
J e s i e ń 

 

Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew dotyka, 

Słońce rozpływa się gasnącym złotem. 

Pierścień dni moich z wolna się zamyka, 

Czas mnie otoczył zwartym żywopłotem. 

 

Ledwo ponad mogę sięgnąć okiem 

Na pola szarym cichnące milczeniem. 

Serce uśmierza się tętnem głębokiem. 

Czemu nachodzisz mnie, wiosno, wspomnieniem? 

 

Tak wiele ważnych spraw mam do zachodu, 

Zanim z mym cieniem zostaniemy sami. 

Czemu mi rzucasz kamień do ogrodu 

I mącisz moją rozmowę z ptakami?  

 

                                          Leopold Staff 
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Uroczystość Wszystkich Świętych 

Kościół katolicki obchodzi uroczystość wszystkich świętych 1 listopada. Ten dzień kojarzy 

się większości ze zniczami, cmentarzem i odwiedzaniem grobów bliskich, jeszcze dla innych 

z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności.  W tym dniu 

udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i odwiedzamy groby naszych bliskich, 

przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając znicze. Mamy 

wtedy nadzieję, że już cieszą się oni chwałą Ojca Niebieskiego. Święta te obchodzono już  

w IX wieku. W tym dniu należy wybrać się do kościoła i pomodlić  za zmarłe osoby. 

Zuzanna Kochelska kl.VIIb 

Z mojej twórczości… 

                      „Śmierć” 

 

Śmierć nie obchodzi Twe bogactwo,  
Nie obchodzi Twe hrabstwo, 
 Śmierć obchodzą Twe uczynki, 
Zburzy ona życia budynki. 

Zabierze dobrobyt, zabierze wszystkich dusze, 
Śmierć winnych ukatruszy, 
Utnie pędy życia, 
Przed nią nie ma krycia. 

                                                                                                      Rosetta Versusee kl.VIIb 
 

 
 

Współczesny świat- dobry czy zły? 
 

We współczesnym świecie ludzie często zapominają o tym, żeby ze sobą rozmawiać. Przez 

to, że mamy dostęp do Internetu, tracimy ze sobą kontakt. Jednak internet daje nam wiele 

możliwości. Możemy porozmawiać z bliskimi mieszkającymi daleko, zdobywać  

i pogłębiać swoją wiedzę na dany temat i wiele wiele innych. Jestem zwolenniczką 

twierdzenia,  że wszystko jest dla ludzi- ale z umiarem. Znam jednak takich, którzy mylą 

świat rzeczywisty z  wirtualnym. Co do zachowań ludzi w XXI w. to bardzo często jestem 

świadkiem okropnego wręcz wulgarnego zachowania. Kilka razy widziałam, jak ktoś 

wyzywał panią w sklepie, czy krzyczał na kogoś za coś, na co ta osoba tak naprawdę  nie 

miała wpływu. Absolutnie nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka, ponieważ 

spotykam też mnóstwo dobrych i życzliwych ludzi. Uważam, że we współczesnym świecie 

są pozytywy i negatywy. Przecież tak naprawdę to,  jaki jest teraz świat i jak będzie on 

wyglądał w przyszłości, zależy tylko od nas. Częściej rozmawiajmy i nie róbmy sobie 

przykrości, a każdy dzień będzie przyjemnością.                                               Abc                                     
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 Wreszcie nadeszła upragniona i tak długo oczekiwana sobota, ale my nie 

próżnowaliśmy.  

10 listopada 2018r. dokładnie dzień przed ważnym  państwowym świętem, które jest  

w sercu niejednego Polaka, wybraliśmy się na rajd rowerowy. Naszym celem stało się 

przejechanie wspólnie 100 kilometrów, by upamiętnić 100-lecie odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Organizatorem wycieczki było Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne 

działające w naszej szkole. W wycieczce uczestniczyło 10-oro uczniów z różnych klas oraz 

nasi opiekunowie: p. Barbara Kotyla i p. Janusz Kuliński. Wycieczkę zaczęliśmy przy ulicy 

Rzecznej. Już na początku byliśmy dumni, że w dzień wolny podjęliśmy się tego czynu. 

Zachowując wszelkie środki ostrożności, zgodnie z zasadami ruchu drogowego, 

bezpiecznie dojechaliśmy do pierwszego punktu, a był to Krzyż upamiętniający ofiary 

zbrodni katyńskiej i Polaków wywiezionych na Syberię. Znajduje się on na cmentarzu  

w Szczercowie. Posprzątaliśmy pomnik i zapaliliśmy znicze, tym oddaliśmy hołd poległym. 

