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BURMISTRZ INFORMUJE
WSPARCIE DLA GMINY
Laboratoria Przyszłości
11 kwietnia 2022 r. Burmistrz Kałuszyna Pan Arka-
diusz Czyżewski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kałuszynie Pan Marek Pachnik wzięli udział w spo-
tkaniu podsumowującym pierwszą edycję rządowego 
programu Laboratoria Przyszłości. Celem inicjatywy 
Laboratoriów Przyszłości jest wsparcie szkół podsta-
wowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji 
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, techno-
logia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Spotkanie 
odbyło się pod honorowym patronatem Posła na 
Sejm RP Pana Daniela Milewskiego. Gośćmi spotka-
nia były także Pani Maria Koc – Senator RP, Pani Ju-
styna Orłowska – Dyrektor Programu GovTech i peł-
nomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. transformacji 
cyfrowej. Delegacja Kałuszyna odebrała symboliczny 
czek o wartości 150.300,00 zł. Pomoce dydaktyczne 
zakupione w ramach realizacji programu, zwłaszcza 
do pracowni biologicznej, chemicznej i historycz-
nej stwarzają nowoczesne przestrzenie edukacyjne,  

w pracowniach odbywają się atrakcyjne i interesują-
ce zajęcia, różnorodność narzędzi pozwala uczniom 
rozwijać myślenie technologiczne i odkrywać nowe 
talenty.

oprac. A. Dworzyńska

Wsparcie z Programu Rządowy 
Fundusz Polski Ład
W związku ze złożonym w dniu 28.02.2022 r. wnio-
skiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fun-
dusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
w dniu 30.05.2022 r. Gmina Kałuszyn otrzymała 
wstępną promesę do kwoty 6.640.000,00 zł. z Banku 
Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na reali-
zację Inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Leonów i Ryczołek wraz z oczysz-
czalnią ścieków. 
Przewidywany całkowity koszt realizacji ww. inwesty-
cji wyniesie ok. 6.990.000,00 zł. 
Przewidywany termin realizacji zadania to czerwiec 
2025 roku.

oprac. A. Dworzyńska

Podpisanie umów
3 czerwca 2022 r. na rynku w Jeruzalu miało miej-
sce uroczyste podpisanie umów na wsparcie zadań 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw „Mazowsze dla sołectw 2022” oraz Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian 
Klimatu „Mazowsze dla klimatu 2022” i „Mazow-
sze dla czystego powietrza 2022” z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, na które Gmina Kałuszyn 
otrzymała dotację o łącznej wysokości 210.023,00 zł.
Z ramienia Gminy Kałuszyn umowę podpisał Arka-
diusz Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna przy kontrasy-
gnacie Marii Bugno – Skarbnika Miejskiego z ramie-

nia Urzędu Marszałkowskiego podpisywały członkinie 
Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Janina 
Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc. 

Gmina Kałuszyn otrzymała 50.000,00 zł na realizację 
następujących zadań w ramach programu „Mazow-
sze dla sołectw 2022”: „Wymiana oświetlenia uliczne-
go we wsi Szembory na energooszczędne”.
„Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Chrościce na 
energooszczędne”.
„Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Stare Groszki 
na energooszczędne”.
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XXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej 
w Kałuszynie
Dnia 20 kwietnia 2022 r. odbyła się XXIX zwyczaj-
na Sesja Rady Miejskiej w Kałuszynie, której tema-
tem była: „Ocena zasobów pomocy społecznej” oraz 
„Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 
Kałuszyn w 2021 r.”
Ponadto Rada podjęła uchwały dotyczące następują-

cych spraw:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2022-2035,
- zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
- upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kałuszynie do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej,
- zmiany uchwały nr XXVIII/264/2022 z dnia 25 lutego 
2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Nr 3 (112) maj-czerwiec  2022

„Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Abramy na 
energooszczędne”.
„Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gołębiówka”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał 
także Gminie Kałuszyn pomoc finansową dla projek-
tów związanych z adaptacją do zmian klimatu w pro-
gramie „Mazowsze dla klimatu 2022” w wysokości 
98.523,00 zł polegającego na wymianie oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne w południowej części 
Kałuszyna, przewidywany całkowity koszt 197.046,00
zł oraz „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”  
w wysokości 61.500,00 zł. Planowane zadanie po-
legać ma na opracowaniu dokumentacji projekto-

wo-kosztorysowej na modernizacje dwóch kotłowni  
w Kałuszynie przy ul. Polnej i ul. Zamojskiej obejmu-
jącej wymianę kotłów węglowych na gazowe i podłą-
czenie budynków kotłowni do sieci gazowej, całkowi-
ty koszt zadania 123.000,00 zł.

oprac. A. Dworzyńska

Modułowy tor rowerowy
24 maja 2022 r. Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego podjął uchwa-

łę nr 68/2022 w sprawie 
przyznania pomocy 
finansowej z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w 
ramach programu „Mazowsze dla 
sportu 2022” w wysokości 

290.000,00 zł przeznaczonego na 
realizację zadania pn. „Budowa 
modułowego toru rowerowego 
- pumptrack w Kałuszynie”. Przy 
czym całkowity koszt zadania wy-
niesie około 399.990,00 zł.

Przebudowa drogi
14 czerwca 2022 r. Gmina Kałuszyn 
zgodnie z uchwałą nr 956/329/22 
Zarządu Województwa Mazowiec-

kiego otrzymała dotację w wyso-
kości 84.000,00 zł ze środków 
budżetu Województwa Mazowiec-
kiego z przeznaczeniem na reali-
zację przedsięwzięcia pn. „Prze-
budowa drogi zapewniającej 
dojazd do gruntów rolnych wsi 

Żebrówka, gm. Kałuszyn”. Prze-
widywany całkowity koszt realiza-
cji ww. zadania wynosi 168.085,28 
zł, udział własny w realizacji przed-
sięwzięcia wynosi 84.085,28 zł.

oprac. A. Dworzyńska

Posiedzenie Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego
W dniu 31 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Kału-
szynie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia 
było przedstawienie zagrożeń dla mieszkańców gmi-
ny Kałuszyn wynikających z nielegalnego składowa-
nia odpadów chemicznych w miejscowości Ryczołek 
oraz trudności w usunięciu składowiska.
W posiedzeniu udział wzięli: Sylwester Dąbrowski 
– I Wicewojewoda Mazowiecki, Antoni Jan Tarczyń-
ski – Starosta Miński, Witold Kikolski – Wicestarosta 

Miński, Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna, 
Tomasz Górny – Naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych w Mińsku Mazo-
wieckim, Adam Kulma – Kierownik Rejonu GDDKiA, 
st. bryg. Krzysztof Komorowski – Komendant Powia-
towy PSP w Mińsku Mazowieckim, bryg. Artur Zalew-
ski – Dowódca JRG PSP w Mińsku Mazowieckim, insp. 
Sławomir Rogowski – Komendant Powiatowy Policji  
w Mińsku Mazowieckim, Marta Wojtaczka – Kierow-
nik Działu Inspekcji, Delegatura WIOŚ w Mińsku Ma-
zowieckim, Małgorzata First – p.o. Kierownika Dele-
gatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim.

oprac. E. Jasińska

RADA MIEJSKA



Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.,
- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieru-
chomości gminnej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości grun-
towej położonej w Olszewicach gm. Kałuszyn,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miej-

scowości Gołębiówka,
- przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Ka-
łuszynie,
- wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonal-
nie wykorzystywanego do kąpieli.

oprac. K. Strupiechowska

Z ŻYCIA GMINY
W hołdzie Ofiarom 
Katastrofy Smoleńskiej
10 kwietnia 2022 roku dla upamiętnienia 96 ofiar katastrofy 
lotniczej zostały złożone kwiaty przy obelisku znajdującym 
się przy kościele parafialnym. W uroczystościach uczestni-
czyli: Burmistrz Kałuszyna p. Arkadiusz Czyżewski, proboszcz 
Parafii pw. WNMP w Kałuszynie ksiądz Jerzy Skłucki.

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej 
w Kałuszynie
Dnia 23 czerwca 2022 roku odbyła się sesja absolu-
toryjna Rady Miejskiej w Kałuszynie. Obrady odbyły 
się w sali widowiskowej Domu Kultury w Kałuszy-
nie. Porządek obrad zawierał między innymi debatę 
nad Raportem o stanie Gminy Kałuszyn za 2021 rok, 
głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Burmistrzowi Kałuszyna, przedstawienie rocznego 
sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu za 2021 r., głosowanie 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Kałuszyn za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w spra-
wie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kałuszyna.
Rada Miejska w Kałuszynie w pełnym ustawowym 
składzie jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Kału-
szyna Panu Arkadiuszowi Czyżewskiemu wotum za-
ufania, zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe 
gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2021 rok oraz udzieliła absolutorium, podejmując 
stosowne uchwały. Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz 
Czyżewski podziękował za wotum zaufania, otrzyma-
ne absolutorium. Podkreślił w swoim wystąpieniu, że 
wykonanie budżetu i realizacja zaplanowanych zadań 
to zasługa dobrej współpracy z Radą Miejską i Soł-
tysami. To również efekt pracy pracowników urzędu 
oraz jednostek organizacyjnych gminy. Przewod-
niczący Rady Pan Bogusław Michalczyk wraz z rad-
nymi złożył serdeczne podziękowania za wykonaną 
pracę Panu Burmistrzowi również kierownicy jedno-
stek organizacyjnych Gminy i Sołtysi złożyli gratula-
cje i życzenia dalszych osiągnięć w realizacji planów  
związanych z pełnioną funkcją Burmistrza Kałuszyna 
jak również osobistych. Zgodnie z porządkiem ob-
rad Rada podjęła uchwały dotyczące: zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 oraz 

zmian w budżecie gminy na 2022 r., ustalenia opłat 
za pobyt dziecka w Żłobku i za wyżywienie oraz wa-
runków zwolnienia od ponoszenia opłat; w sprawie 
zmiany uchwał Rady Miejskiej nr XXVIII/260/2022 i nr 
XXIX/274/2022. Z treścią wszystkich podjętych uchwał 
można zapoznać się na stronie: 
http://www.umgkaluszyn.bip.org.pl/.
Podczas Sesji Burmistrz oraz Radni RM podzięko-
wali Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kałuszynie za dotychczasową pracę i współpracę. 
Pani Grażyna Chybicka wystąpiła z wnioskiem o roz-
wiązanie umowy o pracę z końcem lipca w związku 
z zamiarem przejścia na emeryturę. Na sesję zosta-
ła zaproszona uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej  
w Kałuszynie Justyna Witon i zaprezentowała projekt 
z zakresu chemii „Ekokosmetyki sposobem dbania  
o ciało, środowisko i gospodarstwo domowe”, na 
który otrzymała stypendium Marszałka Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego programu 
stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnio-
nych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Uczennica 
realizowała projekt pod opieką nauczyciela chemii – 
Pani Krystyny Raczyńskiej.

oprac. H. Sęktas
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Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla 
uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez 
NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku 
Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień Pamięci obchodzony 
jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 
roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów 
oficerów Wojska Polskiego. W Parku Miejskim gdzie 
znajdują się tzw. Dęby Katyńskie władze miasta wraz z 
wychowawcami i uczniami szkoły podstawowej uczci-
li tę rocznicę minutą ciszy oraz zapaleniem zniczy.

oprac. H. Sęktas

Mistrzynie Wiedzy o Wiejskim 
Gospodarstwie Domowym 
i Przedsiębiorczości
21 kwietnia 2022 r. w Domu Kultu-
ry w Kałuszynie odbyła się Gmin-
na Olimpiada Wiedzy o Wiej-
skim Gospodarstwie Domowym 
i Przedsiębiorczości. Organizato-
rem Olimpiady był Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie Oddział Siedlce, koor-
dynatorem był Pan Jerzy Grabow-
ski – doradca rolnośrodowiskowy 
Powiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Mińsku Mazo-
wieckim, współpracujący z Gminą 
Kałuszyn. W olimpiadzie wzięło 
udział 37 uczestników. Uczestni-
cy rozwiązywali test zawierający 
40 pytań z zakresu obejmującego 
tematy niezbędne w racjonalnym 
prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego. Prace oceniała komisja, 
której przewodniczyła Pani Anna 
Matyszczak z MODR Oddział  
w Siedlcach. Najwięcej punktów 

uzyskała i zajęła I miejsce Pani 
Agnieszka Friedek z Falbogów, II 
miejsce zdobyła Pani Maria Beata 
Gadomska z Zimnowody, III miej-
sce zajęła Pani Zofia Abramowska 
z Wąsów. Pan Arkadiusz Czyżewski 
– Burmistrz Kałuszyna gratulując 
zwyciężczyniom wręczył dyplo-
my i nagrody ufundowane przez 
samorząd Gminy Kałuszyn. Pozo-
stali uczestnicy otrzymali nagrody 
pocieszenia. Laureatki Olimpiady 
będą reprezentować Gminę Kału-
szyn na eliminacjach powiatowych. 

