
 

                       

  
         

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIECODZIENNA GAZETKA UCZNIÓW KLAS 4-8                                                            

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                                 
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NR 1 

PAŹDZIERNIK 

ROK SZKOLNY 2019/2020 



Już jesień 

 

   W nocy z 22 na 23 września przypada początek 
jesieni astronomicznej,  kiedy Słońce przechodzi przez 
punkt Wagi. W praktyce: promienie Słońca zaczynają 
padać prostopadle na równik. A to oznacza, że 
podczas równonocy jesiennej dzień oraz noc trwają 
tyle samo, czyli 12 godzin.  Jesień rozpoczęła się w tym 
roku 23 września – zarówno ta astronomiczna, jak         
i kalendarzowa. Kalendarzowa zawsze wypada 23 września. Trwa trzy 
miesiące; skończy się 21 grudnia. Po równonocy dni stają się coraz  
krótsze, a noce dłuższe.    

       Jesień to czas zmian: jest coraz zimniej, zaczyna padać deszcz, 
liście opadają z drzew. Razem z całą rodziną warto wykorzystać dary 
jesieni: liście, kasztany, żołędzie czy suszone owoce – przydadzą się 
podczas gier, układania kompozycji na kartce czy robienia 
kasztanowych ludzików.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                                               Ola Wójcik, kl.6e 



 JESIENNA KRZYŻÓWKA   



 

 

LISTOPAD – CZAS ZADUMY… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Oliwia Pińkowska, kl.6d 



JAN KACZMAREK – nasz PATRON 

 

     Jan Kaczmarek - polski artysta kabaretowy, piosenkarz i autor piosenek, felietonista.      

Urodził się w Lwówku Wielkopolskim 6 czerwca 1945 roku. W rodzinnej miejscowości spędził 

dzieciństwo i sporą część młodości, tu zdobył wykształcenie podstawowe. Liceum ukończył   

w oddalonych o 8 km Pniewach. Po zdaniu matury ( na świadectwie maturalnym miał same 

piątki, jednie z języka niemieckiego czwórkę!) zdecydował się na studia na Politechnice 

Wrocławskiej. Będąc na ówczesnym Wydziale Łączności tej uczelni zakłada wraz z innymi 

studentami (Tadeuszem Drozdą, Jerzym Skoczylasem, Romanem Gierczykiem)  – Kabaret 

Politechniki Wrocławskiej ,,Elita” (1969r.).  Rok później pisze tekst i muzykę słynnej piosenki 

Kurna chata, która zakwalifikowała Kabaret Elita na Opolski Festiwal Piosenki Polskiej, gdzie 

zdobyła jedną z głównych nagród i otworzyła Elicie drzwi do ogólnopolskiej kariery.  

     W latach  70.,80.,90 Jan Kaczmarek współpracuje z Andrzejem Waligórskim i Studiem 202   

w Polskim Radiu Wrocław. Jednym z najbardziej znanych słuchowisk z jego udziałem jest 

seria przedstawiająca w humorystyczny sposób realia służby zdrowia: Z pamiętnika młodej 

lekarki (wraz z Ewą Szumańską), gdzie wciela w rolę pacjenta.  

     Piosenki Jana Kaczmarka znała i śpiewała cała Polska. Jest autorem ponad 200 piosenek, 

między innymi wspomniana już Kurna chata (A mnie się marzy kurna chata…), Polskie 

Strzechy, Czego się boisz głupia, Do serca przytul psa, Oj naiwny, a także opowiadań                   

i felietonów. Wraz z Kabaretem Elita koncertował wielokrotnie za granicą, jego autorskie 

spektakle gościły na estradach polskich i zagranicznych (np. spektakl Europa), jest autorem 

kilku książek i śpiewników, m.in. Elita, moje życie-moja przygoda, Kurna chata, Co za czasy-

piosenki kabaretowe. 

     Jan Kaczmarek zmarł 14 listopada 2007 roku, miał 62 lata. Przyczyną jego śmieci była 

choroba Parkinsona. Pochowany został na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. 