Dowiedzieliśmy się, że tory zawieszone na krzyżu symbolizują ciężką, wręcz męczącą drogę 

koleją do obozów zagłady. Przed opuszczeniem tego miejsca nie zapomnieliśmy się 

pomodlić. Następnie udaliśmy się na cmentarz wojskowy, tam wysłuchaliśmy historii tego 

miejsca. Młodsi uczestnicy dowiedzieli się, że zostali tam pochowani nie tylko polscy 

żołnierze, ale także rosyjscy i niemieccy. Zapaliliśmy znicz, oddając hołd tym, którzy 

walczyli za niepodległą Polskę. Dalej ruszyliśmy w kierunku Magdalenowa, mijając piękną 

aleję brzóz uznaną za pomnik przyrody. Najdłuższy i najbardziej niebezpieczny odcinek 

naszej trasy został bezpiecznie pokonany. Dotarliśmy do Magdalenowa.  Byliśmy świadomi 

ogromnego znaczenia tego miejsca w naszej historii. To bardzo miłe uczucie, że mogliśmy, 

że wręcz mieliśmy zaszczyt zapalić znicz w tym żywym muzeum historii Szczercowa. 

Zwiedziliśmy teren (schron oraz zrekonstruowane okopy) i z uśmiechem na twarzy 

udaliśmy się do stadniny konnej Eldorado na ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek  

i śpiewem patriotycznych pieśni. Około godziny 13 ostatecznie mogliśmy ogłosić, że nasz 

rajd dobiegł końca. Zmęczeni, ale w głębi serca bardzo zadowoleni wróciliśmy do naszych 

domów. Czuliśmy satysfakcję, że tak aktywnie oddaliśmy hołd niepodległej Polsce. 

Podziękowaliśmy naszym opiekunom za lekcję historii w terenie. 

Miłosz Studziński kl.VIIb 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Ofiary_zbrodni_katy%C5%84skiej_zamordowane_w_Katyniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Ofiary_zbrodni_katy%C5%84skiej_zamordowane_w_Katyniu
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 Astoria Szczerców powstała w 1961 roku i jak to bywa z piłką nożną – zdominowali 

ją mężczyźni, nigdy nie istniała sekcja żeńska. Jednak czasy się zmieniają i ta dziedzina 

sportu jest coraz bardziej popularna również wśród kobiet, więc musiała też trafić do 

Szczercowa.  

Zaczęło się od tego, że na zajęcia piłkarskie prowadzone przez trenera Łukasza 

Topolskiego przychodziło coraz więcej uczennic. Tylko on godził się na trenowanie 

dziewcząt i chłopców jednocześnie. Tylko ten trener zobaczył potencjał w grających  

w Szczercowie dziewczynach. Można powiedzieć, że w 2015r. już oficjalnie powstała 

sekcja dziewcząt prowadzona przez Łukasza Topolskiego. W tym samym roku Astorianki 

pojechały na swój pierwszy turniej, w którym zajęły siódme miejsce i pokazały, że 

podejmują walkę w świecie piłki nożnej. W kolejnym turnieju zajęły drugie miejsce  

i  udowodniły,  że należy się z nimi liczyć. Od początku pokazywały wolę walki. Nie dały 

im rady utytułowane drużyny. Pokonane zostały tylko przez grupę ze stolicy.  

Na początku 2016 roku Astorianki po raz pierwszy wzięły udział w ogólnopolskim turnieju 

Mała Piłkarska Kadra Czeka, w którym  wywalczyły trzecie miejsce w województwie 

łódzkim. Niestety pozycja ta nie dawała im możliwości wejścia do walki na szczeblu 

ogólnopolskim. Pod koniec 2016 roku odbył się pierwszy turniej piłki nożnej halowej 

dziewcząt w Szczercowie, w którym zostały wystawione dwie drużyny z naszej 

miejscowości. I tu Astorianki pokazały, na co je stać i że należy się z nimi liczyć, zajmując 

drugie i piąte miejsce. Od tamtego czasu brały udział w różnych turniejach, zarówno 

wojewódzkich jak i ogólnopolskich. Determinacja i wola walki dziewcząt, jak i chęć pracy 

trenera, pozwoliły na zajęcie w 2017 roku trzeciego miejsca w turnieju ogólnopolskim. 

Zawodniczki stały się trzecią drużyną w Polsce i to w dwóch rocznikach. Jednym  

z wybitniejszych osiągnięć dziewczyn jest gra w Lidze Makroregionalnej - droga do tego 

nie była łatwa, ponieważ musiały pokonać wiele silnych drużyn.  

