
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka szkolna wydawana przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach 
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WARSZAWA GOŚCINNA   

I PEŁNA ATRAKCJI                        

                                   str. 2 

PODSUMOWANIE 
GRUDNIOWYCH 
WYDARZEŃ W NASZEJ 
SZKOLE                       

                                     str.3 

CZY PRZEZ UŻYWANIE 

NARKOTYKÓW SIĘ 

CHUDNIE? CZY E-

PAPIEROSY BEZ 

NIKOTYNY SĄ 

BEZPIECZNE             

                                     str. 3 

 

RECENZJA MUSICALU 
,,MAŁY KSIĄŻE” 

                                     str. 4 

 

OPOWIADANIE 
MIESIĄCA                  str. 4 

(…) Pewnego zimowego 
ranka postanowiłam wybrać 
się na spacer. Niedaleko 
mojego domu był las, więc 
pomyślałam, że miło byłoby 
spędzić tam trochę czasu.(…) 

 

 

 

W NUMERZE 

 

Podsumowanie akcji charytatywnej ,,Pomożesz, bo możesz” 

Jest na świecie tyle rzeczy, za które 
nie można zapłacić żadnymi 
pieniędzmi, tylko radością, pamięcią                  
i słowem ,,d z i ę k u j ę”. 

Szanowni rodzice, uczniowie oraz 
nauczyciele! Dobiegła końca nasza 
szkolna akcja charytatywna ,,Pomożesz, 
bo możesz” na rzecz ucznia - Szymona M.  
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, 
otwartym sercom i portfelom udało się 
zebrać 2670 zł!!! Za 1000 zł została 
wylicytowana chatka z piernika i 
powędrowała ona do rąk Pani Emilii 
Burby. Pozostała kwota pochodzi ze 
sprzedaży pierników, odwiedzin 
szkolnego Mikołaja we wsi Gąski oraz ze 
zbiórki przeprowadzonej przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Gąskach. Ogromne 
podziękowania składam Rodzicom - 
Aniołom, którzy przyczynili się do wypieku 
słodkości. Szczególne podziękowania 
kieruję do pani Anny Chaleckiej, która 
stworzyła mistrzowski domek z piernika. 

Niesamowity zapał i zaangażowanie 
wykazali również nasi szkolni 
wolontariusze, którzy jak zwykle stanęli 
na wysokości zadania. Pamiętajmy razem 
możemy więcej!  Z całego serca dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
sukcesu naszej akcji! Niech moc 
pomagania będzie z nami! 

Koordynator akcji Anna Milewska  

 

Społecznie realizowana Innowacja 

Pedagogiczna „Pierwszaki                             

w magicznym świecie książki" była 

znakomitą okazją, by gościć w naszej 

szkole  Janinę Rękawek , poprzednią 

dyrektor szkoły. Przeczytała ona 

zasłuchanym dzieciom bajkę                               

o chciwym lisie i małej kurce.                         

W nagrodę dzieci otrzymały słodki 

poczęstunek. 

Red. 

Pierwszaki w magicznym świecie książki 
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Drodzy Czytelnicy! 

Prezentujemy Wam kolejny numer 

„Małego Piłsudczyka” w okresie Nowego 

Roku, czyli okresie – zmian, 

podsumowań,  wyborów i częstych 

„powrotów do nie wiem”.  Jednak na 

początku Roku Kalendarzowego – 

Dobrze jest wiedzieć – pisał Umberto Eco 

– w jakim świecie żyjemy, jakimi ludźmi 

się otaczamy, wyciągnąć                          z 

tego wnioski i wymyślić nowe sposoby, 

aby dać coś z siebie.  Z tą refleksją i 

życzeniami, by to, co lepsze było naszym 

udziałem w tym roku - pozdrawiam i 

zachęcam do lektury.                         

Anna Milewska 

 

 

W tym roku czas odpoczynku i zimowego 
szaleństwa rozpoczyna się 23 stycznia, a 
kończy 3 lutego. Mam nadzieję, że warto 
było czekać! Z tej okazji mam dla Was 
przepis na magiczny napój, dzięki któremu 
wrócicie po feriach bezpieczni i zdrowi. Oto 
on: "Wrzuć do garnka: rozsądku troszeczkę 
i już nie wejdziesz na zamarzniętą rzeczkę. 
Gdy wyobraźni trzy łyżki odliczysz ominiesz 
górki w pobliżu ulicy. Dodając kubek 
rozwagi i miodu, nie przypniesz sanek do 
samochodu. Wszystko przyprawisz 
szczyptą uwagi, a nie rzucisz śnieżką w 
twarz kolegi. Wypij napoju dwie filiżanki, 
resztą poczęstuj wszystkie koleżanki. 
Przepis wspaniały, działa błyskawicznie, 
Bawiąc się świetnie zachowasz: ZDROWIE              
I ŻYCIE " Zarówno uczniom, rodzicom oraz 
wszystkim pracownikom szkoły życzę 
miłych i niezapomnianych wrażeń podczas 
ferii!!!  

