
 
 

 
 

 
06.01.2018- Orszak Trzech Króli 

14.01.2018- WOŚP 
26.01.2018- 27.01.2018- Noc w szkole 
12.02.2018-25.02.2018- Ferie zimowe 

14.02.2018- Walentynki 
 
 

MAKUSZYNIANKA 

gazetka szkolna, styczeń – luty  2018          

 

 
 
 



Dzień Patrona Szkoły 

Kornela Makuszyńskiego 

 

Kornel Makuszyński 
urodził się 8 stycznia 1884 
roku w Stryju. Był siódmym      
z kolei dzieckiem i jedynym 
synem Julii  z Ogonowskich       
i Edwarda Makuszyńskiego, 
emerytowanego pułkownika 
wojsk austriackich, urzędnika 
galicyjskiego,pisarza gminnego 
kancelarii urzędu                       
w Brzozowej koło Krosna.  

W latach 1898-1903             
Makuszyński uczęszczał          
do   IV Gimnazjum im. Jana 
Długosza we Lwowie, po czym 
zdał maturę. Na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie 
studiował polonistykę                
i romanistykę.  

W latach 1908-1910 pogłębiał 
filologię  romańską na 

paryskiej Sorbonie. 

Od 1914 do 1918 roku pisarz był prezesem Związku Literatów i Dziennikarzy   
Polskich w Kijowie oraz kierownikiem literackim Teatru Polskiego. 

Po zakończeniu I wojny światowej Makuszyński przeniósł się do Warszawy,  
gdzie rozpoczął stałą współpracę z "Rzeczpospolitą", "Warszawianką",                 
a następnie z "Ilustrowanym Kurierem Codziennym" i " Kurierem 
Warszawskim". 

Od 1923 roku autor „Koziołka Matołka” pisywał w prasie tatrzańskiej:                 
w "Gazecie Zakopiańskiej", "Głosie Zakopiańskim", w podhalańskiej edycji 
"ABC" (1927). Publikował w periodykach: "Zakopane" (1929, 1931, 1938),      
"Zakopane i Tatry" (1931, 1932) i "Młodym Taterniku" (1933, 1934).                    



Świadczyło to o jego ogromnym zauroczeniu Zakopanem. W 1929 roku pisarz        
został honorowym obywatelem Zakopanego.  

Najbardziej znaną i popularną książką Kornela Makuszyńskiego zostały wydane 
w 1933 roku "Przygody Koziołka Matołka", do których ilustracje wykonywał           
Marian Walentynowicz. Zrobiły one autentyczną furorę, jak nieco później filmy 
Disneya. Autorzy książeczki byli zasypywani listami od rodziców, którzy                        
w imieniu małoletnich pociech domagali się kontynuacji przygód                               
sympatycznego, acz niekoniecznie bystrego bohatera. Po wydaniu czterech 
ksiąg z przygodami Koziołka, Makuszyński z Walentynowiczem dołączyli jeszcze 
zeszyty z parą nowych bohaterów. 

W 1936 roku ukazały się podobnie zilustrowane "Awantury i wybryki małej 
małpki Fiki-Miki". Małpka, wraz ze swoim przyjacielem, Murzynkiem Goga 
Goga, przeżywała o wiele barwniejsze przygody, choćby z tej racji, że w scenerii 
zagadkowo egzotycznej, kuszącej niedostępnymi na co dzień tajemnicami.               
Rysunki o mocno nasyconych kolorach, komentowane prostymi rymowankami, 
znowu zachwycały dzieci. 

Kornel Makuszyński zmarł 31 lipca 1953 roku. Został pochowany na Cmentarzu 
Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. W dawnym mieszkaniu                
pisarza, w zakopiańskiej willi "Opolanka", znajduje się jego muzeum.                    
Kornel Makuszyński jest patronem wielu szkół, między innymi naszej.                       
Od 1994 roku przyznawana jest Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego. 

