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DZIEŃ 
RODZINY 
 
W dniu 3 czerwca 20011 roku w 
naszej szkole odbył się Dzień 
Rodziny, w którym wzięły udział 
dzieci z przedszkola, zerówki i 
klas I-III. Każda z klas 
przygotowała montaż słowno - 
muzyczny wiążący się z rodziną, 
głównie Dniem Matki i Dniem 
Ojca. Po występach wszyscy 
zaproszeni goście udali się na 
poczęstunek przygotowany przez 
swoje dzieci wraz z 
wychowawczyniami. 
 
Ola Staśkowska 
 
 

VI  PRZEGLĄD 
PIOSENKI 
TURYSTYCZNEJ 
 
18 maja 2011 roku w Szkole 
Podstawowej w Kociszewie 
odbył się VI Przegląd Piosenki 
Turystycznej pn."Jak dobrze nam 
zdobywać góry”.   
Do konkursu przystąpiło 
trzydziestu czterech uczestników - 
uczniów szkół podstawowych i 
przedszkoli z terenu Gminy Zelów. 
Konkurs odbył się w pięknej 
scenografii w nowo oddanym do 
użytkowania obiekcie – Wiejskim 
Centrum Rekreacji. 
Poziom był bardzo wysoki, więc 
komisja konkursowa miała nie lada 
problem z przyznaniem nagród i 
wyróżnień. Oto wyniki: 
 
 

Kategoria „przedszkola”:  
Aneta Chrzanowska – Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie 
Maria Kryścińska – Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie 
Oliwia Stępień – Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie 
Anna Kołodziejska – Przedszkole 
Samorządowe nr 4 
Julia Fiks – Przedszkole 
Samorządowe nr 4 
Zuzanna Ciesielska – Przedszkole 
Samorządowe nr 4  
 
Klasy I –III  
I miejsce: 
Dominik Grzelak – Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie 
Weronika Wodzińska – Szkoła 
Podstawowa nr 2 
II miejsce 
Klaudia Kubik – Szkoła 
Podstawowa nr 2 
Ewa Pietrzyk– Szkoła Podstawowa 
nr 4 
Weronika Łabencka – Szkoła 
Podstawowa nr 4 
III miejsce 
Anna Pawlak – Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie 
Przemysław Stawowczyk – Szkoła 
Podstawowa nr 4 
Laureaci: 
Dominika Łuczak, Karolina 



Komora, Adam Kryściński , 
Dominika Biegańska , Angelika 
Chełmik, Oliwia Łuczak, 
Małgorzata Tyluś, Wiktoria 
Filipczak, Wojciech Grodzki, 
Zuzanna Błoch, Natalia 
Sokołowska, Paulina Szafrańska i 
Weronika Rzeźnicka. 
 
Klasy IV – VI 
I miejsce 
Zuzanna Kaliska – Szkoła 
Podstawowa nr 2 
Justyna Pawłowska – Szkoła 
Podstawowa nr 4 
Kacper Kryściński - Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie 
II miejsce 
Adrianna Muszkiewicz - Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie 
Paulina Kaczmarek - Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie 
III miejsce  
Julia Ton - Szkoła Podstawowa w 
Kociszewie 
Daria Biegańska - Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie. 
 
Zorganizowanie przeglądu 
możliwe było dzięki dotacji 
pozyskanej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi w 
ramach programu edukacji 
ekologicznej Pejzaż Zelowski 
2011, którego organizatorem jest 
Towarzystwo Szkolne Kociszew. 
 
Zuzia Janowska 
 
 

PAMIĘTAMY O 
JANIE PAWLE II 
 
28 kwietnia w naszej szkole 
odbyło się podsumowanie 
przygotowań do beatyfikacji 
papieża Jana Pawła II.  
 
Na specjalnym apelu uczniowie 

zaprezentowali montaż słowno – 
muzyczny, którego tematem było 
życie i działalność papieża. 
Uczniowie recytowali także 
wiersze autorstwa Karola Wojtyły 
oraz zaśpiewali jego ulubione 
pieśni religijne, m.in. ,,Barkę”. 
Podczas występów wyświetlono 
prezentacje multimedialne, 
zawierające zdjęcia papieża oraz 
nagrania jego publicznych 
wypowiedzi.  
 
