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Rozpoczęcie roku 
szkolnego 2009 / 2010 
 
1 września 2009 roku odbyła się 
uroczystość rozpoczęcia roku 
szkolnego 2009 /2010. 
Zainaugurowała ją msza święta w 
kociszewskim kościele 
parafialnym . Po mszy wszyscy 
uczestnicy  poszli razem do szkoły, 
gdzie odbyła się część oficjalna, 
którą rozpoczął dyrektor szkoły, 
pan Myroniuk. Część artystyczną 
przygotowali uczniowie klasy III 
wraz z panią Alą Kwiatkowską. 
Podczas uroczystości Burmistrz 
Zelowa, wraz z dyrektorem naszej 
szkoły, wręczyli maluchom 
wstępującym po raz pierwszy w 
mury naszej szkoły drobne 
prezenty, które pomogą im 
pokonać stres związany z 
rozpoczęciem nauki w szkole. Po 
zakończonej akademii uczniowie 
poszczególnych klas spotkali się ze 
swoimi wychowawcami. Ten dzień 
rozpoczął kolejne miesiące nauki. 

Ilona Froncala, Karolina 
Kędziak 

 
 

Punkt Przedszkolny 
 
W tym roku, podobnie jak w ciągu 
kilku ostatnich lat, w naszej szkole 
działać będzie punkt przedszkolny.  
Uczęszczają do niego dzieci 3 – 5 
letnie. Czynny jest w godzinach 
830 – 1430 . Jest to część 
realizowanego przez Gminę Zelów 
w latach 2008-2010w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet IX 
W tym roku, podobnie jak w 
poprzednim, wychowawczynią 
maluchów jest pani Agnieszka 
Kryścińska. Maluchy szybko 
przyzwyczaiły się do nowego 
otoczenia i szkoła bardzo im się 
podoba. śyczymy im samych 
miłych wraŜeń związanych z 
pobytem w naszej szkole. 

Sylwia Hańczka 
 
 

Samorząd Uczniowski 
 
Niedawno w naszej szkole zostały 
przeprowadzone wybory do 
Samorządu Uczniowskiego. 
Organizacją i przeprowadzeniem 
wyborów zajęła się pani Małgosia 

 



Kędziak. Głosowali uczniowie klas 
I-VI. Kandydowało dziewięć osób, 
byli to:  

Sylwia Hańczka 
Ewelina Juszkiewicz 
Jola Buczyńska 
Kamila Grabarz 
Bartek CzyŜyk 
Gosia Niewulska 
Dawid Owczarek 
Kacper Kryściński 
Patryk Szczepanek 

 
Po podliczeniu głosów zostały 
przydzielone następujące 
stanowiska:  

przewodnicząca – Sylwia 
Hańczka 
zastępca 
przewodniczącego – 
Ewelina Juszkiewicz 
członkowie – Jola 
Buczyńska, Patryk 
Szczepanek 

 
 
Rada SU wybrała sobie opiekuna, 
którym został p. Jacek 
Malinowski. 
Serdecznie gratulujemy!!! 
Wszyscy mamy nadzieję, Ŝe 
uczniowie wybrani do Samorządu 
Szkolnego godnie będą 
reprezentować szkołę i uczniów.  

Emilia Marciniak 
 
 

Biegi przełajowe 
 
15 września  2009 roku odbyły się 
na Patykach Indywidualne 
Powiatowe Biegi Przełajowe.  
Z naszej szkoły pojechali: BłaŜej 
Kaliski, Piotrek TeleŜka, Jarek 
Sobczak, Kacper Kryściński, 
Mateusz Owczarek.  Nasza szkoła 
zajęła IV miejsce w klasyfikacji 
druŜynowej, ale za to I miejsce 

indywidualnie zajął BłaŜej Kaliski! 
Gratulujemy!!! 

Bartek Kędziak 
 
 

Turniej piłki no Ŝnej 
 
20 września na boisku ZSP w 
Zelowie odbył się turniej piłki 
noŜnej, w którym wzięli udział 
równieŜ reprezentanci naszej 
szkoły. Chłopcy pod wodzą pana 
Jacka Malinowskiego pokonali 
wszystkich swoich rywali. Nasza 
druŜyna po zaciętej rywalizacji 
zajęła I miejsce, II miejsce – SP Nr 
2 Zelów, III miejsce – SP nr 4, IV 
miejsce – SP Bujny Szlacheckie. 
Gratulujemy chłopakom 
serdecznie i Ŝyczymy dalszych 
sukcesów! 

