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REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO  MEN   

 

                                                 „Godność, wolność, niepodległość.’’  
 

Wiosną 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej, w liście otwartym do szkół 

i  placówek  oświatowych, zachęcało do przystąpienia  do projektu obchodów 

100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Warunkiem udzielenia wsparcia 

finansowego ze środków budżetu państwa, na realizację zadania obejmującego 

przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami wielkiego 

Jubileuszu, było złożenie wniosku. Zaplanowaliśmy konkretne zadania, cele, sposób 

i  formy realizacji oraz  rezultaty. W konkursie MEN obowiązkowymi formami były: 

1) wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę 

niepodległości; 

2) wycieczka związana z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz osiąg-

nięciami z okresu  II  Rzeczypospolitej. 

Ponadto realizacja projektu mogła obejmować również inne działania związane 

z  obchodami  100. Rocznicy Niepodległej  np. inscenizacje, spotkania ze świadkami 

historii, konkursy. 

Wniosek złożony przez Dyrektora Szkoły, p. Piotra Siwka, uzyskał akceptację 

i  rekomendację  ministerstwa. Bardzo cieszymy się, że otrzymaliśmy wsparcie 

finansowe na  realizację naszych zadań w okresie wrzesień - listopad 2018 r. W tym 

czasie zorganizowaliśmy wycieczkę patriotyczną  „Szlakiem 18. PAL-u, Patrona 

Szkoły” (opis wycieczki  na  następnych stronach gazetki).  Przygotowaliśmy również 

wystawę pamiątek związanych z dziejami Pułku, w Szkolnej Izbie Pamięci 

(w  specjalnie na tę okoliczność wygospodarowanej sali).  Naszą ekspozycję bardzo 

wzbogacił zakup repliki munduru i wyposażenia żołnierza – artylerzysty 

oraz  profesjonalnej gabloty z oświetleniem. Przygotowanie wystawy pamiątek 

to wspaniała praca uczniów, którzy badali eksponaty, czyścili je, segregowali 

archiwalia, dokonywali opisu. Wykazali się dużym zaangażowaniem, pogłębili swoją 

wiedzę, współpracowali ze sobą. 
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Nawiązując kontakty ze środowiskiem lokalnym, organizując spotkania i wywiady 

ze  świadkami historii, zdobyli nowe umiejętności, pogłębili wiedzę o historii Małej 

Ojczyzny i Patronie, wzmocnili poczucie więzi z ziemią Ojców i Dziadów. 

Takie działania przyczyniają się do budowania właściwych relacji 

międzypokoleniowych, a efekty wspólnej realizacji projektu edukacyjnego będą służyć 

całej społeczności uczniowskiej oraz społeczności lokalnej. 

Oprócz wyżej przedstawionych dwóch form realizacji zadań wymaganych 

przez  MEN, w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”, nasza szkoła angażuje 

się w  inne różnorodne działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, 

obywatelskiej. Są to m. in.:  

1. Współpraca  z  Muzeum  Dom  Rodziny  Pileckich: 

- wycieczki historyczne , m.in. twierdza Osowiec (17 X 2018);  

- udział w konferencji „Drogi do Niepodległości’’ (6 XI 2018); 

- zajęcia edukacyjne w szkole, warsztaty dla uczniów prowadzone przez pracowników 

Muzeum  DRP; 

- zwiedzanie okolicznościowych wystaw historycznych; 

- udział w Przystankach Historia  (we współpracy z IPN). 

2. Spotkania Pokoleń, w tym roku 10.  jubileuszowe,  (9 XI 2018): 

-  współpraca w kole „Rodzina Osiemnastki” z rodzinami żołnierzy Pułku, sympatykami 

historii, społecznością lokalną; 

- spotkanie, wywiad  ze świadkiem historii (12 X 2018);  

- obchody ‘’Rocznic Września 1939’’ - uczczenie pamięci żołnierzy 18. PAL-u 

i  mieszkańców Ziemi Ostrowskiej poległych i pomordowanych  przez okupantów (lekcja 

historii na cmentarzu parafialnym  w dn.17 IX 2018); 

-  nawiązanie kontaktu ze Stowarzyszeniem „Wizna 1939”; 

-  konkursy wiedzy  i  plastyczne  o tematyce  niepodległościowej; 

- wydanie numeru okolicznościowego szkolnej gazetki ‘’Od Kadeta do Adepta” 

(9  XI  2018). 

W dniu 9 XI 2018 r. młodzież szkolna przedstawi inscenizację poświęconą dziejom 

18. PAL-u i historii Ostrowi Mazowieckiej w okresie II RP. Zostanie otwarta w Szkolnej 

Izbie Pamięci wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę 

niepodległości.  

Mamy nadzieję, iż  tak różnorodne  działania mają głęboki sens i służą  nie tylko 

naszej społeczności szkolnej, ale również   społeczności lokalnej.  
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DZIĘKUJEMY Ministerstwu Edukacji Narodowej za docenienie pracy, 

zaangażowania i osiągnięć  „Czwórki” w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej 

i  obywatelskiej.  

Czujemy się bardzo dumni, że jako jedyna placówka w powiecie ostrowskim  

wygraliśmy konkurs,  otrzymując wsparcie finansowe na realizację ważnego dla naszej 

małej społeczności szkolnej  projektu -  w tak ważnym historycznie  momencie – stulecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszamy wszystkich chętnych 

do  obejrzenia wystawy pamiątek w Szkolnej Izbie Pamięci oraz do współpracy z nami.                                                  

                                         Elżbieta Piersza, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie. 

     

Wycieczka patriotyczna „Szlakiem 18. Pułku Artylerii Lekkiej”  

(dofinansowana w ramach projektu  MEN „Godność, wolność, niepodległość”) 

W niedzielę, 16 września 2018 r., 45 ucz-

niów z klas I-VI szkoły podstawowej, pod 

opieką wychowawców oraz dyrektora szkoły, 

p. Piotra Siwka, udało się  na   wycieczkę 

do  miejsc związanych z  walkami 18. PAL-u. 

W tym dniu odbywały się obchody 

79. rocznicy bitwy stoczonej z Niemcami 

pod Łętownicą i Andrzejewem. Uroczystoś-

ci patriotyczne uświetniła obecność ważnych 

osób: weteranów, rodzin żołnierzy Września 

1939 r., przedstawicieli   władz rządowych 

i  gminnych oraz wielu  gości,  wśród których  

m.in.  był prezes  TVP p. Jacek Kurski. Wśród 

licznie zgromadzonych uczestników i  repre-

zentacji  różnych szkół, obecny był również 

poczet sztandarowy naszej szkoły.  

