
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka szkolna wydawana przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach 
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                                     str. 2 

DZIEŃ EDUKACJI 

NARODOWEJ 

                                      str.3 

ZIEMNIACZANE 
POTYCZKI                    str.3 

Przy okazji Dnia Nauczyciela 
po raz pierwszy w naszej 
szkole odbyło się Święto 
Ziemniaka.    

NOWE HORYZONTY 
EDUKACJI FILMOWEJ 

 str. 3 

Od października uczniowie 
klasy IV i VI uczestniczą w 
projekcie młodzi w 
obiektywie czyli nowe 
Horyzonty Edukacji 
Filmowej, które odbywają 
się w Ełckim Centrum 
Kultury. Celem spotkań jest 
wymiana doświadczeń 
między  młodymi adeptami 
sztuki filmowej, jak również 
pokazanie jednego tematu z 
wielu perspektyw. 

OPOWIADANIE 
MIESIĄCA     
ŚWITEZIANKA          str. 4 

Był późny wieczór, nad 
jeziorem słychać było szum 
drzew i plusk fal. (…) Nagle 
na brzegu pojawiła się para. 

 

 

W NUMERZE 

 

Na co dzień zwykle jesteśmy zabiegani i nie poświęcamy należytej uwagi temu, co jemy. 
To błąd. Dlatego przy okazji tego nietypowego święta na początku przeanalizowaliśmy  
tak zwaną Piramidę Zdrowia. Wskazała nam ona jakie produkty i w jakiej ilości powinny 
znaleźć się w codziennej diecie, aby zagwarantować dostarczenie wszystkich potrzebnych 
składników. I tak produkty zbożowe powinny występować w każdym posiłku w ciągu dnia, 
ponieważ są bardzo dobrym źródłem węglowodanów złożonych, białka roślinnego, 
witamin z grupy B. Mleko i przetwory mleczne powinny być spożywane w 3–4 posiłkach 
w ciągu dnia, które dla organizmu są źródłem wapnia, białka, witaminy B2, A, D. Mięso, 
drób, ryby, jaja należy spożywać nie więcej niż w 2–3 porcjach posiłków dziennie. 
Produkty mięsne są bogate w żelazo, białko, witaminy z grupy B i PP. Tłuszcze należy 
spożywać z umiarem i głównie tłuszcze pochodzenia roślinnego. Nie powinniśmy 
zapominać również o codziennej aktywności fizycznej, która jest podstawą piramidy oraz 
zapewnia dobrą kondycję fizyczną i sprawność umysłową, wpływa na  prawidłową 
sylwetkę i atrakcyjny wygląd. Dużo uwagi poświeciliśmy warzywom i owocom, 
które są podstawą diety i mają nieoceniony wpływ na nasze zdrowie. Dowiedzieliśmy 
się, iż należy je konsumować pięć razy dziennie, ponieważ są źródłem wielu witamin, 
zwłaszcza witaminy C, a także soli mineralnych oraz błonnika. Warzywa i owoce dają 
również siłę naszym mięśniom i są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. 
Wzmacniają odporność, poprawiają pracę układu pokarmowego, pozwalają utrzymać 
odpowiednią wagę i figurę. Opóźniają procesy starzenia się organizmu. Zapobiegają 
chorobom układu sercowo-naczyniowego. Gaszą pragnienie i orzeźwiają. Są doskonałym 
źródłem energii. Mają dobroczynny wpływ na wzrok. Zmniejszają ryzyko wystąpienia wad 
kręgosłupa. Są pomocne w walce z nowotworami - korzyści z ich spożywania są ogromne. 
A więc zadbajmy aby były nieodłącznym składnikiem codziennej zbilansowej diety. 
Włączmy je do swojego codziennego menu i świętujmy każdego dnia.   

