
  

GRUDZIEŃ  2011 

Kociszew 
Gazetka wydawana 
od 1990 roku 
przez 

Samorząd Uczniowski 
Szkoły Podstawowej w Kociszewie 
 

 
 

Szkolna strona internetowa 

od 1995 roku: 

www.kociszew.pl 

 
WIGILIA W NASZEJ SZKOLE 
21 grudnia w naszej szkole odbyło 
się kolejne, piętnaste już 
spotkanie wigilijne, podczas 
którego do wspólnego dzielenia 
się opłatkiem przystąpili 
uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły, rodzice i 
zaproszeni goście, na czele z 
Burmistrzem Zelowa, Panią 
Urszulą Świerczyńską  
Szkolna Wigilia stała się już dla nas 
stałym elementem obchodów 
świąt Bożego Narodzenia.  Jak co 
roku śpiewaliśmy kolędy, a 
następnie zostały ogłoszone 
wyniki przeprowadzonych 
wcześniej w ramach obchodów 
świąt Bożego Narodzenia 
konkursów. Na koniec uczniowie 
otrzymali paczki ze słodyczami, 
które dzieciom rozdawali 
znamienici Goście.  
Wigilia zorganizowana została przy 
wsparciu finansowym 
Towarzystwa Szkolnego Kociszew. 
Kasia Kędziak 

 

 

MIKOŁAJKIMIKOŁAJKIMIKOŁAJKIMIKOŁAJKI    
 
6 grudni w naszej szkole odbyły się 
mikołajki. Do dzieci z młodszych 
klas przyszedł święty Mikołaj, z 
elfami. Mikołaj miał wspaniałe 
podejście do dzieci, więc te 
chętnie przychodziły do niego po 
prezenty. Każdy dostał jakiś 
upominek. 
W starszych klasach mikołajki 
poprzedziło losowanie osoby, 
której trzeba było kupić jakiś 
prezent. Później prezenty zbierali 
wychowawcy i  szóstego grudnia 
wręczali dzieciom.  
 
A jak to przebiegało, opiszę na 
przykładzie klasy piątej.  
Dnia 30 listopada rozpoczęły się w 
klasie V losowania na Mikołajki. 
Losowania te odbyły się aż 4 razy, 
gdyż trzykrotnie niektóre osoby 
wylosowały siebie. Gdy przyszedł 
ten wymarzony przez uczniów 
dzień, wszyscy nie mogli się 
doczekać lekcji z naszą 
wychowawczynią, panią 
Małgorzatą Kędziak. Wreszcie 
nadeszła wyczekana godzina, ale 
aby dostać prezent, trzeba było 
wykonać jakieś zadanie, które 
losowało się z piórnika, np. zagrać 

 



 

z panią w „wisielca”. Wszyscy 
cieszyli się ze swoich prezentów. 
Większość chłopców dostała piłki, 
a dziewczyny pamiętniki. 
Następnie udekorowaliśmy naszą 
klasę, a potem choinkę. Tak 
wyglądały mikołajki klasy V. 
Mikołajki w naszej szkole 
odbywają się co roku, ale w tym 
były bardzo udane. Chyba 
wszystkim się podobały. 
Szymon Tyluś 

SEKCJA SIATKÓWKI 
 
Od września 2011 roku w naszej 
szkole zorganizowano zajęcia 
sekcji siatkówki. Odbywają się co 
środy i piątki w godzinach 
wieczornych: od godziny 16.00 do 
18.00. Opiekunem podczas zajęć 
sekcji jest pan dyrektor Marek 
Myroniuk, a czasami pan Jacek 
Malinowski. Zapisało się 18 
uczestników : 
Julia Ton, Lidia Chrzanowska, 
Weronika Juszkiewicz, Paulina 
Kaczmarek, Dawid Szczepanek, 
Jakub Jochymek, Patrycja 
Niewulska, Marcin Wolski, 
Weronika Komora, Mateusz Gryś, 
Piotr Zych, Patryk Szczepanek, 
Kamil Nowakowski, Małgorzata 
Juszkiewicz, Małgorzata 
Niewulska, Dawid Owczarek, 
Dominika Szymańska, Basia 

Górecka.  
Za systematyczne uczestnictwo w 
zajęciach sportowych w nagrodę 
będzie można wyjechać na różne 
wycieczki lub na mecz SKRY 
Bełchatów. 
Natalia Pawęta i Kasia Kędziak 