Pierwszym punktem wycieczki była 

Łętownica, gdzie pod pomnikiem ku czci 

poległych, nauczycielki   historii,    p. Joanna  

Borawska   i   p. Elżbieta  Piersza,  opowie-

działy  uczestnikom o bohaterskich walkach 

18. PAL-u, który wchodził w skład 

18.  Dywizji Piechoty, tzw.  ”Żelaznej”. Dele-

gacja uczniów zapaliła światełka pamięci, złożyła biało-czerwone kwiaty i uczciła pamięć 

poległych w walkach o wolną Polskę. Następnie  udaliśmy   się   do   Paproci   Dużej,   gdzie    

znajduje   się   oryginalny   Kościół p.  w.  Miłosierdzia  Bożego. W  tej miejscowości  brał  ślub  

Marszałek  Józef  Piłsudski. Tu  oddaliśmy hołd bohaterom. O  godz. 1200 udaliśmy się 

do   Andrzejewa na  Mszę Świętą w intencji poległych w  dniach 12-13 IX 1939 r. na  polach 

Andrzejewa i  Łętownicy, w  wojnie obronnej Września. Po Mszy Świętej, licznie zgromadzeni, 
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a wśród nich i  nasza grupa uczniów, udali się do  Mauzoleum  na cmentarzu. Tu odbył się Apel 

Poległych i  salwa honorowa. Nasza delegacja złożyła wiązankę kwiatów w Mauzoleum  

i  na  mogile zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej.  

Ciekawym punktem wycieczki, podczas 

tej patriotycznej uroczystości, była, 

przygotowana na  powietrzu, wystawa zdjęć 

i materiałów dotyczących ostatniego boju 

18.  PAL-u. Mieliśmy również okazję obej-

rzeć prezentację zbiorów kolekcjonerskich 

„Wrześniowe artefakty”. Podobała nam się 

broń, odznaczenia, mundury. Mogli-

śmy dotknąć autentycznej armaty 

i  karabinu maszynowego.  Zostaliśmy 

zaproszeni na żołnierską grochówkę, 

kiełbaskę i słodkie przysmaki 

andrzejewskiej  kuchni. Bardzo nam 

smakowały! 

 Na pamiątkę wycieczki otrzyma-

liśmy okolicznościowe widokówki, związane z historią  zwiedzanych  miejsc.  

Podczas wycieczki wykonywaliśmy dużo zdjęć, rozmawialiśmy o  ważnym dla każdego 

Polaka bohaterstwie żołnierzy, poległych w obronie  Ojczyzny. Poczuliśmy dumę, że  jesteśmy 

Polakami. Pogłębiliśmy  wiedzę o dziejach naszego Patrona - 18. PAL-u. Ta wspólna wyprawa 

była żywą lekcją historii i  na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy organizatorom 

i  opiekunom!                         
                                                            Uczestnicy koła historycznego pod opieką  p. E. Pierszy 

Twierdza Osowiec 
 

  W dniu 17 października 2018 roku kilku uczniów z klasy VI i VIII wraz z opiekunem p. Elżbietą 

Pierszą wzięło udział w wycieczce do Twierdzy w Osowcu.  

Osowiec to kiedyś największa twierdza na zachodniej granicy Carskiej Rosji. Fortyfikacja 

przez wiele lat była niedostępna dla zwiedzających. Na szczęście teraz można podziwiać 

budowlę obronną rozlokowaną nad  rozlewiskami Biebrzy. Twierdza znajduje się na terenie 

jednostki wojskowej i wstęp do  niej bez przewodnika jest niemożliwy.  Składa się z czterech 

fortów. Poszczególne obiekty forteczne mają konstrukcję ceglaną, ceglano-betonową, 

betonową, żelbetową. Twierdzę tworzą wały i nasypy ziemne, w które wbudowano: bramy, 

schrony  bojowe,  koszary,  prochownie,  magazyny,  kaponiery,  poterny,  drogi,  place,  

dziedzińce,  cmentarz wojskowy oraz system fos, kanałów, śluz, przepustów i mostów.  

Podczas I wojny światowej Twierdza Osowiec była dwukrotnie oblegana, jednak garnizon 

twierdzy odparł wszystkie szturmy. Przed zdobyciem Twierdzy Osowiec, poza fortyfikacjami, 

skutecznie  broniło  przeszło  190  tys.  hektarów  doliny  rzeki  Biebrzy  w większości  pokrytej  
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bagnami i torfowiskami. Zbudowany tam system śluz i  przepustów pozwalał na zalanie 

terenu w razie napaści nieprzyjaciela. Wojska niemieckie stacjonowały tam do  1919 roku.  

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości twierdzę obsadził oddział odrodzonego Wojska 

Polskiego. Po  kampanii wrześniowej obiekt przeszedł we władanie Armii Czerwonej.  

Od 1953  r. w obecnej Twierdzy Osowiec stacjonuje polska jednostka wojskowa.   
                                                                                                          Jakub Bloch 

 

 

 

 

 

 

 

74. rocznica „Akcji Burza” i Bitwy Partyzanckiej pod Pecynką 
 

Od wielu lat przedstawiciele naszej szkolnej 

społeczności uczestniczą w obchodach 

kolejnych rocznic Bitwy pod Pecynką. W tym 

roku 1 września w Pecynce, odbyły się 

uroczystości upamiętniające 74  rocznicę „Akcji 

Burza” oraz bitwy oddziałów Armii Krajowej 

z  Niemcami (31 sierpnia 1944 r.). Uroczystość 

rozpoczęła się odprawieniem mszy polowej, 

Następnie został odczytany referat poświęcony 

bitwie pod  Pecynką.  

Przedstawiciele władz lokalnych wygłosili okolicznościowe przemówienia, w których podkreślali znaczenie 

pamięci o wydarzeniach sprzed 74 lat.  

Następnie odbył się apel poległych, a  żołnierze z jednostki topograficznej w Komorowie oddali salwę honorową. 
Pod pomnikiem poległych delegacje władz lokalnych i organizacji, nauczyciele, dzieci i młodzież złożyli wieńce 
i  kwiaty. Głównym organizatorem obchodów był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Krajowe 
„Opocznik”, z którym nasza szkoła utrzymuje systematyczny kontakt. Kolejnym etapem uroczystości był wyjazd 
na cmentarz w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie po modlitwie złożono wieńce i zapalono znicze w Mauzoleum Armii 
Krajowej. 

 

Cześć Ich Pamięci! 

