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W numerze 

• Aktualności. 
• zakończenie nauki w klasach ósmych. 
• Sprawozdanie z euroweek. 
• Szkolny projekt językowy. 
• Apel z okazji 3 maja. 
• Kota w teczkę i na wycieczkę. 
• Dzień dziecka, rodziny, mamy i taty. 
• Sportowe wieści. 

Nic nie może 
być doskonałego. 
Radość, wesołość, 
dobro, ale i żal, 
i gniew, i bunt. 

Cymbał, kto chce, 
żeby zawsze było łatwo. 

Janusz Korczak 

Czas ucieka, wieczność czeka. 

  
 NA WAKACJE RUSZAĆ CZAS  
 

Za dni kilka –o tej porze 
będę witać polskie morze. 
Bo najbardziej mi się marzy, 
żeby bawić się na plaży. 
 
A ja chciałbym dotknąć chmury 
i dlatego jadę w góry. 
Razem z mamą, razem z tatą 
w górach lubię spędzać lato. 
 
Ja na morze nie mam czasu. 
Wolę jechać het - do lasu. 
I tam z dziadkiem zbierać grzyby 
albo w rzece łowić ryby. 
 
Dla mnie to najlepsza pora, 
żeby wskoczyć do jeziora. 
Nie chcę w upał chodzić w góry. 
Wolę jechać na Mazury. 
 
Morze, góry, las i rzeka; 
Wszystko to już na nas czeka. 
Bo zaczęło się już lato 
Jedźmy mamo, jedźmy tato.  
 
      Barbara Szelągowska  

         Numer  wakacyjny 
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 Kilka słów na pożegnanie 

Pierwszego września 2014 roku to był pamiętny 
dzień….staliśmy się uczniami klas pierwszych – byliśmy trochę 
zestresowani i obawialiśmy się jak to będzie w szkole, ale chyba 
największy niepokój „targał” naszymi rodzicami. To oni najbar-
dziej martwili się czy damy radę, jak poradzimy sobie z pisa-
niem i czytaniem, czy odnajdziemy się wśród nowych kolegów i 
koleżanek, a przede wszystkim czy Panie wychowawczynie da-
dzą sobie z nami radę…. 

Takich wątpliwości możemy wymieniać jeszcze długo…. 
MY jako pierwszaki byliśmy doskonale przygotowani i gotowi do 
rozpoczęcia nowego etapu naszego życia – tak nam się by-
najmniej wydawało.  

Nasze kochane wychowawczynie robiły wszystko, aby 
szkoła stała się naszym drugim domem. Pamiętamy ich słowa, 
że nie jest ważne, czy uczeń potrafi pisać i czytać, ale najważ-
niejsze w pierwszej klasie jest to, aby dziecko polubiło szkołę i 
czuło się w niej dobrze!  

Edukacja wczesnoszkolna minęła bardzo szybko. Klasa IV 
faktycznie była nie lada wyzwaniem: nowe przedmioty, zajęcia 
w różnych klasach, wielu nauczycieli - zamiast jednej dobrze 
znanej pani… Kreatywności nam nie brakowało nigdy, w związ-
ku z tym całkiem szybko odnaleźliśmy się w nowej sytuacji. 
Czasami chyba, aż za dobrze sobie radziliśmy i nasze wycho-
wawczynie „musiały stawiać nas do pionu”.  Osiem lat temu 
nikt nie przypuszczał, że będziemy najlepszym rocznikiem 

                                     Jakub Brzozowski 
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W dniu 21 czerwca odbyło się uroczy-
ste zakończenie nauki klas ósmych. Co roku 
jest ono wzruszające, pełne emocji i refleksji. 
W tym roku żegnaliśmy pięć klas ósmych. 
Uroczystość ukończenia  nauki w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 5 im Janusza Korcza-
ka w Garwolinie przez 126 tegorocznych ab-
solwentów rozpoczęła się o godzinie 18.00. 

 
Powitania gości, rodziców, uczniów, 

nauczycieli, pracowników i sympatyków szko-
ły dokonała pani dyrektor Krystyna Antolak.  
„Cieszymy się, że  po dwóch latach pandemii i 
braku możliwości organizowania uroczystości 
możemy znów spotkać się, aby wspólnie 
uczestniczyć w tej szczególnej, dla naszych 
absolwentów uroczystości” - powiedziała pani 
dyrektor. Po czym wprowadzono szkolny 
sztandar i odśpiewano hymn. 

 
Pani dyrektor zwróciła uwagę na wy-

jątkowości roku szkolnego  2021/2022 i po-
przednich dwóch lat, w których przyszło 
zmierzyć się z wyjątkową sytuacją związaną z 
ograniczeniem funkcjonowania szkoły w 
związku z epidemią „Chwile bywały niepew-
ne, nawet trudne  ale dziś, z perspektywy 
czasu możemy śmiało powiedzieć, że dzięki 
współpracy i wzajemnemu wsparciu daliśmy 
radę. Dziś cieszymy się, że mamy za sobą te 
trudne chwile. Każde doświadczenie jest po 

coś -zdobyliśmy nową wiedzę, nowe umiejęt-
ności, nowe doświadczenia. Weszliśmy w 
nową formę edukacji  i jej technologię wiel-
kimi krokami”.  