 

KONKURS KOLĘD I 
PASTORAŁEK 
 
20 grudnia w naszej szkole odbył 
się „Szkolny konkurs kolęd i 
pastorałek”. Udział w nim wzięło 
19 osób. Pieczę nad całością 
trzymali: p. D. Telążka i p. M. 
Myroniuk. Mile widziane były 
prezentacje tak indywidualne, jak i 
grupowe. 
Oto wyniki szkolnego konkursu 
kolęd i pastorałek: 
Przedszkole – Zuzia Dobroszek i 
Jaś Niewulski 
 
Klasy I-VI 
I miejsce – Kinga Grabowska, 
Paulina Kaczmarek 
II miejsce – Dominik Grzelak 
III miejsce – Julia Ton,  
IV miejsce – Ania Pawlak  
V miejsce – Daria Biegańska, 
Piotrek Zych, Hania Kołodziejska, 
Kamila Chełmik, Daria Chełmik, 
Dominika Łuczak, Milena 

Kalinowska, zespół: Angelika 
Chełmik, Wiktoria Filipczak, 
Małgosia Tyluś, Oliwia Łuczak 
Gratulujemy! 
 

Dominika Symańska 

 

KONKURS SZOPEK 
 
Przed świętami Bożego 
Narodzenia w naszej szkole odbył 
się szkolny konkurs Najpiękniejsza 

szopka. Komisja konkursowa po 
wnikliwej analizie prac przyznała 
następujące miejsca: 
I miejsce zajęła Kasia Kędziak – kl. 
VI 
II miejsce – Ola Staśkowska – kl. VI 
III miejsce – Piotr Kopka – kl. III 
Laureatom konkursu zostały 
wręczone nagrody rzeczowe 
podczas uroczystego spotkania 
wigilijnego w dniu 21 grudnia 2011 
roku. 
Paweł Krzanowski 

 

WPŁATY NA RADĘ 
RODZICÓW 
 
Przypominamy, iż w rym roku 
również należy dokonać wpłat na 
Radę Rodziców (komitet 
rodzicielski). Są to wpłaty: 
-35 zł (pierwsze dziecko) 
-30 zł (drugie dziecko) 
-25 zł (trzecie dziecko ) 
Uczniowie dokonują wpłat u 
swoich wychowawców 
 
Patryk Szczepanek 

KONKURS WIEDZY O 
ZWYCZAJACH 
BOŻONARODZENIOWYCH 

 
Kilka dni przed szkolną Wigilią, 19 
grudnia, przeprowadzony został 
konkurs wiedzy o zwyczajach i 
tradycjach związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia. Wzięli w nim 
udział uczniowie klas III – VI. 



Eliminacje przeprowadziła p. M. 
Kędziak.  
Zwyciężczynią konkursu w etapie 
szkolnym została Julia Ton z klasy 
V, a w gronie laureatów znalazły 
się jeszcze Ola Staśkowska, Kasia 
Kędziak i Natalia Wartalska z klasy 
VI. 
Nagrody i wyróżnienia laureatkom 
zostały wręczone 21 grudnia, 
podczas szkolnej Wigilii. 
Julia Ton 

 

VII PRZEGLĄD POEZJI  
I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
  
Siódmego listopada tego roku 
odbył się siódmy szkolny przegląd 
poezji i pieśni patriotycznej i 
rewolucyjnej pod hasłem ,,Ta 
zwycięska i niepokonana”. Udział 
w nim wzięli uczniowie klas 4-6, 
którzy przygotowali sobie pieśni i 
recytacje o tematyce 
patriotycznej. 
Za stołem dla jury zasiadły panie: 
M. Kędziak, D. Telążka, B. Hańczka. 
Wszyscy uczestnicy 
zaprezentowali się znakomicie, 
więc jurorki miały trudny wybór. 
Jednak po wielu zmaganiach 
wybrano grupkę szczęśliwców. Byli 
to: 
Klasy I – III 
I miejsce – Dominika Biegańska (kl. 
II), 
II miejsce – Oliwia Marciniak (kl. I) 
III miejsce – Daria Chełmik (kl. I), 
Dominika Łuczak (kl. II) 
 
Klasy IV – VI 
I miejsce – Michał Sienkiewicz (kl. 
V) 
II miejsce – Paulina Kaczmarek, 
Julia Ton, Szymon Tyluś (wszyscy 
kl. V) 
III miejsce – Dominik Grzelak (kl. 
IV), Daria Biegańska (kl. V) 
 