 

Informacje o wydarzeniu- Noc w szkole 

 

             Dnia 26 i 27 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbył się drugi już 
"Wieczór z Kornelem Makuszyńskim".  Wzięło w nim udział 105 uczniów.                                                    
Dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji, m.in. dyskotekę, internetowy 
quiz o Kornelu, szukanie koziołków, seans filmowy z popcornem.                     
Rano czekało na nich pyszne śniadanie - tosty.                                                                    
Świetnie się bawiliśmy podczas tego wydarzenia, ponieważ nie było czasu 
na nudę i miło spędziliśmy czas w gronie przyjaciół.                                                                                  
Obchody dnia patrona uważamy za bardzo udane i już nie możemy się 
doczekać kolejnej nocy w szkole - już za rok! 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

 

14 stycznia 2018 r. w godzinach 9.00–12.00 w naszej szkole odbył się 26.            

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z którego dochód przeznaczony 

zostanie dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków.                                      

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, dzieci oraz rodzice stanęli na wysokości 

zadania  i wspólnymi siłami zorganizowaliśmy naprawdę piękne wydarzenie, 

którego celem było zebranie jak największej kwoty zasilającej konto fundacji 

Jurka Owsiaka. Licznie zgromadzeni wolontariusze kwestowali                                          

z puszkami w rękach, odbyła się loteria fantów przyniesionych przez darczyńców 

oraz licytacja usług i przedmiotów podarowanych przez sponsorów – Wójta 

Gminy Wielka Nieszawka Pana Kazimierza Kaczmarka, Agencję Artystyczną      

TAMADA, Panią Katarzynę  Buze-Delig, Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”                

w Wielkiej Nieszawce, Toruńską Piekarnię Mistrza Bogumiła, Salon Kosmetyczny 

„Nails Cafe” w Toruniu, pizzerię „Mamma Mia” w Wielkiej Nieszawce, Studio 

Modelowania Sylwetki „Lejdis” w Toruniu oraz Pana Bogusława                        

Wołoszańskiego. W trakcie imprezy można było kupić ciasto, kawę, herbatę, 

chleb ze  smalcem i ogórkiem oraz popcorn. Całe wydarzenie uświetnione było 

występami dzieci i młodzieży. Zebraliśmy 5 931,74 zł (nie licząc pieniędzy             

zebranych do puszek). Jest to dla nas ogromny sukces – liczymy, że w przyszłym 

roku pobijemy ten rekord! Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc 

wszystkim, którzy byli z nami tego dnia w szkole! 



 

Dzień Babci i Dziadka 

 

W Polsce Dzień Babci po raz pierwszy obchodzony był w 1964 r.                      
Święto to bardzo szybko zyskało dużą popularność i zostało na stałe wpisane    
do kalendarzy. Dość prędko narodziły 
się również związane z nim zwyczaje, 
które praktykujemy do dzisiaj.            
Od ponad 50 lat w tym wyjątkowym 
terminie wnuczęta spotykają się             
z babciami, aby złożyć im życzenia,    
podarować tradycyjną laurkę i bukiet 
pięknych kwiatów. W Polsce Dzień 
Dziadka jako osobne święto 
wprowadzone zostało dopiero  w 
latach 80. XX wieku. Jego datę łatwo zapamiętać, gdyż obchodzone jest 22 
stycznia,            czyli dokładnie dzień po święcie wszystkich babć.  

 

 

W naszej szkole organizowane były  przedstawienia,              
w czasie których babcie i  dziadkowie mogli obejrzeć          
występy małych aktorów i recytatorów. 

 

 



Zbiórka makulatury, groszy                       

i plastikowych nakrętek 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do zbiórki makulatury 

organizowanej na terenie naszej szkoły. 

Makulatura musi być związana i posegregowana (osobno kartony, papier). 

Ważenie makulatury odbywa się w szkole. 

Przypominamy, że na ucznia, który w sumie przyniesie największą ilość 

makulatury czeka na koniec roku szkolnego  „nagroda niespodzianka” .   