W dniu 17.09.2018 r., po południu, społeczność uczniowska SP nr 4 wraz z  dyrektorem 

szkoły, wychowawcami i nauczycielami uczciła pamięć żołnierzy 18. PAL-u i  mieszkańców 

Ziemi Ostrowskiej poległych i pomordowanych przez okupantów w latach II wojny światowej 

i  latach  powojennych.  Tradycyjnie,  co  roku,  spotykamy  się  w   tym  dniu  na  ostrowskim  
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cmentarzu parafialnym, aby przybliżyć uczniom wydarzenia z okresu wojny obronnej Polski 

w  1939 roku.  Przy Mauzoleum i  zbiorowej  mogile  żołnierzy  18. Pułku  zapaliliśmy  znicze  
pamięci i złożyliśmy kwiaty. Odwiedziliśmy również mogiły żołnierzy „Osiemnastki”, którzy 

swój los związali z  miastem, tu żyli, pracowali i  odeszli na wieczną wartę. 

 Cześć Ich Pamięci!  
 Samorząd Uczniowski                     

                    

                     

    Spotkanie ze świadkiem historii 
 

    W związku z organizacją w Izbie Pamięci wystawy 

pamiątek, związanych z historią naszej Małej Ojczyzny, 

12 października wybrałyśmy się z wizytą do pani 

Wacławy Figaj. Celem wizyty było zebranie informacji 

o  początkach naszej szkoły. Pani Figaj była pierwszą, 

a  przez dwa początkowe lata istnienia także jedyną,  

nauczycielką „Czwórki”. 

Początkowo szkoła znajdowała się w  zupełnie innym 

miejscu – w  wynajmowanym drewnianym budynku 

przy ul. Sikorskiego. Pani Wacława opowiedziała nam, 

jak prowadzono lekcje, jakie panowały zasady, jak 

wyglądała jedyna sala lekcyjna w szkole. Poznaliśmy 

również wiele szczegółów ze  szkolnego życia Pani Figaj 

oraz z okresu II wojny światowej. Pani Wacława pokazała 

nam wiele ciekawych zdjęć i przedmiotów, m.in. swoje 

pierwsze świadectwo szkolne.  

      Do naszej Szkolnej Izby Pamięci pierwsza nauczycielka 

podarowała kilka cennych przedmiotów, 

takich jak: dwie książki, wagę szalkową, 

wałek, łyżkę i widelec - część dawnej 

zastawy, pióro z zestawem stalówek, 

zdjęcia oraz buty – oficerki żołnierskie 

z  lat przedwojennych. 

 Na  koniec wizyty wykonałyśmy 

sobie wspólne zdjęcie.  

Uważamy, że nasze spotkanie było 

bardzo miłe i sprawiło wiele radości, 

zarówno nam, jak  i  Pani Figaj.  
 

Julia Ostrowska, Amelia Barzał – kl. III G. 
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Niezwykła lekcja historii 
Uczniowie klasy ósmej i trzeciej gimnazjum 

uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii. Mieli 

okazję obejrzeć wystawę zlokalizowaną 

pod  Ratuszem Miejskim pt. „Kwatera 

Ł - panteon narodowy pod  cmentarnym 

murem”, której inicjatorem jest Instytut 

Pamięci Narodowej. Dzięki pani przewodnik 

Beacie Rydzewskiej młodzież poznała życie 

i  działalność Witolda Pileckiego, obejrzała też 

wystawę plakatów o Witoldzie Pileckim, które 

zostały nagrodzone w  międzynarodowym 

konkursie „Rotmistrz Pilecki - Bohater Niezwyciężony”. 

Z wizytą w „Jatkach” 
 

Wszystkie klasy naszej szkoły odwiedzi-

ły  odnowiony budynek „Jatek”, w którym zwiedzali 

wystawę obrazów wykonanych techniką art-żelu 

autorstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza. 

 

 

Niezapomniany seans „Dywizjonu 303. Historia prawdziwa.” 
  
Wrzesień to  miesiąc w naszej pamięci 

szczególny. W tym roku mogliśmy go uczcić 
wyjątkowo, uczestnictwem w projekcji filmu 
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Film 
odnosi się do  wspaniałej historii lotników 
polskich, którzy w czasie II wojny światowej 
walczyli w szeregach angielskiego RAF-u. 
Ich losy opisał Arkady Fiedler w swojej książce 
„Dywizjon 303”, której swobodną adaptacją 

jest film w reżyserii D. Delica. Młodzież naszej 
szkoły uczestnicząca w  seansie wyszła zachwy-
cona, zwłaszcza scenami walk powietrznych 
i  realizmem opowiedzianej historii.      

     

„POLONIA RESTITUTA” 
W dniu 19 października w miejscowości 

Feliksowo, gm. Brok odbyła się uroczystość z okazji 
założenia Parku edukacyjno-historycznego 
„POLONIA RESTITUTA” dla upamiętnienia 
100- lecia odzyskania przez  Polskę niepodległości.  

http://zsp2.ostrowmaz.pl/index.php?id=102&zoom=231
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W  uroczystości wzięli udział uczniowie naszej szkoły – poczet sztandarowy wraz z  panem 
dyrektorem, Piotrem Siwkiem. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele 
p.w.  św.  Andrzeja w  Broku. Potem odbyła się prelekcja „Fenomen Niepodległej” prof. Krzysztofa 
Jabłonki pracownika Zamku Królewskiego oraz Apel Pamięci z  udziałem Wojska Polskiego przy 
Pomniku Powstańca Styczniowego w Feliksowie. Ostatnim punktem programu było  założenie 
Parku Polonia Restituta oraz sadzenie dębu upamiętniającego 100.  rocznicę odzyskania 
przez  Polskę      Niepodległości.              

Dąb zasadzony przez reprezentację naszej szkoły nosi nr 34. Cała uroczystość była 
niezapomnianą lekcją patriotyzmu.                        
 

"Rotmistrz Pilecki - Ofiarowanie" 
W dniu 19 września 2018 roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.  Trębickiego 

uczniowie klasy III gimnazjum oraz klasy VIII, wraz 
z  ogromną rzeszą młodzieży z innych szkół powiatu 
ostrowskiego i nie tylko, mogli zobaczyć dramat 
historyczny "Rotmistrz Pilecki - Ofiarowanie" 
w  reżyserii Sławomira Konarzewskiego. 

Spektakl w wykonaniu Ostrowskiej Grupy 
Teatralnej „Rzeczpospolita Apostolska” powstał, aby 
uczcić pamięć rtm. Pileckiego. Widowisko, którego 
premiera odbyła się 70 lat po śmierci Pileckiego, 
zostało oparte na  raporcie rotmistrza i przedstawia 
jego pobyt w obozie koncentracyjnym,  walkę 
z  niemieckim okupantem, a następnie proces 
prowadzony przez komunistyczne władze Polski 
Ludowej skazujący go na karę śmierci. W spektaklu 
przedstawiono rtm.  Pileckiego jako zwykłego 
człowieka mierzącego się z ludzkimi emocjami, 
tęsknotą za domem, za  rodziną, wolnością, 

cierpieniem psychicznym i  fizycznym. Widzowie byli pod  wrażeniem heroizmu i  niezłomności 
tytułowego bohatera. Dla młodych ludzi spektakl był bardzo wymowną lekcją historii.  