Głównym punktem apelu było 
wręczenie laureatom nagród i 
dyplomów za udział w 
konkursach, zorganizowanych w 
ramach przygotowań:  konkursie 
plastycznym ,,Różne oblicza Jana 
Pawła II" oraz na najlepszą 
prezentację multimedialną 
dotyczącą papieskich przesłań.  
 
Karina Grzesiak 
 

OBOZY 
WAKACYJNE 
 
Podobnie jak w poprzednich 
latach, tak podczas tych wakacji 
organizujemy letni wypoczynek. 
Tym razem w dniach 01 – 10 lipca 
odbędzie się wyjazd do 
Świnoujścia, natomiast już 12 
lipca dzieci wyjeżdżają do 
Zakopanego, również na 10 dni.  
Obozy w latach ubiegłych cieszyły 
się wielką popularnością, z 
pewnością tak będzie i w tym 
roku.  
Uczniowie wrócą z nich 
wypoczęci i pełni zapału i sił do 
pracy w przyszłym roku szkolnym. 
 
Weronika Szczepaniak 
 
 
 

Uroczyste obchody Święta 
Konstytucji w Zelowie 
 
3 maja jest dniem szczególnym, 
ponieważ obchodzimy Narodowe 
Święto Konstytucji i Święto Matki 
Bożej Królowej Polski. Z tej okazji 
w Zelowie odbyły się uroczyste 
obchody. Nie zabrakło tam 
oczywiście reprezentacji naszej 
szkoły – nauczycieli oraz uczniów. 
Byli to: p. dyrektor, p. A. 
Kryścińska, p. K. Rogaczewska 
oraz uczniowie – Kasia Kędziak, 
Ola Malinowska i Piotrek Telążka. 
W Zelowie uroczystości 
rozpoczęły się Mszą Świętą w 
intencji Ojczyzny w kościele pw. 
M. B. Częstochowskiej, a 
następnie przeniosły się na Plac 
Dąbrowskiego, gdzie pod 
pomnikiem Tadeusza Kościuszki 
złożono kwiaty.  
 
Ola Malinowska 
 
 
 

AKADEMIA Z 
OKAZJI 3 MAJA 
 
Nieco później, niż zwykle, bo 
dopiero 17 maja, odbyła się 
uroczysta akademia z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. W akademii udział brali 
uczniowie czwartej i szóstej klasy, 
a przygotowywały je panie 
Karolina Kłysik i Bożena Kryza. 
Akademia rozpoczęła  się o 
godzinie 10.00. Po części 
artystycznej uczniowie rozeszli się 
do klas. 
 
Renata Książczyk 
 
 
 



POLONEZ 
 
Tradycją już się stało, że 
uczniowie klasy szóstej tańczą na 
zakończenie roku poloneza. W tym 
roku również. Do poloneza 
uczniów przygotowuje pan Jacek 
Malinowski. Swój taniec 
zaprezentują podczas wieczorku 
pożegnalnego, który odbędzie się 
16 czerwca. Na ten występ są już 
zaproszeni  nauczyciele i rodzice, 
ale przyjść i obejrzeć go może 
każdy. Zapraszamy. 
 
Gosia Zych 
 

DZIEŃ 
DZIECKA 
 
W dniu 01.06.11 roku w naszej 
szkole odbył się festyn z okazji 
Dnia Dziecka. 
Na nowej sali gimnastycznej 
zorganizowane zostały gry i 
zabawy, a w holu szkoły odbywała 
się dyskoteka dla wszystkich 
uczniów. W ten dzień nie trzeba 
było przynosić plecaków, bo nie 
było lekcji. 
 
Wiktoria Wejman 
 

„BEZPIECZNY 
PRZEDSZKOLAK” 
 
W dniu 12 maja 2011 roku w 
Domu Kultury odbył się II 
Gminny Konkurs Wiedzy dla 
przedszkolaków pod hasłem 
„Bezpieczny przedszkolak”, 
którego organizatorem było 
Przedszkole Samorządowe nr 1w 
Zelowie. 
Wśród 7 drużyn z przedszkoli i 
szkół podstawowych z terenu 
Gminy Zelów znalazła się 

reprezentacja naszej „zerówki” 
wraz z p. K. Rogaczewską. 
Podczas konkursu dzieci 
odgadywały zagadki, wypełniały 
karty pracy dotyczące ruchu 
drogowego i znaków drogowych 
oraz bezpiecznej zabawy i 
wypoczynku, zmagały się z 
dobieranką obrazkową na temat 
niebezpiecznych rzeczy, jak 
również brały udział w quizie. 
Komisja konkursowa, oceniająca 
wiedzę dzieci dotyczącą 
bezpieczeństwa, przyznała naszym 
„Stokrotkom” wysokie, drugie 
miejsce (ex aequo z dziećmi z 
Bujen i Przedszkola nr 4). 
Bardzo się cieszymy, że dzieci 
posiadają tak dużą wiedzę na temat 
bezpieczeństwa. 
 
