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Pamięć o ofiarach wojny 

 
Jak co roku uczniowie 

Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Płużnicy 

odwiedzili miejsca 

pamięci na cmentarzach  

w Nowej Wsi Królewskiej. 

Zgrabiono liście  

i zapalono znicze przy 

tablicach upamiętniających ofiary II wojny 

światowej. Była też modlitwa i chwila zadumy 

nad tymi, którzy odeszli, oddając życie za 

Ojczyznę. Cześć ich pamięci!  

                                                Agnieszka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7 listopada na pierwszej godzinie lekcyjnej 

młodzież obejrzała spektakl przygotowany 

przez krakowskich artystów. Poruszał on jeden 

z najbardziej aktualnych problemów wśród 

współczesnej młodzieży – internetowy hejt. 

Wyszydzanie, obrzucanie obelgami  

i szykanowanie w sieci, jest zjawiskiem dobrze 

znanym wielu młodym ludziom. Uczniowie  

z Nowej Wsi Królewskiej z zainteresowaniem 

obejrzeli przedstawienie. Czy wyciągną wnioski? 
     

             Jakub 

 
 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Torunia 

 
W środę 7 listopada odwiedziliśmy piękny gród 

Kopernika – Toruń.  

 

 
 

 

 

 

 

 
W wycieczce wzięli udział starsi uczniowie ze 

szkoły w Nowej Wsi Królewskiej. Pierwszym 

punktem programu był film pt. „Dywizjon 303. 

Historia prawdziwa”. Inspiracją do jego 

powstania stał się utwór Arkadego Fiedlera. 

Opowiada o polskich bohaterach lotnictwa 

walczących w bitwie o Anglię. Wraz  

z nauczycielami z zapartym tchem śledziliśmy 

losy asów przestworzy. Po projekcji udaliśmy 

się do Parku Trampolin – Jump Arena. W tym 

miejscu mogliśmy dać upust naszej energii, 

skacząc na trampolinach i bawiąc się wspaniale. 

We wspólnej zabawie 

wzięły udział nasze 

nauczycielki, pani Ilona 

Kamińska i pani Anna 

Welter. Wszystkim, 

którzy mieliby ochotę 

na chwilę relaksu, poleciłabym taką wycieczkę.  
    Zuzia☺ 
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Uroczyście świętowano 100 lat odzyskania 

przez Polskę niepodległości w szkole w Nowej 

Wsi Królewskiej. 9 listopada nauczyciele  

i młodzież obejrzeli patriotyczny program  

pt. „Pociąg do wolności” przygotowany przez  

p. Agnieszkę Murawską i p. dyrektora Pawła 

Grędzickiego, w którym wysłuchali wierszy oraz 

pieśni w wykonaniu starszych uczniów. 

Punktualnie o godz. 11.11 uczestnicy 

uroczystości przyłączyli się do ogólnopolskiej 

akcji przeprowadzonej we wszystkich 

placówkach edukacyjnych w kraju, polegającej 

na wspólnym odśpiewaniu „Mazurka 

Dąbrowskiego”.  

W programie wystąpili: Joanna Witos, Amelia 

Zdziech, Amelia Zarzeczna, Agnieszka 

Makowska, Olga Gusek, Julia Antoszek, 

Dominika Szałas, Julia Cegielska, Martyna 

Juda, Miłosz Wiśniewski, Patryk Mierzwicki, 

Jakub Wątroba, Roksana Bizon, Karolina 

Partyka, Igor Jakubowski, Szymon 

Sosnowski.  

Na koniec, przedstawiciele poszczególnych klas 

wraz z opiekunką Samorządu Uczniowskiego  

p. Aleksandrą Lisewską, przemaszerowali na 

cmentarz w Nowej Wsi Królewskiej i zapalili 

znicze na pomniku upamiętniającym ofiary II 

wojny światowej. 