Sylwia Hańczka 
 
 

Zajęcia pozalekcyjne 
 
W naszej szkole odbywają się, 
podobnie jak i w zeszłym roku, 
zajęcia pozalekcyjne. JednakŜe w 
tym roku jest ich o wiele mniej. 
Uczestniczą w nich dzieci z klas I-
VI. Są to głównie zajęcia 
wyrównawcze (klasy I – III) i 
zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe (klasy IV – VI).  Do 
dyspozycji uczniów są kółka: 
matematyczne, dziennikarskie, 
informatyczne, zajęcia 
wyrównawcze oraz SKS-y dla 
chłopców i dziewcząt. Nie ma 
problemu z dowozem, poniewaŜ 
autobus gimnazjalny zabiera 
równieŜ uczniów naszej szkoły po 
siódmej godzinie lekcyjnej.  

Wiktoria Kaliszuk 
      
 

Sprzątanie Świata 2009 
 
W dniu 18 września odbyło się 
jesienne sprzątanie świata. 
Uczniowie naszej szkoły biorą w 
nim udział juŜ od wielu lat. Zebrali 
duŜo śmieci, zresztą jak co roku ! 
Młodsze dzieci chodziły po terenie 
szkoły, starsze wybrały się na 
tereny przyszkolne, które do 
najczystszych nie naleŜą, więc 
wszyscy stosunkowo szybko 
napełnili otrzymane worki. Nasza 
szkoła zajęła IV miejsce w gminie 
pod względem ilości zebranych 
śmieci w przeliczeniu na jednego 
ucznia. 

Karolina Kędziak    
 
 

Wycieczka do Szczyrku 
 
Od 29 do 31 września grupa dzieci 
z naszej szkoły pojechała na 
wycieczkę do Szczyrku.  
Zwiedzaliśmy tam elektrownię 
wodną , zamek prezydencki. 
Byliśmy równieŜ na skoczni 
imienia Adama Małysza, 
wjeŜdŜaliśmy na Górę śar. 
Byliśmy na basenie w ośrodku 
sportowym COS.  
Największy wysiłek sprawiło nam 
wchodzenie na górę Klimczok . 
Szliśmy tam około trzech godzin. 
Po drodze zwiedzaliśmy 
Sanktuarium Maryjne.  
Kiedy doszliśmy do schroniska na 
Klimczoku, wszyscy odetchnęli z 
ulgą - to był juŜ prawie koniec 
naszej wyprawy. Ci bardziej 
wytrwali po dłuŜszym 
wypoczynku wyruszyli na sam 
szczyt góry. 
Wycieczka wszystkim bardzo się 
podobała. Na pewno wszyscy 
chętnie zostaliby tam dłuŜej . Kto 
wie, moŜe za rok równieŜ tam 
pojedziemy... 

Sylwia Hańczka, Ewelina 
Juszkiewicz  
 



 

Ślubowanie 
pierwszoklasistów 
 
Dnia 14 października nasza szkoła 
obchodziła wielką uroczystość. 
Tego dnia ślubowanie składali 
uczniowie klasy I. Przez miesiąc 
dzieci pod okiem swojej 
wychowawczyni, pani Ali 
Kwiatkowskiej, przygotowywały 
się do tego dnia. Pierwszaki 
zaprezentowały część artystyczną, 
w której brali równieŜ udział 
uczniowie klasy piątej. Podczas 
uroczystej akademii dyrektor 
szkoły symbolicznym ołówkiem 
pasował ich na uczniów naszej 
szkoły.  
Nowo mianowani uczniowie 
otrzymali mnóstwo upominków od 
kolegów ze starszych klas. Potem 
uczniowie kl. I. wraz z rodzicami i 
wychowawczynią udali się do sali 
na poczęstunek.  
Witamy „pierwszaków” w naszej 
społeczności szkolnej! 

Emilia Marciniak 
 
 

Dzień Nauczyciela  
 
14 października to szczególny 
dzień, Dzień Nauczyciela. Tego 
dnia odbyła się uroczysta 
akademia, podczas której zgodnie 
z tradycją odbyło się równieŜ 
przyjęcie do grona uczniów naszej 
szkoły dzieci z klasy pierwszej. Po 
wprowadzeniu sztandaru 
szkolnego odbyło się ślubowanie 
„pierwszaków”. Po występach 
dyrektor szkoły, Pan M. Myroniuk, 
złoŜył całej społeczności szkolnej 
serdeczne Ŝyczenia. Wręczył 
równieŜ nagrody nauczycielom.  

