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Bez tych osób szkoła nie
mogłaby istnieć!!!
Przeczytaj i dowiedz
się... Kim był Sierściuch?
Jaki był ulubiony
przedmiot Pana
Konserwatora? Dlaczego
Pani Intedentka ma
nienaganną figurę?

Od kilku dni próbowaliśmy porozmawiać z Panią
Dyrektor Lilianą Tomaszewską. Nikt z nas nie sądził,
że natłok obowiązków Pani Dyrektor spowoduje, iż
nasz wywiad będziemy przekładać dwa razy. Ale
warto było czekać! Grzecznie weszliśmy do
gabinetu, usiedliśmy na dywanie i oniemieliśmy! Pani
Dyrektor usiadła razem z nami na dywanie i
zaczęliśmy gawędzić. Momentalnie cały stres minął,
a zadawanie pytań było dla nas czystą
przyjemnością.
Amelka Szlom: Czy należała Pani do zuchów lub
harcerzy?
Pani Dyrektor Liliana Tomaszewska: Należałem do
zuchów potem do harcerzy. Bardzo mile wspominam
 ten czas. Wyjeżdżałam na obozy harcerskie. 

Michalina Niedzielak: Jaka jest różnica między
obecną szkołą, a szkołą, którą Pani kończyła?
Pani Dyrektor Liliana Tomaszewska: Chodziłam do
małej szkoły. Liczyła ona 150 uczniów. Wówczas moja
mama była jej dyrektorem. Wszyscy się znali.  Wiele
działań szkoły było związane z rodzicami.  Do południa
uczyły się dzieci, a po południu mieli spotkania rodzice
np. odbywały się kursy, choinki, zabawy. Teraz nie jest
to możliwe z powodów prawnych. To było lepsze
rozwiązanie niż w obecnych czasach. Gorsze było to,
że duża część zajęć odbywała się w ogromnej
dyscyplinie. Trzeba było siedzieć wyprostowanym z
rękami splecionymi z tyłu i nie  wolno było  odwracać
wzroku od nauczyciela. 
Cezary Marciniak: Czy uprawia Pani jakiś sport?
Pani Dyrektor: Tak, pływam. Można mnie spotkać na
basenie na Podolance. Przepływam najczęściej od 15
do 20 basenów.
Agata Nogal: Jaki gatunek książek lubi Pani czytać?
Pani Dyrektor: Do niedawna to były książki naukowe.
Obecnie lubię czytać Tadeusza Pilcha oraz Harrego
Pottera. Czytałam go jako dorosła osoba, ponieważ
moje dzieci czytały tą książkę, a ja chciałam się
koniecznie dowiedzieć dlaczego oni ją tak lubią.
Jakub Ireland: Co jest Pani największym sukcesem?
Pani Dyrektor: Wymienię dwa moje sukcesy. Moim
największym sukcesem są moje prywatne dzieci.
Ponieważ mam dwoje dzieci to mam podwójny
sukces. Są grzeczne, dobre, dobrze się uczą. Są już
dorosłe i powoli czekam na wnuki.
Bartosz Wochowski: Czy ma Pani zwierzątko w
domu?
Pani Dyrektor: Mam dwa zwierzaki: psa Platona,
którego przygarnęliśmy. Jest rudym sympatycznym
psem. Mam również kota o imieniu Sierściuch - kiedyś