Ważnym akcentem święta było również 

udekorowanie gazetki ściennej na holu 

szkolnym. 
                                                      Agata, Zuzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnik Niepodległości 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z inicjatywy księdza 

proboszcza i parafian,  

przed kościołem  

w Nowej Wsi Królewskiej, 

11 listopada uroczyście 

odsłonięto pomnik 

upamiętniający 100-lecie 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości. W tym podniosłym wydarzeniu 

wzięli udział przedstawiciele władz gminy: wójt 

Marcin Skonieczka, przewodniczący rady gminy 

Szymon Dudzik oraz pan Janusz Marcinkowski – 



 3 

kronikarz i miłośnik lokalnych historii. Strażacy 

w galowych mundurach pełnili honorową wartę. 

Zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn 

narodowy, pod pomnikiem złożono kwiaty, a pod 

murem okalającym cmentarz, uczniowie Łucja 

Witos i Jakub Wątroba, posadzili Dąb 

Niepodległości, a Julia Antoszek recytowała 

patriotyczne wiersze. Oprawę muzyczną 

przygotował pan dyrektor Paweł Grędzicki. Po 

zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni 

zostali zaproszeni na salę wiejską. Tam, panie  

z Koła Gospodyń, przygotowały poczęstunek. Dla 

najmłodszych mieszkańców parafii mamy ze 

Stowarzyszenia CTIe-Misja zorganizowały 

szereg ciekawych gier i zabaw. 

Wszystkim organizatorom i sponsorom tego 

patriotycznego wydarzenia, należą się 

podziękowania i słowa najwyższego uznania. 
                                               Redakcja 

 

 

 

Forum Edukacyjne po raz drugi 

 
Władze gminy i Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Płużnicy byli organizatorami  

II. PŁUŻNICKIEGO FORUM EDUKACYJNEGO, 

które odbyło się 15 listopada w Szkole 

Podstawowej w Płużnicy. W forum wzięli udział 

radni, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, 

nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Wysłuchali 

oni wykładu wprowadzającego pt. „Po co nam 

mózg?”, a następnie uczestniczyli w bloku 

wybranych przez siebie warsztatów. Dla 

młodszych dzieci prowadzone były zajmujące 

animacje. Celem forum było podnoszenie wiedzy 

na temat rozwoju dzieci i młodzieży, a także 

świadamości edukacyjnej. 
    Agnieszka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Dwie koleżanki z klas VIII Malwina 

Lenard i Dominika Szałas 

reprezentowały naszą 

szkołę w Rejonowym 

Konkursie Recytatorskim, 

który miał miejsce 23 listopada 2018 r. 

w Wąbrzeskim Domu Kultury. Była to 

XI. edycja konkursu pt. „Jan Paweł II 

i Zbigniew Herbert – poetycki dialog”. 

Uczestnicy musieli zaprezentować po dwa 

wiersze – jeden Jana Pawła II, a drugi 

Zbigniewa Herberta w związku z rokiem jego 

imienia. Wystąpiło 24 recytatorów z powiatu 

wąbrzeskiego i grudziądzkiego. Była też jedna 

osoba z Bydgoszczy. Po burzliwej naradzie jury 

przyznało III miejsce Dominice, natomiast 

Malwina uzyskała wyróżnienie. Wszyscy 

otrzymali dyplomy i nagrody. 
           UB                                Redakcja 
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Próbne egzaminy 

Egzaminy... Już samo to 

słowo przyprawia wielu  

o dreszcze, ale jest to 

rzecz nieunikniona. Każdy 

z nas musi przez to 

przejść i postarać się 

wypaść jak najlepiej.  

26, 27 i 28 listopada 

odbyły się próbne egzaminy III klas gimnazjum. 

Pierwszego dnia uczniowie pisali część 

humanistyczną. Język polski nie stanowił 

większych problemów, jednak trudności mogła 

sprawić niektórym rozprawka dotycząca wyboru 

wartości życiowych. Nieco gorzej wypadł 

egzamin z historii i WOS-u. Na szczęście 

Neron, Mieszko I i Napoleon nie mogą zemścić 

się na uczniach za pisane o nich dyrdymały... 