Ada Muszkiewicz 
 
 
 

GMINNY 
KONKURS 
JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 
 
10 maja 2011 roku w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Zelowie 
odbył się IX Mi ędzyszkolny 
Konkurs Języka Angielskiego dla 
uczniów klas IV – VI ,,Vocabulary 
quiz”.  
W konkursach tych wzięli udział 
uczennice naszej szkoły – Ola 
Malinowska i Sandra Niewulska,  
które rozwiązywały zadania 
pisemne z zakresu angielskiej 
ortografii, a także literowały 
usłyszane słowa za pomocą 
alfabetu angielskiego. 
 
Dziewczyny  zajęły V miejsce w 
swojej kategorii i otrzymały 
nagrody w postaci 

okolicznościowe dyplomy i drobne 
upominki. Gratulujemy im. 
 
Karina Grzesiak 
 
 

ZAKOŃCZENIE 
ROKU SZKOLNEGO 
 
22 czerwca 2011 odbędzie się 
zakończenie roku szkolnego. 
Rozpocznie się o godzinie 9.00 
mszą świętą odprawianą w 
kościele parafialnym w 
Kociszewie. Następnie uczniowie 
udadzą się do szkoły na część 
oficjalną, przygotowywaną przez 
klasę VI i ich wychowawczynię. 
Uroczystość zakończy wręczenie 
świadectw oraz poczęstunek dla 
klasy VI i ich nauczycieli 
przygotowany przez rodziców. 
Klasa VI żegna się już ze szkołą, 
pozostali spotkają się w jej murach 
1 września! 
 
Wiktoria Wejman 
 

GMINNY 
KONKURS 
RECYTATORSKI 
 
Dzieci z terenu całej gminy wzięły 
udział w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim organizowanym 
przez naszą szkołę w ramach 
szkolnego programu 
przyrodniczego ,,Co fruwa i hasa 
po polach i lasach".  Tegoroczne 
zmagania poetyckie zostały 
opatrzone hasłem ,,Moja ziemia - 
czysty świat".  
 
Konkurs odbył się później niż 
początkowo zakładano. Pierwszą 
wyznaczoną datą był 8 kwietnia. 
Po konsultacji z przedstawicielami 
wszystkich szkół, termin imprezy 



 

przesunięto o dziesięć dni. W 
zabawie wzięło udział 26 
przedszkolaków oraz 33 uczniów 
szkół podstawowych, którzy 
przeszli wewnętrzne eliminacje w 
swoich placówkach.  
 
Uczestnicy zaprezentowali wiersze 
oraz fragmenty prozy powiązane z 
tematyką ekologiczną. Oprócz 
umiejętności recytatorskich, 
ważnym elementem prezentacji 
była gra aktorska oraz adekwatny 
do wybranego utworu, strój. 
Występy oceniało jury złożone z 
przedstawicieli kilku szkół.  
 
Poziom recytatorskich zmagań był 
dość wysoki. Jurorom przypadło 
do gustu wielu uczestników, co 
zaowocowało przyznaniem aż 
pięciu pierwszych miejsc w 
kategorii klas IV-VI oraz trzech w 
kategorii klas I-III. Nagrodami dla 
zwycięzców były dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe (między innymi 
książki). Organizatorzy 
postanowili nie wyróżniać 
najlepszych uczestników w 
kategorii przedszkolaków. 
Wszystkie dzieci, biorące udział w 
zabawie otrzymały drobne 
upominki. 
Konkurs zrealizowano w ramach 
szkolnego programu 
przyrodniczego ,,Co fruwa i hasa 
po polach i lasach". Organizatorem 
Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego była Szkoła 
Podstawowa w Kociszewie, 
Towarzystwo Szkolne Kociszew 
oraz Biblioteka Miejska w Zelowie 
(filia w Kociszewie), Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz 
Spółdzielnia Uczniowska w 
Kociszewie.  
 