Katarzyna Kondratowicz 

 

WSTĘPNIAK 

OKIEM DYREKTORA 

Warszawa zawsze gościnna i pełna atrakcji. 

 

7 grudnia 2022 odbyła się 
wycieczka szkolna do 
Warszawy. Wyjechaliśmy                    
o godzinie 600, na miejscu 
byliśmy około godziny 1000. 
Pierwszym miejscem 
zwiedzania był  to cmentarz 
"Powązki". Tam 
zobaczyliśmy kwatery 
Powstańców Warszawskich 
między innymi : 
ALKA,RUDEGO I ZOŚKI był 
to batalion "ZOŚKA" 
SZARYCH SZEREGÓW. 
Zapaliliśmy im znicze, 
staliśmy chwilę                               
i słuchaliśmy historii o ich 
bohaterskich czynach . 
Zobaczyliśmy również inne 
groby sławnych 
osób                       i 
zapomnianych 

żołnierzy.  Byliśmy też na 
,,ŁĄCZCE’’ to znaczy tam 
gdzie NKWD zakopali ciała 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH . 

Gdzie do dziś trwają 
badania tożsamości tych 
żołnierzy. Następnie 
udaliśmy się na Stare 
Miasto gdzie mieliśmy 
okazję zobaczyć pomnik 
"MAŁEGO POWSTAŃCA" . 
Na Starówce zostaliśmy 
podzieleni na 4 grupy, 
dostaliśmy mapy                             
z zaznaczonymi punktami 
legend i udaliśmy się w ich 
poszukiwaniu.  Po 
Starówce udaliśmy się do 
MUZEUM WOJSKA 
POLSKIEGO,  gdzie 
zobaczyliśmy wyposażenie 
i umundurowanie 
WOJSKA POLSKIEGO 
począwszy od 
średniowiecza do XX 
wieku.  Po zwiedzeniu 
Muzeum udaliśmy się na 
obiad i w drogę powrotną 
do domu . 
 
  Maja Wierzbińska kl.  VII 
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9 stycznia razem z klasą IV pojechaliśmy  do Ełckiego Centrum Kultury w ramach realizacji projektu Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej, na seans pt. ,,Szczęściara''. Projekt realizujemy raz w miesiącu. Nieopłacalne jest jechać na sam seans, 
więc za każdym razem mamy zaplanowana jeszcze dodatkowa atrakcję. Tym razem nasza wychowawczyni – pani Anna 
Milewska zaproponowała nam  lodowisko. Co dla wielu z nas było główną świetną i nietuzinkową atrakcją. Jazda na łyżwach 
nie jest taka łatwa, jak to się wydaje. Najtrudniejsze jest utrzymanie równowagi. Zwłaszcza dla osób początkujących lub 
którzy mają  pierwsze kontakty z łyżwami. A ja do  ich należałam. Pierwsze kilka kółek robiłam jeżdżąc przy poręczy                                    
i z pingwinkiem. Natomiast w połowie naszego czasu zaczęłam już powoli jeździć oddalona od poręczy, ale jeszcze 
z  pomocnikiem - pingwinkiem. Ostatnie trzy kółka zrobiłam już bez niego, ale z  małą pomocą koleżanki. Należy pamiętać 
, iż jazda na łyżwach jest bardzo niebezpieczna.  Podsumowując – ten wyjazd  był znakomity. Mimo to, że napotkałam wiele 
trudności, gdyż była to  moja druga wizyta w życiu na lodowisku. Uważam że poradziłam sobie bardzo dobrze.  

                                                                                                                                                                        Lena Brzozowska, kl. VI 
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Szkolne kolędowanie 

Odbędzie się 20 grudnia 2023 r. 
Przypominamy, iż tego dnia każda klasa 
zaprezentuje wylosowaną przez siebie kolędę 
oraz zaśpiewa świąteczną piosenkę w języku 
angielskim.  

Ferie zimowe 

Trwają w naszym województwie od 23 
styczna do 5 lutego 2023 r. W pierwszym 
tygodniu będzie funkcjonowała świetlica 
socjoterapeutyczna. Przewidziane są liczne 
atrakcje i wyjazdy, m.in. do Olecka i Ełku. 