Drugiego dnia trzecioklasiści pisali część 

przyrodniczą i matematyczną. Niewątpliwie 

przydała się tu znajomość licznych wzorów, bo 

jak wiemy zadań z fizyki nie rozwiąże się bez 

ich znajomości. Nie chodzi tu jednak tylko  

o fizykę, bo wzory przydały się także na 

pytaniach z chemii, matematyki i geografii. 

Biologiczny element nie był trudny, jednak wiele 

osób miało problemy z genetyką. Ostatniego 

dnia odbyła się językowa część egzaminów. 

Podstawowy poziom z języka angielskiego  

i języka niemieckiego nie przysporzył nikomu 

dużych problemów. Niektórzy uczniowie są 

jednak zawiedzeni swoimi wypracowaniami... 

Pamiętajmy, że egzaminy nie są jednoznaczną 

oceną naszych umiejętności. Stres może 

czasami zdziałać swoje i pogorszyć nasze 

wyniki, a los może je polepszyć. Dlatego więc nie 

uczmy się dla egzaminów, lecz dla siebie oraz 

starajmy się nie liczyć na szczęśliwy los, tylko 

na własną wiedzę i umiejętności. 

                    Agnieszka 

 

 

Debata: „Moje prawa – ważna 

sprawa” 

 
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw 

Dziecka, uczniowie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Płużnicy wspólnie  

z p. psycholog Agnieszką Góreczną, 

zorganizowali debatę. Odbyła się ona 

29 listopada 2018 r. na sali 

gimnastycznej w Nowej Wsi Królewskiej. 

Przybyła młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni 

eksperci: wójt gminy p. Marcin Skonieczka, 

dyrektor szkoły p. Elżbieta Małek, prezes 

Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica  

p. Justyna Jankowska i pedagog szkolny p. Anna 

Rasmus. Prowadzący Julia Antoszek i Olga 

Gusek przywitały zebranych i uzasadniły wybór 

tematu debaty „Moje prawa – ważna sprawa”. 

Zwróciły uwagę na to, że prawa dziecka należą 

do niezbywalnych praw człowieka i powinny być 

przestrzegane w każdej sytuacji. Następnie 

zaprosiły do obejrzenia krótkiego filmu 

zrealizowanego przez uczennice klas trzecich 

gimnazjum: Agnieszkę Makowską, Amelię 

Zdziech i Natalię Wątrobę. Film dokumentował 

wypowiedzi uczniów, których zadaniem było 

dokończenie zdania „Mam prawo do…”.  

W następnej kolejności głos zabrali eksperci. 

Najpierw p. dyrektor Elżbieta Małek 

odpowiadała na pytanie „Czy młodzież w pełni 

korzysta ze swoich statutowych praw 

ucznia?”. Potem p. wójt Marcin Skonieczka 

mówił o tym, w jaki sposób dzieci i młodzież 

mogą wpływać na decyzje związane z oświatą  

w gminie. W dalszej części przedstawicielka 

Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica  

p. Justyna Jankowska udzieliła odpowiedzi na 

pytanie: „Czy przez działania w organizacjach 

pozarządowych dzieci i młodzież mogą lepiej 

korzystać ze swoich praw?”. Na koniec  

p. pedagog Anna Rasmus wypowiadała się o tym, 

do czego zobowiązuje posiadanie praw dziecka. 

W dalszej części zaproszono młodzież do pracy 

w grupach. Zadanie pierwszego zespołu polegało 
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na przyporządkowaniu praw dziecka zawartych 

w Konwencji do poszczególnych kategorii. Druga 

grupa miała wykonać piramidę i uszeregować 

prawa, które uważa za najważniejsze. Po 

skończonej pracy przedstawiciele grup 

prezentowali wyniki swojego działania. Na 

koniec uczestnicy spotkania poprzez 

podniesienie kartki zielonej (na tak) lub 

czerwonej (na nie) oceniali znaczenie debaty dla 

lepszej znajomości i zrozumienia praw dziecka. 
     