 
Następnie pani wicedyrektor, pani 

Agnieszka Majewska, podsumowała rok 
szkolny 2021/2022 stwierdzając, że kończymy 
go z bardzo wysoką średnią ocen 4,42 w kla-
sach 4-8. „Wśród nich 2 uczennice klasy 8 
uzyskały średnią ocen 5,93 – najwyższą 
średnią roczną ocen w szkole: - Karina Kaczo-
rowska i Agata Kozłowska. 

   W tym roku, podobnie jak w po-
przednim wierzymy, że nasi uczniowie pora-
dzili sobie bardzo dobrze na egzaminach i 
każdy na miarę własnych możliwości osiągnął  
sukces”. 
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Następnie poinformowała o osiągnię-
ciach uczniów w różnych konkursach. I tak 
uczeń klasy 8c Biernacki Daniel  uzyskał tytuł 
laureata wojewódzkiego etapu konkursu 
przedmiotowego z historii pt. „Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego” oraz Maszkiewicz Zu-
zanna z klasy 8c została finalistką Konkursu o 
Zdrowiu ”HIGIEJA” organizowanym przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W Ogólno-
polskim Konkursie Matematycznym „Kangur” 
wynik bardzo dobry uzyskał Jakub Brzozowski 
z klasy 8a, a Szymon Majsterek z klasy 8b 
wyróżnienie. Szymon został również wyróż-
niony za sukcesy z języka angielskiego. W 
konkursie „Cierpiący nauczycielem młodego 
człowieka” OTOP wyróżnienie otrzymał Mar-
cin Mucha z klasy 8c. Trzecie miejsce w Po-
wiatowym konkursie na film profilaktyczny 
STOP PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ zespołowo 
zdobyli:  Jakub Brzozowski, Wiktoria Doma-
recka, Kacper Ochnik,  Maksym Piorun, Laura 
Sterna, Ryszard Zawadzki, Aleksandra Babik 
(kl. 7d), Pola Kwiatkowska (kl. 7d). 

 
          Nasi uczniowie osiągali również sukce-
sy sportowe. Chearleaderki  w  Mistrzostwach 
Polski Cheerleaders  2022 zajęły   pierwsze 
miejsce oraz nominację do mistrzostw świata. 
Nasi uczniowie brali udział  w zawodach spor-
towych w unihokeja, piłce nożnej, pływaniu, 
koszykówce, zajmując miejsca na podium. 
Nie obce nam również były osiągnięcia w 
konkursach artystycznych oraz liczne innowa-
cje pedagogiczne realizowane przez nauczy-
cieli.  Innowacja „Z małej klasy ruszam w 
świat – zdobyła grant  edukacyjny Nowej Ery 
w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na 
zakup pomocy dydaktycznych. Pociągiem do 
krainy marzeń-wychowanie przez pomaganie” 
pod patronatem pani Burmistrz Miasta Gar-
wolina. Zdobyliśmy I miejsce w powiecie 

garwolińskim w plebiscycie edukacyjnym Pol-
ska Times - Szkoła Roku. 

 

Jak co roku z dużym powodzeniem 
realizowaliśmy akcje, kampanie i programy. 
Wszystkie z nich poszerzały wiedzę, rozwijały 
zainteresowania uczniowskie w różnych za-
kresach tematycznych począwszy od wycho-
wania patriotycznego i obywatelskiego, pro-
gramowania, ekologii i ochrony środowiska 
po akcje i projekty edukacyjne, prozdrowotne 
i czytelnicze. Nie zabrakło realizacji treści 
dotyczących bezpieczeństwa, w tym bezpie-
czeństwa w sieci, uzależnienia od telefonów, 
komputerów, i mediów społecznościowych, 
uleganiu manipulacji przez młodych ludzi. 

  W bieżącym roku szkolnym w ramach 
edukacji patriotycznej wzięliśmy udział mię-
dzy innymi w ogólnopolskiej akcji Szkoła pa-
mięta, a także  Aktywizacji Społeczeństwa 
Obywatelskiego „ Dumni z Polski”. Z dużym 
powodzeniem realizowaliśmy program ogól-
nopolski Trzymaj formę.  W tym roku finalizu-
jemy kolejny  5 grant oświatowy Miasta Gar-
wolin – I wzięli ich na języki – językowa gra 
terenowa”. Zgłosiliśmy szkołę do projektu 
Ministra Edukacji „Laboratoria przyszłości” i 
otrzymaliśmy ponad 230 tysięcy złotych na 
unowocześnienie pracowni przedmiotowych. 
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Na wyposażeniu szkoły pojawiły się takie po-
moce jak drukarki 3D , wizualizery, wirtualne 
laboratorium chemiczne, mikroskop połączo-
ny z monitorem interaktywnym, Google do 
obserwacji trójwymiarowych, jak również 
maszyny do szycia , sprzęt agd do pracowni 
techniki. Wszystko zostanie wdrożone w przy-
szłym roku szkolnym. 