w programie dla dzieci dziewczynka miała kota o takim
imieniu - wówczas bardzo mi się ono spodobało.
Bartosz Wochowski: Co Panią najbardziej
denerwuje?
Pani Dyrektor: Denerwuje mnie jak ludzie nie potrafią
się ze sobą dogadać i od razu są w stosunku do siebie
źli.
Dawid Kolankiewicz: Co Panią najbardziej bawi?
Pani Dyrektor: Muzyka. Bardzo lubię muzykę i żałuję
że nie potrafię na niczym grać. Dlatego zachęcam
Was do nauki grania na instrumencie. Szczególnie
lubię akordeon. To taki trochę zapomniany instrument
muzyczny. To niesamowity instrument który może
imitować dźwięki podobne do fortepianu, perkusji.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu i poświęcenie nam
czasu.
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Bez tej osoby cała szkoła chodziłaby głodna. Dba
ona o nasze brzuszki, ale też pilnuje, byśmy jedli
zdrowo i kolorowo. Czy już wiecie z kim
rozmawialiśmy?
Justyna Żochowska: Czy trudno jest przygotowywać
posiłki dla tylu uczniów i nauczycieli?
Intendentka p. Krystyna Czerniak: W zawodzie
intendentki pracuje około 20 lat i nie jest to dla mnie
trudne.
Amelia Szlom: Czy zdarzyła się kiedyś Pani pomyłka
w pracy?
p. Krystyna Czerniak: Oczywiście, ten się nie myli,
kto nic nie robi np. zapomniałam zamówić produktów
na obiad. Jednak szybciutko naprawiłam mój błąd.
Dawid Kolankiewicz: Ile litrów zupy jest gotowane
jednego dnia?
p. Krystyna Czerniak: Jednego dnia gotujemy ponad
120 litrów zupy czyli około 12 wiader zupy!
Aleksandra Waliszewska: Jak rozpoznaje Pani, co
dzieci chcą jeść na obiad?
p. Krystyna Czerniak: Poznaję to po tym, jak chętnie
odbieracie talerz z obiadem. Jeżeli wam smakuje, to
na 3 przerwie stoicie po dokładki. Ostatnio
zauważyłam, że polubiliście gulasz z kaszą.
Michalina Niedzielak: Jak rozpoznaje Pani, czy
wędliny, mięsa są świeże?
p. Krystyna Czerniak: Rozpoznaję po zapachu,
węchu i smaku. Musi być ładne, różowe i pachnące
świeżym mięsem. Każdy produkt posiada również
datę do kiedy możemy coś zjeść.
Wiktor Zażdżyk: Czy kompoty mogłyby być słodsze?
p. Krystyna Czerniak: Kompoty nie mogą być
słodsze, ponieważ cukier szkodzi. Cukier występuje
prawie wszędzie. Jedzony w dużych ilościach np.
słodyczach – uzależnia – chcecie go coraz więcej.  
Michalina Niedzielak: Dzięki czemu zawdzięcza Pani
doskonałą figurę?
p. Krystyna Czerniak: Nie lubię jeść słodyczy. Wolę
do kawy zjeść owoce np. truskawki.
Cieszymy się, że mogliśmy Panią lepiej poznać.
Dziękujemy za rozmowę.