Uczniowie, którzy zajęli czołowe 
miejsca, wystąpili podczas 
akademii z okazji Święta 

Niepodległości, na której odbyło 
się też wręczenie nagród. 
 Ola Staśkowska, Paulina 

Kaczmarek 
 

KONKURS PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJ 
 
Dnia 18 listopada w Szkole 
Podstawowej w Wygiełzowie 
odbył się Konkurs Pieśni 
Patriotycznej. Wzięli w nim udział 
uczniowie ze szkół z terenu Gminy 
Zelów, także i naszej. Pojechali oni 
pod opieką p. D. Telążki. 
Nasi przedstawiciele świetnie się 
spisali, zajmując czołowe miejsca. 
W kategorii klas I – III zwyciężyła 
Dominika Biegańska, a drugie 
miejsce miała Dominika Łuczak. W 
rywalizacji uczniów klas IV – VI 
Dominik Grzelak był drugi, a 
Paulina Kaczmarek trzecia. 
Gratulujemy i cieszymy się z ich 
wygranych!  
Paulina Kaczmarek 

 
ROZGRYWKI O PUCHAR  ,,WCR’’ 
 
W ramach działalności WCR 
zorganizowano Turniej Sołectw o 
puchar Wiejskiego Centrum 
Rekreacji w Kociszewie. Rozgrywki 
w piłkę nożną, koszykówkę i 
siatkówkę odbywają się raz w 
miesiącu, w soboty. 
W sobotnie, listopadowe 
popołudnie 2011r. odbył się jeden 
z kilku etapów rozgrywek w piłkę 
nożną o puchar „Wiejskiego 
centrum rekreacji ” w Kociszewie. 
Wzięły w nim udział drużyny z 
Kociszewa, Karczem i Pawłowy . 
Nie było podziału na kategorie 
wiekowe, a uczestnikami byli 
głównie chłopcy z gimnazjum i 
szkół ponadgimnazjalnych . 
W rozgrywkach wzięły udział 
cztery czteroosobowe drużyny: 
dwie z Kociszewa, jedna z Karczem 
i jedna z Pawłowy. Pierwsze 

miejsce zajęła drużyna z 
Kociszewa, drugie – Karczmy, a 
trzecie – Pawłowa. Tego typu 
turnieje będą odbywały się co 
miesiąc. 
Dawid Owczarek 

 

 „UCZEŃ MIESIĄCA” 
 Nasza szkoła od początku bieżącego 
roku szkolnego organizuje konkurs na 
najlepszego ucznia miesiąca. Pod 
uwagę bierze się wyniki nauki z pięciu 
przedmiotów: języka polskiego, 
języka angielskiego, matematyki, 
przyrody oraz historii.  
Po raz trzeci uczniem miesiąca został 
Michał Sienkiewicz z klasy piątej. 
Największe postępy  uczynili: Paweł 
Krzanowski i Małgorzata Niewulska z 
klasy szóstej oraz Łukasz Kotowski z 
klasy czwartej. 
Gratulujemy! 
 Michał Sienkiewicz 

 
KONKURS „SUPER CZYTELNIK” 
 
W tym roku biblioteka szkolna 
działająca przy naszej szkole 
zorganizowała całoroczny konkurs 
pod hasłem „Super czytelnik”. 
W październiku tytuł ten zdobyła 
Paulina Kaczmarek, ale tym razem 
czytelniczką miesiąca została Daria 
Biegańska, obydwie z klasy piątej. 
Gratulacje dla nich, ale mamy 
nadzieję, że w grudniu zostanie 
przeczytane jeszcze więcej książek, a 
liczba osób systematycznie 
wypożyczających zwiększy się. 
Kamila Książczyk 

„KONKURS 5 
MILIONÓW” 

 
2 grudnia 2011 roku na sali 
gimnastycznej ZSP w Zelowie odbył 
się Miejsko – Gminny Turniej Gier i 
Zabaw dla dzieci i młodzieży „Konkurs 
5 milionów”. Brali w nim udział 
uczniowie klas 1-6 ze Szkoły 
Podstawowej numer 4 w Zelowie, 
Szkoły Podstawowej numer 2 w 
Zelowie, Szkoły Podstawowej w 
Kociszewie, Szkoły Podstawowej w 
Bujnach Szlacheckich oraz Szkoły 
Podstawowej w Wygiełzowie. 



