zauważyć tam relację dwóch osób, które chociaż nie 

widzą swojej twarzy, spotykają się, ponieważ przyciągnął ich do siebie sam 

charakter. Moim zdaniem właśnie o to chodzi w każdej relacji międzyludzkiej – 

o osobowość.  

  Narratorem świata przedstawionego jest główna bohaterka, czyli Kymera. 

Dzięki temu możemy wiedzieć jaka jest jej reakcja na różne sytuacje. Książka jest 

napisana w formie pamiętnika, zawiera ciekawe opisy oraz dialogi.  

„Potworna” jest pierwszą powieścią Marcy Kate Connolly, oryginalna wersja pt. 

„Monstrous” ukazała się w 2015, a polska wersja w 2016 roku.  

Zuzanna Morawska 6e 

 

 

Pomysł na jesień  

 
Moim zdaniem najlepszymi pomysłami na jesień są: 

- czytanie ulubionych książek z ciepłą herbatą u boku, 

- większe skupienie na lekcjach, gdyż robi się coraz zimniej,  

więc można zająć się bardziej nauką, 

- spotykanie się z przyjaciółmi np. na wieczory filmowe, 

- rozwijanie pasji np. gra na instrumencie czy też nauka tańca lub śpiewu, 

- przygotowanie sobie miłego klimatu w pokoju, żeby wracając w te zimne wieczory 

czuć się dobrze, 

- granie w najróżniejsze gry planszowe. 

                                                                                               Kasia Popiołek 
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JESIEŃ  – piękna i złota.  

Czy aby na pewno? 

Kalendarzowa jesień rozpoczyna się 23 września. 

Ta pora roku charakteryzuje się wielobarwnością. 

Odcienie zieleni, brązu, czerwieni i żółtego otaczają niemal większość krajobrazu. 

Często, gdy ją opisujemy, używamy stwierdzenia „Złota Jesień” ze względu na 

kolory złota jakimi pokrywają się liście, począwszy od złotego po rudy, miedziany     

a nawet miodowy.  

 Jednak większość ludzi zmienia jesienią swój nastrój i nagle pojawia się 

chandra. Powodują ją głównie krótsze dni i dłuższe wieczory oraz ograniczona ilość 

słońca, które świeci coraz słabiej i krócej. Na niebie płyną szare chmury, jednym 

słowem robi się buro i ponuro. Potęgują ją również deszczowe i wietrzne dni, które 

sprawiają zwiększone uczucie zimna oraz wilgotnego powietrza. Dni, które nie 

należą do jednych z najbardziej lubianych, a wręcz przeciwnie.  

 Oprócz zmiany nastroju i pięknych kolorów jakie możemy obserwować, 

zmienia się dużo w naszej przyrodzie. Mianowicie spadają liście z drzew, swój 

wygląd zmieniają też pola uprawne. Rolnicy i sadownicy zbierają swoje plony, takie 

jak soczyste owoce i warzywa. Zwierzęta w pośpiechu gromadzą swoje zapasy 

zimowe. Ptaki odlatują do ciepłych krajów. Wody powierzchniowe przybierają 

ciemniejsze kolory i znacznie ich przybywa, a to wszystko dzięki obfitym deszczom. 

Pojawiają się również takie dary jesieni jak grzyby, kasztany, żołędzie i jarzębina, 

które znajdziemy w lesie i parku.  

 Każda pora roku jest piękna, każda ma swoje wady i zalety, lecz jesień jest 

wyjątkowa. Przychodzi czas zadumy, czas na przemyślenia. To właśnie jesień jest tą 

porą roku, dzięki której zauważamy, że natura budząca się wiosną szykuje się na sen 

zimowy. Najpiękniejsze jest to, że dzieje się to wszystko w otoczeniu pięknych barw.  

 Trzeba przyznać, że jesień każdego roku jest inna. W tym roku po długich, 

szarych, deszczowych i wietrznych dniach, mogliśmy doświadczyć „Pięknej Złotej 

Jesieni”. Wszystko dzięki słonecznej pogodzie i wysokiej temperaturze jak na tę porę 

roku.  