Charytatywny Kiermasz Walentynkowy 

 

 

 

 

Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadzi                 
w lutym ,,Charytatywny Kiermasz 
Walentynkowy”. Już teraz chcemy zachęcić 
całą szkolną społeczność do aktywnego 
udziału. Od poniedziałku można przynosić 
książki, maskotki, zabawki, figurki, gry czy 
puzzle. Te rzeczy nie muszą być nowe. Bywa 
często, że posiadamy przedmioty jeszcze w 
dobrym stanie, zalegające w szafach lub na 
półkach, które mogą znaleźć nowego 
właściciela za symboliczne pieniądze i kogoś 
ucieszyć. Może otrzymaliśmy jakiś nietrafiony 
lub zdublowany prezent?:) Bardzo proszę, 
aby przynoszone przedmioty były zadbane, 
tzn. kompletne puzzle, wyprane maskotki, 
nieporwane książki. Wyznaczyłam dwa 
punkty zbiórki: sala języka angielskiego 
(główny budynek szkoły) oraz sala Zespołu 
Wychowania Przedszkolnego. Ofiarodawcy 
otrzymają uwagi pozytywne. Gdyby ktoś 
znalazł czas i miałby ochotę na przygotowanie 
jakichś słodkości poproszę o kontakt. Może to 
być ciasto, lizaki, czy babeczki. Z 
doświadczenia wiemy, że mamy wśród 
uczniów i nauczycieli wielu łasuchów, więc 
sprzedaż smakołyków na pewno zasiliłaby 
naszą skarbonkę;) Zainteresowanym podam 
po feriach termin dostarczenia.  

Liczymy na współpracę i z góry dziękujemy 
za okazane serce. 
                                                                                                    
Z serdecznym pozdrowieniem. Opiekun SKW 
- Anna Milewska 

 

 

INFORMACJE DROBNE 

 
W grudniu byliśmy w kinie na spektaklu lektury “Mały Książę”. Po musicalu 
poszliśmy oglądać wystawę obrazów słynnych Katalończyków w Galerii 
Ślad w Oleckim Centrum Kultury.  Tydzień później zorganizowaliśmy 
zbiórkę charytatywną na rzecz młodszego kolegi. Braliśmy także udział w 
konkursie o naszym patronie szkoły. Zwycięzcy  otrzymali super 
niespodzianki. W grudniu odwiedził nas w szkole Święty Mikołaj. Chodził 
on później również po całej wsi Gąski z elfami, rozdawał prezenty  i 
obdarował klasy podarunkami. 9 grudnia z okazji Mikołajek klasa VII 
zorganizowała kawiarenkę. Były same pyszności.  
 

Zuzanna Krukowska, kl. VII  

 

 

Podsumowanie grudniowych wydarzeń w naszej szkole  
 

Czy przez używanie narkotyków 

się chudnie? Czy e-papierosy 

bez nikotyny są bezpieczne? 

Na te i inne pytania znaleźliśmy 

odpowiedzi podczas warsztatów 

prowadzonych przez pracownika 

Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Olecku – 

panią Emilię Naruszewicz.  

Bardzo częstą przyczyną sięgania po 
alkohol, papierosy czy narkotyki, 
jest przeżywanie przez młodzież 
osobistych problemów m. in. niska 
samoocena, doświadczanie 
przemocy, zaburzone relacje 
rodzinne czy rówieśnicze, brak 
akceptacji ze strony innych. Środki 
psychoaktywne takie jak marihuana 
wpływają na stan naszej psychiki, 
zaburzają nasz stan emocjonalny, 
wzrasta ryzyko zaburzenia lękowego, 
szczególnie napadów paniki również 
wzrasta ryzyko stanów 
depresyjnych, shizofrenicznych. W 
Polsce codziennie 500 nastolatków 
zaczyna palić papierosy, choć od 
jednego papierosa nie da sie 
uzależnić, lecz sięgając po kolejnego 
i kolejnego powstaje nawyk 
tytoniowy uznawany za uzależnienia 

 

Poza papierosami zwykłymi są 
jeszcze e-papierosy które są szybko 
rozwijającym sie produktem i coraz 
bardziej zróżnicowanym. E-
papierosy przez wielu są 
zamiennikiem zwykłych papierosów 
są uznawane za zdrowszą formę 
nałogu jest to mylna opinia, 
ponieważ e-papierosy również 
powodują choroby nowotworowe 
(złośliwe) np. takie jak rak płuc. 
Oglądaliśmy również  film pod 
tytułem ,,Nie spal się na 
starcie".Alkohol etylowy może nas 
nawet zabić, gdy jest go za dużo w 
organizmie. Niestety przewlekłe 
nadużywanie alkoholu bardzo 
niekorzystnie odbija sie na naszym 
zdrowiu. Prowadzi to do chorób 
serca, a także uszkodzenia wątroby. 