 
  Kontynuując działania z lat poprzed-
nich,  pracowaliśmy w wolontariacie uczestni-
cząc w zbiórkach charytatywnych, niesieniu 
pomocy potrzebującym.  

 
W bieżącym roku szkolnym  głośno 

czytaliśmy nie tylko  ramach programu Cała 
Polska czyta dzieciom, ale także w projekcie 
edukacyjnym Czytają znani i lubiani, graliśmy 
w gry towarzyskie, prężnie działał Samorząd 

Uczniowski, Klub Wolontariusza , Szkolne 
Koło Caritas” – przypomniała pani dyrektor. 
 Następnie złożyła podziękowania or-
ganowi prowadzącemu placówkę, pani Bur-
mistrz Marzenie Świeczak i pani kierownik 
wydziału oświatowego Jadwidze Mańkow-
skiej, za przychylność dla naszej placówki. Za 
duchowe wsparcie i modlitwę ks. Probosz-
czowi oraz ks. Leszkowi, nauczycielom za 
wiele godzin poświęconych nauczaniu, wy-
chowawcom klas ósmych za trud i wysiłek 
włożony w pracę z uczniami, paniom, które 
niosły pomoc psychologiczno - pedagogiczną i 
starały się pomóc przy rozwiązywaniu wielu 
trudnych problemów, pracownikom niepeda-
gogicznych, bez których szkoła nie mogłaby 
prawidłowo funkcjonować, rodzicom za trud i 
wysiłek włożony w nauczanie dzieci oraz Ra-
dzie Rodziców na czele z panem Markiem 
Łagowskim za zaangażowanie  w sprawy 
szkoły i pomoc w rozwiązywaniu różnych 
szkolnych problemów. 
 

 
Zwracając się do uczniów pani dyrek-

tor między innymi powiedziała:  
„Drodzy Uczniowie. Dzisiaj jest ten dzień, 
kiedy musimy się pożegnać po ośmiu wspól-
nie spędzonych latach. Przed Wami nowe 
szkoły, nowe wyzwania, nowe sukcesy. Pa-
miętajcie, że rozwój nigdy się nie kończy, 
składa się z mnóstwa etapów i kiedy człowiek 
myśli, że osiągnął ostatni, otwiera się przed 
nim kolejny. To umiejętność dokonywania 
wyborów decyduje o losie człowieka. Teraz 
stoicie właśnie przed takim wyborem, przed 
kolejnym etapem waszego życia.  

Chciałabym, abyście chwile i sytuacje, 
które w tej szkole były dla Was trudne puścili 
w niepamięć, a zostawili w pamięci te najbar-
dziej przyjemne i sympatyczne. Wierzymy, że 



SIUP NR 3 (67) CZERWIEC 2022 

PP OO ŻŻ EE GG NN AA NN II EE   KK LL AA SS   ÓÓ SS MM YY CC HH   

6 
 

tych zdarzeń miłych było zdecydowanie wię-
cej.  Kiedy za kilka lat uda się Wam zorgani-
zować klasowe jubileuszowe spotkania, mile i 
ciekawie będzie powspominać to, co już ni-
gdy nie wróci.  

Życzę wszystkim, aby cele sobie zało-
żone i zamierzenia udało się zrealizować, by 
życie się Wam dobrze poukładało i kiedyś jak 
spotkamy się po latach można Was było zo-
baczyć szczęśliwych i zadowolonych, żeby 
można było usłyszeć słowa: ta szkoła mnie 
czegoś nauczyła.  

 
Przed Wami wiele dróg, co w świat 

prowadzą! Mamy nadzieję, że każdy z Was 
odnajdzie  w sobie chęć robienia rzeczy pięk-
nych i ważnych.  

Życzymy Wam abyście w nowych 
szkołach odnaleźli swoje miejsce, byście zna-
leźli nowych przyjaciół, jednocześnie nie za-
pominając o dawnych znajomościach, miej-
scach i ludziach, z którymi byliście dotychczas 
związani. Życzymy Wam, by nowe możliwo-
ści, które pojawią się na kolejnych etapach 
Waszego rozwoju  niosły za sobą spełnienie  
w każdym możliwym wymiarze.  

Kochani! Każdy z Was jest niepowta-
rzalnym, wartościowym młodym człowiekiem                                         
o nieograniczonych możliwościach! Niechaj to 

przesłanie towarzyszy Wam każdego dnia, 
daje siłę i pozwala uwierzyć w siebie.  