 

 
 

 

BEZPIECZNA DROGA  DO SZKOŁY  
 

 

W pierwszym tygodniu zajęć lekcyjnych, najmłodsze dzieci naszej szkoły odwiedzili 

funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej: pani naczelnik 

wydziału ruchu drogowego, podinsp.  Ewa Dmochowska i  st.  sierż.  Emilia Podbielska.     
W  klasie odbyło się spotkanie dotyczące bezpiecznego poruszania się po  drogach, zarówno 

w  drodze do  szkoły, jak również ze szkoły do domu. Panie policjantki przypomniały klasie 
pierwszej zasady ruchu drogowego, zasady poruszania się po  jezdni (pieszo i rowerem), 
bezpieczne zachowanie się podczas zabaw na  świeżym  powietrzu. Funkcjonariusze mówili 
także o  tym, jak ważne jest podróżowanie dziecka w  foteliku   samochodowym oraz noszenie    
odblasków. Poruszono również zagadnienie numerów telefonów alarmowych.  
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      Po przypomnieniu zasad bezpieczeństwa    
na  drodze klasa pierwsza ćwiczyła bezpie-

czne  przechodzenie   przez  przejście 
dla  pieszych. Tego  dnia  pierwszaki  
miały też  okazję  obejrzeć  wóz  policy-
jny. Była to pouczająca pogadanka 
połączona z praktyczną nauką podstawo-

wych zasad ruchu drogowego. Takie 
spotkania cieszą się bardzo dużym 

zainteresowaniem wśród dzieci. Przybliżają one  
nie tylko pracę policji,  ale   również   wpływają  

  na ogólny poziom bezpieczeństwa. 

 

Narodowe Czytanie 2018 – „Przedwiośnie” 
 

Dnia 8 września 2018r. nasza szkoła 

wzięła udział w kolejnej już edycji 

Narodowego Czytania. W tym roku 

czytaliśmy „Przedwiośnie” S. Żerom-

skiego. Jest to  dla nas, Polaków, dzieło 

znaczące ze względu na poruszane w  nim 

ważkie problemy budowania naszej 

państwowości. Ważne tym bardziej, 

iż w 2018 r. obchodzimy stulecie odzy-

skania niepodległości. W tym istotnym 

wydarzeniu w naszym mieście, organizo-

wanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną, reprezentowały naszą szkołę uczennice klasy 

III gimnazjum: Amelia Andrzejczyk, Maria Rosińska i Olga Rutkowska. Zaprezentowały się  

ŚWIETNIE. Gratulujemy fantastycznego występu!!! 
 

Przekazanie Insygniów Władzy Uczniowskiej 

20 września odbyła się uroczystość 
Przekazania Insygniów Władzy 
Uczniowskiej. Ustępujący przewo-
dniczący, Kacper Szatanek, podsu-
mował półtoraroczną działalność samo-
rządu. Podziękował dyrekcji szkoły, 
nauczycielom, wychowawcom oraz  kole-
żankom i  kolegom za pomoc, współpracę 
i zaangażowanie we wspólne działania. 
Kacper zwrócił się z  prośbą do nowych 
członków samorządu, aby  motywowali 
swoich kolegów do podejmowania 
działań na  rzecz klasy i  szkoły, godnie 
promowali szkołę w środowisku lokalnym. 
Ustępujący członkowie SU otrzymali z rąk 

Dyrektora Szkoły podziękowania za  owocną pracę.  
W  dalszej części uroczystości odbyło się Przekazanie Sztandaru. Nowa 

przewodnicząca szkoły Amelia Andrzejczyk, przedstawiła skład  samorządu oraz otrzyma- 

fot. Anna Grabowska                                         
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ła od  ustępującego przewodniczącego Kacpra Szatanka „klucz” do bram szkoły jako 
symbol władzy uczniowskiej. 

 

         Spotkanie  integracyjne  

 pierwszaków 

W późne, słoneczne, wrześniowe popo-

łudnie klasa pierwsza wybrała się z  wycho-

wawczynią, p.  A.  Grabowską do  sali zabaw 

w Ostrowi Mazowieckiej. Celem spotkania 

było kształtowanie umiejętności współdzia-

łania w grupie poprzez wspólną zabawę, 

rozwijanie i  doskonalenie sprawności 

ruchowej i  zręczności.  Miłe wrażenie 

zrobiła na nas pani, która przywitała grupę 

i  zapoznała nas z obowiązującymi zasadami. Niezwykłą atrakcją okazało się malowanie twarzy. 

Pojawiły się smoki, koty, wampiry i psy. Dzieciom bardzo podobał się labirynt zjeżdżalni 

i  korytarzy oraz  basen z piłkami. Pierwszaki korzystały z pojazdów, koników, trampolin, huśtawek. 
  

Ciechanowiec… 

26 września uczniowie klas III i IV 

wzięli udział w wycieczce do  Ciecha-

nowca i  Korycin. Naszą wędrówkę 

rozpoczęliśmy od Muzeum Rolnictwa. 

Zwiedziliśmy XIX-wieczny pałac, 

wozownię, wystawę zabytkowych 

maszyn rolniczych, a następnie wiele 

obiektów architektury drewnianej: 

kościół, chaty, spichlerz, żuraw.  

W  jednym z  pomieszczeń zachwy-

ciła nas barwna  kolekcja ponad tysiąca 

pisanek z różnych stron Polski i świata.  Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy, był Zielony 

Zakątek, malowniczo położony pośród pól i lasów Podlasia. Podczas zwiedzania ogrodu 

Botanicznego zdobyliśmy wiedzę o  różnych roślinach leczniczych. Zobaczyliśmy proces tłoczenia 

oleju oraz produkcji ekologicznych herbatek ziołowych. Wzięliśmy 

udział w  zajęciach laboratoryjnych, podczas których obserwowa-

liśmy pod  mikroskopem okazy fauny i flory. Na zakończenie 

mieliśmy możliwość samodzielnego przygotowania herbatki 

wg  własnej receptury.  

Ten dzień był dla nas pouczającą lekcją historii i  przyrody.  
 

                                         „Podniebny spacer” 
 

Dnia 01.10.2018r. klasa VIII aktywnie spędzała czas wolny 

w Parku Linowym w Broku. Wyjazd został zorganizowany 

z okazji Dnia Chłopca. ”Podniebny spacer” obejmujący 

50 przeszkód linowych dostarczył wielu emocji i pozwolił 

pokonać lęk wysokości. Wszyscy uczestnicy przeżyli wspaniałą 

przygodę i z dobrymi humorami wrócili do domu. 