Spotkanie uświetnił występ ama-
torskiego Zespołu Międzypoko-
leniowego „Razem”, działającego 
przy Domu Kultury w Kałuszynie. 
Olimpiada organizowana od wie-
lu lat, spotyka się z dużym zain-
teresowaniem w środowisku, jest 
doskonałą okazją do integracji, 
wymiany doświadczeń. Tegorocz-
ną Olimpiadę zakończyła degusta-
cją potraw przygotowanych przez 
uczestniczki.

oprac. H. Sęktas

Spotkanie informacyjne
29.04.2022 r. dzięki zaproszeniu Burmistrza 
Kałuszyna Arkadiusza Czyżewskiego w Domu 
Kultury w Kałuszynie odbyło się 18. spotka-
nie informacyjne pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Mińsku Maz. z Obywatelami 
Ukrainy mieszkającymi w Powiecie Mińskim. 
Zostały na nim przekazane informacje na te-
mat lokalnego rynku i ofert pracy, sposo-
bu wypełniania dokumentów aplikacyjnych  
i usług aktywizacji zawodowej. 
Spotkanie prowadziła Pani Anna Laskowska 
– Dyrektor PUP z Panem Mikołajem Jurkowskim – 
tłumaczem. Wzięli w nim udział także Pan Arkadiusz 
Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna, Pani Henryka Sęk-

tas – Zastępca Burmistrza, Pani Grażyna Chybicka – 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, asp. Piotr Ga-
ładyk – Kierownik Posterunku Policji w Kałuszynie.
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Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja
Tegoroczne obchody 231. rocznicy Uchwalenia Kon-
stytucji Trzeciego Maja rozpoczęła Msza Św. w inten-
cji Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Kałuszynie. W tym dniu modlono 
się również za wszystkich strażaków w przededniu 
ich patronalnego święta – św. Floriana. W ten sposób 
wyrażano wdzięczność i uznanie wszystkim druhom 
Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy niosą bez-
cenną pomoc mieszkańcom w chwilach zagrożenia 
zdrowia i życia. W uroczystości wzięły udział poczty 
sztandarowe, władze samorządowe na czele z Burmi-
strzem Kałuszyna Panem Arkadiuszem Czyżewskim  
i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kałuszynie Pa-
nem Bogusławem Michalczykiem, delegacje jedno-
stek organizacyjnych gminy, strażaków-ochotników, 
organizacji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy 
miasta i gminy. Po Mszy Św. uczestnicy obchodów 
w asyście Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II  przeszli 
na Plac Kilińskiego, gdzie wspólnie odśpiewali hymn 
państwowy i złożyli kwiaty pod pomnikiem „Bojowni-
kom o Niepodległość”.
Na dalszą część uroczystości zgromadzeni przeszli 
ul. Warszawską do Domu Kultury. Kolejnym punk-

tem programu było wystąpienie Burmistrza Kału-
szyna Pana Arkadiusza Czyżewskiego. Pan Burmistrz 
w swoim wystąpieniu przybliżył genezę uchwalenia 
Konstytucji Majowej i wagę jej ustanowienia po czasy 
współczesne. Tegoroczne obchody uświetniły wystę-
py artystyczne dzieci i młodzieży ze Szkoły Podsta-
wowej w Kałuszynie przygotowane pod kierunkiem 
Pani Wandy Stryczyńskiej przy współudziale Pani Te-
resy Kowalskiej i Pani Katarzyny Berskiej oraz koncert 
Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II w Kałuszynie pod ba-
tutą kapelmistrza Pana Rafała Walentka.

oprac. H. Sęktas

Uroczyste odsłonięcie pomnika
11 maja odbyło się uroczyste odsłonięcie po-
mnika ofiar Holocaustu w Kałuszynie. 
W uroczystościach uczestniczyli Ambasador 
Izraela w Polsce Yacov Livne, Naczelny Rabin 
Polski Michael Schudrich, goście z Izraela i Sta-
nów Zjednoczonych, w tym Joseph Gellman, 
Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski, Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie Ma-
rek Pachnik wraz z uczniami klas ósmych oraz 
mieszkańcy miasta.

oprac. H. Sęktas

„Serce dla Ukrainy”
21.05.2022 roku w Muzeum Józefa Piłsudskiego  
w Sulejówku odbyła się gala „Serce dla Ukrainy” 
zorganizowana przez Senator RP Panią Marię Koc  
i Posła na Sejm RP Pana Daniela Milewskiego. Uro-
czystość miała na celu uhonorowanie osób pomaga-
jących uchodźcom i ofiarom wojny w Ukrainie. Na sali 
byli licznie zgromadzeni goście, wolontariusze oraz 
przedstawiciele instytucji z gmin powiatu mińskiego. 
Gminę Kałuszyn reprezentowali Burmistrz Kałuszyna 
Arkadiusz Czyżewski oraz laureaci nagrody. Z rąk par-
lamentarzystów okolicznościowe statuetki odebrali: 
Pani Dorota Pisarczyk – Kierownik SP ZOZ w Kałuszy-
nie, Pani Anna Gójska – przedstawicielka Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kałuszynie, Pan Robert Gałązka – 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie, Pani 
Iwona Sutkowska z Sinołęki oraz Pan Jerzy Mroczek 
z Kałuszyna w imieniu swoim i małżonki Renaty. Wy-

darzenie uświetnił koncert Kameralnego Chóru Poli-
techniki Warszawskiej.
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Pomoc dla Buczy
Gmina Kałuszyn nawiązała kontakt z wicemer miasta 
Bucza k. Kijowa, od której otrzymała dramatyczny list 
o sytuacji mieszkańców w tym dotkniętym przez woj-
nę ukraińskim mieście. W liście zawarto także prośbę 
o pomoc dla miejscowej ludności. Gmina Kałuszyn 
zorganizowała zbiórkę darów, które trafiły bezpo-
średnio na ręce mieszkańców tego ukraińskiego mia-
sta poprzez deputowaną Buczy Katerinę Ukraincewą,
koordynującą pomoc humanitarną. Zebraliśmy ponad 
tonę różnego rodzaju artykułów. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim osobom i firmom oraz instytucjom, 
które tak pięknie odpowiedziały na nasz apel, dając 
wyraz solidarności z narodem ukraińskim. Pani Kate-

rina bardzo dziękuje za wsparcie z Kałuszyna, życząc 
wszystkim mieszkańcom błogosławieństwa i pokoju.

oprac. D. Przybyłko

Koncert w kościele 
parafialnym
Za nami bardzo ważny dzień – 
Dzień Matki. Święto tej, która za-
wsze kocha bezwarunkowo, zawsze 
przygarnie, pomoże, pocieszy. Bo 
przecież „Nie ma jak u mamy...” – 
pisał i śpiewał Wojciech Młynar-
ski. I trudno się z nim nie zgodzić. 
Z tej okazji w niedzielę 29 maja 
2022 r. chór parafialny pod batutą 
Pana Sławomira Strupiechowskie-
go zaprosił mamy, parafian i gości 
na koncert poświęcony mamom 
– Tym, które dały życie i Tej, któ-
ra urodziła Chrystusa. W montażu 
słowno-muzycznym pojawiły się 
najpiękniejsze wiersze i piosenki 
dla mamy i o mamie. Przeplatały 
się wątki naszych ziemskich mam 
i postać Matki Bożej. Kilka utwo-
rów chór wykonał wspólnie, zaś 
trzy piosenki zaśpiewali soliści: 

pan Marek Mroczek, pan Andrzej 
Wąsowski i pan Sławomir Strupie-
chowski. Na koncercie zgromadzi-
ła się liczna widownia. Wszystkie 
ławki w parafialnym kościele były 
wypełnione. Na twarzach publicz-
ności malowało się wiele emocji 
– od uśmiechu, radości, zadumy, 
przez łzy wzruszenia. Na zakoń-
czenie koncertu chór otrzymał 

liczne oklaski, gratulacje i podzię-
kowania. 
Warto wspomnieć, że był to już 
czwarty koncert parafialnego 
chóru. Wcześniejsze występy to 
koncert papieski, koncert pie-
śni patriotycznych, koncert kolęd  
i ostatni – koncert dla mam.

oprac. I. Borucińska

Zawody Wędkarskie
5 czerwca Gmina Kałuszyn wspól-
nie z Kołem Wędkarskim zorgani-
zowała nad Zalewem Karczunek 
zawody wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka, w których udział wzięło 
22 uczestników. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe medale, a zwycięz-
ca Nikodem Cichocki dodatko-
wo statuetkę oraz Kartę Stałego 
Użytkownika Łowiska. II miejsce 
przypadło w udziale Marcinowi 
Krzemińskiemu, a na najniższym 
stopniu podium stanęła Michalina 
Kopeć. Najmłodsza uczestniczka 
zawodów miała 4 latka. Serdecznie 
gratulujemy!!!

oprac. D. Przybyłko
Autor zdjęcia: Młody Wędkarz
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Festiwal Smaku i Folkloru
5 czerwca nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie po 
raz pierwszy odbył się Festiwal Smaku i Folkloru. Or-
ganizatorami festiwalu byli: Koło Gospodyń Wiejskich 
„Galimatias” w Stojadłach oraz Miasto i Gmina Kału-
szyn, patronat honorowy nad przedsięwzięciem obję-
li parlamentarzyści: Senator RP Pani Maria Koc i Poseł 
RP Pan Daniel Milewski.
Festiwal był okazją do prezentacji dorobku kulturo-
wego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Mińskiego 
– w strefie gastronomicznej można było skosztować 
regionalne potrawy i smakołyki. W ramach imprezy 
zorganizowano też strefy: dla dzieci z dmuchawcami,
naukową z autobusem edukacyjnym Fundacji Łuka-
siewicza z mnóstwem doświadczeń i atrakcji. Wśród 

służb mundurowych, które można było odwiedzić  
w strefie militarnej były m.in.: policja, straż, służba 
więzienna. Warsztaty florystyczne Cuda Wianki przy-
ciągnęły przedstawicielki płci pięknej w różnym wie-
ku. Nie lada atrakcją był pokaz ratownictwa wodnego 
przeprowadzony przez strażaków ochotników z OSP 
Kałuszyn i funkcjonariuszy z Komendy PSP w Miń-
sku Maz. Dla miłośników muzyki wystąpili: Orkiestra 
dęta im. Jana Pawła II w Kałuszynie, Dziecięcy Zespół 
Folklorystyczny Staśkowiacy, Zespół Pieśni i Tańca So-
kołowianie, Orkiestra Dęta z Trąbek, lokalne zespoły: 
Ukulelki, Just Like Women, Zespół Pieśni i Tańca Ka-
sianiecka, Międzypokoleniowy Zespół Razem, Fleciki, 
Orkiestra Dęta OSP Dobre, Orkiestra Wojskowa z Sie-
dlec, zespół Bayer Full, zespół Bud’mo z Ukrainy oraz 
zespół Daj To Głośniej.