 
Życzę Wam wszystkim dalszych sukcesów 
w rozwijaniu wiedzy i myślę, że będziemy 
mogli być z Was dumni. Idźcie więc śmiało w 
życie z uśmiechem i wysoko uniesionym czo-
łem. Powodzenia! Do zobaczenia już poza 
murami tej szkoły!” 

 
Następnie rozdano nagrody w katego-

rii stypendiów sportowych.  
Otrzymali je: OSITEK JOWITA ( 3 

złote medale na szczeblu powiatowym w na-
stępujących dyscyplinach: unihokej, koszy-
kówka, piłka nożna), cheerlederka. AMELIA 
MAGNUSKA ( 4 złote medale na szczeblu 
powiatowym w następujących dyscyplinach: 
unihokej, koszykówka, piłka nożna, biegi 
przełajowe). OLIWIA PAŁYSA ( 4 złote me-
dale na szczeblu powiatowym w następują-
cych dyscyplinach: unihokej, koszykówka, 
piłka nożna, biegi przełajowe, ZUZANNA 
GŁASZCZKA ( 3 złote medale na szczeblu 
powiatowym w następujących dyscyplinach: 
unihokej, piłka nożna, koszykówka), ALICJA 
MIKULSKA ( 3 złote medale na szczeblu 
powiatowym w następujących dyscyplinach: 
unihokej, koszykówka, biegi przełajowe), była 
cheerleaderka. JULIA MIĘTKOWSKA ( 4 
złote medale na szczeblu powiatowym w na-
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stępujących dyscyplinach: unihokej, koszy-
kówka, piłka nożna, biegi przełajo-
we).KACPER MAKARUK (IV miejsce na 
zawodach wojewódzkich w piłce nożnej, złoty 
medal w piłce nożnej na szczeblu regional-
nym, złoty medal w piłce nożnej halowej na 
szczeblu powiatowym, srebrny medal w uni-
hokeja na szczeblu powiatowym), MAKSYM 
PIORUN ( srebrny medal w unihokeja na 
szczeblu powiatowym, srebrny medal w piłce 
nożnej halowej na szczeblu powiatowym), 
GRZEGORZ SZYNAL ( srebrny medal w 
unihokeja na szczeblu powiatowym, srebrny 
medal w piłce nożnej halowej na szczeblu 
powiatowym), MAKSYMILIAN PIŁKA ( 
brązowy medal w koszykówce na szczeblu 
powiatowym, srebrny medal w unihokej na 
szczeblu powiatowym), POLA KWIATKOW-
SKA i FILIP POSZYTEK z klasy V ( srebrny 
medal w pływaniu – styl grzbietowym, brą-
zowy medal w pływaniu – styl dowolny i kla-
syczny na szczeblu powiatowym, srebrny 
medal w pływaniu – styl grzbietowy na 
szczeblu regionalnym).  

 
W Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-

nym „Moja książka z ilustracjami” – laureatką 
na poziomie klas 7-8 została Dagmara Szy-
pulska z kl. 7c, i za II miejsce w powiatowym 
Konkursie plastycznym „Dekoracja wielka-
nocna” oraz III miejsce w powiatowym kon-
kursie „W magicznym świecie Harrego Potte-
ra”, których organizatorem był  CSiK w Gar-
wolinie.  

W Ogólnopolskim Konkursie Nauk 
Przyrodniczych „Świetlik” (Akademia IBSE) – 
wyróżnienie otrzymała Weronika Proczek z 
klasy 4a. Zaś w Konkursie Recytatorski im. 
Kornela Makuszyńskiego na etapie regional-
nym w Siedlcach wyróżnienie dla Aleksandra 
Augustyniak uczennicy z klasy III. Natomiast 

w Powiatowym konkursie literackim „Wyda-
rzyło się w Garwolinie” II miejsce uzyskała 
Maria Szuwara z klasy 7c , III miejsce przy-
padło Paulinie Kotlarskiej z klasy 7d.  

Po przemówieniach i podziękowaniach 
sztandar został wyprowadzony z sali i w tym 
momencie część oficjalna się zakończyła, a 
rozpoczęła część artystyczna. 

 
„Taniec został przygotowany pod kie-

runkiem Pani Zofii Kisiel. Część artystyczna 
zawierała podziękowania dla dyrekcji, nau-
czycieli, administracji i obsługi. 

Program został wzbogacony o wystę-
py artystyczne uczniów klas 8. Wielu z nich 
miało okazję pokazać swoje talenty muzyczne  
i taneczne. Piosenka finałowa, „Możesz być 
kim chcesz” wykonana przez wszystkich 
uczniów klas ósmych, stanowiła motto całego 
naszego spotkania.  

Punktem kulminacyjnym i zaskocze-
niem dla wszystkich obecnych gości był koń-
cowy taniec zespołowy do utworu „Jerusale-
ma” z udziałem uczniów i wychowawców klas 
ósmych. 