 



12 „Od Kadeta do Adepta”                                     NR 1 (105) 

 

Na przyrodniczym szlaku 
 

3 października klasy II a i II b 

wybrały się na wycieczkę do  Łomży 

i Drozdowa. Pierwszym punktem 

wycieczki był Teatr Lalki i Aktora 

w  Łomży, spektakl pt. „Zaczarowany 

Jeleń”, który został przygotowany 

z okazji 600-lecia nadania praw 

miejskich Łomży. Z teatru dzieci udały 

się na godzinną wizytę w  Papugarni 

ARA, gdzie znajdowało się kilkadziesiąt papug z różnych stron świata. Ptaki można było 

dotykać, głaskać i karmić. Kolejną atrakcją był Park Trampolin JUMP6. Zabawa 

poprzedzona rozgrzewką z instruktorem na trampolinach i w basenie z gąbkami była 

wielką radością dla dzieci. Z parku trampolin wycieczka przejechała do Drozdowa, 

gdzie wzięła udział w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Przyrody. Uczniowie mogli 

podziwiać florę i faunę Kotliny Biebrzańskiej, wystawę akwarystyczną z gatunkami ryb 

z Azji, Ameryki Południowej, Australii i Afryki, a także trofea myśliwskie. W drodze 

powrotnej do szkoły był postój na  wspólny posiłek w McDonald ’s. 

Poznajemy zawody 

W ramach akcji pozna-

jemy ciekawe zawody na-

szych rodziców klasy II b i III 

odbyły wycieczkę do Powia-

towej Komendy Policji 

w Ostrowi Mazowieckiej. 

Pracuje tu tata naszego kolegi 

z II b, pan W.  Duda. 

 Głównym celem wyciecz-

ki było poznanie 

pracy 

policjanta, zwiedzenie posterunku komendy 

i  przypomnienie ważnych zasad bezpie-

czeństwa, to znaczy jak  bezpiecznie 

poruszać się na  drogach, unikać 

kontaktu z  nieznajomymi i kiedy 

możemy używać numeru 112. 

Mieliśmy dużo pytań, na które 

pracownicy policji - pani sierżant 

Marzena Laczkowska i  pan sierżant 

sztabowy Łukasz Kuliś  odpowiadali. 

Obejrzeliśmy też bardzo ciekawy film 

edukacyjny. Na  parkingu policyjnym 

mogliśmy wsiąść do radiowozu.  

Zaprezentowano    nam   też    sygnały     dźwiękowe                 

i  świetlne.  Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. 

fot. Anna Grabowska 
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Następnie udaliśmy się na  wystawę grzybów do  Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej.  Uczniowie zapoznali się z bezpiecznym grzybobraniem, czyli zasadami 

zbierania grzybów. Mogli też rozpoznawać grzyby jadalne i  trujące przez dotyk i węch. Panie 

omówiły również te  grzyby, które powodują choroby drzew. Na  zakończenie dostaliśmy długopisy 

i  materiały edukacyjne. 
                                                                                                                                   

Przyjęcie klasy IV w poczet starszej społeczności uczniowskiej 
 

4 października odbyła się uroczystość 
przyjęcia uczniów klasy czwartej w poczet 
starszej grupy wiekowej. W sali zapanowały 
czasy średniowiecza, w  których jedną z  naj-
ważniejszych ceremonii było pasowanie 
na  rycerza. Ta ważna i  doniosła uroczystość 
oznaczała wejście w wiek dojrzałości, przyjęcia 
na  siebie nowych obowiązków, postępowanie 
zgodnie z kodeksem rycerskim. Był to wielki 
zaszczyt dla  młodego rycerza. Dzisiaj nie ma 
już rycerzy, a  jednak wiele zasad z kodeksu 
rycerskiego nie straciło na znaczeniu i nadal są 

warte naśladowania, np. „Bądź ambitny 
i  podążaj do celu”, Bądź wzorem dla innych”, 
„Nie krzywdź słabszych” itp. 

Uroczystość  poprowadzili:  przewodnicząca  
SU  Amelia  Andrzejczyk  i   Maciej  Anioła, 
przedstawiciel klasy ósmej. Czwartoklasiści  
przeszli  szereg  prób,  tak  jak  kiedyś  prawdziwi 
rycerze i w ten sposób wstąpili w szeregi starszej 
grupy wiekowej. Nad przebiegiem uroczystości 
czuwały p. Elżbieta Duda i p. Monika Kruk. 
Dziękujemy organizatorom, Samorządowi 
Uczniowskiemu,  koleżankom i kolegom z klasy 
ósmej za organizację imprezy. Na koniec 
uroczystości Szymon Sobotka odebrał z rąk przewodniczącej SU Amelii Andrzejczyk certyfikat 
starszeństwa.  

7 medali w Mistrzostwach Miasta w biegach przełajowych 
 

 W słoneczne sobotnie przedpołudnie 6 października 
2018 roku liczna reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła 
w Mistrzostwach Miasta w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych. Wszystkim zawodnikom gratulujemy udanego 
startu. Na szczególne 
uznanie zasługują nasi 
medaliści. W  kategorii 
Dziewczęta (r. 2003 – 
2005) brązowy medal 
wywalczyła uczennica 
klasy VIII Elwira 

Wierzejska, brąz zdobyły również: uczennica klasy VI 
Oliwia Tyl - kategoria Dziewczęta (r. 2006) oraz uczennica 
klasy II B Aleksandra Spinek (Dziewczęta r. 2010). Po 
najwyższe trofeum, czyli złoty medal sięgnęła uczennica 
klasy II B Alicja Malik - kategoria Dziewczęta  (r. 2011). 
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Równie udany start 

mieli chłopcy. Dawid 
Lewandowski uczeń kla-
sy VI zdobył brązowy 
medal w kategorii Chłop-
cy (r. 2006 – 2007). 
W  grupie starszych 
(r. 2003 - 2005) Kacper 
Szatanek był piąty, 
natomiast uczniowie kla-
sy IV Jędrzej Socik 
i  Krystian Borecki kate-

goria Chłopcy (r. 2009) zdobyli odpowiednio srebro i brąz. Drużyny 
chłopców (r. 2006 – 2007) - kl. V – VI  i  (r. 2003 – 2005 ) - kl. VII, VIII 
i  III G. startowały w Mistrzostwach Miasta w Piłce Nożnej Halowej 
19  i  20 października. Obie drużyny zdobyły brązowe medale.  

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy udanego startu w kolejnych sportowych 
rywalizacjach. 