Prawdziwa muzyczna uczta
W tym roku obchodziliśmy 10. rocznicę otwarcia Za-
lewu Karczunek. Zbiornik powstał dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu mieszkańców i władz gminy Kałuszyn. 
Jego budowa była możliwa dzięki nieodpłatnemu 
przekazaniu 4 hektarów gruntów przez Wspólnotę 
Gruntową Karczunek na rzecz gminy Kałuszyn. Przez 
lata wzbogacany był o kolejne elementy infrastruk-
tury. Od czasu otwarcia Zalewu odbywa się cykliczna 
impreza „Noc Świętojańska nad Zalewem Karczunek”. 
25 czerwca ponownie celebrowaliśmy to wydarzenie. 
Ta barwna, plenerowa impreza przyciągnęła wszyst-
kich zainteresowanych kulturą i tradycją. Organiza-
torem przedsięwzięcia były: Gmina Kałuszyn i Biblio-
teka Publiczna w Kałuszynie, współorganizatorem 
zaś Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pogo-
da w tym roku dopisała. Otwarcia imprezy dokonał 
Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski, który 
przywitał zgromadzonych gości oraz podziękował 
Samorządowi Województwa Mazowieckiego za wie-
loletnią współpracę i wkład w rozwój wspólnoty sa-
morządowej Miasta i Gminy Kałuszyn. Następnie głos 
zabrali: Poseł na Sejm RP Pan Czesław Mroczek oraz 

Piknik rodzinny
W dniach 18-19 czerwca na stadionie miejskim  
w Kałuszynie Zarząd klubu sportowego „Victoria” Ka-
łuszyn przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim 
w Warszawie zorganizował sportowy piknik rodzin-
ny w wybranych dyscyplinach w ramach promocji 
sportu oraz zdrowego stylu życia. Na projekt składał 
się turniej piłki nożnej dla firm, stowarzyszeń i dzi-
kich drużyn połączony z piknikiem rodzinnym. Udział  
w pikniku miał charakter otwarty, a w jego trakcie zor-
ganizowane zostały liczne animacje dla dzieci wraz ze 
zjeżdżalniami i darmowym grillem. Celem organizacji 
zadania publicznego była promocja kultury fizycznej 
i sportu, poprawa sprawności fizycznej uczestników 

i wyrobienie nawyków aktywnej formy wypoczynku, 
wzmacnianie zachowań fair-play nie tylko na boisku, 
ale i poza nim oraz zacieśnianie więzi rodzinnych. 
Ważnym aspektem było także promowanie prozdro-
wotnego spędzania wolnego czasu, jak również za-
pobieganie przestępczości wśród młodzieży, twórczy 
rozwój oraz edukacja przez sport. Projekt realizowany 
był w ramach akcji promocyjnej MAZOWSZE SERCE 
POLSKI, a w pikniku udział wzięło około 340 osób.
Nagrody dla uczestników turnieju i konkursów wręczył 
osobiście Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej 
i Sportu z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego 
p. Mirosław Krusiewicz.

oprac. D. Przybyłko
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Szacuje się, że nadużywanie alkoholu skraca życie 
średnio o 16 lat. Powodem zwiększonej śmiertel-
ności wśród osób uzależnionych jest:
1. Uzależnieni później zgłaszają się do lekarza; często, 
mimo konieczności, nie podejmują leczenia niebez-
piecznych chorób somatycznych lub leczą się niesys-
tematycznie;
2. Alkohol zmniejsza skuteczność rutynowej terapii 
wielu chorób;
3. Alkohol zwiększa wypadkowość (również ze skut-
kami śmiertelnymi);

4. Alkohol zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa 
przez osoby uzależnione jest 3-9 razy większe w po-
równaniu z abstynentami;
5. Zatrucia alkoholem bywają śmiertelne;
6. Alkohol powoduje wiele chorób i zmienia ich ob-
raz, stwarzając problemy diagnostyczne.
Osoby pijące problemowo są obciążone znacznie 
większym ryzykiem udaru mózgu. Prawdopodobień-
stwo udaru niedokrwiennego jest u nich 1,6-krotnie 
większe, a krwotocznego ponad dwukrotnie większe 
niż u pozostałych. Częściej się obserwuje nieprawi-

 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Pani Janina Ewa Orzełowska członkini Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. Przedstawicielka Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego przyjęła życzenia 
urodzinowe od samorządowców. Program artystycz-
ny przygotowano z myślą o szerokich upodobaniach 
muzycznych publiczności. Pierwszy wystąpił zespół 
Playboys – gwiazda muzyki tanecznej, który rozkoły-
sał uczestników festynu. Następnie scenę we włada-
nie przejęli lokalni artyści z opiekunem muzycznym 
Panem Marcinem Zadroneckim. Pierwszy wystąpił 
młodzieżowy kwintet Just Like Women. Po nim na 
scenę wkroczyły dzieci z zespołu Ukulelki. Dziewczę-
ta z zespołu oprócz pieśni ludowych zaprezentowały 
obrzęd puszczania wianków nawiązujący do tradycji 
nocy świętojańskiej. Barwny korowód z udziałem pu-
bliczności przeszedł nad zalew, gdzie dziewczęta pu-
ściły do wody wianki. Ostatnim punktem muzycznej 
uczty był występ Kasi Kowalskiej jednej z najbardziej 
znanych i charyzmatycznych postaci na polskiej sce-
nie muzycznej. Gwiazda wieczoru zabrała publiczność  
w niezwykłą, klimatyczną podróż przez największe 
swoje przeboje. Zwieńczeniem imprezy był pokaz 
sztucznych ogni. Fajerwerki swą widowiskowością 
zachwyciły wszystkich. Dopełnieniem świętojańskich 
atrakcji były stoiska gastronomiczne oraz strefa za-
baw dla dzieci. W ciągu całego roku jest kilka dni 
szczególnych, radosnych, niezapomnianych. Do ta-
kich dni bez wątpienia należy Noc Świętojańska. 

Organizatorzy pragną podziękować podmiotom  
i osobom zaangażowanym w organizację i wsparcie 
finansowe wydarzenia Noc Świętojańska nad zale-
wem Karczunek: Samorządowi Województwa Mazo-
wieckiego oraz sponsorowi No1 eventy za wsparcie 
finansowe. Funkcjonariuszom Komisariatu Policji  
w Mrozach i Posterunku w Kałuszynie oraz druhom 
OSP Kałuszyn, za zabezpieczenie przeciwpożarowe. 
Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zrealizować tak 
wyjątkową imprezę.
Gościom i mieszkańcom dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas i wspaniałą zabawę.

oprac. A. Andrzejkiewicz
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dłowe krzepnięcie krwi u osób uzależnionych. Cha-
rakterystyczny dla osób nadużywających alkoholu 
niepewny, chwiejny chód z szeroko rozstawionymi 
stopami (tzw. chód na szerokiej podstawie). Stłusz-
czenie wątroby rozwija się u niemal wszystkich osób 
uzależnionych (90–100%), a współistniejąca otyłość 
dodatkowo zwiększa to ryzyko. U kobiet choroba 
rozwija się i postępuje szybciej niż u mężczyzn. In-
tensywne picie alkoholu powoduje spustoszenie  
w całym przewodzie pokarmowym. Prowadzi do za-
palenia błony śluzowej przełyku i pośrednio – jako 
powikłanie marskości wątroby – powstania żylaków 
tego narządu. Szerokie, przepełnione krwią żyły łatwo 
pękają, powodując bardzo niebezpieczne krwawienia. 
Szacuje się, że w wyniku pierwszego w życiu krwa-
wienia z żylaków przełyku ginie ponad 1/4 chorych,  
a w przypadku nawrotu – nawet połowa z nich.
Osoby uzależnione od alkoholu, a zwłaszcza palące 
papierosy, są obciążone dużym ryzykiem rozwoju raka 
przełyku. Jest to szczególnie niebezpieczna choroba. 
Objawy pojawiają się w bardzo zaawansowanym sta-
dium choroby, a rokowanie jest bardzo niekorzystne. 
W ciągu pięciu lat od rozpoznania, mimo właściwego 
leczenia umiera 80% pacjentów.
Osoby uzależnione od alkoholu znacznie częściej 
chorują na zapalenie błony śluzowej żołądka i cho-
robę wrzodową. Spożywanie alkoholu jest jedną  
z głównych przyczyn ostrego i przewlekłego zapa-
lenia trzustki. Ponadto z powodu upośledzenia pro-
dukcji insuliny następuje niekontrolowane zwiększe-
nie stężenia glukozy we krwi i rozwija się cukrzyca. 
W zniszczonej alkoholem trzustce znacznie częściej 
dochodzi również do rozwoju raka.
Kolejnym problemem wynikającym z nadużywania al-

koholu są zaburzenia rytmu serca. Z powodu częściej 
występującej osteopenii, czyli mniejszej gęstości i mi-
neralizacji kości, ryzyko złamań jest w populacji osób 
nadmiernie pijących większe.
Nadużywanie alkoholu może prowadzić do wielu za-
burzeń hormonalnych. Toksyczne działanie etanolu 
powoduje uszkodzenie jąder, impotencję, utratę libi-
do, zaś u kobiet prowadzi do zaburzeń miesiączkowa-
nia i owulacji. Ponadto u osób uzależnionych częściej 
stwierdza się zahamowanie funkcji tarczycy i jej nie-
doczynność objawiającą się spowolnieniem, zwięk-
szeniem masy ciała, nietolerancją zimna, zaparciami  
i zwolnieniem pracy serca.
Niedokrwistość (anemia) jest powszechna u osób 
uzależnionych i powoduje osłabienie, zmniejszenie 
wydolności organizmu i tolerancji wysiłku.
Częściej obserwuje się u nich zapalenie płuc, gruźli-
cę, wirusowe zapalenia wątroby, a także choroby au-
toimmunologiczne, czyli wynikające z agresji układu 
odpornościowego na własny organizm, z których naj-
częstsza jest łuszczyca.
Nadużywanie alkoholu jest czynnikiem ryzyka rozwo-
ju raka: języka, krtani, gardła, piersi, przełyku, jelita 
grubego i odbytnicy.
Nie wolno ukrywać alkoholizmu. Nie wolno udawać, 
że nic się nie dzieje. Nie bagatelizować. Nie minima-
lizować. Ważne jest jasne i otwarte mówienie o tym, 
że to jest poważna choroba, która wymaga leczenia. 
Alkoholika trzeba zmusić do leczenia, ponieważ ża-
den nie zdecyduje się na to dobrowolnie. Uzależnieni 
trafiają na leczenie pod przymusem lub groźbą utraty 
czegoś cennego (rodziny, pracy, domu, zdrowia).
Źródło: mp.pl

oprac. T. Deretkiewicz 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Czerwcowa eskapada
Ciepłe promienie słońca zachęcają do aktywnego 
spędzania czasu, zwłaszcza w plenerze. 6-go czerw-
ca klubowiczki udały się na wycieczkę do Stadni-
ny koni małopolskich „Konik polny” – sielska wieś 
anielska do Żarnówki. Ewa Szadyn – właścicielka 
pięknych zielonych terenów opowiedziała Paniom 
historię stworzenia tej stadniny jako swojego miej-
sca na ziemi.
Następnie przeprowadziła warsztaty zielarskie na 
przyległych łąkach, pokazując klubowiczkom przy-
datne zioła oraz sposoby jak je stosować. W porze 
obiadowej klubowiczki zostały ugoszczone smacz-
nym posiłkiem, po którym udały się na spacer po 
stadninie, gdzie podziwiały bujną roślinność, a także 
przepiękne konie pasące się na padokach.
Po południu Panie własnoręcznie rozpaliły ognisko i 
upiekły kiełbaski. Był to bardzo mile spędzony dzień 
na łonie natury. 