Ada Muszkiewicz 
 

XII EDYCJA 
LIG 
PRZEDMIOTOWYCH 
 
27 maja zakończyła się XII edycja 
Lig Przedmiotowych,  które 
odbywają się w ramach projektu 
edukacji ekologicznej „Pejzaż 
Zelowski 2011”. Ligi  są 
przedsięwzięciem organizowanym 
od 2000 roku  przez Towarzystwo 
Szkolne, stowarzyszenie działające 
przy szkole w Kociszewie. 
Tego dnia w Wiejskim 
Centrum Rekreacji w 
Kociszewie spotkało się 60 
 najlepszych uczniów w dziedzinie 
przyrody, historii i matematyki ze 
wszystkich szkół z Gminy  Zelów. 
Uczniowie ci zostali wyłonieni w 
trzech szkolnych eliminacjach 
jakie od początku roku odbywały 
się w szkołach.    
W ciągu kilkudziesięciu 
minut, rozwiązywali testy 
składające się z 25 - 30 zadań 
zamkniętych, wybranych spośród 
blisko 300 zadań, jakie do każdej 
ligi zaproponowali nauczyciele.  
Ligi tegoroczne zakończono 
uroczystością, podczas 
której Burmistrz Zelowa Urszula 
Świerczyńska wręczyła  nagrody i 
dyplomy, zwycięzcom i laureatom, 
a uczniowie szkoły w Kociszewie 
zaśpiewali kilka piosenek, których 
nauczyli się w czasie konkursu 
piosenki turystycznej jaki kilka dni 
temu odbył się w naszej szkole. 
 
Wyniki uczniów naszej szkoły 
przedstawiają się następująco: 
Liga Matematyczna 
 
2. Renata Książczyk  
3. Aleksandra Malinowska 
  
 
 

Liga Przyrodnicza 
5. Adrianna Muszkiewicz  
7. Piotr Telążka  
9. Aleksandra Staśkowska 
13. Jakub Kopka  
Liga historyczna 
8. Jakub Kopka  
9.  Aleksandra Staśkowska  
15.  Kacper Kryściński  
20.  Sandra Niewulska  
Bardzo się cieszymy z wyników 
naszych kolegów i czekamy na 
sukcesy w przyszłym roku! 
Sandra Niewulska 
 

WIEJSKIE 
CENTRUM 
REKREACJI 
 
Doczekaliśmy się w końcu oddania 
do użytku Wiejskiego Centrum 
Rekreacji w Kociszewie. Dla 
uczniów naszej szkoły oznacza to, 
iż zajęcia sportowe i rekreacyjne 
będą się mogły odbywać w końcu 
w nowej sali gimnastycznej. Choć 
mamy już możliwość korzystania z 
niej, to oficjalne otwarcie nastąpi 
w dniu 10 czerwca. Na tę 
uroczystość przybędą zaproszeni 
goście. Uczniowie naszej szkoły 
zaprezentują dla nich 
przedstawienie teatrzyku 
szkolnego pt. „Czerwony Kapturek 
szuka księcia”. 
 
 



BIEGI MAJOWE 
Uczniowie naszej szkoły, jak co 
roku, wzięli udział w 
ogólnopolskiej akcji "Polska 
Biega", zorganizowanej przez 
Miejsko - Gminny Szkolny 
Związek Sportowy w Zelowie w 
dniu 8 maja 2011 roku w Parku 
Miejskim im. Romualda Traugutta.  
Wśród 205 biegaczy reprezentanci 
naszej szkoły wypadli znakomicie, 
gdyż zajęli odpowiednio: 
Kategoria do lat 11 
9. Patrycja Niewulska 
4. Marcin Wolski 
19. Dominik Grzelak 
27. Dawid Hańczka 
36. Dawid Szczepanek 
Kategoria do lat 13 
18. Katarzyna Kędziak 
17. Patryk Szczepanek 
Kategoria do lat 15 
1.Weronika Szczepaniak 
26. Karolina Kędziak 
Najlepsi uczestnicy otrzymali z rąk 
Pani Burmistrz Zelowa 
okolicznościowe medale i koszulki 
oraz sprzęt rekreacyjno – 
sportowy,  a wszyscy uczestnicy 
okolicznościowe bandanki.  
Ada Muszkiewicz 