Ciemnymi zaułkami szkoły przeszliśmy do
królestwa konserwatora - pana Grzegorza
Urbaczewskiego. To co tam zobaczyliśmy i
usłyszeliśmy zdziwiło niejednego.
Wiktor Zażdżyk: Na czym polega Pana praca?
Konserwator p. Grzegorz Urbaczewski: Wstaję
raniutko po 4, by na 6 być w szkole. Zaglądam do
zeszytu z usterkami i naprawiam to, co dzieci popsuły.
Pracuję od 6 do 14.
Justyna Żochowska: Co dzieci najczęściej psują w
szkole, a może nauczyciele coś zepsuli?
p. Grzegorz Urbaczewski: Nauczyciele to grzeczne
dzieci i nie psują. Troszkę gorzej z mniejszymi
dziećmi. Najwięcej psują w łazienkach: klapy od
sedesu, drzwi urywają…
Julia Kolankiewicz: Czy potrafi Pan mniej więcej
powiedzieć ile ławek wymienia Pan w ciąg roku
szkolnego?
p. Grzegorz Urbaczewski: Wymieniam blaty, które
dzieci skrobią, rysują i krzesła z połamanymi nogami.
W ciągu roku szkolnego to około 150 blatów. 
Amelia Szlom: Jaka była najdziwniejsza naprawa,
którą musiał Pan wykonać w szkole?
p. Grzegorz Urbaczewski: Nie działały dzwonki.
Musiałem sprawdzić wszystkie przewody.
Magdalena Cichocka: Dlaczego poidełko w naszej
szkole jest wciąż nieczynne?
p. Grzegorz Urbaczewski: Panowie remontują rury.
Poidełko będzie czynne od września.
Amelia Cyblska: Jakie marzenia miał Pan w
dzieciństwie?
p. Grzegorz Urbaczewski: Chciałem mieć rower
kolarski.
Dawid Kolakiewicz: Czy był Pan grzecznym
uczniem?
p. Grzegorz Urbaczewski: Uuuu. Zależy kiedy. Jak
byłem w waszym wieku to byłem grzeczny…
Aleksandra Strzelecka: Jakie były Pana ulubione
przedmioty w szkole?
p. Grzegorz Urbaczewski: Wf, prace ręczne czyli
dzisiejsza technika. Zawsze lubiłem majsterkować.
Cieszymy się, że mogliśmy Pana lepiej poznać.
Dziękujemy za rozmowę.
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Pomaganie jest modne! 
Uczniowie SP 23 wyciągają pomocną
dłoń do innych dzieci.
Z okazji Dnia Dziecka nasi wspaniali uczniowie wraz z
kochanymi rodzicami przygotowali ogromną zbiórkę
prezentów dla dzieci będących podopiecznymi
Hospicjum Płockiego pod wezw. św. Urszuli
Ledóchowskiej w Płocku. Na chwilę zaplecze
pracowni pani Renaty Cichockiej zamieniło się w
ogromny magazyn prezentów. Cała klasa II b pod
opieką p. Beaty Tokaj i z motywacji jednego z
rodziców p. Moniki Zwolińskiej przygotowała
poduszeczkę "Jasiek" dla każdego dziecka z
Hospicjum.
O samej akcji można było przeczytać na łamach
Tygodnika Płockiego oraz na portalu
społecznościowym Facebook. 
  Kierownik Wolontariatu Hospicjum Płockiego p.
Elżbieta Michalczuk nie ukrywała zdumienia i radości,
gdy dwoma samochodami przywieźliśmy zebrane
prezenty. 
  Ogromne podziękowania składamy naszym
cudownym uczniom i ich niesamowitym rodzicom, a
szczególnie mamie naszych płockich trojaczków - p.
Monice Zwolińskiej. 
  Koordynatorami akcji byli p. Renata Cichocka, p.
Edyta Paradowska, p. Agnieszka Elwertowska.
Edyta Paradowska