                                                                                                             Anna Milewska 

 

W roku 2022 Światowy Dzień 
Owoców i Warzyw przypadał na 21 
października. W przededniu tego 
święta uczniowie klasy VI                                    
z wychowawczynią mieli okazję 
uczestniczyć w  spotkaniu                                       
z pracownikiem Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej                         
w Olecku, do spraw Promocji 
Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej – p. 
Emilią Naruszewicz. Przybliżyła ona 
uczniom temat racjonalnego 
odżywiania nastolatków w tym 
szczególnym dla nich okresie - 
okresie dorastania. 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ OWOCÓW I WARZYW                                                           

– ŚWIĘTUJ KAŻDEGO DNIA 

https://www.kalbi.pl/21-pazdziernika
https://www.kalbi.pl/21-pazdziernika
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Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce drugie w tym 
roku szkolnym wydanie naszej gazetki. 
Cieszymy się, że dzielicie się z nami 
swoimi historiami i przemyśleniami. 
Listopadowy numer gazety 
poświęciliśmy w dużej mierze opisaniu 
działań  krzewiących ideę patriotyzmu, 
umiłowania ojczyzny oraz szacunku.                
W tym numerze znajdziecie również  
recenzję z filmu ,,Łowcy Czarownic”, 
który rozpoczyna cykl spotkań naszych 
uczniów z edukacją filmową, która daje  
możliwość odczuwania atmosfery 
wydarzeń i związanych z nimi emocji. 

Red. 

WSTĘPNIAK 

 

 

 

Drodzy Uczniowie!  
Zaangażowani w prace i obowiązki 
szkolne dawno już zapomnieliśmy o 
lecie. Tymczasem za nami kolejna już 
zmiana czasu, dni stały się krótkie i dużo 
chłodniejsze, niż w październiku. Nie 
pozostaje nam nic innego, jak przestawić 
się na „zimowy” tryb. Warto wtedy 
sięgnąć po ulubioną książkę, obejrzeć 
zaległy film albo przejrzeć gazetkę 
szkolną, do czego serdecznie zachęcam!  

                          Katarzyna Kondratowicz 

OKIEM DYREKTORA 

Z wizytą w Muzeum Historycznym w Ełku 

 

Listopad to miesiąc, w którym ważną rolę odgrywa rozbudzanie w uczniach 
uczuć i wartości patriotycznych. Dostarczając młodzieży wiedzy o najbliższej 
okolicy, o tradycjach lokalnych i narodowych, zapoznając ich 
z obrzędowością, zwyczajami, pieśniami i zabytkami, uświadamiamy im ich 
poczucie przynależności do małej i dużej ojczyzny. 10 listopada - w 
przededniu Święta Niepodległości  klasa VI i IV miały okazję uczestniczyć w 
prelekcji ,,Co to jest niepodległość?”, która odbyła się w Muzeum 
Historycznym w Ełku. Podczas zajęć uczniowie utrwalili swoją wiedzę 
o polskich symbolach narodowych. Poznali ciekawostki i anegdoty 
dotyczące hymnu, godła i flagi Polski. Dowiedzieli się na przykład, co to jest 
pelta i jaki tak naprawdę kolor widnieje na naszej fladze – amarantowy, 
karmazynowy, a może cynober? Zajęcia o tematyce patriotycznej miały na 
celu kształtowanie postawy szacunku do symboli i tradycji narodowych, 
miłości i przywiązania do ojczyzny, do wolnego kraju, jego kultury i tradycji. 

Anna Milewska 

 

Dzień 14 listopada 2022 jest świętem naszej szkoły. W przededniu tego święta 
odbyło się ślubowanie klasy  I. Po apelu i uroczystości w klasach młodszych odbył 
się konkurs o naszym patronie szkoły Marszałku Józefie Piłsudskim. W klasach 
starszych odbyły się też rywalizacyjne konkursy fizyczne i sztafeta ortograficzna. 
Wszyscy chętni mogli kupić coś słodkiego w kawiarence zorganizowanej przez 
klasę V. Uczniowie klasy I, II i III zostali uhonorowani dyplomami Wielkiego Testu 

Wiedzy Patriotycznej. Wszystkim gratulujemy. Duma nas rozpiera. 
                             