WYCIECZKA  
DO BERLINA 
W tym roku w dniach od 11 do 15 
kwietnia br. ponownie grupa 
uczniów klas z  IV – VI naszej 
szkoły przebywała w Berlinie. 
Była to już piąta wizyta w 
partnerskiej szkole w Katharine 
Heinroth Grund Schule w Berlinie. 
W godzinach porannych uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach 
lekcyjnych doskonaląc swoje 
umiejętności językowe podczas 
lekcji języka niemieckiego, 
matematyki i muzyki, a także 
poznawali historię obu naszych 
krajów. Ponadto, dla uczestników 
wycieczki przygotowany został 
bogaty program przedsięwzięć 

turystycznych - zwiedzanie 
Reichstagu, Muzeum Pergamonu, 
Katedry Berlińskiej, Muzeum 
Techniki, Berlińskie ZOO, 
wycieczki środkami komunikacji 
miejskiej i spacery po Unter Den 
Linden.  
Takie przedsięwzięcia są najlepszą 
formą poznania obyczajów, 
tradycji, historii i kultury innych 
narodów. Kolejną wizytę 
zaplanowano na wiosnę 2013 r. 
Wyjazd był możliwy dzięki dotacji 
pozyskanej z Fundacji Polsko-
Niemieckiej Wymiany Młodzieży 
oraz dofinansowania Towarzystwa 
Szkolnego Kociszew. 
Wyrażamy podziękowanie 
fundacji Polsko Niemiecka 
Wymiana Młodzieży za 

sponsorowanie przedsięwzięcia, a 
naszym przyjaciołom z Berlina za 
gościnne przyjęcie.  
Więcej informacji na temat wizyty 
kociszewskich uczniów oraz 
fotoreportaż z wyprawy do Berlina 
można znaleźć na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej 
w Kociszewie: 
kociszewsp.republika.pl 
 
Ola Malinowska 

KOSZYKARZE Z 
KOCISZEWA 
Drużyny koszykarzy ze Szkoły 
Podstawowej w Kociszewie oraz 
Szkoły Podstawowej nr 4 
Pisaliśmy, zarówno w kategorii 
dziewcząt jak i chłopców, 
reprezentowały gminę Zelów w 

etapie powiatowym. Zawody 
odbyły się w Szkole Podstawowej 
nr 13 w Bełchatowie, a ich 
organizatorem był Szkolny 
Związek Sportowy. 
Po raz kolejny nasze drużyny 
potwierdziły wysoki poziom gry w 
tej dyscyplinie. W kategorii 
chłopców ekipa z Kociszewa 
zajęła drugie miejsce, a 
„Czwórka” trzecie. Wśród 
dziewcząt Kociszew zajął miejsce 
czwarte, a mistrzem powiatu 
zostały zawodniczki z „Czwórki” i 
to one będą reprezentowały naszą 
gminę w zawodach na szczeblu 
rejonowym. Gratulujemy naszym 
koszykarzom! 
Kasia Kędziak 

DBAMY O 
BEZPIECZEŃSTWO 
26 maja uczniowie zerówki i klasy 
pierwszej z naszej szkoły wzięli 
udział w akcji edukacyjnej pn. 
„Kacper – dziecko bezpieczne na 
drodze”, zorganizowanej przez 
Panią Burmistrz Zelowa dla dzieci 
w wieku 6-8 lat z przedszkoli i 
szkół podstawowych Gminy 
Zelów.  Impreza odbyła się w hali 
ZSP w Zelowie. 
Imprezę rozpoczęto pokazem 
specjalistycznego sprzętu policji, 
straży pożarnej i innych służb 
mundurowych, a potem dzieci 
brały udział w grach i zabawach 
prezentując swoją wiedzę o 
bezpieczeństwie. Obejrzały 
również występy aktorów teatru 
„Pinezka” z Gdańska. Na 
zakończenie otrzymaliśmy,  jak 
każda placówka, apteczkę 
pierwszej pomocy, a dzieci – 
kamizelki odblaskowe z herbem 
Gminy Zelów, kółka i plansze 
edukacyjne. 
 
Ola Staśkowska 