   Samorząd Uczniowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czary-Mary, wróżby i przepowiednie 

 
 

 

 

 

 

 

30 listopada do biblioteki szkolnej zawitali 

niezwykli goście. Byli to: trzy wiedźmy  

i wróżbita, którzy w drodze na Łysą Górę 

postanowili zrobić sobie przystanek. 

Wykorzystując andrzejkowe 

tradycje wciąż popularne wśród 

„gminu”, urządzili sesję 

przepowiadania przyszłości. 

Uczniowie i ich nauczyciele 

dowiadywali się o swoim losie 

odczytując przyszłość ukrytą  

w kartach, kubeczkach, kapslowym przesłaniu, 

przekłutym sercu. 

Ustawiano też buty, aby 

dowiedzieć się, kto 

pierwszy stanie na ślubnym 

kobiercu. Wróżono na 

każdej przerwie. Pod 

koniec zajęć wiedźmy i wróżbita zniknęli, choć 

podobno widziano ich, jak odlatywali na miotle  

w nieznanym kierunku. 
           Zuzia, Agata, Sławka 
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13 listopada odbyła się gala rozdań nagród 

filmowych konkursu „Sztuka Wyboru”. Film 

drużyny Gold Dolphin Company reprezentującej 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy 

„F44.81” został nominowany  

i otarł się o trzecie miejsce  

w konkursie. Oto krótki opis 

filmu: 

Tytuł filmu „F44.81” odwołuje 

się do medycznego pojęcia 

rozdwojenia osobowości. Film, 

w zależności od koncepcji patrzenia na świat, 

może ukazywać problemy z mnogą osobowością, 

bądź źródła kompleksów nastolatek. W każdym 

z nas jest wewnętrzny głos, który „doradza” 

nam (często niekorzystnie) w kwestiach 

niezwykle ważnych. Nie zawsze powinniśmy 

słuchać tego głosu. Czasami warto do niego 

powiedzieć „spadaj, nie potrzebuję cię!”. 

W filmach nie chodzi o radość twórców ze 

statuetek, lecz o satysfakcję duchową. 

Najważniejsza jest dobra zabawa podczas 

tworzenia filmu oraz duma z przekazu 

uniwersalnych prawd dotyczących ludzkiej 

psychiki. Uważam, że drużyna Gold Dolphin 

Company poradziła sobie z zadaniem celująco  

i zasłużyła na wielkie uznanie. Oby tak dalej! 

    Agnieszka 

Gold Dolphin Company 

Czy to organizacja? Czy to firma? Nie! To 

grupa filmowa młodych twórców!  

 

Gold Dolphin Company zostało utworzone przez 

uczniów naszej szkoły: Agnieszkę Makowską, 

Natalię Wątrobę, Amelię Zarzeczną, Amelię 

Zdziech i Adama Lisewskiego. Jest to grupa 

osób o wspólnej pasji – filmowanie. Oni nigdy nie 

usiedzą długo bez kręcenia materiałów  

 

 

filmowych… 

Grupa ta ma na swoim koncie już wiele filmów, 

m.in. „F44.81” (nominacja do nagrody), „Podryw”, 

„Prawda”, „Dramat”, „II Płużnickie Forum 

Edukacyjne”, „Debata o Prawach Dziecka”, 

„Prawa Dziecka” i inne. 

Jeżeli Twoją pasją również jest kręcenie 

filmów, a nawet, jeśli masz ochotę rozpocząć 

niezwykłą podróż w świecie filmowym, bez 

zastanowienia zgłoś się do grupy. Czekamy!!! 