Plastikowe nakrętki prosimy przynosić przez cały rok szkolny. Nakrętki 

przekazywane są do hospicjum Światło w Toruniu. 

 

Bezpieczne ferie 

 

  

NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE, SĄ ZASADY, O KTÓRYCH ZAWSZE NALEŻY 

PAMIĘTAĆ: 

 Informuj opiekunów gdzie dokładnie idziesz i o której godzinie wrócisz 

 Nie noś kluczy, komórki, pieniędzy w widocznym miejscu – to może skusić 

potencjalnego złodzieja 

 Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj im 

 Przestrzegaj zasad poruszania się po drodze 

 Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania, nazwiska, nr telefonu 

 Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj głośno o pomoc 

 Jeśli ktoś krzywdzi Twojego kolegę, reaguj natychmiast i zawołaj osobę 

dorosłą 

 Nie wchodź na zamarznięte stawy, jeziora i rzeki 

 Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu ulicy 



Bezpieczne ferie, to radosne ferie !!! 

 

 

 



      
Spotkanie z panem 

Zdzisławem Wiśniewskim 

 
 31 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie uczniów najstarszych klas 
naszej szkoły ze świadkiem historii. Pan Zdzisław Wiśniewski niemal całe swoje 
życie jest mieszkańcem Cierpic, stąd doskonała znajomość  historii tego terenu     
i okolic. Uczniowie z niecierpliwością oczekiwali jego przybycia  
i starannie przygotowywali się do rozmowy.  
 Mile zaskoczył nas tym, że nie zajął przygotowanego dla niego miejsca 
"dla prelegenta", lecz usiadł na ławeczce między uczniami, co znacznie 
zmniejszyło dystans. Pan Wiśniewski przedstawił w zarysie historię powstania 
naszej szkoły, opowiedział o wielu lokalizacjach, gdzie odbywały się zajęcia  
i jak duży obszar zajmował teren szkolny. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądały 
lekcje, kiedy pan Zdzisław był uczniem tej szkoły. Młodzież ze zdumieniem 
przyjęła informacje o obowiązkach szkolnych spoczywających wówczas  
na dzieciach.  Okazało się, że wiele z nich było zupełnie niezwiązanych                   
z nauką. Poznaliśmy kilka zabawnych "szkolnych przygód" pana Wiśniewskiego. 
Snuł również opowieść o rozbudowie szkoły w czynie społecznym i związanych    
z tym trudnościach. Podzielił się także niezmiernie smutnymi wydarzeniami,       
w których uczestniczył lub był ich świadkiem. To przede wszystkim czasy II wojny 
światowej. Usłyszeliśmy przejmujące świadectwo człowieka, który pomimo 
upływu lat, wciąż przeżywa zmagania wojenne i okrucieństwo tamtych czasów. 
 Pan Zdzisław Wiśniewski dał nam naprawdę wspaniałą lekcję historii. 
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za przyjęcie zaproszenia i przybliżenie nam 
dziejów naszej małej ojczyzny. To dla nas cenny dar!  
 



 
 
 
 

 

 
Kibicujmy Naszemu Koledze!!! 

 
 
Uczeń klasy III Valentin Smoleń osiągnął sukces w zakresie języka niemieckiego. 
Wziął udział w przedmiotowym konkursie języka niemieckiego organizowanym 
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Osiągnął bardzo dobry wynik  
i dostał się do etapu rejonowego, który odbył się we Włocławku 14 grudnia 
2017 roku. Konkurs we Włocławku zakończył się również sukcesem i Valentin 



przeszedł do ostatniego etapu konkursu – etapu wojewódzkiego, który będzie 
miał miejsce w pierwszą sobotę ferii- 10 lutego 2018 roku.  
Trzymamy kciuki !!! Powodzenia !!! 
 
 
 
 
 
 

Redaktorzy gazetki: SAMORZĄD UCZNIOWSKI,  
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