oprac. A. Gójska
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Dzień Rodziny
26 maja odbyła się w żłobku uro-
czystość z okazji Dnia Rodziny. Za-
bawę rozpoczęliśmy od spotkania 
z Panem iluzjonistą, który swoją 
magią oczarował zarówno dzie-
ci jak i dorosłych. Dzięki zaklęciu 
„Bum cyk, cyk” wyczarowaliśmy 
gołębie, kwiaty, kolorowe napo-
je i wiele innych rzeczy. W cza-
sie warsztatów dzieci z rodzicami 
stworzyły skarbonki na oszczęd-

ności na różne różności. 
Wspólnie przenieśliśmy się 
do czasów dzieciństwa ro-
dziców poprzez zabawy ta-
kie jak: „Stary niedźwiedź”, 
„Uciekaj myszko do dziury”, 
„Chodzi lisek koło drogi”. 
Słodki poczęstunek zwień-
czył nasze spotkanie. Czas 
spędzony na rodzinnych 
zabawach to najcenniejszy 
skarb i prezent dla dzieci i 
rodziców, który na długo zostanie 

w naszej pamięci.
oprac. U. Nosowska

GMINNY ŻŁOBEK

Dzień Dziecka
Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto każdego 
malucha. Tego dnia każde dziecko powinno poczuć 
się wyjątkowo i miło spędzić czas. Dlatego jedna  
z naszych sal żłobkowych zamieniła się w ogromny 
sensoryczny plac zabaw, bo wiemy jak takie zabawy 
świetnie wpływają na ogólny rozwój dziecka. Dzieci 
miały okazję nie tylko podotykać, ale również spró-
bować ułożonych przez ciocie produktów. Po zaba-
wie pełnej frajdy panie z kuchni przygotowały dla 
dzieci pyszny, słodki poczęstunek, a dzięki uprzejmo-
ści Rady Rodziców, każde z dzieci otrzymało drobny upominek z okazji swojego święta.

oprac. K. Wąsowska

Próbna ewakuacja
8 czerwca miała miejsce próbna ewakuacja przeciw-
pożarowa połączona z zapoznaniem zawodu straża-
ka. Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kałuszynie przyjechali do żłobka, aby obserwować jak 
wszyscy przebywający w placówce na sygnał słowny 
„EWAKUACJA”, opuszczają budynek. Ciocie kucharki 
sprawnie rozłożyły wąż i „ugasiły pożar”. W kilka mi-
nut wszyscy bezpiecznie i sprawnie opuścili budynek 
żłobka. Na placu przed żłobkiem czekał na dzieci sa-
mochód strażacki, który wzbudził ogromny zachwyt  
i zainteresowanie.  Najwięcej radości sprawiła malusz-
kom możliwość wejścia do samochodu strażackiego 
oraz wodna zabawa w przesuwaniu pachołka. 
Dziękujemy całej załodze strażackiej za umożliwienie 

bliższego poznania niezwykłej pracy STRAŻAKA.
oprac. A. Obrębowska

Warsztaty Kulinarne
Dnia 10.06.2022 r. odbyły się 
Warsztaty Kulinarne dla dzieci. 
Warto od najmłodszych lat uczyć 
dzieci zdrowego odżywiania i 
czerpania przyjemności z jedze-
nia zdrowych, a przede wszyst-
kim własnoręcznie wykonanych 
posiłków.  Dzięki warsztatom ku-
linarnym mogą poznawać różne 
tajemnice kuchni, przygotowywać 
samodzielnie smakowite potrawy, 
dotykać, wąchać i smakować, roz-

budzać swoją wyobraźnię  
i fantazję. Wspólnie z ciocią 
Agnieszką, dzieci przygo-
towywały pyszne, zdrowe 
koktajle z owoców, warzyw 
i nabiału. Dzieci dzielnie 
pracowały, pyszny koktajl 
wykonały, a w kubeczkach 
samo zdrowie każdy ma-
luch Wam to powie. Jogurt, 
banan, szpinak, jabłko, mle-
ko i truskawki poprawiają 
odporność chłopca i dziewczynki. oprac. U. Filipek
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
Wizyta Ratownika Medycznego 
w przedszkolu
W czwartek 7 kwietnia dzieci gościły w przedszkolu 
pana Michała Brudza – Ratownika Medycznego. Na 
samym początku Ratownik pokazał dzieciom jak wy-
gląda strój, w którym pracuje na co dzień. Wyjaśnił 
na czym polega jego praca oraz czym zajmują się 
poszczególne służby ratunkowe. Następnie przed-
szkolaki miały okazję wysłuchać informacji na temat 
udzielania pierwszej pomocy. Poza tym dzieci utrwa-
liły sobie numery alarmowe oraz zasady bezpiecznej 
zabawy. W trakcie prowadzonych zajęć obserwowały 
również w jaki sposób należy prawidłowo wykonać 
opatrunek medyczny oraz resuscytacje krążeniowo-
oddechową. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne 
sprawiły, że przedszkolaki poczuły się „małymi ratow-
nikami”. Na zakończenie dzieci podziękowały Ratow-
nikowi za wizytę i wręczyły własnoręcznie wykonany 

upominek. Bardzo dziękujemy Panu Michałowi – za 
poświęcony czas i przybliżenie dzieciom wykonywa-
nego zawodu Ratownika.

oprac. A. Wielechowska

Zamek w Liwie
Dnia 28 kwietnia przedszkolaki  
z grupy „Jaskółki” wraz z opieku-
nami wybrały się na wycieczkę do 
miejscowości Liw, aby zwiedzić 
Muzeum – Zbrojownię na Zamku. 
Dzieci z zainteresowaniem wysłu-
chały lekcji, na której prezentowa-
na była kultura rycerska oraz różne 
typy broni i uzbrojenia. Przedszko-
laki mogły poznać ciężar miecza 
i tarczy. W gotyckich piwnicach 
dzieci obejrzały galerię obrazów. 
Muzeum w magiczny sposób prze-
niosło dzieci do średniowiecza, 
gdzie w niezwykłej atmosferze i z 
humorem poznały legendę o Żół-
tej Damie. Na koniec wszyscy we-
szli na zamkową wieżę, z której po-

dziwiali panoramę Liwa. Poznanie 
historii i tradycji Zamku wywołało 
radość na twarzach przedszkola-
ków. Dzieci uśmiechnięte i zado-

wolone wróciły do przedszkola i z 
zapałem dzieliły się swoimi wraże-
niami z nauczycielami i rodzicami.

oprac. A. Wielechowska

Akacjowy Zakątek
Dnia 7 czerwca 2022 roku przedszkolaki wraz  
z wychowawcami i opiekunami uczestniczyły  
w wycieczce do „Akacjowego Zakątka” – gospo-
darstwa agroturystycznego położonego we wsi 
Pustelnik. Jej celem było przybliżenie zdrowego 
trybu życia oraz umożliwienie dzieciom kontaktu 
z ekosystemem. Po dotarciu na miejsce zostali-
śmy przywitani słodki poczęstunkiem z herbat-
ką malinowo-cytrynową. Gdy przedszkolaki się 
posiliły, wyruszyły korzystać z przygotowanych 
atrakcji – przejażdżki wozem, spaceru po mini 
zoo, zabaw z alpakami, strzelania z łuku oraz 
poznania obrządków wiejskich. Po tak ciekawych 
przygodach dzieci posiliły się przygotowanymi kieł-
baskami i spędzały czas wolny na placu zabaw. 

Wszyscy zadowoleni powrócili do przedszkola.
oprac. A. Wielechowska

12 Nr 3 (112) maj-czerwiec  2022



13

SZKOŁA PODSTAWOWA
IV edycja Konkursu Multimedialnego za nami. 
To już historia. Budujmy ją dalej
26 kwietnia 2022 r. w Domu Kultury w Kałuszynie 
miało miejsce uroczyste podsumowanie IV edycji 
Konkursu Multimedialnego „Reklama Mojej Szkoły”. 
Był to: konkurs o zasięgu ogólnopolskim, pod pa-
tronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starosty 
Mińskiego i Burmistrza Kałuszyna. Jego organiza-
torem jest Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa  
w Kałuszynie. W kolejnych latach zmieniała się formuła 
konkursu i jego zakres terytorialny – od powiatowego, 
przez wojewódzki, a skończywszy na ogólnopolskim. 
W tym roku na konkurs „Reklama Mojej Szkoły” wpły-
nęło równo 100 prac. Jury w składzie: Pani Katarzyna 
Berska – nauczycielka jęz. polskiego, Pan Marian Peł-
ka – Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie, Pan Jan 
Zbigniew Piątkowski – redaktor naczelny tygodnika 
„Co słychać”, Pan Krzysztof Wierzbicki – absolwent 
naszej szkoły, nie miało zatem łatwego zadania.
Na uroczystą galę przybyli: Burmistrz Kałuszyna Pan 
Arkadiusz Czyżewski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Pan Bogusław Michalczyk, jurorzy konkursu, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, którzy bra-
li udział w konkursie i przygotowali reklamę swojej 
szkoły, Dyrektor szkoły Pan Marek Pachnik i kilkoro 
nauczycieli. Po powitaniu przybyłych gości przez Dy-
rektora szkoły, głos zabrała pomysłodawczyni kon-
kursu Pani Izabela Borucińska, omawiając tegoroczną 
edycję podsumowała etap szkolny, w którym jury na-
grodziło 5 prac: Justyny Witon z kl. 7c (wyróżnienie), 
Nikoli Guzek z kl. 6b (wyróżnienie), Natalii Michalik  
i Wiktorii Pyzińskiej z kl. 8c (III miejsce). Autorki otrzy-
mały dyplomy i nagrody, a ich opiekunowie: Ireneusz 
Wierzbicki, Izabela Borucińska i Katarzyna Kwiatek – 
podziękowania. Po etapie szkolnym rozpoczęła się 
główna część gali. Blok 8 zwycięskich reklam rozpo-
czął się wyróżnieniami, a skończył na I miejscu. 
Oto wyniki: I miejsce – Alicja Drabarek SP w Kału-
szynie woj. mazowieckie (opiekun: p. Agnieszka 
Drabarek), II miejsce – Igor Chańko SP w Czerni-
nie woj. pomorskie (opiekun: p. Katarzyna Chań-

ko), III miejsce – Dawid Chmielewski Publiczna SP  
w Białopolu woj. lubelskie (opiekun: p. Beata 
Mojsiejuk) i ex eaquo III miejsce – Grzegorz Lenda 
SP w Rząsce woj. małopolskie (opiekun: p. Sylwia 
Szczuka). Wyróżnienia (w porządku alfabetycznym): 
Aleksander Gniado SP w Kałuszynie woj. mazo-
wieckie (opiekun: p. Ewa i Mariusz Gniado), We-
ronika Kozerska SP nr 2 w Siewierzu woj. śląskie 
(opiekun: p. Justyna Chudy), Olivier Waltar i Pa-
tryk Majtyka SP nr 1 w Marklowicach woj. śląskie 
(opiekun: p. Mirela Majtyka), Miłosz Warwas i Ju-
lia Grabowska SP nr 17 w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 14 w Zabrzu woj. śląskie (opiekun: 
p. Agnieszka Beldzik).
Po obejrzeniu nagrodzonych prac i wybrzmieniu 
oklasków, obecni na sali zwycięzcy otrzymali dyplo-
my i nagrody. Laureaci, którzy nie dotarli na Galę, 
otrzymali przesyłki pocztowe z pucharami, dyploma-
mi i nagrodami. Także każdy uczeń – uczestnik kon-
kursu otrzymał pocztą dyplom za udział, a opiekuno-
wie – podziękowania. Wszystkie nagrodzone reklamy 
znajdują się na YouTube i można je oglądać w sieci. 
Prowadząca podziękowała jurorom za ich ciężką pra-
cę, Dyrektorowi szkoły za wielkie wsparcie na każdym 
etapie organizacji konkursu i Dyrektorowi Domu Kul-
tury za pomoc w organizacji podsumowania konkur-
su. Potem głos zabrali goście.