Na początku 2018 roku Astorianki wywalczyły miejsce w prestiżowych Mistrzostwach 

Polski w Futsalu. Trzeba podkreślić, że pierwszy raz brały udział w takich rozgrywkach 

 i zostały 10 drużyną w Polsce. W lipcu 2018 roku dziewczyny zajęły drugie miejsce  

w turnieju ogólnopolskim. Ciężka praca doprowadziła do tego, iż Astorianki są 

powoływane do Kadry Województwa Łódzkiego oraz Kadry Polski. Cały czas walczą o jak 

najwyższe miejsca w turniejach ogólnopolskich i rozwijają się.  

                                                                                    Paulina Dłużak kl. VIIb 
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Niesamowita przygoda 
 

Wielu ludzi myśli, że harcerstwo to tylko bieganie po lesie w mundurze 

 i jedzenie nie wiadomo czego z puszek. Są nawet tacy, co twierdzą, że harcerze nie 

potrafią się bawić, a każdą wolną chwilę spędzają w kościele. Kto tak myśli, chyba nigdy 

nie miał z nami styczności. Z nami po prostu nie da się nudzić. Owszem, jesteśmy religijni  

i uczestniczymy w świętach narodowych, ale to nie znaczy, że nie lubimy dać się czasem 

zwariować. Oprócz zabaw i gier terenowych dużo się uczymy, zaczynając od historii 

naszego kraju, kończąc na udzielaniu pierwszej pomocy przez „robienie czegoś z niczego”. 

Ja cenię wspomnienia i przyjaźnie z biwaków i obozów. Myślę, że po przeczytaniu tego 

artykułu już nikt nie będzie miał wątpliwości, że harcerstwo to nie nuda,  

a  wspaniała przygoda, którą wspomina się przez całe życie. 

 

Czuwaj!  

Weronika Kulińska kl.VIIb 

 
 

 
 

 
 

Przewodniczący 
Michał Tomczak 

 

Zastępca przewodniczącego 
Dominik Raszewski 

 
 

Sekcja pomocnicza 
Wszyscy przewodniczący klas. 

 
 
 

 



Skąd pochodzi Twoje imię? 
Zofia – ma pochodzenie greckie, utworzono to imię od słowa sophia (mądrość). 

Zuzanna - pochodzi od hebrajskiego imienia Szoszannah, które wywodzi się ze 

słowa shoshano czyli lilia. W Polsce występuje od XIII wieku. 

Aleksandra - powstała od męskiego odpowiednika Aleksander. Forma żeńska  

w Polsce weszła do użycia około XIV wieku. Spopularyzował ją Henryk 

Sienkiewicz, nadając to imię bohaterce Potopu. 

Borys - to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Jest skrótem od wcześniej 

funkcjonującego imienia Borysław, które oznacza: waleczny i sławny. 

Cezary – pochodzi z łaciny, prawdopodobnie od słowa caedere (ciąć, wycinać), 

co miało oznaczać: wycięty z łona matki (stąd pojęcie „cesarskie cięcie”) lub 

słowa caesaries (kędzierzawy, o bujnych włosach). 

Daria - to imię, które pochodzi najprawdopodobniej z języka perskiego. 

Podobnie jak męski odpowiednik Dariusz, oznacza „tę, która podtrzymuje 

dobro”. 

Jadwiga - ma pochodzenie starogermańskie i wywodzi się od słów hadu (walka) 

i wig (bój). Oznacza: waleczna kobieta, zwyciężająca w boju. 

Wojciech- jest to imię starosłowiańskie. Oznacza: wojak przynoszący pociechę 

lub wojownik, któremu walka sprawia radość.  

Zuzanna Kochelska kl.VIIb 

 

KONKURS Z NAGRODAMI 
Rozwiąż poprawnie poniższą zagadkę matematyczną, wypełnij kupon konkursowy na stronie 8, następnie 

wytnij i wrzuć do puszki w świetlicy (do piątku). Weźmiesz udział w losowaniu nagród w poniedziałek 3 

grudnia br. po 4 godzinie lekcyjnej w korytarzu AULA PARTER. 

 
Zagadka dla klas V  i VI : Babcia ma 10 kur. Zauważyła, że przez ostatnie 10 dni 5 kur znosiło jajko codziennie,  

a pozostałe 5 kur znosiło jajko co drugi dzień. Ile jajek zebrała babcia przez te 10 dni? 

 

 

Zagadka dla klas VII, VIII i IIIGM: W tym roku suma lat babci, jej córki i jej wnuczki jest równa 100. Ponadto, wiek 

każdej z nich jest potęgą liczby 2 o wykładniku naturalnym. Ile lat ma wnuczka? 

 
redakcja 
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Owczarek szkocki długowłosy jest to piękna rasa stworzona do zaganiania owiec. 