    Nuwanda☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„CARPE  DIEM” 
 
Odcinek drugi 

 

    „Był zwyczajny dzień, zwyczajna godzina, 

zwyczajna lekcja prowadzona przez zwyczajną 

nauczycielkę w zwyczajnej klasie ze 

zwyczajnymi ludźmi.” – znudzona lekcją Alex 

urozmaicała sobie czas pisaniem powieści w 

swoim pamiętniku. Jednak siedzenie w szkole 

okazało się ponad jej siły. 

- Spadamy? – szeptem zapytała Melanię. 

- Możemy iść po lekcjach do kina, jeśli chcesz – 

odparła Melania. 
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- Nie! Chodźmy teraz! – powiedziała trochę 

głośniej Alex. 

- Zwariowałaś? Co ci się stało? – Melania była 

wyraźnie zdziwiona zachowaniem przyjaciółki. 

    W tym momencie nauczycielka dała 

ostrzeżenie dziewczynom, ponieważ 

przeszkadzały w lekcji. 

- Horacy mówił „Carpe diem” – cichym szeptem 

wykrztusiła Alex. 

- Co to właściwie znaczy? – zapytała Melania. 

- „Chwytaj dzień”. Powinnyśmy kierować się tym 

zwrotem, zamiast siedzieć i nic nie robić! – 

powiedziała Alex o jeden ton za głośno. 

    Nauczycielka nie wytrzymała i krzyknęła: 

- Nowak! Kowalska! Do dyrektora! Już nie 

pierwszy raz przeszkadzacie na moich lekcjach! 

- Z ogromną chęcią tam pójdziemy zamiast 

słuchać nudnych wywodów na temat pani kotów i 

Mieszka I… - powiedziała Alex. 

- Nie prowokuj mnie! Dostajesz punkty ujemne, 

Nowak – odparła rozzłoszczona nauczycielka. 

- No dobrze, to spadamy – oznajmiła Alex. 

    Dziewczyny wyszły na szkolny korytarz. 

- Gdzie idziesz? Do gabinetu trzeba iść w drugą 

stronę – stwierdziła Melania. 

-  Wiem, ale my nie idziemy do gabinetu… - 

odparła Alex. 

- Co ty znowu kombinujesz? Tak czy inaczej 

ktoś musi cię pilnować, więc wchodzę w to! – 

powiedziała Melania… 

 

Kolejny odcinek w następnym wydaniu. 

   

 

 

 

 

     Nuwanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agata poleca 
 

Chciałabym polecić książkę 

fantasy napisaną przez 

amerykańską pisarkę Kimberly 

Derting pt. „Przysięga”. Powieść 

rozgrywa się w Ludanii, 

wymyślonej krainie rządzonej 

przez bezwzględną i okrutną 

królową. W klasowym 

społeczeństwie surowo 

przestrzegane są zasady, a każde odstępstwo 

grozi śmiercią. Ale główna bohaterka, 

siedemnastoletnia Charlaina, nie boi się wyzwań, 

ponieważ obdarzona jest niezwykłym darem. 

Dziewczyna zna języki wszystkich kast  

w państwie, jest to jej atutem, ale też  

i niebezpieczną tajemnicą. Razem z Maxem, 

zagadkowym chłopakiem, postanawia stawić 

czoło złej królowej. Wartka, trzymająca  

w napięciu akcja oraz wątek miłosny, sprawiają, 

że nie można się od niej oderwać. 

 Zachęcam do przeczytania! 
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Kaskader 
 

Wyczyny kaskaderskie w Parku 

Trampolin nie wyszły na dobre 

naszemu koledze z klasy III.  

Chodził z plastrem na brodzie 

i jego buźka nie była tak 

piękna jak zwykle. 

 

Wcielenie piękna 

 
Z okazji Międzynarodowego Dnia 

Postaci z Bajek p. Agnieszka 

Murawska wcieliła się w postać 

Śnieżki. W tej roli nas urzekła,  

a prowadzona przez Śnieżkę lekcja 

polskiego była niezwykle inspirująca. 
 