 
 

ŚLUBUJĘ BYĆ  DOBRYM  

POLAKIEM!!! 
  Najmłodsza grupa 22 uczniów 

naszej szkoły oficjalnie została przyjęta 

w szeregi naszej szkolnej społeczności. 

 Dnia 9 października późnym po-

południem pierwszaki ślubowały  

na  sztandar szkoły i zostały pasowane 

przez dyrekcję szkoły na  pełno-

prawnych uczniów.  

Licznie zgromadzeni goście podzi-

wiali dzieci ubrane w stroje galowe 

i charakterystyczne birety z biało-

czerwonym  frędzlem. W tym roku 

uroczystość  miała szczególny charakter, 

gdyż nasza Ojczyzna świętuje 100-lecie 

odzyskania niepodległości. Rangi 

wydarzeniu dodało wprowadzenie 

do sali sztandaru szkoły oraz wspólne 

odśpiewanie hymnu. Tego dnia 

zaszczyciła nas swoją obecnością 

Sekretarz Miasta Ostrów Maz., pani 

Bożena Szostak. Podziw  budziła dekoracja 

sali gimnastycznej przygotowana przez rodziców klasy I. Scenariusz uroczystości  przygotowała 

wychowawczyni  klasy - Anna Grabowska. Dyrektor, goście, rodzice, wychowawcy, uczniowie 

i  pierwszaki  zostali  gorąco przywitani przez wychowawcę klasy. Następnie pierwszaki musiały 

wykazać się  pewną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w  pierwszym miesiącu  nauki. Przed całą  

szkołą  i  w  obecności  pocztu sztandarowego  dzieci  odważnie złożyły ślubowanie. 
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Przysięgały być dobrym Polakiem, obiecały pilnie się uczyć i bronić dobrego imienia szkoły. 

Zwieńczeniem uroczystości było pasowanie na ucznia, którego to aktu  dokonał pan dyr., P. Siwek. 

Na pamiątkę tej uroczystość uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i  pamiątkowe dyplomy 

pasowania na ucznia. 

Życzymy wszystkim pierwszakom wspaniałych chwil spędzonych w szkolnych murach naszej 

„Czwórki”. Oby był to dla nich najszczęśliwszy czas w życiu. 
 

                                             „Z podwórka na bieżnię” 

 

W środę 10 października 2018 roku uczniowie klas IV – VI naszej szkoły udali się do hali 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Warchalskiego, 

aby wziąć udział w projekcie edukacyjnym  „Z podwórka 

na  bieżnię” realizowanym pod  patronatem Ministerstwa 

Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

W pierwszej części spotkania uczniowie obejrzeli film 

oraz  prezentację o najważniejszych wydarzeniach i  sukce-

sach gwiazd sportu w lekkiej atletyce. Następnie wzięli udział 

w  konkursie z nagrodami dotyczącym wiedzy o tej dyscyplinie 

sportu. 

W dalszej części spotkania uczniowie mieli możliwość 

odbycia treningu z byłymi zawodnikami reprezentacji Polski 

w  LA – Sebastianem Chmarą i Pawłem Januszewskim. 

Na   zakończenie projektu uczniowie wzięli udział w rywalizacji 

szkół w biegu sztafetowym.  

Z imprezy wszyscy wrócili jako wygrani z pamiątkowymi medalami i upominkami 

od  organizatora spotkania.  

 

                                                                              ”Za trud, za pracę, za serce…” 

 14 października to szczególny dzień - święto polskiej 
szkoły, święto uczniów i nauczycieli, pracowników 
administracji i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują. 
Dzień Edukacji Narodowej jest szczególnie ważny 
dla  nas wszystkich, gdyż przypomina wielką dumę 
Polaków: powołaną przez Sejm w 1773 r. Komisję 
Edukacji Narodów Korony Polskiej i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Był to pierwszy urząd 
wychowania w  Polsce. W piątek 12 października 
w  szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej powszechnie zwanym Dniem Nauczyciela. 
Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy obsługi, emerytowany wieloletni dyrektor szkoły, 
pan Jan Walczak, przedstawiciel Rady Rodziców pan Andrzej Prusaczyk oraz uczniowie. 
Prowadzący uroczystość – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Amelia Andrzejczyk 
i  przedstawiciel klas młodszych Nikodem Frączyk, podkreślili, jak ważną rolę w ich życiu odgrywają 
Nauczyciele i  Wychowawcy: „Dorośli zawsze podkreślają, że my, młodzież, jesteśmy przyszłością 
narodu. Mają rację - mamy siłę i ochotę, aby zmierzyć się z trudnościami. Chcemy pójść w ślady 
najszlachetniejszych i najmądrzejszych Polaków, więc potrzebne są nam ćwiczenia woli, nawyki 
ciągłego uczenia   się,  pomagania  innym.  Nie  mamy  doświadczenia, ale  wierzymy,  że  z  Waszą  
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Pomocą, Nauczyciele i Wychowawcy, możemy góry przenosić. Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni 

z  nas ludzi szlachetnych i mądrych. Wspólnie postaramy się stworzyć coś dobrego. Dzięki Wam, 
kochani nasi, Nauczyciele poniesiemy idee KEN w następne pokolenia”. Prowadzący uroczystość 
w  imieniu całej społeczności uczniowskiej podziękowali nauczycielom  za trud, za pracę, za  serce 
włożone w edukację i wychowanie. Swoją wdzięczność wyrazili poprzez program artystyczny 
zabarwiony dużą dawką humoru. Odtworzyli  -  słowem, gestem i piosenką  -  klimat szkolnego 
życia. Swoimi występami dostarczyli zebranym gościom wielu wrażeń wizualnych i  muzycznych.  

W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazał nauczycielom i pracownikom 
dyrektor szkoły, pan Piotr Siwek. W swoim przemówieniu pan dyrektor zaznaczył, że  wszyscy, 
którzy szkołę tworzą: nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz  uczniowie mają 
wpływ na  panujący w niej klimat i relacje. Podziękował wszystkim za  zaangażowanie i ogromny 
wkład pracy na rzecz szkoły, a wyróżniającym się pracownikom wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły. 

Popłynęło również wiele ciepłych i miłych słów w kierunku naszych nauczycieli od  p.  Andrzeja 
Prusaczyka, przedstawiciela Rady Rodziców, który w imieniu rodziców wyraził wdzięczność 
za  codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków.  

Akademia została przygotowana pod kierunkiem p. Barbary Gołębiewskiej, p.  Moniki Kruk, 
p.  Małgorzaty Padzik i p. Moniki Tyszki. 