Weronika Osiecka, kl. VI 
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Mały Książę 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 listopada razem z klasą VII i VIII 
pojechaliśmy do kina na musical pod 
tytułem. ,,Mały Książe " W kinie tego dnia 
znalazło się jeszcze wielu innych 
uczniów.  Dotarliśmy trochę za wcześnie 
więc wszyscy uczniowie rozchodzili się po 
całym mieście. Gdy wybiła godzina, którą 
uzgodniliśmy razem z nauczycielami 
wszyscy spotkaliśmy się tuż przed kinem. 
Kiedy siedzieliśmy już na wyznaczonych 
nam miejscach z niecierpliwością 
czekaliśmy na rozpoczęcie musicalu. 
Wreszcie na scenie pojawili się pierwsi 
aktorzy. Mały Książe jest utworem 
pisanym fantastyką, taki też był ten 
musical. Jak sama nazwa mówi musical, 
występowała tak bardzo często muzyka, 
melodia. Całość trwała 70min. Po tym 
musicalu poszliśmy jako grupa zachwycać 
się własnoręcznie malowanymi obrazami o 
różnej tematyce. Podsumowując, musical 
był bardzo śmieszny ale zarówno bardzo 
ciekawy. Jako uczeń klasy VI byłam bardzo 
zaciekawiona, ponieważ w klasie VII będzie 
to moja lektura, którą będę omawiać. 
 
                                 Lena Brzozowska kl. VI 
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Pewnego zimowego ranka postanowiłam wybrać się na spacer. Niedaleko 
mnie był las więc pomyślałam, że miło byłoby spędzić tam trochę czasu. 
Szybko się ubrałam, zjadłam śniadanie wzięłam psa na smycz i wyszłam. 
Pogoda nie była najpiękniejsza, jednak nie miałam zamiaru zrezygnować 
z wycieczki. Kiedy już doszłam na miejsce, zobaczyłam ślady na ziemi, 
które prowadziły do pewnego drzewa. Podeszłam bliżej i zobaczyłam 
śliczną, malutką wiewióreczkę. Mój pies również był zaciekawiony. 
Patrzyliśmy na nią chwilę i poszliśmy  dalej. Po drodze mijaliśmy  wiele 
fantastycznych widoków. Widziałam również niewielki strumyczek, który 
był zamarznięty . Na drzewach zaczynały tworzyć się sople. Ten widok był 
niesamowity. Kiedy tak szłam  z moim psem przez ten las  że nawet nie 
miałam czasu spojrzeć na zegarek. Nim się zorientowałam była już 
czternasta. Wróciłam do domu opowiedziałam wszystko mamie. 
Powiedziała, że następnym razem wybierzemy się tam razem. W wigilię  o 
00:00 na pasterkę w kościele widziałam się z panią Agnieszką i Basią oraz 
spotkałam kolegę z klasy podzieliłam się z nimi opłatkiem i poszłam do 
domu .Wracając było bardzo ciemno lecz nie bałam się ponieważ 
mieszkam bardzo blisko a teren jest oświetlony. W Sylwestra przyjechały 
do mnie koleżanki  i bardzo fajnie spędziłyśmy czas.  

 

Roksana Krukowska kl. VII 

Moim marzeniem jest … 

Moim marzeniem jest, aby podróżować dookoła świata. Na naszej 
planecie jest dużo pięknych, ciekawych a zarazem mrożących krew                       
w żyłach miejsc, które warto odwiedzić. Jednym z moich miejsc - jest 
Grecja. Grecja to piękny, ciepły kraj. Najlepiej wybrać się tam w takich 
miesiącach jak czerwiec, lipiec, sierpień. Wtedy jest najcieplej. Znajdziemy 
tu całe mnóstwo starożytnych zabytków, takich jak Akropol w Atenach, 
Lwia Brama i antyczny teatr w Epidauros, to jedynie kilka z zabytków. 
Grecja jest znana także z mitologii greckiej. Która jest znana na całym 
świecie.        I oczywiście kuchnia grecka – uważana za zdrową i prostą, bez 

skomplikowanych receptur dań, lecz dość pracochłonną. A w niej 
przysmaki tj. mykonos – zapiekanka z cebuli i sera, sifnos czyli ciasto 
miodowe i wiele wiele innych smakowitości. 

Patrycja Dobruch  kl. VI 
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