      

Szczyt bezmyślności 

 
Nieładnie się chłopcy telefonem 

bawili, 

coś o podłożonej bombie ABW 

mówili  

 i całą policję w powiecie na nogi 

postawili. 

Zdenerwowani nauczyciele rygor 

wprowadzili 

i wszystkim uczniom dzwonić zabronili. 

Sprawcy za swoje czyny przed sądem 

odpowiedzą. 

Jaką karę poniosą? Jeszcze tego nie wiedzą. 

 

Warto popatrzeć  

 
Nasi koledzy bardzo dbają o swoje 

fryzury. Włosy wymodelowane, 

kunsztownie ułożone, zaczesane do 

góry. Jeszcze fala nad czołem  

i obowiązkowo sporo lakieru. Takie 

uczesanie wymaga czasu  

i pieniędzy. Widać, że panowie gotowi są do 

wielu poświęceń, aby podobać się dziewczynom. 

                  Agata, Sławka, Zuza ☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katechetka pyta się Jasia: 

- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli  

w raju?   

- Jesienią. 

- A dlaczego akurat jesienią? - 

pyta zdziwiona katechetka. 

- Bo wtedy dojrzewają jabłka. 

 

 

Wróżka mówi do klientki: 

– Chłopak panią zdradza. 

– Chyba musiała pani odwrotnie 

rozłożyć karty. 

 

 

Jasiu przychodzi ze szkoły do domu 

i mówi:  

- Cześć mamo.  

- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  

- Jak na komisariacie! Ciągle mnie  

o coś pytają, a ja o niczym nie wiem. 

 

 

Nauczycielka pyta Jasia  

w szkole:  

- Kto zbudował arkę?  

A Jasio na to:  

- No....E......  

Dobrze Jasiu, siadaj, 

dostałeś piątkę. 

 

 

 

 

Siedzi Jasio w szkole.  

Nauczycielka od 

geografii pyta:  

- Jasiu, gdzie leży 

Kuba?  

- Kuba leży w domu, 

jest chory! 
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Nauczycielka do Jasia:  

- Jasiu, dlaczego nie było Cię 

wczoraj w szkole?  

- Bo mama wyprała mi skarpetki.  

- I to był powód, żeby nie iść na 

sprawdzian?  

- Nie, proszę pani, ale na tych 

skarpetkach miałem ściągę. 

 

 

 

Nauczyciel na lekcji 

matematyki: 

- Maryno, skoro w jednej 

dłoni mam 9 jabłek, a w 

drugiej mam 7 jabłek to 

znaczy, że...? 

Maryna odpowiada: 

- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, 

proszę pana. 

 

 

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj 

koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu 

powie, że ściągaliśmy od siebie. 

 

 

Na boisku szkolnym rozmawia 

dwóch kolegów:  

- Wiesz, wczoraj rzucałem 

monetą z postanowieniem, że 

jeśli wypadnie reszka, to 

wezmę się do nauki, a jak 

orzeł, to pójdę na dyskotekę. 

- I co, wypadł ci orzeł?  
- Tak, ale dopiero za piątym razem. 

 

 

Historyk pyta Jasia: 

- Co byś powiedział, gdyby ktoś 

obcy zadał ci pytanie: Z czym 

kojarzy ci się powstanie 

listopadowe? 

- Nic proszę pana, bo nie 

rozmawiam z nieznajomymi. 

 

 

 

Pani pyta Jasia: 

- Dlaczego nie uczysz się 

polskiego? 

- Uczę się, proszę pani. 

- To skąd u ciebie tyle błędów 

ortograficznych? 

- Bo ja się uczę na błędach! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wykreślanka 
 

 
 

 

Wybrali: Adam i Jakub☺ 

 

 

 

 

 

 

 