Dyrektor podziękował uczniom za 
występ i gościom za przybycie. Po 
akademii dzieci rozeszły się do 
swoich klas, a pierwszoklasiści 
oraz ich rodzice udali się do sali na 
poczęstunek. Ten dzień był 
wyjątkowo miły i uroczysty. 

Ewelina Juszkiewicz 
 
 

Przegląd poezji 
 
W ramach obchodów Święta 
Niepodległości, 5 listopada w 
naszej szkole odbył się konkurs 
recytatorski – IV Szkolny Przegląd 
Poezji Patriotycznej i 
Rewolucyjnej pod hasłem 
„O, Polsko, święte Twe imię”. 
Organizatorkami są panie: 
Małgorzata Kędziak i Dorota 
TeląŜka.  
Zmagania były prowadzone w 
trzech grupach wiekowych: klasy I 
– II, III – IV, V – VI. W sumie w 
konkursie wzięło udział 34 
uczestników z klas I – VI. 
Laureatami konkursu zostali: 
Klasy 1-2 

I. Angelika Chełmik, 
Nikodem Bochman 

II. Oliwia Łuczak, Małgosia 
Tyluś 

Kasia Łopata 
III. Dominik Grzelak 

 
Klasy 3-4 

I. Michał Sienkiewicz 
Kasia Kędziak 

II. Ola Staśkowska 
Patryk Szczepanek 

III. Szymon Tyluś 
Julia Ton 
Weronika Juszkiewicz 

 
Klasy 5-6 

I. Sylwia Hańczka 
Piotrek TeląŜka 

II. Jola Buczyńska 
III. Ola Malinowska 

Karolina Kędziak 

 
Laureaci konkursu wystąpili 
podczas uroczystej akademii 
poświęconej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.  

Ola Malinowska 
Kamila Grabarz 

 
 

Filharmonia 
 
W tym roku szkolnym 
kontynuowane są spotkania z 
muzyką, jakie organizuje dla 
uczniów szkół Towarzystwo 
Muzyczne im. Karola 
Szymanowskiego w Łodzi. 
Koncerty odbywają się raz w 
miesiącu. Gościmy wtedy artystów 
związanych z muzyką. Podczas 
tych comiesięcznych spotkań 
odbywają się teŜ konkursy, 
niektórzy uczniowie mogą zagrać 
na instrumentach. 
Koncerty bardzo się wszystkim 
podobają.  

Mateusz Owczarek 
 
 
 

Turniej o Puchar Jesieni 
 
W dniu 28 października w naszej 
szkole odbył się XVII Turniej o 
Puchar Jesieni. W tym roku 
rozgrywany był na nowym boisku, 
o które wzbogaciła się nasza 
szkoła. W rozgrywkach brały 
udział reprezentacje czterech szkół 
z terenu naszej gminy: SP Nr 2 i 
SP Nr 4 z Zelowa, SP z 
Wygiełzowa oraz druŜyna 
gospodarzy, czyli SP Kociszew. 
Naszą szkołę reprezentowali 
uczniowie klasy VI, którzy grali 
bardzo ambitnie i dostarczyli 
swym kibicom wielu wraŜeń.  



Wszystkie druŜyny rozegrały 
mecze systemem kaŜdy z kaŜdym. 
Po długich zmaganiach 
rozstrzygnęły się losy turnieju. Oto 
miejsca: 
I miejsce – SP Nr 4 Zelów 
II miejsce – SP Nr 2 Zelów 
III miejsce – SP Kociszew 
IV miejsce – SP Bujny 
Szlacheckie 
W trakcie rozgrywek wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na 
hot-dogi i napoje ufundowane 
przez sponsorów – ULKS ZIBI 
Kociszew, Towarzystwo Szkolne 
Kociszew i Szkołę Podstawową w 
Kociszewie.  
Na zakończenie turnieju zostały 
wręczone puchary i dyplomy, a 
najlepsi piłkarze z kaŜdej druŜyny 
otrzymali cenne nagrody.  