oprac. I. Borucińska

Pokaz mody – Wiwat Wiosno!
6 maja chętni uczniowie klas 0 wzięli udział w pokazie 
mody. Tematem przewodnim była wiosna... i recykling. 
Stroje zostały przygotowane z gazet, folii, butelek,  
a nawet z opakowań po jajkach. Wszyscy uczestnicy 
zaprezentowali się na specjalnie na tą okazję przygo-
towanym wybiegu. Publiczność była zachwycona gra-
cją i stylem uczestników pokazu.
Wszyscy uczestnicy dostali gromkie brawa. Spotkanie 
zostało zakończone rozdaniem nagród i dyplomów, 
które wręczył p. Dyrektor Marek Pachnik.

oprac. M. Szaniawska
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Rodzinna wycieczka
W piątkowy poranek, 27 maja 2022 
roku, laureaci Rodzinnego Kon-
kursu na Najpiękniejszą Szopkę 
Bożonarodzeniową wybrali się na 
wycieczkę do Warszawy. Wyjazd 
był nagrodą za zajęcie pierwszego 
miejsca w konkursie, które zdobyli 
wszyscy uczestnicy. 
Pierwszym punktem zwycięskiego 
wyjazdu było zwiedzanie Łazienek 
Królewskich. Panie przewodniczki 
przybliżyły historię tego niezwykłe-
go miejsca. Spacer rozpoczęto od 
Belwederu, następnie uczestnicy 
zwiedzili Starą Oranżerię. Ogrom-
ne wrażenie zrobił na wszystkich 
Teatr Królewski. Kolejnym obiek-
tem zwiedzanym przez uczestni-
ków był Biały Dom. 
Ostatnim punktem zwiedzania był 
Pałac na Wyspie, gdzie podziwia-
no Galerię Obrazów. Mimo nie do 
końca sprzyjającej pogody, spacer 
wśród zieleni, kwiatów i śpiewu 
ptaków zaliczono do bardzo uda-

nego. Kolejnym punktem wyjazdu 
był spacer po Ogrodzie Zoologicz-
nym. Tu najmłodsi przejęli inicjaty-
wę. Prawdopodobnie to za przy-
czyną ich zadowolenia i uśmiechu 
na niebie zagościło słońce i wszy-
scy uczestnicy mogli oddać się 
przyjemności podziwiania zwierząt 
z różnych regionów świata. Spacer 
okazał się nie tylko wspaniałym 

przeżyciem dla najmłodszych, ale 
również atrakcyjną lekcją przyro-
dy.  Serdecznie dziękujemy, Pani 
Annie Andrzejkiewicz – Dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Kałuszynie 
oraz Panu Markowi Pachnikowi – 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej, 
sponsorom wyjazdu.

oprac. M. Gójska-Gogol

Sportowe osiągnięcia 
naszych uczniów
W niedzielę, 29 maja w Mińsku Mazowieckim, w ra-
mach Ogólnopolskich Biegów Ulicznych 26. Mazo-
wiecka Piętnastka i 7. Mazowiecka Piątka, odbyły się 
Biegi dziecięce i młodzieżowe.

Uczeń klasy 3, Franciszek Kujda w kategorii chłopców 
z roczników 2012-13 zajął I miejsce.
W niedzielę, 29 maja w hali sportowej GOSiR  
w Konstancinie-Jeziornie już po raz piąty odbyło się 

spotkanie z cyklu Grand Prix Konstancina-Jeziorny  
w Badmintonie. W turnieju wzięli udział nasi ucznio-
wie z klasy 6a, którzy pod opieką trenerki – p. Joanny 
Bielińskiej zagrali w systemie gry pojedynczej.
Skład drużyny: Sara Bernacka, Oliwia Gołębiewska, 
Zuzanna Kałuska, Kalina Sołtysiak, Maja Surowiec, 
Mikołaj Jarzębski, Miłosz Troć, Szymon Śledziewski, 
Vadim Kutsyk.
Wyniki: Mikołaj Jarzębski – II miejsce, Miłosz Troć – III 
miejsce, Sara Bernacka – IV miejsce.

oprac. B. Kopcińska
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Szkoła pamięta swych bohaterów
W piątek, 3 czerwca na „Orliku” odbył się XIV Me-
moriał Tomka Chrościckiego w piłce nożnej. Od 
śmierci Tomka minęło 16 lat. Systematycznie, każdego 
roku, nie licząc czasu zamknięcia, pandemii, społecz-
ność naszej szkoły organizuje zawody piłkarskie, ma-
jące przybliżać pokoleniom jego niezwykłą historię. 
Tomek zginął bohatersko. Gdy 16 stycznia 2006 roku 
pod nogami bratanka – na jednym z warszawskich 
osiedlowych jeziorek załamał się lód – nie wahał się 
ani chwili, pobiegł chłopcu na pomoc, oddając własne 
życie. Dnia 22 sierpnia 2006 roku Tomasz Chrościcki 
został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP, 
Lecha Kaczyńskiego medalem za ofiarność i odwa-
gę, za wykazane męstwo i odwagę w ratowaniu życia 
ludzkiego. Imię Tomka Chrościckiego nosi Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza. W zawodach rywalizowali 

uczniowie szkół podstawowych z Kałuszyna, Grębko-
wa i Latowicza. Każdą szkołę reprezentowały drużyny 
składające się z 10 dziewcząt i 10 chłopców.
Wyniki: SP Kałuszyn – I miejsce, SP Grębków – II miej-
sce, SP Latowicz – III miejsce Nagrody ufundowali 
Państwo Wiesława i Krzysztof Chrościccy, Burmistrz 
Kałuszyna – p. Arkadiusz Czyżewski oraz p. Robert Ga-
łązka – Prezes jednostki OSP, do której należał Tomek 
Chrościcki. Najlepszym zawodnikom i zawodniczkom 
nagrody wręczyli Dyrektor Szkoły p. Marek Pachnik, 
rodzice Tomka – Wiesława i Krzysztof Chrościccy i 
brat – Kuba. Państwo Chrościccy wszystkich uczest-
ników turnieju nagrodzili słodkościami. Zawody prze-
prowadzili i przygotowali nauczyciele wychowania 
fizycznego: p. Jerzy Roguski, p. Jacek Chodubski, p. 
Wiesława Szymańska i p. Joanna Bielińska.

oprac. B. Kopcińska

Dzień Mamy i Taty
3 czerwca w Domu Kultury w Kałuszynie odbyło się 
spotkanie dla rodziców uczniów klas 0. Tego dnia 
nasi najmłodsi uczniowie przygotowali dla swoich 
kochanych rodziców przedstawienie, które przyniosło 
wiele wzruszeń i uśmiechów. Dzieci śpiewały piosen-
ki dla mam i tatusiów, recytowały wierszyki i tańczy-
ły. Wszyscy włożyli całe serducho w przygotowania. 
Sala była pełna gości. Swoją obecnością zaszczycili 
nas Pan Dyrektor Marek Pachnik oraz Dyrektor Domu 
Kultury Marian Pełka. Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim gościom. Liczymy na więcej takich wspaniałych i 
wzruszających spotkań. oprac. M. Szaniawska

To się nie dzieje naprawdę! - „100 na 100”
7 czerwca 2022 r. w Parku Miejskim w Kałuszynie od-
było się podsumowanie IV edycji projektu edukacyj-
nego Szkoły Podstawowej w Kałuszynie „100 na 100”. 
Tegoroczna edycja nosiła nazwę: „100km dla naszej 
planety”. Projekt „100 na 100” polega na pokonaniu
dystansu 100 kilometrów chodząc, biegając, jeżdżąc 
na rowerze czy na rolkach w ciągu miesiąca. Do zli-
czania kilometrów wykorzystujemy aplikację „Map-
MyRun”. W podsumowaniu projektu brali udział 
wszyscy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej 

w Kałuszynie, rodzice i przyjaciele szkoły, do których 
zaliczamy także zaproszonych gości. Na zaproszenie
odpowiedziała Pani Wiceburmistrz Henryka Sęktas, 
Przewodnicząca GKRPA Pani Teresa Deretkiewicz, 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Pani Anna Andrzejkie-
wicz, radny powiatu mińskiego Pan Dariusz Przybyłko  
i przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Kałuszynie 
- Panie Katarzyna Pazdyka i Katarzyna Nasiłowska.
Po powitaniu gości i wprowadzeniu Pana Marka 
Pachnika – Dyrektora szkoły, głos zabrała Pani Joan-
na Bielińska – jedna z pomysłodawczyń i organiza-
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torek projektu. Wprowadziła w tematykę tegorocznej 
edycji – „100 km dla naszej planety” – bardzo waż-
nego zagadnienia ekologiczno-cywilizacyjnego. Pani 
Bielińska wyraziła uznanie wszystkim uczestnikom 
za zaangażowanie, wytrwałość i uczciwą rywalizację. 
Słowa podziękowania popłynęły także do Dyrektora 
szkoły, władz samorządowych oraz do sponsorów: 
Banku Spółdzielczego w Kałuszynie i Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na-
stępnie Pani Izabela Borucińska (druga z inicjatorek 
i organizatorek projektu) przedstawiła statystykę te-
gorocznej edycji. Łącznie podczas 4. edycji progra-
mu – „100km dla naszej planety” rywalizację ukoń-
czyło 153 uczniów, 27 nauczycieli i pracowników 
szkoły oraz 24 rodziców, absolwentów i przyjaciół 
szkoły – w sumie 204 osoby. Do projektu przystąpi-
ło 312 chętnych, ale nie wszystkim starczyło czasu, 
chęci, zdrowia, sił i ochoty. Przez 31 dni października 
łącznie pokonaliśmy dystans 30.028,10 kilometrów. 
Najwięcej kilometrów podczas rywalizacji pokonał 
Kacper Trojanowski z klasy 7a – 466,2 km, a tuż za 
nim prawie depcząc Kacprowi po piętach na drugim 
miejscu znalazł się Filip Jackiewicz z kl. 5a – 454 km. 
Gratulujemy!
Tegoroczna edycja projektu była inna również z po-
wodu zaplanowanych dodatkowych aktywności.  
1 października 2021r. zainaugurowaliśmy nasz pro-
jekt biorąc udział w akcji #sprzątaMY. Wszystkie kla-
sy od zerówek do klas ósmych, zaopatrzone w wor-

ki i rękawiczki sprzątały ulice naszego miasta. Akcja 
sadzenia drzew otrzymanych z Nadleśnictwa Siedlce 
na terenie przyszkolnym. W dniach 3-7 października 
każda klasa (od zerówki do klasy ósmej) pod opie-
ką swojego wychowawcy wykopała w wyznaczonym 
miejscu dołek i posadziła jedno drzewo. Konkurs fo-
tograficzny „Zauroczyło mnie…” na najciekawsze 
zdjęcie z trasy pokonywanych kilometrów.
Po podsumowaniu zostały odczytane nazwiska 
wszystkich zwycięzców projektu – łącznie 204 oso-
by. Na scenę rzędami wchodzili kolejni laureaci  
i odbywało się wręczanie pamiątkowych medali. Po 
medalach przyszła pora na nagrodzenie zwycięzców 
konkursu fotograficznego „Zauroczyło mnie...”. Każ-
dy otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek – vo-
ucher do kina Helios. Na koniec czekała jeszcze jedna 
niespodzianka – losowanie 19 szczęśliwców, którzy 
otrzymali nagrody ufundowane przez prezesa Banku 
Spółdzielczego w Kałuszynie pana Marcina Duckie-
go. Przedstawicielki Banku najpierw losowały osobę, 
a potem nagrodę. Emocje były ogromne, ponieważ 
każdy zdobywca 100 km chciał być wylosowanym 
i stać się posiadaczem super-prezentów. A były to: 
deskorolki, łyżworolki, rakiety tenisowe z zestawem 
piłeczek i vouchery do kina Helios. Potem głos zabra-
ła Pani Wiceburmistrz Henryka Sęktas, a uroczystość 
zakończył Pan Dyrektor Marek Pachnik. Cała relacja 
na temat projektu na stronie Szkoły Podstawowej.