Wesołe Sówki pomagają swojej Zuchence.
Akcja jest niezbędna z powodu wyznaczonego terminu
operacji prywatnej na dzień 28 czerwca 2017 roku.
Operacja odbędzie się, jeśli na koncie Natalii
zgromadzone zostaną wystarczające środki czyli
minimum 12 tysięcy złotych. Potrzebne są również
środki finansowe na pokrycie kosztów rehabilitacji
pooperacyjnej dziewczynki. Bardzo prosimy
wszystkich ludzi o wielkich sercach o pomoc i
wpłaty. 
Dane fundacji:
"Fundacja "Złotowianka"ul. Widokowa 177-400
ZłotówNatalia Antonowicz A/14Nr konta: 25 8944
0003 0002 7430 2000 0010 z dopiskiem: Darowizna
dla Natalii Antonowicz A/14.

Robert Elwertowski

.
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Edyta Paradowska

. Edyta Paradowska
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Warkoczowy zawrót
głowy... o tym jak dwie
zuchenki z gromady Bystre
Orły pomagają dzieciom z
fundacji RAK'N'ROLL!!!

Swoje włosy zapuszczałam przez wiele lat, żeby mieć
je jak najdłuższe na I Komunię Świętą. Kiedy
usłyszałam o fundacji RAK’N’ROLL postanowiłam
przekazać jej  swoje włosy. 
Kilka dni po Komunii Świętej poszłam do salonu urody
ALTER EGO, który współpracuje z fundacją
RAK’N’ROLL. Pani fryzjerka związała mi włosy w
gruby warkocz, który potem obcięła. Obcięty warkocz
miał ponad 25 centymetrów.
Mam nadzieję, że moje włosy poprawią życie osobom,
które są chore na raka i przeszły chemioterapię.
Radość tych ludzi jest dla mnie największą nagrodą.
Od fundacji zaś dostałam dyplom z podziękowaniami
za tak szlachetny czyn. Zachęcam innych do
podzielenia się z osobami potrzebującymi. Nie ma się
czego bać, włosy przecież szybko odrosną tak jak
trawnik po skoszeniu.
Zuzanna Tybuś

Mam na imię Dorota i chodzę do klasy IIIg. Zaraz po I
Komunii Świętej postanowiłam, że obetnę włosy.
Pewnego dnia usłyszałam o fundacji Rock'n'roll.
Dowiedziałam się, że oddając obcięte włosy mogę
pomóc innym dzieciom. Zrobiłam to bez najmniejszego
wahania. Chciałam by inne chore dzieci czuły, że
wspieram je w trudnych chwilach.
Zachęcam Was, byście zrobili to co ja, bo nawet jeden
mały gest może sprawić innym ogromne szczęście.

Dorota Lewandowska

.
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Zuzanna Tybuś

Zuzanna Tybuś

Dorota Lewandowska
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Talent i pasja! To naszych
uczniów okrasa. 
Niedługo wakacje, więc
może Drogi Czytelniku
rozwiniesz nowe pasje???

Wywiad z Wiktorią Żołek z klasy 3f - pasjonatką
jazdy na rowerze.
Michalina Niedzielak: Od ilu lat jeździsz na rowerze?
Wiktoria: Na rowerze jeżdżę od 5 lat.
M.N.: Czy umiesz wykonywać sztuczki na nim?
Wiktoria: Tak. Na przykład jechać bez trzymania
kierownicy.
M.N.: Ile kilometrów pokonujesz na nim?
Wiktoria: Pokonuję nawet około 10 kilometrów.
M.N: Z kim najczęściej wybierasz się na rower?
Wiktoria: Najczęściej wybieram się na przejażdżkę z
moim bratem.

Wywiad z Mikołajem Damilakiem uczniem klasy Vc
- zagorzałym piłkarzem.
Julia Kolankiewicz: Jaki jest Twój największy talent?
Mikołaj Damilak: Mój największy talent to granie w
piłkę nożną.
J.K: Dlaczego tym się zajmujesz?
Mikołaj: Rozwijam się sportowo i lubię to robić.
J.K: Ile czasu dziennie poświęcasz na swoje hobby?
Mikołaj: W piłkę gram około 2 godzin dziennie.
J.K: Od kiedy się tym zajmujesz?
Mikołaj: Piłką interesuję się od 7 roku życia.

Wywiad z Zuzią Balasiewicz z kl
4a - jej pasją jest rysowanie.
Maja Kęsicka: Czy lubisz
rysować?
Zuzia:Tak, lubię, ale wyłącznie na
dużym formacie.
M.K: Czy Twoja praca wygrała
kiedyś konkurs?
Zuzia: Tak, wygrałam niejeden
konkurs.
M.K.: Co najbardziej lubisz
rysować?
Zuzia: Lubię rysować pieski.

Wywiad z tancerką Magdą
Bednarską z klasy 2a.
Aleksandra Waliszewska: Madziu,
ile lat miałaś, gdy zaczęłaś
przygodę z tańcem?
Magda: Wówczas miałam 6 lat.
A.W.: Jaki rodzaj tańca tańczysz?
Magda: Każdy, taniec to moja
pasja.
A.W.: Czy występowałaś
publicznie?
Magda: Tak, występowałam. Lubię
jak podoba się innym jak tańczę.
A.W.: Czy podczas tańca miałaś
jakąś wpadkę?
Magda: Tak...