     Przyjaciele wspominają Jana Kaczmarka jako dobrego, wrażliwego człowieka                                   

o niezwykłym uroku osobistym. Chciał być zwykłym inżynierem. Pech chciał, że pisał świetne, 

dowcipne piosenki i miał poczucie humoru najwyższych lotów (autor: Tadeusz Drozda). 

Najlepiej charakteryzuje go tekst, który sam napisał: Do serca przytul psa, weź na kolana 

kota, weź lupę, popatrz – pchła! Daj spokój, pchła to też istota.  

Do siebie artysta podchodził z dużym dystansem. W czasie jednego z kabaretonów 

prowadzący przedstawił go w taki sposób: Teraz wystąpi Jan Kaczmarek. Proszę nie 

regulować odbiorników, ten pan naprawdę tak wygląda! 

     Wrocław na zawsze zapamięta Jana Kaczmarka  jako człowieka i artystę. Tu zostawił 

potomnym siebie i swoją twórczość. We Wrocławiu jedna z uliczek w Parku Południowym 

nosi jego imię. Tą alejką przechadzał się często, idąc do radia, spacerując z psem czy rodziną.          

W czerwcu 2015 roku został patronem naszej szkoły, z czego my, uczniowie tej szkoły 

jesteśmy bardzo dumni! 



Piotr Kowalski kl.6e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

,,Polskie strzechy pochylone 

Kryte słomą z naszych pól. 

Zamyślone, zadziwione, 

Stoją tutaj, właśnie tu. 

O czym myślą nasze strzechy, 

Gdy je smaga deszcz i wiatr 

Od Bałtyku morskiej fali, 

Aż po śnieżne szczyty Tatr. 

Nie angielskie, nie kreolskie, 

Ale nasze, nasze polskie, 

Nie austriackie, nie jakieś inne, 

Ale rodzinne! Ale rodzinne!...” 

 

 

 



KĄCIK MODY 

Projektanci zasypali nas masą propozycji 

garderoby, która będzie modna w nadchodzącym 

sezonie. Zastanawiasz się, w jakie ubrania warto 

zainwestować i z czym je łączyć, aby wyglądać 

stylowo jesienią i zimą? Z pomocą przychodzą nam 

fashionistki, których pomysły na modne 

looki mogliśmy podziwiać na ulicach miast 

podczas ostatnich tygodni mody. Obejrzyj naszą 

galerię i zainspiruj się nią, tworząc jesienne 

stylizacje! 

W nadchodzącym sezonie nie bój się 

poeksperymentować z kolorami, im mocniej 

rażą, tym lepiej. Postaw na jaskrawe akcesoria, 

aby ożywić stylizacje, lub zaryzykuj i ubierz się 

w neon od stóp do głów. Do odważnych świat 

należy! 

 

Jeden z największych hitów na jesień        

i zimę 2019/2020 zawładnął już ulicami 

stolic mody. Wysokie kozaki możesz 

nakładać do midi sukienek, marynarek 

oversize czy w casualowym looku            

w połączeniu z jeansami. Jedna rzecz,         

a tyle możliwości! 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Maja Lesisz, kl. 6e 

 



HUMOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

UWAGI Z DZIENNICZKÓW SZKOLNYCH: 

- Uczeń siedzi w ławce i zachowuje się 
podejrzanie. 

- Uczeń udaje, że słucha nauczyciela. 

- Nie uważa i biega na lekcji w-f. 

 

Opieka nad zespołem redakcyjnym,     
 wybór tekstów i korekta: 
Joanna Połaszewska-Kuźnik, 
Karolina Golanowska 
 
 
Skład zespołu redakcyjnego:  
Aleksandra Wójcik, Piotr Kowalski, Maja Lesisz, 

Weronika Kutrzyk, Oliwia Pińkowska, Emilia Kaliska 

 

Dlaczego jesień to najbardziej 

niebezpieczna pora roku? 

- Ponieważ można dostać  z 

liścia! 

- Jasiu, dlaczego ciągle spóźniasz się 
do szkoły? 

- Ponieważ nie mogę się obudzić. 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale dzwoni kiedy śpię 