Tak jak autorka wiersza Dorota Gellner składamy zamówienie na naszą jesień: 

„Zamawiamy 

Na jesień 

Wiatr, który baśnie 

Za oknem plecie, 

Warkocze deszczu 

Owoców kosze 

I sny jesienne 

Pachnące wrzosem.” 
                                   

Marysia Jankowska 

Dominika Kretkiewicz  

Emilka Zielińska 
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Porady na jesień 

 

1. Aby nie odczuć braku naturalnego światła 

warto oświetlić pokoje, zwłaszcza po zmroku, 

światłem świec. Wypróbuj świece w różnych 

kolorach i o różnych kształtach, gładkich 

i wzorzystych, które stworzą przytulną 

atmosferę. 

2.  Co może być lepszego od jesiennych 

wieczorów z herbatą, kiedy  można opatulić się pięknym kocem i otworzyć ulubioną 

książkę? Koce, pufy i poduszki sprawią, że wnętrze będzie wyglądało przytulniej! 

3.  Nawet, jeśli po poprzedniej zimie uprałeś wszystkie cieplejsze ubrania, teraz zrób 

to ponownie. Z pewnością są już niezbyt świeże po pół roku przechowywania ich 

w szafie.  

4.  Szorty, stroje kąpielowe i inne letnie ubrania upierz, wyprasuj i odłóż na 

najwyższą półkę w szafie. Przechowywanie nieświeżych ubrań jest nierozsądne – 

jeśli po kilku miesiącach odkryjesz plamę, na pewno się jej już nie pozbędziesz. 

5.  Duże znaczenie ma również oczyszczanie skóry. Zbyt częste mycie i stosowanie 

środków oczyszczających pozbawia ją naturalnej bariery ochronnej, tak bardzo 

potrzebnej w chłodniejsze dni. Jesienią dobrym pomysłem są więc krótkie prysznice. 

 

Ala Lewandowska 

Oliwia Marczuk  

 

Ciekawostki 
 

CIEKAWOSTKI  PRZYRODNICZE 
Ciepłe wrześniowe dni zachęcają nas do dłuższych wycieczek. 

Wyruszamy do lasu w poszukiwaniu różnych ciekawostek i skarbów. 

Czy wiecie, że wiele drzew i krzewów wydaje teraz owoce. Niektóre 

z nich, na przykład jeżyny, borówki i orzechy laskowe są jadalne. 

Natomiast żołędzie, kasztany, bukwie i owoce jarzębiny świetnie nadają 

się do zabawy. Wykorzystywać także możemy znalezione patyki, 

kolorowe liście, kawałki kory. 

Poza tym wrzesień, ale i październik to doskonały czas dla 

grzybiarzy. Borowiki, koźlarze i wiele innych rodzajów grzybów czeka na 

naszą wizytę w lesie. 

Uwaga: pamiętajcie, że podczas zbierania owoców i grzybów musi 

być obecna osoba dorosła. 

    Opracowali Weronika i Jakub Raćkowscy 
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Humor 
 

* 

Pająk do pająka: 
- Ale sieć uplotłem, mucha nie siada. 
 
* 

Dwa leniwce siedzą na kamieniach. 
Pierwszy dzień się nie ruszają. Drugi dzień 
się nie ruszają. Trzeci dzień się nie ruszają. 
Czwarty dzień jeden ruszył głową, a drugi 
mówi: 
- Roman, jakiś ty nerwowy! 
 

 

Jesienne żarciki 

1. 
- Dlaczego jesień jest niebezpieczna? 
- Nie wiem, dlaczego? 
- Bo możesz dostać z liścia. 
 
2. 
Co ma łyżka wspólnego z jesienią? 
                  JE  SIĘ  NIĄ 
                                                         
                                       Kasia Popiołek 

 

 
Materiały do następnego numeru zbieramy do 22 listopada 2019 r. 
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