Radek Siciarz 
 

Turniej piłki no Ŝnej 
dziewcząt 
 
2 października 2009 roku w szkole 
podstawowej nr 4 w Zelowie, 
odbył się turniej piłki noŜnej dla 
dziewczyn. W turnieju 
uczestniczyły reprezentantki szkół: 
SP 4, SP 2, szkoła w Wygiełzowie 
oraz szkoła podstawowa w 
Kociszewie. Nasza szkoła zajęła 4. 
miejsce, 3. miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 4, 2. miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 2,  a 
pierwsze miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa w Wygiełzowie.  
KaŜda grupa grała jak najlepiej. Po 
zakończeniu kaŜdy dostał po 
pączku oraz po szklance gorącej 
herbaty. Z kaŜdej grupy jedna 
osoba dostała nagrodę dla 
najwszechstronniejszej 
zawodniczki. Z naszej szkoły 

nagrodę tę zdobyła Ilona Froncala. 
Gratulujemy. 

Karolina Kędziak i Emilia 
Marciniak  
 
 

Wyjazd do Domu 
Kultury  
 
4.11. 2009r uczniowie klasy 
szóstej wraz z wychowawczynią, 
panią Małgorzatą Kędziak, 
pojechali do Domu Kultury w 
Zelowie na trzy przedstawienia: 
„Święto nieposłuszeństwa” 
„Nie ma to jak hotel” 
„Królewna Marysia”. 
Przedstawienia te zostały 
zaprezentowane przez „Gwiazdki 
pani Krysi”, zespół młodych 
aktorów z zelowskiego Domu 
Kultury. Spektakle były bardzo 
ciekawe i interesujące. Myślę, Ŝe 
wszystkim się podobały. 

Karolina Kędziak 
 

Wyjazd do Teatru 
 
15 grudnia odbędzie się wyjazd 
nauczycieli i rodziców uczniów 
naszej szkoły do Teatru 
Powszechnego w Łodzi na 
spektakl pt. „Szalone noŜyczki”. 
W harmonogramie wycieczki 
przewidziany jest równieŜ pobyt w 
Manufakturze, aby moŜna było 
zrobić świąteczne zakupy. 
Wszystkich chętnych nauczycieli i 
rodziców serdecznie zapraszamy 
do wspólnego wyjazdu. 

Ada Muszkiewicz 
 
 

Święto  Zmarłych 
 
Jak co roku przed Świętem 
Zmarłych, samorząd szkolny 
zorganizował zbiórkę zniczy, które 
będą zapalone 1 listopada na 
opuszczonych grobach na 
cmentarzu parafialnym w czasie 
mszy. 

Najwięcej  zniczy przyniosła klasa 
czwarta, ale inne klasy teŜ 
przyniosły sporo. 
Dobrze, Ŝe tylu uczniów wzięło 
udział w tej akcji, poniewaŜ jest 
bardzo duŜo grobów, które nie są 
odwiedzane przez bliskich, a 
dzięki działaniom podejmowanym 
przez uczniów, w Święto 
Zmarłych nie będzie samotnych i 
opuszczonych grobów. 

Kasia Kędziak 
 
 
Obchody Święta Niepodległości 
w naszej szkole 
 
11 listopada to symboliczna data, 
święto odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Dzień ten 
ustanowiono świętem narodowym 
dopiero w kwietniu 1937 roku, 
czyli prawie 20 lat po odzyskaniu 
niepodległości.  
Do czasu wybuchu II wojny 
światowej święto obchodzono 
tylko dwa razy - w roku 1937 i 
1938. Po wojnie Narodowe Święto 
Niepodległości dopiero w 1989 
roku wróciło do kalendarza 
oficjalnych świąt państwowych. 
Główne obchody, z udziałem 
najwyŜszych władz państwowych, 
odbywają się w Warszawie na 
placu Józefa Piłsudskiego. 
Znajduje się tam Grób Nieznanego 
śołnierza. Jest to symboliczny 
grób wszystkich bohaterów, którzy 
oddali swoje Ŝycie za wolną 
Polskę. 
W ramach obchodów 91rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w naszej szkole 
odbył się przegląd poezji 
patriotycznej i rewolucyjnej. W 
pierwszym etapie wzięło udział 34 
uczestników z klas I – VI. 10 
listopada, podczas uroczystej 
akademii, laureaci tego konkursu 
zaprezentowali zwycięskie utwory. 
Prezentacjom towarzyszył wspólny 
śpiew piosenek mówiących o 
Ojczyźnie. 

Radek Siciarz 
 