oprac. I. Borucińska

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
Rok szkolny 2021/2022 dobiegł końca, tym samym 
zakończyliśmy kolejną edycję ogólnopolskiego pro-
jektu edukacyjnego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Li-
teratury”, autorstwa Pani Anety Konefał. Projekt zo-
stał objęty patronatem wydawnictwa MAC Edukacja, 
miesięcznika Bliżej Przedszkola i Rodzicowo, którzy 
promują i rozwijają czytelnictwo wśród przedszko-
laków. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły pod opie-
ką pań: Moniki Wocial-Chmielewskiej, Mileny Sza-
niawskiej i Anny Skonieckiej we wrześniu rozpoczęli 
przygodę z Misiem. W każdej klasie, na honorowym 
miejscu zasiadł wybrany przez dzieci „Miś”, klasowy 
patron projektu. Zaczynając od modułu „Czytamy Ra-
zem z Małym Misiem”, włączyliśmy do akcji czytelni-
czej rodziców dzieci z klas 0a, 0b i 0c. Do współpracy 
zaprosiliśmy również przedstawicieli naszego miasta, 
Pana Burmistrza Arkadiusza Czyżewskiego, Panią Z-ce 
Burmistrza Henrykę Sęktas, przedstawicieli Biblioteki 
Publicznej, Panie Małgorzatę Leszczyńską oraz Agatę 
Mróz i Dyrektora naszej szkoły, Pana Marka Pachnika 
oraz Pana Roberta Kępczyńskiego konsultanta oświa-
towego wydawnictwa MAC Edukacja, którzy poprzez 
czytanie wierszy wprowadzali dzieci w świat litera-
tury. Kolejnym krokiem była zabawa matematyczna 
„Kodujemy razem z Małym Misiem”. „Opowiem Wam 
o Polsce” to podróż w przeszłość naszego kraju, to 
również możliwość poznania naszej historii i obycza-

jów. Na podstawie legendy „Lech, Czech i Rus” dzieci 
stworzyły grę dydaktyczną. Ostatnim działaniem było 
wymyślenie przez dzieci bajki. Spisane opowiadanie 
zakończyło moduł „Misiowy Bajarz”. Projekt cieszył 
się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze 
strony dzieci. Aktywna realizacja projektu pozwoliła 
uzyskać naszej szkole certyfikat „Wzorowej Placów-
ki”. Dziękujemy naszym dzieciom za pomysłowość  
i twórcze działanie. Rodzicom i przedstawicielom na-
szej lokalnej społeczności za wsparcie i czynny udział 
w projekcie.

oprac. A. Skoniecka
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A może nad polskie morze?
13 czerwca redaktorzy szkolnej 
gazetki „Tornister”, przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego  
i opiekunki powyższych organizacji 
szkolnych wybrali się na wspólny, 
integracyjny wyjazd do Trójmiasta.
Pierwszego dnia młodzi dzienni-
karze udali się do lokalnej Redakcji 
Gazety Wyborczej w Trójmieście. 
Spotkanie z uczniami przeprowa-
dził sam redaktor naczelny Grze-
gorz Kubicki. Młodzi dziennikarze 
mogli szczerze porozmawiać o za-
wodzie, jego plusach i minusach. 
W tym samym czasie Samorząd 
Uczniowski mając czas wolny od-
poczywał po podróży na Głównym 
Mieście. Właśnie spod Fontanny 
Neptuna już wszyscy razem wy-
ruszyliśmy na spacer z przewod-
nikiem gdańskimi, malowniczymi 
uliczkami. Historię miasta pozna-
liśmy spacerując ulicą Długą, na-
stępnie Długim Targiem i Ulicą 
Mariacką. Spacer zakończyliśmy 
nad Motławą. Po udaniu się do 
miejsca noclegowego, zjedzeniu 
obiadokolacji i zakwaterowaniu 
wybraliśmy się na Plażę Stogi. Spa-
cerując wzdłuż brzegu, podziwiali-
śmy piękny zachód słońca.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od We-
sterplatte – miejsca obrony we 
wrześniu 1939 r. Następnie uda-
liśmy się do Gdyni gdzie zwiedzi-

liśmy Dar Pomorza. Trójmasztowy 
żaglowiec zbudowany w 1909 r. Do 
lat 80 XX wieku służył Polskiej Ma-
rynarce Handlowej jako jednostka 
szkoleniowa dla studentów Szkoły 
Morskiej. Z Gdyni wybraliśmy się 
do Sopotu. W najbardziej znanym 
kurorcie nadmorskim spędziliśmy 
większość czasu. Wysłuchaliśmy 
historii miasta, następnie udaliśmy 
się na spacer po Molo Sopockim. 
Nie zabrakło również wyjścia na 
lody i czasu wolnego na Monciaku 
– sopockim deptaku. Wieczór rów-
nież spędziliśmy na Plaży Stogi.
Trzeci dzień to ponownie Gdańsk  
i jego niepowtarzalny urok. Space-
rując brzegiem Motławy udaliśmy 
się do koła widokowego Amber-
Sky, skąd podziwialiśmy widok 
na Główne Miasto, Stare Miasto, 

nadbrzeże i cały Gdańsk. Następ-
nie wybraliśmy się pod Budynek 
Poczty Polskiej, gdzie przy pomni-
ku Obrońców Poczty Polskiej prze-
wodnik kontynuował wątek histo-
ryczny obrony Polski we wrześniu 
1939 roku. Stamtąd przeszliśmy do 
Kościoła Św. Brigidy, gdzie mogli-
śmy zobaczyć Bursztynowy Ołtarz. 
Ostatnim punktem było zwiedza-
nie Muzeum Bursztynu.
Po Trójmieście oprowadzał nas pan 
Marek Formela pasjonat nie tylko 
historii, ale również wielu innych 
dziedzin, który niezwykle interesu-
jąco w ciągu trzech dni przedstawił 
różnorodność i wyjątkowość Gdań-
ska, Gdyni i Sopotu. Pełni wrażeń 
wróciliśmy do domów.

oprac. M. Gójska-Gogol

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Po wielu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł ten dłu-
go wyczekiwany czas radości i odpoczynku. W piątek, 
24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego. O godzinie 9.00 na hali zebrali się ucznio-
wie klas 0-V, zaś o godz. 11.00 uczniowie klas VI-VIII.
Przybyli zaproszeni goście, w tym Proboszcz naszej 
parafii – ks. Jerzy Skłucki, przedstawiciele władz: Bur-
mistrz Kałuszyna – p. Arkadiusz Czyżewski, Z-ca Bur-
mistrza – p. Henryka Sęktas, Przewodniczący Rady 
Miejskiej – p. Bogusław Michalczyk, nauczyciele, pra-
cownicy szkoły i rodzice uczniów. Uroczystościom 
przewodniczył Dyrektor naszej szkoły p. Marek Pach-
nik. W pierwszej kolejności odśpiewano hymn naro-
dowy, zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem 
i nagrody za 100% frekwencję. Najbardziej w pamięci 
pozostanie nam polonez, który po czasie sanitarnego 
rygoru, związanego z Covid-19, teraz został wyko-
nany przez klasy ósme. W obu spotkaniach uczest-
niczył Burmistrz Kałuszyna p. Arkadiusz Czyżewski, 
który tradycyjnie przygotował nagrody dla naszych 

absolwentów. Pierwsza nagroda przyznana została 
za najwyższą średnią ocen i trafiła w ręce uczennicy 
klasy VIIc Justyny Witon, druga natomiast została 
przyznana za 100% frekwencję i trafiła do rąk ucznia 
klasy VIIIb Mateusza Abramowskiego. To niezwy-
czajne wyróżnienie, ponieważ niezwykle rzadko się 
zdarza, aby uczeń zachował 100% frekwencję i od 1 
klasy nie opuścił ani jednego dnia w szkole.

oprac. B. Kopcińska
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Dzień Dziecka
Gdy półki w sklepach, w okolicach 1 czerwca uginają 
się pod ciężarem zabawek rozpoczyna się szaleństwo 
zakupów. Wszelkiego rodzaju gry, klocki, lalki. Czy 
jednak, tak naprawdę wiemy o czym marzy dziecko? 
Czy o kolejnej plastikowej zabawce? W przeddzień 
ważnego święta naszych przedszkolaków, czyli Dnia 
Dziecka, postanowiliśmy się dowiedzieć, co tam gra  
w duszy naszym podopiecznych. Wspólnie rozmawia-
liśmy o tym, czym są marzenia, jak się rodzą w naszych 
głowach i oczywiście jak dochodzi do ich spełnienia. 
Wykonaliśmy chmurę z kolorowa tęczą, która miała 
być symbolem wysyłania marzeń wysoko ...wysoko 
ponad niebo ...właśnie tam, gdzie zostaną zaczaro-
wane i spełnione.
Nie spodziewaliśmy się tak dużego zaangażowania 
i poważnego podejścia do sprawy. Dało nam to do 
myślenia. Przecież każdy może spełnić, choć w poło-
wie dziecięce duże i małe zachcianki, ale czy można 
to nazwać marzeniami. Trzeba było działać, czas na 
nasz ruch. Na wielu chmurkach naszych dzieci po-
jawił się koń, więc zorganizowaliśmy wycieczkę do 
zawsze gościnnej Stadniny Koni Małopolskich „Konik 
Polny Sielska Wieś Anielska“ u p. Ewy Szadyn. Pogo-
da nam dopisywała, więc ruszyliśmy na poszukiwanie 
skarbu po leśnych dróżkach. Gdy słodki skarb został 

odnaleziony, nastąpił ten wspaniały moment. Tych 
błysków w oczach nie uchwyciłby żaden aparat. Każ-
da przejażdżka na grzbiecie konia rodziła w dzieciach 
i strach i ekscytację, a nam dorosłym pozostało tylko 
patrzeć …patrzeć i patrzeć.
Proszę więc pamiętać, żadna nawet najwspanialsza 
plastikowa zabawka, nie zastąpi doznań związanych  
z poznawaniem życia. Więc dlatego życzymy wszyst-
kim dzieciom SZCZĘŚLIWYCH I MĄDRYCH DORO-
SŁYCH, takich, którzy pamiętają, że MARZENIA SIĘ 
NIE SPEŁNIAJĄ, MARZENIA SIĘ SPEŁNIA.