 
Po części artystycznej nadszedł czas 

na wyczekiwaną przez uczniów dyskotekę i 
poczęstunek przygotowany przez rodziców.  
Zabawa była świetna!!!” – napisała pani Ka-
tarzyna Borkowska. 
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Udział szkoły w Dniach Garwolina 
 Szkoła corocznie brała udział w Dniach 
Garwolina. W ostatnim czasie z powodu pandemii 
nie uczestniczyliśmy w marszu.  

 
W tym roku mogliśmy zaprezentować się 

w barwnym korowodzie wśród innych szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. Nasza 
maskotka „Piątusia” była po raz kolejny 
wyjątkową atrakcją. Dzięki niemu jesteśmy 
rozpoznawalni w masie pochodu. (red.)   

Dzień Dresa 
Od kilku lat w naszej szkole obchodzony 

jest Dzień Dresa. W tym roku święto obchodzone 
było 27 kwietnia. Uczniowie ubierają się w dresy i 
paradują po korytarzach.  

 
Aby wziąć udział w Dniu Dresa 

wystarczyły dresowe elementy ubioru, chęć 
zabawy i dużo dobrego humoru!  

Święto dziwne, ale jak się okazuje, 
mające wielu zwolenników wśród uczniów. Ideą 

jest zapewne powiedzenie: Dzień Dresów – 
wygoda i zero stresów. (red.) 

The Big Challenge 

Dnia 28 i 29 marca 2021 r odbyła się 
kolejna edycja  międzynarodowego konkursu z 

języka angielskiego „The Big 
Challenge”, tym razem w formie 
stacjonarnej. Uczniowie na różnych 
poziomach językowych sprawdzali 
swoją wiedzę i umiejętności 

rozwiązując test on-line. W  konkursie wzięło 
udział 73 uczniów: poziom I -21 osób, poziom 2 -
6 osób,  poziom 3- 28 osób, poziom 4 -18 osób. 

  
Największy sukces osiągnął Alan Baran z 

klasy 7d. Chłopiec zajął I miejsce na poziomie 3 
oraz uzyskał najlepszy wynik w szkole  (302,50 
punktów na 350 możliwych do zdobycia). 
Pozostałe wyróżnione osoby to: na poziomie 
pierwszym:1 miejsce - Maria Zinkiewicz  kl.5d, na 
poziomie drugim: 1 miejsce -Anna Skowrońska 
kl.6b, na poziomie czwartym: 1 miejsce -Szymon 
Majsterek kl.8b 

W tym roku wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, plakaty „London” lub 
„California Beach” oraz ołówki.  
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Ponadto wyróżnione osoby dostały 
medale, kalendarze „National Parks of the United 
States” readersy „Quizy językowe, flagi, power 
banki, breloki, freezbee.  

 
Nagroda specjalna została przyznana 

Wiktorowi Skierkowskiemu  z klasy 4c (kubek). 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! 

Sukces naszej uczennicy 

Z radością informujemy, że uczennica 
klasy 8c Zuzanna Maszkiewicz uzyskała tytuł 
finalisty Konkursu o Zdrowiu Higieja. Konkurs 
został zorganizowany przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. Składał się z 3 etapów: 
szkolnego, rejonowego i  wojewódzkiego. Zuzia 
wytrwale przygotowywała się do poszczególnych 
etapów zgłębiając treści nakreślone w programie 
merytorycznym konkursu, w tym treści 
ponadprogramowe. Serdecznie gratulujemy Zuzi 
sukcesu i mamy nadzieję, że będzie ona rozwijać 
swoje zainteresowania w nowej szkole. 

    Jolanta Matysiak 

Sukces Daniela Biernackiego 
Daniel Biernacki z klasy 8 C został 

laureatem Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego ”Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1531-1683 . Od  Obertyna do 
Wiednia.”  

Konkurs składał się z kilku etapów. 
Najpierw Daniel wygrał etap szkolny, później 

rejonowy  aż w końcu na etapie wojewódzkim 
uzyskał  88% punktów i tytuł laureata. Za to 
osiągnięcie otrzymuje 7 punktów w rekrutacji do 
szkoły średniej. Daniel wykazał się niezwykła 
znajomością wojen XVII wieku. W 
przygotowaniach do konkursu wspierała Go pani 
Agata Karaś-nauczycielka historii. 

 
W dniu 19 maja w Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie w czasie uroczystości podsumowania 
konkursu Daniel otrzymał dyplom, nagrodę 
książkowa i zaświadczenie laureata. 
Serdecznie gratulujemy! 

Czerwony Kapturek 
W ramach "Dni Języków z Piątką" 

uczniowie klas 5b, 7b oraz chór szkolny wystawili 
piękną bajkę pt. "Czerwony Kapturek" w języku 
angielskim.  

