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Wydanie specjalne
05/19

        Witamy w Szelkowie Piękno zawsze przyciąga. A tu jest
przepięknie. Warto zobaczyć okolice
gminy Szelków nie tylko na mapie.

Znany muzyk i
kompozytor znalazł
w gminie Szelków
miejsce dla siebie.
Jakiś czas temu był
sołtysem
Magnuszewa
Dużego. Obecnie
tę funkcję sprawuje
jego żona.

red.

Czy wiecie, że nazwa Szelków pojawiła
się w dokumentach już w 1247 roku?
Wówczas to Smrock był ważniejszą
miejscowością. Warto wspomnieć, że
historia tego miejsca to przede wszystkim
historia poszczególnych mieszkańców.
Każdy z nich tworzy to miejsce i jest
dumny, że może tu mieszkać. Walory
Szelkowa doceniają ci, którzy pojawiają
się tu w okresie ferii i wakacji.  

Nasz Gmina szczyci się wieloma
inicjatywami. Jedną z nich jest "Teatr cioci
Heni" założony przez panią Henrykę
Brdękiewicz - emerytowaną nauczycielkę.
Grupę aktorską tworzą m.in. Wójt Arnold
Maciej Grossmann, Anna Kamińska,
Tadeusz Kacprzycki, Wiesława
Krakowska, Stanisław Milczarczyk.

red.
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        Gmina w Starym Szelkowie

Obszar, który zajmuje Gmina Szelków

Gmina Szelków
położona w
województwie
mazowieckim, w
powiecie
makowskim.
Siedziba gminy
znajduje się w
Starym
Szelkowie od 30
grudnia 1999.
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         Kościół w Starym Szelkowie

Parafia św. Szymona i św. Judy w Szelkowie  jedna z
parafii w diecezji łomżyńskiej.

Figurska

Obecnym
proboszczem w
naszej parafii
jest ksiądz Piotr
Kleczyński.
Został
proboszczem   
w 2017 roku i
jest nim do dziś.
Księdzu
proboszczowi
pomaga wikary,
który nazywa
się Robert
Elert. Alicja
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      SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM SZELKOWIE  

          Nasza piękna szkoła! Chętnie do niej
uczęszczamy.

Todorowski

Nasza szkoła
ma wspaniałą
historię.
Pamięta różne
wydarzenia
historyczne.
Budynek co
prawda nie jest
przedwojenny,
ale oświata na
tych terenach
istniała od
bardzo dawna.
Ta ziemia
wykształciła
wielu filologów,

sędziów i
polityków.
Szczycimy się
tym i wszyscy
staramy się
dbać w dalszym
ciągu o
edukację i
kulturę.

W szkole
pracuje wielu
pedagogów,
którzy
podejmują się
nowatorskich
metod
nauczania.
Pracują z
wielkim
powołaniem i
zaangażowaniem.
Zajęcia
odbywają się
zarówno w
ramach godzin

wynikających z
programu
nauczania, jak i
w ramach
projektu.

red.

Maciej

red.
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                      Radośnie w szkole!

                       Trenujemy unihokeja.

red.

Nasi
nauczyciele
występują w
przedstawieniach,
pięknie recytują
i śpiewają.
Praca w tej
szkole to wielkie
wyzwanie i
przyjemność.
Duży wpływ na
rozwój mają
zajęcia
dodatkowe i
metody
aktywizujące

na zajęciach
lekcyjnych.

red.
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Janusz Korczak jest patronem naszej Szkoły
Podstawowej w Starym Szelkowie.

Janusz Korczak

Janusz Korczak
(Henryk
Goldszmit)
urodził się 22
lipca w
Warszawie,
zmarł 1942 w
sierpniu w
Treblince. 
Był
pedagogiem,
pisarzem,
lekarzem,
publicystą i
działaczem
społecznym.

"W 1926
zainicjował
pierwsze pismo
redagowane w
większości
przez dzieci -
"Mały
Przegląd".Jako
Żyd-Polak
poczuwał się do
podwójnej
identyfikacji
narodowej."
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Janusz Korczak był często nazywany przez dzieci
żydowskie "Pan Doktor".

Janusz Korczak

Patron urodził
się w rodzinie
żydowskiej
Był synem
adwokata
Józefa
Goldszmita i
Cecylii
Gębickiej.
Rodzina
Janusza
Korczaka
mieszkała przy
ul. Bielańskiej
18

(prawdopodobnie
tam się
urodził). 

Rodzina
Goldszmitów w
1883
przeprowadziła
się na
Krakowskie
Przedmieście
77, gdzie
nasz patron
mieszkał z
rodzicami.
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       Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w 
Starym Szelkowie

W Gminnym
Centrum Kultury
Czytelnictwa i
Sportu bardzo
często
odbywają się
ciekawe zajęcia,
spektakle i
wystawy.
Chętne w nich
uczestniczymy.

B.G.

   W Gminnym Centrum Kultury odbywa się wiele               
                      różnych uroczystości.

Info szkoła
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                    Zajęcia projektowe w naszej szkole

Zajęcia projektowe są refundowane z
funduszy europejskich.

         Zajęcia

Zajęcia
prowadzone są
z następujących
przedmiotów:
matematyka, 
język angielski, 
biologia, 
chemia, 
geografia, 
fizyka, 
zajęcia
integracyjno-
sportowe, 
zajęcia
rozwijające
zdolności

dziennikarskie, zajęcia
artystyczne, zajęcia
informatyczne;

Projekt
konkursowy:
''Wzrost
kompetencji
kluczowych
wśród uczniów
Szkoły
Podstawwej
Gminy Szelków''
2018-2020

 Projekt
konkursowy:
''Program
rozwoju
kompetencji

kluczowych
wśród uczniów
Publicznej
Szkoły
Podstawowej
im. Janusza
Korczaka           
      w
Szelkowie''
2017-2019

Redakcja M.W.
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