oprac. M. Sosińska

Z życia Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościcach

DOM KULTURY
Kulturalne niedziele
Teatr Parabuch gości na sce-
nie Domu Kultury już od kilku 
lat, publiczność polubiła akto-
rów i grane przez nich bardzo 
ciekawe spektakle teatralne. 
22 maja obejrzeliśmy sztukę 
„CZERWONE SUKIENKI”. Zwa-
riowana komedia z odrobiną 
czarnego humoru o sile kobie-
cej przyjaźni. Sztuka była bar-
dzo ciekawa, sala widowiskowa 
Domu Kultury była cała wypeł-
niona publicznością, bardzo się 
podobało o czym świadczyły 
mocne i długie oklaski. 
Dziękujemy aktorom z teatru Parabuch. 
Dzień Mamy zawsze obchodzimy bardzo uroczyście, 
na tą wyjatkową okazję Dom Kultury zorganizował 29 
maja koncert muzyczny „Dla Mam”. Wystąpili arty-
ści z Domu Kultury, a główną gwiazdą był Sylwester 
Domański. Publiczność dopisała, a Mamom życzymy 
dużo zdrówka i dziękujemy za wszystko.
Kałuszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w tym roku 
będzie obchodził już pietnaście lat swojej działalno-
ści. Działamy i organizujemy dla naszych Słuchaczy 

zajęcia, warsztaty, spotkania integracyjne, wycieczki  
i wiele interesujących spotkań. 9 czerwca na Karczun-
ku zorganizowaliśmy zakończenie roku 2021/22, na 
którym zorganizowaliśmy sesję zdjęciową, zaprosi-
liśmy fotografa i makijażystkę, zaprosiliśmy muzyka  
z akordeonem i pojedliśmy jedzonko grillowane. Pan 
Marian Pełka Dyrektor Domu Kultury podziękował 
wszystkim Słuchaczom, były kwiaty i cudowna at-
mosfera. DRODZY SŁUCHACZE DZIĘKUJEMY, ŻE JE-
STEŚCIE Z NAMI.

oprac. E. Wąsowska
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Echa sukcesów i aktywnego wypoczynku 
w RAZEM
Przebrzmiały już echa kolejnych sukcesów Międzypo-
koleniowego Zespołu Razem. W XVI Wojewódzkim 
Przeglądzie Twórczości Artystycznej KULTUROMA-
NIAK 2022 w maju zespół zdobył I miejsce w kate-
gorii TEATR, a p. Henryka Gryz otrzymała statuetkę 
Kulturomaniaka za grę aktorską kreując rolę sołty-
sowej w widowisku. Już 11 czerwca zespół uczestni-
czył w innej formie twórczości artystycznej konkurując  
z grupami tanecznymi w III Lubelskim Festiwalu 
Tańca „Taneczne Pasje Seniorów” w Świdniku. Wró-
ciliśmy stamtąd z nowymi pomysłami do dalszej pra-
cy i dyplomem wyróżnienia. W dniach 20-22 czerw-
ca zupełnie rekreacyjnie natomiast spędzaliśmy czas 
nad morzem zwiedzając Trójmiasto. W Gdańsku po-
dziwialiśmy Główne Miasto, Dwór Artusa, Kościół Ma-
riacki. Zachwycaliśmy się pięknym Parkiem Oliwskim, 
okazami w Palmiarni, wysłuchaliśmy koncertu orga-
nowego w bazylice. W Gdyni poznaliśmy historyczne 
szlaki wędrówek Polaków po świecie podczas wizyty 
w Muzeum Emigracji, a w Sopocie mogliśmy oglądać 
panoramę Trójmiasta z katamaranu w czasie rejsu po 

zatoce. Dopełnieniem był spacer na molo i brzegiem 
morza. Dla swoich wnuczków zebraliśmy muszelki  
z sopockiej plaży, a w nas pozostały wspomnienia. 
Były to dni pełne wrażeń i mile spędzonych chwil – 
jak zawsze w RAZEM.

oprac. T. Kowalska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Z kalendarza Bibliotekarza
W kwietniu obchodzone są 2 naj-
większe święta: Międzynarodo-
wy Dzień Książki dla Dzieci oraz 
Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich. Nasza biblioteka cele-
browała przypadający 2 kwietnia 
Międzynarodowy Dzień Książki 
dla Dzieci goszcząc pisarkę Zofię 
Stanecką. Autorka, tworzy pięk-
ne historie i zabiera dzieci do cu-
downego świata m.in.: Basi – pię-
ciolatki w bluzce w paski, trolli, 
robotów, statków i wielu innych.  
W spotkaniu wzięły udział wszyst-

kie klasy „0” ze Szkoły Podstawowej 
w Kałuszynie. Podczas wiosennego 
spotkania pisarka przekazała dzie-
ciom wiele ciekawych informacji  
o procesie powstawania książki 
oraz o ludziach, którzy ją współtwo-
rzą. Pani Zofia zaskoczyła wszyst-
kich swoimi umiejętnościami pla-
stycznymi. Z lekkością i płynnością 
ilustrowała wymyślane przez dzieci 
historie. Życzliwa osobowość i urok 
osobisty sprawiły iż pisarka nawią-
zała rewelacyjny kontakt z publicz-
nością. Po spotkaniu każda grupa 
zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie 
z naszym wspaniałym gościem.  

A my tradycyjnie zdobyłyśmy de-
dykację powiększając naszą kolek-
cję książek z autografami.
Kolejne święto czyli Światowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich był 
okazją do goszczenia w naszej bi-
bliotece dzieci ze żłobka. Maluchy 
z wielkim zainteresowaniem wysłu-
chały bajki pt. „Przyjaciele z Afryki” 
Doroty Skwark. Zabawom z książ-
ką nie było końca, dzieci bardzo 
dobrze czuły się w Oddziale dla 
dzieci w otoczeniu pięknie ilustro-
wanych książek dla najmłodszych. 
Chętnie je oglądały, dużym zain-
teresowaniem cieszyły się książki  
z elementami sensoryki i biblio-
teczne pluszaki.

oprac. B. Dąbrowska i A. Mróz
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Tydzień Bibliotek
Kolejny miesiąc jest szczególny dla książek, Bi-
bliotek, czytelników i bibliotekarzy. W dniach 
8-15 maja corocznie obchodzony jest „Tydzień 
Bibliotek”. 19-te już Obchody Ogólnopolskie-
go Tygodnia Bibliotek w tym roku odbywały się 
pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miej-
scu”. Nasza placówka planując tegoroczne imprezy 
przygotowała projekt pod nazwą „Głodni odkrywania 
świata – Biblioteka świat w jednym miejscu”, na któ-
ry otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy 
złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. To był bardzo intensywny czas, który 
dostarczył niezapomnianych przeżyć wszystkim oso-
bom głodnym odkrywania świata literatury, muzyki  
i podróży. Był urzeczywistnieniem marzeń o niezwy-
kle bogatych i atrakcyjnych podróżach po świecie 
skupionym w jednym miejscu – w naszej Bibliotece, 
która dzięki pozyskanemu dofinansowaniu otworzyła 
morze swoich możliwości.
Realizację przedsięwzięcia zainaugurował niedzielny 
wieczór autorski Stanisławy Celińskiej, otwarcia gmin-
nych obchodów dokonała Dyrektor Biblioteki Anna 
Andrzejkiewicz. W wypełnionej do granic możliwości 
czytelni Biblioteki licznie zgromadzona publiczność 
powitała aktorkę owacją na stojąco. Okazją do spo-
tkania była rozmowa o książce pt. „Stanisława Celiń-
ska. Niejedno przeszłam” autorstwa Karoliny Prewęc-
kiej. Artystka z humorem opowiadała o swojej drodze 
aktorskiej i muzycznej, o sukcesach, radościach i co-
dzienności. Zwieńczeniem wieczoru było gromkie 
„Sto lat” dla Pani Stanisławy. Wszyscy Ci, którzy chcieli 
zdobyć autograf lub porozmawiać musieli cierpliwie 
poczekać w długiej kolejce do artystki. 
Aktywny udział w wieczorze autorskim 
skutkował otrzymaniem dużej porcji po-
zytywnych emocji. Wydarzenie było bar-
dzo dobrym wstępem do realizacji atrakcji 
związanych z Tygodniem Bibliotek. 
Z myślą o dzieciach zorganizowano „Gło-
śne czytanie na drugie śniadanie”. W po-
niedziałek najmłodsi uczniowie klas 0 ze 
Szkoły Podstawowej oraz uczniowie z Fi-
lialnej Szkoły w Chrościcach spotkali się 
nie tylko z samorządowcami naszej gminy, 
ale także z Tuwimem i Brzechwą – bowiem 
ich wiersze czytali zaproszeni goście.
W harmonogramie kałuszyńskich atrakcji 
nie zabrakło również spotkania uczniów 
klas I i II Szkoły Podstawowej z Panem Po-
etą – autorem książek dla dzieci. W trzecim 
dniu obchodów, podczas dwóch spotkań 
uśmiech nie znikał z twarzy uczestników. 
Pan Michał bardzo oryginalnie prezen-

tował swoje wiersze, wraz z pacynkami angażował 
uczniów do zabaw ruchowych związanych z prze-
czytaną książką. Poranek stał się przez to wydarzenie 
inny niż wszystkie – kolorowy, wesoły i pełen zabawy. 
Uczniowie opuścili bibliotekę w cudownych humo-
rach. 
Kolejnym elementem naszego niebanalnego pro-
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jektu było spotkanie Jana Meli z młodzieżą z klas VI  
i VII Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Najmłodszy  
w historii i pierwszy niepełnosprawny zdobywca bie-
gunów opowiadał o swoim trudnym życiu, o wzlotach 
i upadkach, a także o ciężkiej pracy nad swoim cha-
rakterem. Na zakończenie cierpliwie i szczerze odpo-
wiadał na niekończące się pytania z widowni. To była 
lekcja optymizmu i wiary we własne możliwości.
12 maja pasjonaci historii na warsztatach historycz-
no-genealogicznych z cyklu „Kałuszyńskie spotka-
nia z historią” zapoznali się z tematem „Dowodzenie 
szlachectwa przez szlachtę kałuską”. Więcej w artyku-
le: „W poszukiwaniu przodków”.
Zwieńczeniem tygodniowych obchodów był klima-
tyczny koncert Olgi Bończyk z zespołem w składzie: 
Piotr Wrombel – piano, Andrzej Święs – kontrabas, 
Krzysztof Szmańda – perkusja. Lepszego zakończenia 
projektu „Głodni odkrywania świata - Biblioteka świat 
w jednym miejscu”, którego partnerem był Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, nie mogliśmy sobie 
wymarzyć. Artystka zabrała nas w sentymentalną po-
dróż do lat ze swojego dzieciństwa. Sala wypełniona 
po brzegi i owacje na stojąco świadczyły o tym, że 
koncert był prawdziwą i niepowtarzalną muzyczną 
ucztą. Dziękujemy firmie STAGE PLAN Technika Sce-
niczna Organizacja Imprez za stworzenie wspaniałej, 
świetlnej aranżacji i nagłośnienie koncertu. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy zechcieli świętować razem  
z nami ten cudowny czas. 
Dziękujemy, że byliście z nami! Już odliczamy dni do 
kolejnego Tygodnia Bibliotek! Partnerami tygodnio-
wego cyklu wydarzeń był Samorząd Województwa 
Mazowieckiego i Burmistrz Kałuszyna. 