 
Opiekunami były Panie: Emilia Makaruk, 

Jolanta Wójcik oraz Magdalena Kowaluk. 
Serdecznie dziękujemy za pomysł i 
zaangażowanie. (red.) 
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Witaj majowa jutrzenko 
W naszej szkole, zgodnie z tradycją, 

uroczyście obchodzimy święto uchwalenia 
Konstytucji 3 maja.  

W tym dniu uczniowie przychodzą do 
szkoły odświętnie ubrani z wpiętym kotylio-
nem. Jedna z klas z wychowawcą przygoto-
wuje okolicznościowy apel.  

 W przeddzień święta klasa IVa przygo-
towała przedstawienie na temat uchwalenia 
Konstytucji.  

 
Mogliśmy zobaczyć dzieci przebrane 

za króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i 
posłów. Usłyszeliśmy rotę przysięgi króla i 
okrzyki radości poddanych. 
 W galowych strojach grupka uczniów 
przypomniała jak ważna była pierwsza w Eu-

ropie i druga na świecie (po konstytucji ame-
rykańskiej) ustawa rządowa uchwalona w 
czasie obrad Sejmu Czteroletniego i jakie 
miała znaczenia dla wszystkich Polaków.  

 
Choć obowiązywała jedynie przez 14 

miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu. 
Poznaliśmy wartość ważnych dla każ-

dego z nas pojęć: wolność, naród, ojczyzna. 
Padły też piękne słowa wiersza o Ojczyźnie 
Wisławy Szymborskiej. 
 Uroczystość uświetnił szkolny chór 
pod dyrygenturą pani Magdaleny Kowaluk. 
Uczniowie zaśpiewali piosenkę Jana Pietrzaka 
„Żeby Polska była Polską”, Rajnolda Sucho-
dolskiego „Witaj majowa jutrzenko”, a z soli-
stami Jakubem Brzozowskim i Natalią Dobro-
wolską odśpiewali utwór Pete Seegera „ 
Gdzie są kwiaty z tamtych lat”.  

 
Apel zakończył występ Cezarego Mu-

chy piosenką „Flaga”.  
Po występie pani dyrektor Krystyna 

Antolak w krótkim przemówieniu przypomnia-
ła zebranej szkolnej braci jak ważnym wyda-
rzeniem było uchwalenie Konstytucji i jak 
współcześnie ważny jest i jak należy rozumieć 
patriotyzm. 

                    Uczniowie z klasy IVa 
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Dnia 1 czerwca obchodzimy światowy 
Dzień Dziecka. W naszej szkole był to nie-
zwykły dzień, wolny  od zajęć edukacyjnych. 

 
         Tego dnia uczniowie brali udział w za-
jęciach sportowych oraz atrakcjach przygo-
towanych wspólnie z wychowawcą.  

 
Nasza klasa robiła pieski i miecze z podłuż-
nych balonów.  

 
Instrukcji udzielił nam chłopiec z filmu 

na You Tube. Świetnie się przy tym bawili-
śmy.    
          Pogoda tego dnia nam dopisała, dzięki 
temu mogliśmy wyjść do restauracji Chili Mili.     

Zanim wyszliśmy nasz wychowawca pan Sła-
wek złożył telefoniczne zamówienie. Z do-
brym humorem i energią wyruszyliśmy w 
drogę.  

      
Gdy dotarliśmy jedzenie już było go-

towe,  czekało na nas pyszne i pachnące. 
Zamówiliśmy dużą kanapkę holandię, frytki 
belgijskie i colę.  

 
W towarzystwie kolegów i koleżanek 

smakowało bardziej niż zwykle. Mieliśmy tro-
chę czasu, żeby odpocząć po jedzeniu, po-
grać na telefonie i porozmawiać. 

 
          Z uśmiechem na twarzy wszyscy wró-
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ciliśmy do szkoły, a tam pan Sławek miał dla 
nas słodką niespodziankę.  

Każdy dostał czekoladki. Następnie 
wszyscy rozeszliśmy się do domów, aby dalej 
świętować Dzień Dziecka z rodzicami.  

Uczniowie z klasy IVa. 
Dzień Rodziny 

Są takie dni w kalendarzu, do których 
wszystkie dzieci przygotowują się bardzo so-
lidnie i na które czekają z wypiekami na twa-
rzy. 

 
„Dzień Rodziny” to wspaniały czas za-

równo dla rodziców jak i dzieci, pełen wzru-
szeń, radości i uśmiechu, a przede wszystkim 
jest to czas, który mogą spędzić tylko ze sobą 
bez pośpiechu i z dala od codziennych zmar-
twień. 