 Maja Wierzbińska klasa VII    

 

 

 

Wielkiego Testu Wiedzy Patriotycznej 
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ZIEMNIACZANE POTYCZKI 

Przy okazji Dnia Nauczyciela po raz pierwszy w 
naszej szkole odbyło się Święto Ziemniaka. Każda 
klasa miała za zadanie przygotować i upiec placki 
ziemniaczane. Przepisy były różne. Było to 
zadanie dla osób o dużej wyobraźni. Jedna klasa 
miała nawet placki ziemniaczane na ostro! Nasza 
klasa przygotowała placki ziemniaczane                                 
z wędzonym łososiem i sosem jogurtowo – 
koperkowym. W międzyczasie klasa ósma 
otworzyła kawiarenkę, w której poczęstowała 
nas różnymi smakołykami. Ostatnie były 
rozgrywki sportowe, gdzie mogliśmy spalić swoje 
nadwyżki kalorii. Na koniec dnia rozjechaliśmy 
się zadowoleni do domów. Wszystkim się 
podobało Święto Ziemniaka. Mamy nadzieję że 
będzie więcej takich świąt w naszej szkole. 

Patrycja Dobruch, kl. VI 

▪ NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ 

▪ Od października uczniowie klasy IV i VI 
uczestniczą w projekcie młodzi w obiektywie 
czyli Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, które 
odbywają się w Ełckim Centrum Kultury. 
Uczniowie raz w miesiącu uczestniczą w 
seansach filmowych. Przed każdym z 
nich  odbywają się około 10-minutowe prelekcje 
wprowadzająca w tematykę filmu, następnie po 
filmie uczestniczą w dyskusji. Planowanych jest 7 
spotkań w obecnym roku szkolnym. Tematyka 
wynikająca z przesłania filmu, będzie  poruszana 
również na godzinach wychowawczych oraz 
języku polskim wg. scenariusza zajęć z projektu. 
Jest to niesamowita szansa i przygoda na 
obcowanie ze sztuką filmową. Pierwszy seans 
ŁOWCY CZAROWNIC  już za nami. Zapraszam do 
przeczytania recenzji filmu.  

                    Szkolny koordynator Anna Milewska 

▪ ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI   

Będziemy go obchodzić 21 listopada. W tym dniu 
wszyscy uczniowie i nauczyciele  ubierają się na 
żółto, bądź mają żółte akcenty ubioru. Do  tego 
dnia każda klasa opracowuje na godzinie 
wychowawczej Kodeks Ucznia Życzliwego. Chętni 
uczniowie mogą wziąć udział w konkursie 
fotograficznym ,,Życzliwość w kadrze” (termin 
zgłaszania prac 02. – 17.10.2022). Od 17 listopada 
będzie działała także „Poczta życzliwości”, aby 
każdy mógł przekazać życzliwe, ciepłe słowa do 
wybranych osób. Organizatorem akcji jest  Szkolny 
Klub Wolontariatu.                                                                 

. 

 

INFORMACJE DROBNE 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 

W dniu 13 października 2022 r. w naszej szkole odbyła się 
akademia  z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz obchody Dnia 
Ziemniaka.  
Około godziny 9:00 wszyscy zeszliśmy na salę gimnastyczną. Na początku 
prowadzący - Mariola Jarmołowicz i Dawid Juszkiewicz, rozpoczęli apel, 
w którym brali udział uczniowie i przedszkolaki. Na początku wystąpiła 
Roksana Krukowska z klasy VII, przy akompaniamencie pana Jacka 
Malinowskiego oraz Tomasza Sertela. Następnie wystąpiła zerówka z 
tańcem, z pomponami oraz zespół   w składzie - Sandra Olszewska z  klasy 
IV, Weronika Wdowiak z klasy II i Dawid Juszkiewicz z klasy IV. Po 
zakończonych podziękowaniach nauczycielom i pracownikom szkoły 
odbyło się głosowanie na kandydatów samorządu uczniowskiego naszej 
szkoły. Najwyższą ilość głosów uzyskał  Dominik Sznurkowski z klasy VIII. 
Około godziny 10:30 rozeszliśmy się wraz z wychowawcami  do swoich 
klas, w których robiliśmy placki ziemniaczane oraz plakat ze stempli 
ziemniaków. Podsumowując bardzo podobał mi się ten dzień. Było  wiele 
ciekawych i interesujących chwil za które jestem bardzo wdzięczna.   