 

Klasa pierwsza w Alei Pomników 

Dnia 17 października klasa pierwsza wraz  z  wycho-

wawczynią A. Grabowską wybrała się na  jesienno-

patriotyczną wycieczkę. W Komorowie dzieci obejrzały 

odrestaurowane pomniki w Alei Pomników. Celem 

wycieczki było kształtowanie postaw patriotycznych 

i  poznanie miejsc pamięci w okolicy naszej 

szkoły. Wychowawczyni przedstawiła im fragmenty 

historii Polski. Uczniowie wysłuchali krótkiej informacji 

o  Szkole Podchorążych Piechoty i obejrzeli pomniki 

dowódców Powstania Listopadowego: gen. J. Dwernic-

kiego, gen. J. Chłopickiego, gen. J.  Sowińskiego, gen. I. Prądzyńskiego, gen.  W.  Chrzanowskiego, 

gen. J. Bema i majora W.  Łukasińskiego. W samym centrum alei, na cokole stoi pomnik Piotra 

Wysockiego. Było to jedno  z działań, które podjęła klasa w związku z obchodami 100.  Rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 „Zemsta” w  Białymstoku 

 

W dniu 17 października klasa VII, pod opieką 

Agnieszki Drużyńskiej oraz Zofii Studnickiej, 

wyjechała na  wycieczkę do  stolicy Podlasia – 

Białegostoku, aby  w  tamtejszym Teatrze 

Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki obejrzeć 

spektakl „Zemsta” autorstwa Aleksandra Fredry. 

Mimo, iż  pierwsza zapowiedź spikera informująca, 

że  przedstawienie zostaje odwołane z powodu 

nieobecności aktorów, wywołała lekki szok  inscenizacja 

komedii A. Fredry przykuła uwagę młodych widzów na  całe półtorej godziny. Na  scenie królowały 

panie, gdyż wszystkie role (poza Wacławem) grały kobiety. Trzeba przyznać, że spisały się 

świetnie, zwłaszcza odtwórczyni roli Papkina.  
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Po spektaklu pojechaliśmy do  Supraśla – niezwykle klimatycznego 

miasteczka leżącego kilkanaście kilometrów za  Białymstokiem z  pięknym 

Monastyrem.    

W  kompleksie budynków 

klasztornych znajduje się 

unikatowe Muzeum Ikon, 

które zwiedzaliśmy, słuchając 

opowieści pani przewodnik. 

Następnie sami spróbowaliśmy 

swoich sił w „pisaniu ikony”, uczestnicząc 

w  warsztatach specjalnie dla nas przygotowanych. 

Każdy miał do dyspozycji własną deseczkę 

oraz  zestaw farb temperowych. Wszyscy z zapałem i w skupieniu pracowali nad stworzeniem 

pierwszej własnej ikony. Warsztaty dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń, przybliżyły trudną 

i  pracochłonną technikę tworzenia dzieł o charakterze religijnym.  

A na koniec wycieczki, jakżeby inaczej…,  wizyta w McDonald ’s. Po wrażeniach teatralnych 

oraz muzealnych burgery, nuggetsy i napoje smakowały wyśmienicie.  
                                    

 Montaż słowno – muzyczny 

  „Pamiętamy” 
22 października Kościół Katolicki, w  kalen-

darzu liturgicznym, wspomina św. Jan Pawła 

II. Ten  wyjątkowy i wielki Polak jest naszą  

chlubą.  Wiele Mu zawdzięczamy, dlatego co 

roku staramy się, aby pamięć o Nim była wciąż 

żywa. Tradycyjnie też,  nasza szkoła się do tego 

przyczynia, wystawiając przedstawienia poświę-

cone Janowi Pawłowi II. 

  W tym roku, właśnie 22 października, 

uczniowie klasy V b i szkolny chór, pod opieką 

Małgorzaty Padzik, przygotowali montaż słowno – muzyczny pod tytułem: „Pamiętamy”. 

Wystawiony on został w kościele garnizonowym o godz. 17:30. W  scenografii kościoła program 

miał szczególny wydźwięk. Wieczorna atmosfera sprzyjała refleksji, a piosenki, jak zwykle 

wzruszały widzów. Ks. Dariusz wcielił się w rolę Papieża i  przypomniał kilka Jego ważnych słów. 

Przedstawienie zakończyliśmy wspólnym śpiewem „Barki” – ulubionej piosenki naszego Świętego.    
 

                            „Kolorowe wierszyki” 
24 października 2018 r.  w naszej szkole  

odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu 

recytatorskiego „Kolorowe wierszyki”, 

który  stanowił eliminacje do wojewódzkiego 

konkursu „Warszawska syrenka”.               

Celem imprezy była popularyzacja twórczości 

polskich poetów, kształtowanie wrażliwości  

na piękno i bogactwo języka literackiego. 

Organizatorami tegorocznego przedsięwzięcia, 

które zawsze cieszy się ogromną popularnością 

wśród uczniów byli:  p.  Bożena Milewska, p. Marta Rogalska. Uczniowie szkoły podstawowej  

recytowali wybrane utwory polskich poetów. Publiczność  nagrodziła gromkimi brawami  

wszystkich    uczestników.   Młodych    artystów   oceniała    komisja   w   składzie:  p.  Agnieszka  
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Drużyńska, p. Anna Serowiecka, p. Katarzyna Stankiewicz oraz  przedstawiciel Samorządu 

Szkolnego – Amelia Andrzejczyk.  

Jury zadecydowało, że w miejskim etapie konkursu ,, Warszawska Syrenka” naszą szkołę będą 

reprezentować: Kacper Zęgota -  klasa  I, Malwina Ratyńska– klasa II a, Nikodem Frączyk – klasa 

II b, Zosia Pieńkowska  –  klasa III, a klasy IV- VIII: I miejsce  Natalia Kunka  –  klasa Vb, 

II miejsce   Sandra Soliwoda  -  klasa V a, III miejsce Jakub Bloch  -  klasa VI. 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!  
 

                ,,Z wizytą na Olimpie" 

 

,,Z wizytą na Olimpie"- taką nazwę 

nosił projekt edukacyjny realizowany 

na  zajęciach języka polskiego w klasie 5A 

od  25 września do 25 października 

2018  roku pod kierunkiem nauczyciela 

języka polskiego pani Katarzyny 

Stankiewicz oraz  nauczyciela biblioteki, 

pani Bożeny Milewskiej. 

Projekt ten miał na celu upowsze-

chnienie wiedzy o mitologii, w szczegól-

ności: dostarczenie uczniom wiedzy 

na  temat mitologii, zapoznanie uczniów 

z  treścią mitów, rozwijanie zainteresowań, 

bogacenie słownictwa, kształtowanie umiejętności wyjaśniania związków frazeologicznych, 

doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat oraz doskonalenie 

umiejętności pracy w zespole. 