 
Klasa 1c pod przewodnictwem swoich 

Pań : Anety Szydłowskiej oraz Pauliny Rusak, 
przygotowała dla swoich Rodziców krótki wy-
stęp , pełen uśmiechu, radości i wzruszeń 

Dzielni pierwszoklasiści spisali się na 
medal ! Z okazji Dnia Rodziny życzymy 
wszystkim Mamom i Tatom dużo zdrowia, 
uśmiechu, satysfakcji z bycia rodzicem. Jak 
najwięcej ciepła, wspólnie spędzanego czasu 
oraz wzajemnej bliskości, czułości, zrozumie-
nia i tolerancji 

Dzień Matki… 
Każdy z nas wie o tym, że jest taki 

dzień w roku bardzo wyjątkowy 
i miły. To oczywiście Dzień 
Mamy. To święto obchodzone 

jako wyraz szacunku dla 
wszystkich matek, podczas któ-

rego doceniamy mamy za trud włożony w 
opiekę nad nami, wsparcie w trudnych chwi-
lach, ich troskę, pomoc i bezwarunkową mi-
łość. Każda mama w takim dniu powinna po-
czuć się naprawdę wyjątkowo. Bardzo ko-
chamy nasze Mamy. Wasz kolega napisał dla 
swojej wiersz. 
          PROSTA PRAWDA 
 
Nie jestem Tuwimem, 
Nie jestem 
Miłoszem, 
Nie jestem 
Młynarskim, 
Ale jedną prawdę 
głoszę. 
  
Tę prawdę prostą, 
Dla króla i chama, 
Tę prawdę znaną, 
Że pierwsza jest 
MAMA. 
  
Bez jej miłości, 
Nas by nie było, 
Bez jej życia, 
Nic by nam się nie 
zdarzyło. 

 Marcin Mucha  kl. 8c  Garwolin 26.05.2022 r. 
Rysunek swojej Mamy wykonała siostra 
Marcina. 

…i Dzień Ojca 
Pamiętajcie o tym, że w dniu 23 

czerwca jest Dzień Ojca. Tata to osoba nie-
zwykle ważna nie tylko w życiu małego dziec-
ka, ale także dorosłego i dojrzałego dziecka.    
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 Dnia 5 maja 2022r. pojechałam razem z 
innymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Garwolinie na czterodniową wycieczkę do Dłu-
gopola Dolnego.  

 
Jako opiekunowie pojechały z nami trzy 

nauczycielki. Celem wyjazdu było podszkolenie 
swoich umiejętności porozumiewania się w ję-
zyku angielskim oraz poznanie kultur innych 
krajów. 

 
 Pierwszego dnia po zjedzeniu śniadania 
mieliśmy zajęcia z panią Areli, animatorką z 
Meksyku i panem Li z Laosu, na których pozna-
liśmy ich i osoby ze szkoły z miejscowości Ko-
zielec.  

Później bawiliśmy się w różne gry inte-
gracyjne po angielsku na zewnątrz budynku. 
Niestety podczas zabawy zaczął padać deszcz i 
musieliśmy się przenieść do środka. Po wejściu 
usiedliśmy w sali i obejrzeliśmy prezentację o 
Laosie, którą przygotował Li. Po skończonych 

zajęciach odbyła się dyskoteka, w której brali 
udział wszyscy uczestnicy wyjazdu. 

  Drugiego dnia były bardzo podobne za-
jęcia tylko z innymi animatorami. Poznaliśmy 
Nicka z Chile, Kane z Japonii i Js'ego z Filipin. 
Nauczyliśmy się krótkiego układu do piosenki 
,,Dynamite" i ,,Hey Baby". Ostatniego dnia wie-
czorem pojechaliśmy do Kłodzka.  

 
Najpierw zwiedzaliśmy tam stare miasto, 

a później chodziliśmy po piwnicach twierdzy z 
przewodnikiem. Gdy wróciliśmy do ośrodka, 
mieliśmy zakończenie. Śpiewaliśmy angielskie 
piosenki, dostaliśmy dyplom i zrobiliśmy wspól-
ne zdjęcia. Na koniec dnia graliśmy w „Just 
dance'' i zorganizowaliśmy karaoke. W czwartek 
wyjechaliśmy po śniadaniu. Jechaliśmy około 8 
godzin z kilkoma postojami. 
 Uważam, że było warto pojechać na tą 
wycieczkę, ponieważ podszkoliłam swój angiel-
ski i poznałam wiele nowych osób. Gdybym 
miała możliwość pojechania drugi raz na euro-
week, bez wahania bym się zgodziła. 

        Majka Andrzejewska 
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15 czerwca 2022r. miała miejsce gra te-
renowe  ,,I wzięli ich na języki’’. Projekt został 
zrealizowany z grantu przyznanego przez panią 
Marzenę Świeczak, piastującą urząd burmistrza 
Garwolina.  

 
Wydarzenie odbyło się na terenie szkoły 

nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie.  

 
Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie 

klas ósmych, którzy korzystali z atrakcji zorga-
nizowanych przez osoby z klas 7 i 8 odpowie-
dzialnych za stacje.  

 

Celem inicjatywy była ,,nauka przez za-
bawę’’, jak również uczenie współpracy. 