Lena Brzozowska, kl. VI 

 
26 października na Orliku przy 

Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku 

odbyły się zawody drużynowe w 

piłkę nożną dziewcząt. Wzięły w 

nim udział cztery drużyny. Naszą 

szkołę reprezentowały uczennice: 

Mariola Jarmołowicz kl. VIII, 

Paulina Kubuj kl. VII, Maja 

Wierzbińska kl. VII, Daria Dżierzyk 

kl. VIII, Maria Zielińska kl. VIII. 

Zajęliśmy ostatnie miejsce. 

Daria Dzierzyk  kl. VII  

Finał XVII Gminny 
Konkurs Pieśni 
Patriotycznej 

 
Za nami XVII Gminny Konkurs 
Pieśni Patriotycznej w ROK Mazury 
Garbate w ramach Obchodów sto 
czwartej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. I miejsce zajął 
duet z naszej szkoły: Roksana 
Krukowska, Tomasz Sertel                                 
z piosenką pt. „Rozkwitały pąki 
białych róż”. III miejsce wywalczył 
zespół w składzie Sandra 
Olszewska, Dawid Juszkiewcz, 
Wiktor Sertel, Maria Iszkuło, 
Zuzanna Czaszkiewicz z piosenką 
„O mojej ojczyźnie” , a 
wyróżnienie otrzymał Wiktor 
Laskowski za piosenkę „Róża i 
bez”. Serdecznie gratulujemy. 
 

Red. 

 

Zawody piłki nożnej  

https://www.facebook.com/ROKMazuryGarbate?__cft__%5b0%5d=AZUTcFS6BGA2JKLvTAtCx2763IZWPgwqTCN6Aj855DQ9NNO-AdFjFfA6jvSuPw_Oxx8u2ACgkN303pi0tbDlK4gI87Cyt9in0-QChvH4Kt0pFR1DrerlUx-PqqHbpxy7HAnekq0RfPsZeuMCGIoJZ1R7gVo8KSw7bpC-SHchdWR9Pe8O-a03bq4AqAx0dpH1mVu7FhxN7cv0ktnIbyT0V5eB&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/ROKMazuryGarbate?__cft__%5b0%5d=AZUTcFS6BGA2JKLvTAtCx2763IZWPgwqTCN6Aj855DQ9NNO-AdFjFfA6jvSuPw_Oxx8u2ACgkN303pi0tbDlK4gI87Cyt9in0-QChvH4Kt0pFR1DrerlUx-PqqHbpxy7HAnekq0RfPsZeuMCGIoJZ1R7gVo8KSw7bpC-SHchdWR9Pe8O-a03bq4AqAx0dpH1mVu7FhxN7cv0ktnIbyT0V5eB&__tn__=-%5dK-y-R
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Film ,,Łowcy Czarownic” reż. R. 

Milijković - Serbia 2018 r. 

Film opowiada historię nieoczekiwanej                     

i zaskakującej w swoich skutkach, przyjaźni 

między skrajnie różnymi osobowościami. 

Dziecięcy bohaterowie odkrywają siły 

drzemiące w zaufaniu i mocy czerpanej ze 

wsparcia drugiej osoby. Jovan to chłopiec 

dotknięty częściowym porażeniem 

dziecięcym, który w szkole musi znosić 

szykany kolegów, a resztę dnia spędza na 

męczącej rehabilitacji. W wolnych 

chwilach wyobraża sobie, że jest 

superbohaterem pomagającym ludziom                

w tarapatach. Pewnego dnia los stawia na 

jego drodze Milicę – dziewczynę pewną 

swego, zadziorną, pomysłową i potrafiącą 

stawić czoło każdej przeciwności. Pomimo 

początkowej niechęci, między bohaterami 

tworzy się najpierw nić porozumienia, a 

później prawdziwa przyjaźń. Razem 

postanawiają pokonać „czarownicę”, która 

rzuciła urok na ojca dziewczyny. (W wyniku 

czego ten porzucił ją i jej mamę). Aby tego 

dokonać oboje będą musieli pokonać 

swoje ograniczenia, zaufać sobie i nauczyć 

się współdziałać. Ich wspólna misja 

doprowadzi do niespodziewanego 

zakończenia. Zachęcam do obejrzenia tej 

niesamowitej ekranizacji! 