 

 
W zawodach przeważały konkurencje 
zręcznościowo-szybkościowe. 
Uczestnicy zajęli następujące miejsca: 
I miejsce - Szkoła Podstawowa numer 
4 w Zelowie 
II miejsce - Szkoła Podstawowa 
numer 2 w Zelowie 
III miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Wygiełzowie 
IV miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Bujnach Szlacheckich 
V miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Kociszewie 
Na koniec wręczono nagrody za 
zajęte miejsca i każdy z zawodników 
dostał słodki poczęstunek. 
Julia Ton  

 

,,PEJZAŻ ZELOWSKI 2011” 
 
Dwudziestego czwartego listopada 
odbyła się wywiadówka oraz 
podsumowanie programu ,,Pejzaż 
Zelowski 2011”.  
Na uroczystej podsumowującej 
ceremonii odbyło się wręczenie 
nagród laureatom gminnego 
konkursu fotograficznego pt. 
,,Krajobrazy Wolińskiego i 
Tatrzańskiego Parku Narodowego” 
i szkolnego konkursu pieśni 
patriotycznej i rewolucyjnej ,,Ta 
zwycięska i niepokonana”, w 
których wzięli udział uczniowie 
naszej szkoły. 
Ola Staśkowska 

 

 
KOSZYKÓWKA 
15 grudnia w Wiejskim Centrum 
Sportu i Rekreacji w Kociszewie 
odbyły się zawody eliminacyjne w 
piłce koszykowej chłopców i 
dziewcząt. W obu konkurencjach 
udział wzięło blisko 80 uczniów i 
uczennic ze szkół Gminy Zelów. Były 
reprezentacje szkół w Kociszewie, 
Wygiełzowa i obu szkół zelowskich. 
 Rozegrano w sumie sześć spotkań, a 
każde składało się z czterech 5-
minutowych kwart. Większość 

spotkań była bardzo wyrównana i 
zacięta.  
  
Nasza drużyna dziewcząt która zajęła 
pierwsze miejsce  i zakwalifikowała 
się do zawodów powiatowych, które 
odbędą się wiosną 2012 roku. 
 
Klasyfikacja dziewcząt: 
Szkoła Podstawowa w Kociszewie 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie 
Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie 
  
Klasyfikacja chłopców: 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie 
Szkoła Podstawowa w Kociszewie 
  
Chłopcy z naszej szkoły spisali się też 
świetnie. Toczyli bardzo wyrównane 
mecze, mimo że w klasie szóstej 
mamy ich raptem czerech. Przegrali 
eliminacje tylko małymi punktami. 
 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 
Jakub Durka 

 

SPORT W NASZEJ 
SZKOLE 
W ramach działalności sportowo – 
rekreacyjnej Wiejskiego Centrum 
Rekreacji w Kociszewie Uczniowski 
Klub Sportowy ZIBI Kociszew 
oferuje szeroki wachlarz zajęć dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Dla około dwudziestoosobowej 
grupy dziewcząt i chłopców w 
wieku 10 – 13 lat dwa razy w 
tygodniu, w środy i piątki, 
organizowane są zajęcia sekcji piłki 
siatkowej. 
Codziennie też odbywają się 
zajęcia rekreacyjno – sportowe 
amatorów. W poniedziałki podczas 
dwugodzinnych zajęć spotyka się 
grupa z Zelówka i Bocianichy, 
wtorki należą do grup z Kociszewa 
i Grabostowa, a czwartki – do 
grupy z Zelowa. 
Z sali gimnastycznej regularnie 
korzystają również dwie blisko 
trzydziestoosobowe grupy 
rodziców wchodzących w skład 
Rady Rodziców. I tak w środy na 
zajęciach sportowych spotykają się 
panowie, a w piątek – panie. 
 W ramach swojej działalności 
WCR organizuje także Turniej 
Sołectw o puchar Wiejskiego 
Centrum Rekreacji w Kociszewie. 
Rozgrywki w piłkę nożną, 
koszykówkę i siatkówkę odbywają 
się raz w miesiącu, w soboty. 
Wszystkie te zajęcia cieszą się 
dużym zainteresowaniem, 
zarówno wśród dzieci jak i 
starszych. 
Lidia Chrzanowska 