8 maja to również święto bibliotekarzy i Bibliotek.  
Z tej okazji Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski, 
w niedzielę podczas inauguracji obchodów Tygodnia 
Bibliotek, życzeniami, kwiatami i ciepłym słowem po-
dziękował Dyrektor Biblioteki i pozostałym pracow-
nikom za pracę, zaangażowanie i profesjonalizm. Dy-
rektor Biblioteki cytując słowa Stanisławy Celińskiej 
„Osiągnąć rzeczy wielkie można dzięki metodzie ma-
łych kroków”, powiedziała:
…drogie koleżanki to co wspólnie robimy dla kału-
szyńskiej kultury jest nieocenione. Dziękuję za to, że 
wspólnie krocząc metodą małych kroków spełniamy 
Państwa i swoje marzenia czego dowodem jest dzisiej-
szy wieczór.

oprac. I. Noińska

Wyjątkowe odwiedziny
W kwietniu i maju działo się bardzo dużo w sferze 
czytelniczej i kulturalno-edukacyjnej. Wszystko za 
sprawą licznych odwiedzin naszych najmłodszych 
mieszkańców.
Dzieci z Przedszkola w skupieniu wysłuchały najważ-
niejszych informacji o książkach i funkcjonowaniu 
biblioteki, które przedstawiła im Pani dyrektor. Ma-
luchom najbardziej podobał się Oddział dla dzie-
ci. Przedszkolaki obejrzały książki jakie znajdują się  
w zbiorach, słuchały książek czytanych przez biblio-
tekarki. Podczas spotkania chętne dzieci za zgodą 
rodziców założyły karty biblioteczne i przystąpiły do 
projektu „Mała Książka Wielki Człowiek” Otrzymały 
wyprawki „Pierwsze czytanki dla…”, które zabrały ze 
sobą do domu wraz z wypożyczonymi książkami. Za-
jęcia pokazały, że książki służą nie tylko do czytania 
ale i do świetnej zabawy. 
Dziękujemy wszystkim grupom oraz paniom za od-
wiedziny. Miło było Was gościć. Zapraszamy ponow-
nie.
Również w maju odwiedziła nas ulubienica dzieci Ki-
cia Kocia. Podczas tygodniowego pobytu w bibliote-

ce spotkała się z dziećmi ze żłobka, przedszkola, klas 
0 oraz z dziećmi z filialnej szkoły w Chrościcach. Kicia 
Kocia bawiła się z dziećmi, tańczyła i czytała im ksią-
żeczki o swoich przygodach.

oprac. A. Mróz

Nr 3 (112) maj-czerwiec  2022



Literackie podróże…
Zajęcia z cyklu „Literackie podróże, te małe i te duże” 
to niekonwencjonalne spotkania z lekturą. W roku 
szkolnym 2021/2022 uczestniczyli w nich uczniowie 
klasy IIb i IIIa z wychowawczyniami p. Magdą Gój-
ską-Gogol i p. Anną Brudz spotykając się z nami raz  
w miesiącu.
• W maju uczniowie klasy IIIa osobiście poznali głów-
nego bohatera książki Hugh Lofting „Doktor Dolit-
tle i jego zwierzęta”. Jakież było ich zdziwienie, gdy  
z „gabinetu lekarskiego” w Oddziale dla dzieci wy-
szedł doktor Dolittle. Opowiadając historię swoje-
go życia przedstawił swych zwierzęcych przyjaciół. 
Poznana historia uświadomiła nam, że trzeba być 
wrażliwym na krzywdę innych – zarówno ludzi jak  
i zwierząt. Dzięki różnorodnym zadaniom związanym 
z lekturą uczniowie uwalniając swoją wyobraźnię i kre-
atywność wykazali się pomysłowością. Udowodnili, że 
znają treść książki doskonale się przy tym bawiąc.
Klasa IIIa w czerwcu zakończyła z nami literacką po-
dróż. 8 czerwca br. spotkaliśmy się na podsumowaniu 
projektu „Literackie podróże, te małe i te duże”. Na 
spotkanie wieńczące projekt przybyli: Burmistrz Kału-
szyna Pan Arkadiusz Czyżewski, przewodniczący Rady 
Miejskiej Pan Bogusław Michalczyk, przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
Pani Jolanta Stryczyńska, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Pan Marek Pachnik oraz liczne grono rodziców. Po 
krótkich przemówieniach zaproszonych gości i pod-
sumowaniu projektu zebrani na sali goście wysłuchali 
części artystycznej przygotowanej przez Panią Anię 
i jej wychowanków, gdyż spotkanie było wspaniałą 
okazją do świętowania klasowego Dnia Rodziny. Trze-

cioklasiści słowem i piosenką podziękowali rodzicom 
za trud, jaki wkładają w ich opiekę i wychowanie. Było 
dużo radości i wzruszeń. Po występie dzieci wręczyły 
rodzicom upominki. Na pamiątkę realizacji projek-
tu uczniowie wraz z wychowawczynią p. Anią Brudz 
otrzymali słodycze i kubek „Przyjaciela Biblioteki”.
Uczniom i pani Ani dziękujemy za wspaniałe, czytelni-
cze spotkanie, a gościom za mile spędzony czas.

• Uczniowie klasy IIb podczas majowych zajęć po-
znali najważniejsze fakty z życia polskiej noblistki 
– Marii Skłodowskiej-Curie na podstawie omawia-
nych tytułów: „Mania- dziewczyna inna niż wszyst-
kie” Julity Grodek i „Maria Skłodowska-Curie” z serii 
Mali WIELCY. Wspólnie wyruszyliśmy w świat nauk 
ścisłych – fizyki i chemii. Nie lada wyzwaniem było 
ułożenie z kartonikowych puzzli portretu noblistki.  
”W laboratorium pani Marii” wspólnie wykonaliśmy 
kilka doświadczeń. Spotkanie z Marią Skłodowską-
Curie było wspaniałą przygodą, przybliżyło drugokla-
sistom trudny świat protonów i neutronów. 3 czerw-
ca ponownie spotkaliśmy się z klasą IIb by tym razem 
w literacką podróż wyruszyć do Afryki. Motywem 
przewodnim spotkania była podróż śladami podróż-
nika Kazimierza Nowaka. Po zagłębieniu się w lekturę 
uczniowie poznali prawdziwą, niesamowitą historię 
podróżnika, który całą Afrykę przemierzył rowerem. 
W trakcie spotkania spakowaliśmy plecak szykując 
się do podróży. Przemierzyliśmy sawannę, pustynię  
i dżunglę poznając zwierzęta Afryki. Z zaciekawieniem 
słuchaliśmy fragmentu książki czytanej przez Artema 
w języku ukraińskim. Każdy przedstawił swoją wizję 

Afryki nocą. Prace były różnorodne, bardzo przemy-
ślane, a co najważniejsze niepowtarzalne. 
Serdecznie dziękujemy uczniom klasy IIb z wycho-
wawczynią panią Magdaleną Gójską – Gogol oraz 
uczniom klasy IIIa z wychowawczynią panią Anną 
Brudz za współpracę w projekcie „Literackie po-
dróże, te małe i te duże”.

oprac. B. Dąbrowska
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Nakręceni na Mazowsze – rajd rowerowy
28 maja, w sobotnie popołudnie po raz dziesiąty Bi-
blioteka Publiczna w Kałuszynie dołączyła do gro-
na „Odjazdowego Bibliotekarza” realizując projekt 
„Nakręceni na Mazowsze – rajd rowerowy Odjazdo-
wy Bibliotekarz” współfinansowany przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego i Gminę Kałuszyn. Po 
rejestracji cykliści odebrali pakiety startowe. Start 
rajdu odbył się sprzed budynku Biblioteki Publicznej  
w Kałuszynie. Zanim jednak nastąpił, rowerzyści de-
korowali swoje pojazdy odjazdowymi gadżetami  
w pomarańczowym kolorze rajdu: szprychówkami  
i flagami z logo. Następnie wszystkich przywitała dy-
rektor biblioteki, o zasadach ruchu drogowego poin-
formowali policjanci. Po wspólnym zdjęciu grupa po-
nad 50 kolarzy uformowana w peleton o godz.15.00 
wystartowała z parkingu przed Biblioteką, by poko-
nać 20 kilometrową trasę rajdu wiodącą przez bardzo 
urozmaicone tereny naszej gminy nad akwen wod-
ny Zalew Karczunek w Kałuszynie. Pokonywaną trasę 
nadzorowali policjanci, strażacy oraz służba medycz-
na, co dało uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. 
Mimo kapryśnej aury, wszyscy dojechali z uśmiechem 
na twarzy. Na mecie na kolarzy czekały atrakcje przy-
gotowane przez bibliotekarki z kałuszyńskiej książ-
nicy: sztandarową zabawą z nagrodami był wybór 
najbardziej pomarańczowego oraz najmłodszego 
uczestnika rajdu. Nie brakowało chętnych do udziału, 
a ich pomysłowość, jak co roku zadziwiła organizato-
rów. Zwyciężył Krzysztof, który miał na sobie 29 rze-
czy w kolorze pomarańczowym. Dużo emocji wzbu-
dziły Konkurs wiedzy o Mazowszu i Kałuszynie, oraz 
trening zumby zawierający w sobie elementy tańca 
i aerobiku, który poprowadziła Joanna Pomarańska. 
Literatura ożyła a nawet odjechała. Rajdowi towarzy-

szyła również akcja bookcrossingu.
Zgłodniali nie tylko czytelniczych i rowerowych przy-
gód uczestnicy rajdu mogli posilić się poczęstunkiem 
przygotowanym przez Panie ze „Stowarzyszenia Ko-
biet z pomysłem w Zimnowodzie”, za który wszyscy 
zgromadzeni na boisku treningowym Victorii Kału-
szyn serdecznie dziękowali. Zabawa była przednia. 
Gorąco dziękujemy wszystkim „pozytywnie nakręco-
nym” uczestnikom rajdu za wytrwałość i super zaba-
wę. Do zobaczenia za rok!!!
Dyrektor Biblioteki Anna Andrzejkiewicz serdecznie 
dziękuje za wsparcie finansowe Samorządowi Wo-
jewództwa Mazowieckiego i Gminie Kałuszyn. Za 
pomoc, wsparcie i obecność podczas rajdu dzięku-
je Burmistrzowi Kałuszyna p. Arkadiuszowi Czyżew-
skiemu i radnym Rady Miejskiej. Dziękuje służbom 
porządkowym i medycznym: służbie medycznej  
z SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowot-
nej, funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego 
w Mińsku Maz., Komendantowi Komisariatu Policji w 
Mrozach aspirantowi sztabowemu Pawłowi Królowi 
oraz druhom z OSP Kałuszyn za pomoc przy realizacji 
naszego przedsięwzięcia.

oprac. M. Leszczyńska

W poszukiwaniu przodków
W ostatnim kwartale genealogiczni 
pasjonaci spotkali się trzy krotnie 
na warsztatach historyczno-gene-
alogicznych z cyklu „Kałuszyńskie 
spotkania z historią”.
28 kwietnia omówione zostały sta-
ropolskie rejestry m.in.: podymny 
(Lustracja Dymów Zieli Liwskiej  
z 1790), pogłowny (prowincji ma-
łopolskiej i wielkopolskiej).
12 maja słuchacze zgłębili wiedzę 
na temat „Dowodzenia szlachec-
twa przez szlachtę kałuską”. Za-
poznali się m.in. ze spisami osób 
pozbawionych szlachectwa oraz 
osób niewylegitymowanych ze 
szlachectwa. Porównanie dyplomu 

Heroldii Królestwa Polskiego po-
twierdzającego przynależność do 
szlachty z wpisem do księgi Herol-

dii Królestwa Polskiego stanowiło 
nie lada gratkę nie tylko dla po-
tomka rodu ale też dla pozostałych 
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uczestników spotkania. Warsztaty 
odbyły się w ramach obchodów 
XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bi-
bliotek, Partnerem tygodniowego 
cyklu wydarzeń był Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego – Ma-
zowsze Serce Polski oraz Gmina 
Kałuszyn. 9 czerwca prowadzący 
warsztaty dr Andrzej Marek Nowik 
omówił temat „Szlachty kałuskiej 
przed Heroldią Królestwa Polskie-

go” oraz Deklaracji Podziwu i Przy-
jaźni dla Stanów Zjednoczonych. 
Deklaracja powstała w 1926 r. na 
pamiątkę 150-lecia niepodległości 
Stanów Zjednoczonych. Prezyden-
towi Hooverowi w Białym Domu 
przekazano 111 tomów zawie-
rających pozdrowienia i podpisy 
przedstawicieli wszystkich szczebli 
władz, duchownych, wojskowych, 
przedsiębiorców, naukowców oraz 

ok. 5½ miliona podpisów uczniów 
szkół polskich, w tym 7-klasowej 
powszechnej szkoły z Kałuszyna. 
Deklaracja została częściowo zdi-
gitalizowana, dzięki czemu można 
odnaleźć podpisy naszych przod-
ków. Przed uczestnikami wakacyj-
na przerwa. Następne spotkanie 
zaplanowano na wrzesień.

oprac. I. Noińska