Wyróżniamy  trzy odmiany kolorystyczne : śniady, tricolor, blue merle. Collie śniady jest 

brązowo-biało-czarny , tricolor   czarno-biały z domieszką brązowego, a blue merle biało-

brązowy w srebno-czarne łatki. Owczarki szkockie z natury są spokojne, oddane rodzinie  

i nieufne w stosunku do obcych. Jeśli się je trochę wytresuje, będą świetnymi psami do 

towarzystwa i nie tylko, bo mogą na przykład  brać udział w wystawach psów lub trenować 

Agality. Niestety w Polsce jest dużo pseudo hodowli, które sprzedają psy nielegalnie bez 

zgłoszenia do Związku Kenalogicznego w Polsce  (FCI) .  

            

 

Przedstawicielem owczarka szkockiego długowłosego 

jest moja sunia VIP power girl, którą nazywamy  Pidżi. 

Przywieziona została z Niemiec z hodowli Forewer 

mind. Pidżi jest maści tricolor. Jej ulubione zajęcie to 

przeciąganie się zabawką, aportowanie, zaczepianie kota 

oraz spacery. Ciągle ma ochotę na jakieś zabawy. 

Uwielbia, jak się ją drapie za uchem . Pidżi w tym roku 

została młodzieżowym czempionem Polski, z czego 

jesteśmy bardzo dumni. Czekam z niecierpliwością, aż 

zostanie mamą, bym mogła cieszyć się jej potomstwem. 

Jest wspaniałym psem i najlepszą przyjaciółką. 

Joanna Sakrajda kl.VIIb 

 

GMINNY KONKURS POEZJI I PROZY OBCOJĘZYCZNEJ  
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie aktywizują się  
w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Jednym z nich jest KONKURS PROZY I POEZJI 
OBCOJĘZYCZNEJ, który w naszej szkole odbył się już kolejny raz z rzędu i nadal cieszy się 
bardzo dużą popularnością.  
Konkurs prozy i poezji obcojęzycznej jest cykliczną imprezą odbywającą się w naszej szkole od 
2010 roku. Działania rokrocznie realizowane były  wśród uczniów klas gimnazjalnych. W ostatnim 
roku wygaszania gimnazjum zostali zaproszeni do współpracy nauczyciele pracujący nie tylko  
w naszej szkole, ale również z innych placówek na terenie gminy Szczerców. Celem konkursu 
było zainteresowanie młodzieży poezją oraz prozą anglo- niemiecko  i rosyjskojęzyczną oraz 
propagowanie czytelnictwa wśród uczniów. 
Młodzież miała okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe i aktorskie 29 października 
20118 w auli przy ulicy Rzecznej 7. Przygotowania jak zwykle wymagały dużego zaangażowania, 
zarówno ze strony uczniów, którzy musieli zmierzyć się z nauką wiersza w języku obcym,  jak  
i nauczycieli, którzy czuwali nad organizacją i przebiegiem imprezy, a także udzielali wskazówek 
młodym artystom przy interpretacji tekstów literackich.  
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 47 uczniów ze wszystkich poziomów językowych. 
Występy były oceniane w trzech kategoriach: język niemiecki, język angielski i język rosyjski. 
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Ocenie podlegała: interpretacja utworów poetyckich, poprawność językowa oraz elementy 
sceniczne. Jury wyłoniło zwycięzców:  
  
Język niemiecki:  
Miejsce 1: Amelia Ziółkowska 8c (SP Szczerców) 
Miejsce 2: Milena Belica 7a (SP Szczerców) 
Miejsce 3: Julia Szymorek 8c (SP Szczerców) 
Wyróżnienia: Krzysztof Beśka 7(SP Chabielice) 
                Rozalia Majcherek 7c (SP Szczerców) 
 
Język angielski:  
Miejsce 1: Natalia Goszcz 3b (SP Szczerców) 
Miejsce 2: Kinga Sicińska 3d (SP Szczerców) 
Miejsce 3: Miłosz Siewiaszczyk 8a (SP Szczerców) 
Wyróżnienie: Mateusz Beśka 3b (SP Szczerców) 
 
Język rosyjski:  
Miejsce 1: nie przyznano 
Miejsce 2: Miłosz Studziński 7b (SP Szczerców) 
Miejsce 3: Agnieszka Wojtaszewska i Milena Grzybek 7a (SP Szczerców) 
              
Młodym artystom serdecznie gratulujemy! Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów i zapału do 
pracy! 

 
Elżbieta Barbara Kotyla i Beata Olejniczak 

                                                                    Organizatorki konkursu 

 

 
 

KUPON KONKURSOWY  

KLASY V i VI 
Nazwisko i imię…………………….…………………………………………….  Klasa………. 

 

Babcia zebrała ……….…jajek. 

 

 

 

KUPON KONKURSOWY  

KLASY VII,VIII i IIIGM 
Nazwisko i imię…………………….…………………………………………….  Klasa………. 

 

Wnuczka ma ………lat. 