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podeszli do projektu i wykonywali poszczególne 

zadania. Pierwszym etapem było przeprowadzenie cyklu lekcji zapoznających uczniów 

z  treścią mitów i rolą, jaką pełnią w naszej kulturze. Poznawali bogów i historie z nimi 

związane.  Uczniowie samodzielnie przygotowywali teczki tematyczne czyli tzw.  lapbooki 

prezentujące daną postać mitologiczną. W kolejnych etapach wykazali się ogromną 

pomysłowością i starannością w wykonywaniu zadań oraz  dużą wiedzą z  zakresu mitologii. 

Pisali list Amfitryty do ojca Okeanosa, rysowali komiks o  przygodzie Faetona-syna Heliosa, 

wymyślali trzynastą pracę Heraklesa i  uczestniczyli w rozprawie sądowej Syzyfa. 

Efektem podsumowującym projekt był wizyta na Olimpie. 25 października  uczniowie 

przebierali się za bogów i boginie greckie. Podczas uczty greckiej odbywającej się 

na  Olimpie, którym na dwie godziny stała się sala nr 11, można było spotkać bogów, boginie 

i herosów zamieszkujących Olimp.  

Ciekawe i pełne emocji autoprezentacje przeniosły wszystkich w starożytny świat. 

Praca nad realizacją projektu dała uczniom wiele radości i satysfakcji. Mogli przede 

wszystkim wykazać się zdolnościami literackimi i plastycznymi, a także umiejętnością 

wyszukiwania i selekcją informacji. Prezentacja przygotowanych informacji pokazała, 

że  uczniowie potrafią rzetelnie i profesjonalnie zaprezentować efekty swojej pracy. 

Podczas przygotowywania swoich lapbooków uczniowie korzystali z  zasobów biblioteki 

szkolnej, wzbogaconej niedawno tytułami zakupionymi w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa. 
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 „Czarna komedia” 
 

25 października klasy siódma, ósma i trzecia gimnazjum wraz z rodzicami i  wychowawcami 

pojechały do Teatru Kamienica na sztukę pt. „Czarna komedia”. Spektakl dostarczył nam sporej 

dawki czarnego humoru,  przez co wywoływał uśmiech na twarzach publiczności. Wszyscy 

oglądaliśmy go z zainteresowaniem i wyczekiwaliśmy niecierpliwie na dalsze losy bohaterów.   

Pracę aktorów nagrodziliśmy gromkimi brawami. W drodze powrotnej zajechaliśmy na szybki 

posiłek do Mc Donalds. Wycieczka bardzo nam się podobała. 
                                                                                                                 Natalia i Julka, kl. III Gim. 

 

„Nie liczy się to, ile posiadasz, 

 ale ile dajesz innym 

 i jak się z nimi dzielisz…” 

 

Od 2015 r. nasza szkoła współpracuje z Fundacją Świętego 

Mikołaja, która realizuje program „Stypendia Świętego 

Mikołaja”. Koordynatorami fundacji w szkole są pani 

Monika Kruk i pani Sylwia Suchta. Celem programu jest 

finansowa pomoc uczniom osiągającym bardzo dobre i dobre 

wyniki w nauce, a ich postawa życiowa i działania na rzecz 

środowiska lokalnego zasługują na wy-

różnienie i docenienie. Wolontariusze 

szkolnej fundacji oraz rodzice podejmują 

się wszelkich działań (kiermasze, kwesty, 

sprzedaż cegiełek), aby uczniom naszej 

szkoły ufundować stypendia.  Do tej pory 

dziewięciu uczniów otrzymało 

całoroczne stypendia, aby mo-

gli rozwijać swoje pasje 

i  zainteresowania.      
 

 

Z piosenką i uśmiechem na ustach 

 

Wszystkie uroczystości w naszej szkole 
oprawia śpiewem i muzyką szkolny 
chór. Na  dzień dzisiejszy jest nas 
19  dziewcząt i  1  „rodzynek” – Dawid. 
Staramy się, aby nasze piosenki były 
wykonywane starannie, dlatego co ty-
dzień spotykamy się na  próbach. 
Zawsze dopisuje nam humor. Chcemy 
zarazić naszą radością wszystkich 
wokoło, a piosenki nie „schodzą” nam 

z  ust. 
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Z lekturą za pan brat 

W ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteka szkolna otrzymała 

dotację na zakup nowości wydawniczych. 

Program ten  przewiduje rozwijanie zainte-

resowań uczniów przez promowanie i  wspieranie 

rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  

Po konsultacjach z uczniami i  rodzicami  

zakupiono ok.  800 książek. To  wzbogaciło 

szkolny księgozbiór. Pojawiła się bogata 

i  atrakcyjna oferta,  zakupiono książki cieszące 

się zainteresowaniem czytelników. 

                                          
 

„Horyzont” idzie do przodu! 

    Drużyna harcerska przy Szkole Podstawowej 

nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej 3  września 

br. zamknęła swój okres próbny z  wynikiem 

pozytywnym i stała się już oficjalnie – 

40  Ostrowską Wielopoziomową Drużyną Har-

cerską „Horyzont”.  

Harcerstwo powróciło do ostrowskiej 

„Czwórki” w lutym 2018 r. po ponad 25 latach 

nieobecności. Wtedy okres próbny rozpoczęła 

drużyna utworzona przez wędrowników 

wywodzących się z 29 DH „Pogodni”, na czele 

z  pwd. Bartoszem Jarym. Opiekunem drużyny 

z  ramienia szkoły jest p.  Sylwia Suchta. 2 lutego, 

podczas zbiórki naborowej, swoją harcerską przygodę  

rozpoczęło 40 uczniów. 

Pierwsze miesiące  działalności drużyna poświęciła spełnianiu wytycznych ZHP. Odbywały się 

regularne zbiórki. Drużyna uczestniczyła także w Rajdzie św. Jerzego, w obchodach rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święcie Szkoły i Święcie Pułku, a także w Godzinie „W” 

na  ostrowskim cmentarzu. W sierpniu do Komendy Hufca Wyszków dotarł raport z okresu 

próbnego drużyny.  „Horyzont” nie spoczął jednak na laurach.  We wrześniu braliśmy udział 

w  obchodach rocznicy Akcji „Burza” w Puszczy Białej, w  Pecynce oraz 50.  Rajdzie Pamięci 

Września 39’ w Wiźnie.  

Na naszych zbiórkach uczymy się, integrujemy się z innymi środowiskami harcerskimi, 

poznajemy otaczający nas świat. Pamiętamy o bohaterach historii poprzez aktywny udział w  życiu 

patriotycznym miasta i powiatu, a przede wszystkim wychowujemy – w miłości do  ojczyzny, 

przyrody i Boga.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

WYDAWCA: SAMORZĄD 

UCZNIOWSKI 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

                 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej 

 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 
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PIECHOTY 1 
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