Anna Milewska 

 

RECENZJA 

STOPKA REDAKCYJNA 

Zespół redakcyjny: Brzozowska Lena,  Dobruch Patrycja, Dobrzyńska Weronika, Jarmołowicz Mariola, Krukowska Roksana, 
Kukowska Zuzanna, Wierzbińska Maja,                                                                                                                                                                                                                                              

Opiekun zespołu: Anna Milewska. 

 

 

Opowiadania miesiąca - Świtezianka                                        

 

Był późny wieczór, nad jeziorem słychać było szum drzew i plusk fal 
rozbijających się o piasek. Księżyc często zasłaniany był przez chmury. 
Nagle na brzegu pojawiła się para. Szli trzymając się za ręce. Rozmawiali ze 
sobą, wymieniali się podarunkami. Nagle chłopak przyklęknął                                             
i złożył  przysięgę dziewczynie. Ostrzegła go dziewczyna: ,,Dochowaj, 
strzelcze, to moja rada: Bo kto przysięgę naruszy, Ach biada jemu, za życia 
biada! I biada jego złej duszy!''. Mówiąc to dziewczyna więcej nie czekała, 
pożegnawszy strzelca, zostawiła go samego. Chłopiec wyruszył w 
poszukiwaniu swojej ukochanej. Szedł nad wodą, słychać było tylko wiatr 
szumiący po gęstym lesie. Zatrzymał się gdy zobaczył piękną dziewczynę 
tańcząca po tafli jeziora. Nimfa zobaczyła strzelca i namawiała go aby, 
przyszedł do niej. Mówiła mu, aby zapomniał o swojej dziewczynie i został z 
nią na jeziorze. Chłopiec podszedł  nad brzeg jeziora i zastanawiał się czy 
skoczyć czy nie. Wtem modra fala, prysnąwszy z brzegu, z lekka mu stopy 
załechce. Zapomniał strzelec o swej dziewczynie i o przysiędze. Niosło go 
wodne przestworze, był już daleko od brzegu jeziora Świtezi. W końcu 

zobaczył dziewczynę z bliska. Nimfą wodną okazała się być dziewczyna 

spod lasku.' ,,A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę 

naruszy, Ach, biada jemu, za życia biada! I biada jego złej duszy!''. 
Przypomniała dziewczyna strzelcu o jego przysiędze. Woda się burzy                           
i wzdyma, roztwiera paszczę otchłań podwodna i ginie z młodzieńcem 
dziewczyna. Przy świetle księżyca widać cień pary kochanków. Ona po 
srebrnym pląsa jeziorze, on pod tym jęczy modrzewiem. 
 

Paulina Kubuj kl. VII 
 

 

 

 

Paulina Kubuj, kl. VII 

Moim marzeniem jest ... 

Zostać sławną piosenkarką. Kocham śpiewać to jest moja pasja, wszystko 

co kocham. Muzyka jest wszędzie, jest dla mnie jak tlen. Uwielbiam słuchać 

muzyki. W przyszłości, kiedy zostanę piosenkarką  chciałabym być czyjąś 

idolką i wisieć w pokojach wielu nastolatków. Chciałabym również polecieć 

do Ameryki, zwiedzić ten ogromny kraj, gdzie tak dużo się dzieje, opłynąć 

cały świat. Wybrać się ze znajomymi na Karaiby - poczuć ten klimat, 

zrelaksować się a przede wszystkim się uspokoić. Chciałabym skoczyć na 

bangi z 20 m - trzeba mieć odwagę żeby z takiej wysokości skoczyć, ale to 

moje marzenie. Zobaczyć wodospad Niagara na własne oczy, pojechać do 

Disneylandu zabawić się przez chwilę, i powygłupiać. To są moje marzenia. 

Roksana Krukowska kl. VII 