Wywiad z Pauliną Zielonką z
klasy 3f - pozytywnie zakręconą
dziewczyną na rolkach.
Aleksandra Strzelecka: Od jak
dawna jeździsz na rolkach? 
Paulina: Na rolkach jeżdżę 3 lata.
A.S.: Czy umiesz jakieś triki
wyczynowe na rolkach?
Paulina: Tak, umiem jeździć tyłem.
A.S.: Kto namówił Cię do jazdy na
rolkach?
Paulina: Do jazdy na rolkach
namówiła mnie koleżanka.
A.S.: Czy brałaś udział w
zawodach wrotkarskich.
Paulina:Nie, jeszcze nie miałam tej
przyjemności.

.

. . .
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Wywiad z Gabrysiem Larockim z
klasy2f - jego pasją jest
budowanie z klocków.
Czarek Marciniak: Jaką ostatnio
zbudowałeś budowlę?
Gabryś: Zbudowałem wieżowiec.
C.M.: Jak długo go budowałeś?
Gabryś: Zajęło mi to aż trzy dni.
C.M.: Ile masz klocków w domu?
Gabryś: Około 60 opakowań.

Wywiad z Szymonem Zarzyckim z klasy 2h -
przyszłym piłkarzem.
Bartek Szczepański: Czy miałeś kiedyś kontuzję
podczas gry w piłkę?
Szymon: Tak, miałem kontuzję kolana. Do dzisiaj
czasami mnie boli. B.S.: Czy chciałbyś
zostać piłkarzem?
Szymon: Tak, obecnie gram w Królewskich, a moim
marzeniem jest dorównać piłkarzom z Realu Madryt.

Wywiad z Leną Głowacką z klasy
2f - uwielbia recytować wiersze.
Paulina Gdak: Od kiedy recytujesz
wiersze?
Lena: Od przedszkola. Najbardziej
lubię wiersze o kotach.
P.G.: Czy wygrałaś jakieś
konkursy?
Lena: Tak, w tym roku dwa. 
P.G.: Czy ktoś Ci pomaga w
uczeniu się wierszy?
Lena: Moja mama.

Wywiad z Weroniką Zasadą
kolekcjonerką naklejek z klasy 2f.
Amelia Cybulska: Od kiedy
zaczęłaś zbierać naklejki?
Weronika: Zbieram naklejki od
przedszkola - najbardziej lubię
małe.
A.C. Gdzie najczęściej są przez
Ciebie przyklejane?
Weronika: W notesiku, często
wymieniam się nimi z innymi
dziećmi.
A.C. Co przedstawia Twoja
ulubiona naklejka?
Weronika: Moja ulubiona naklejka
przedstawia tęczę..

.

.

.

1. Przedmiot na którym uczymy się rysować.
2. Może być w kratkę lub w linie.
3. W niej odbywają się zajęcia.
4. Rozgrywamy na nim mecz.
5. Służy do pisania w zeszycie.
6. Dwa miesiące wolnego od szkoły.

.

Rozwiąż krzyżówkę. W szarych polach gdy odczytasz
hasło dowiesz się o jaki był temat przewodni gazety
Zuchówka.
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Jasiu mówi do ojca - Tato, masz dzisiaj takie małe
zebranie w szkole.
- Co masz na myśli mówiąc małe?
- No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor.

Na lekcji
polskiego:
- Jasiu powiedz
nam kiedy
używamy
wielkich liter?
- Kiedy mamy
słaby wzrok!.

.

.

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Znowu pani powie, że ściągaliśmy od siebie.

Nauczycielka języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika niedziela?
- Wakacje!

Stopka redakcyjna: Maciej Babecki, Magdalena
Cichocka, Amelia Cybulska, Anna Gawlińska, Paulina
Gdak, Jakub Ireland, Maja Kęsicka, Maja
Kaczmarska, Julia Kolankiewicz, Dawid Kolankiewicz,
Natalia Kwasiborska, Dorota Lewandowska, Cezary
Marciniak, Michalina Niedzielak, Agata Nogal,
Aleksandra Strzelecka, Bartosz Szczepański, Damian
Szczygielski, Amelia Szlom, Zuzanna Tybuś,
Aleksandra Waliszewska, Bartosz Wochowski, Wiktor
Zażdżyk. Justyna Żochowska 
Opieka redakcyja: Emilia Wiśniewska
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Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy: 
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od siebie...
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