Projekt podzielony został na 3 języki 
(polski, angielski i niemiecki), a na każdy z nich 
przypadało po 5 lub 6 stacji.  

 
Dotyczyły one tematów, takich jak: 

kuchnia polska, archeologia, sport, literatura, 
chemia i fizyka, muzyka, geografia, wynalazki.  

 
Około godziny 9:50 uczniowie rozpoczęli 

przygotowania swoich stoisk. Umiejscowiono je 
naokoło szkoły i hali sportowej.   
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Następnie pani dyrektor wraz z innymi 
gośćmi przyglądała się gotowemu projektowi i 
oceniała gry przygotowane w ramach projektu.  

 
Później, gdy wizyta ta się już skończyła, 

uczniowie klas ósmych, którzy mieli w tym cza-
sie lekcje, zostali wyprowadzeni przed budynek 
główny i tam podzieleni na 3 duże grupy, a z 
kolei te zespoły po przeprowadzeniu przez nau-
czycieli w odpowiednie miejsca podzielono po-
nownie na mniejsze 3-6 osobowe grupki, które 
miały zgodnie z określoną wcześniej kolejnością 
szukać następnych stacji, gdzie, w celu zdoby-
cia ,,paszportu’’, musiały wykonywać zadania. 

 
Wymagały one od uczniów zarówno do-

brej kondycji i doskonałej pamięci, jak i znajo-
mości języków obcych oraz tekstów literatury 
polskiej. Ósmoklasistom w szczególności spo-
dobały się stacje związane z chemią i fizyką 
oraz sportem, ale również stoisko dotyczące 
angielskiej literatury. 

Pod koniec gry  o godzinie 12:30 ósmo-
klasiści wrócili do klas, po czym rozebrano 
wszystkie stacje, a uczniowie rozeszli się i kon-
tynuowali lekcje według planu. Projekt pt.: ,,I 
wzięli ich na języki’’ bardzo mi się spodobał. 

Zarówno wygląd stoisk, jak i same gry przerosły 
moje oczekiwania. 

 
 Uważam, że wszyscy uczniowie zostali 
pozytywnie zaskoczeni wydarzeniem i z pewno-
ścią pozytywnie oceniają inicjatywę.  

 
Myślę, że projekt  były jeszcze lepszy, 

gdyby uczestniczyły w nim wszystkie klasy, po-
nieważ to pozwoliłoby na większą liczbę uczest-
ników oraz pozwoliło na poszerzenie liczby 
atrakcji i personelu stacji, co z kolei mogłoby 
pozwolić na większą swobodę w wyborze od-
wiedzanych stacji. 

 Mam nadzieję, że w przyszłości odbędzie się 
więcej takich wydarzeń. (red.) 
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Moja przygoda z Shopee. 
Opowiem wam jak doszło do tego że 

mogliście mnie zobaczyć na ekranach TV w 
reklamie Shopee. 

Co to jest Shopee? To aplikacja zakupo-
wa na której możecie kupić dosłownie wszyst-
ko! Nie odbyło się bez pomocy rodziców. 

Mama zauważyła w Internecie ogłosze-
nie, że poszukują do reklamy w TV utalentowa-
nych, tańczących dzieci. Od trzech lat chodzę 
do Szkoły Tańca Street Dance Studio i mama 
uznała, że mogę mieć szansę. Również chcia-
łem spróbować. 

 
 Pierwszy etap polegał na tym, że trzeba 
było wysłać na emaila nagranie gdzie tańczę 
krótki układ choreograficzny. Jakże wielkie było 
nasze zdziwienie, kiedy zadzwoniła pani z pro-
dukcji i zaprosiła nas na spotkanie w studio. 
Bardzo się ucieszyłem i czekałem co będzie 
dalej.  

Gdy pojechaliśmy do Warszawy na spo-
tkanie z producentami, okazało się, że zostało 
zaproszonych jeszcze dziesięciu chłopców, któ-
rzy też świetnie tańczą. Kilku z nich rozpozna-
wałem  telewizji i stwierdziłem, że nie mam z 
nimi szans. Na spotkaniu musiałem zatańczyć 
przed kamerą i opowiedzieć o sobie.  

Po tygodniu znów zadzwonił telefon z 
niesamowitą wiadomością! Z tych świetnie 
przygotowanych dzieci wybrano tylko mnie. Nie 
mogłem w to uwierzyć!  

Reklama była nagrywana w wielkim stu-
dio ATM. Było tam bardzo dużo ludzi, którzy 
dbali o to, bym czuł się tam bardzo dobrze i się 
nie stresował.  

 
Bardzo mi się podobało. Nie tylko mój udział, w 
tym produkcja, ale też to ,że mogłem poznać 
pracę ludzi na planie filmowym.  

 
Wiem już kim jest reżyser, oświetlenio-

wiec, dźwiękowiec, ludzie od rekwizytów, kie-
rownik planu i aktorzy. Pracę tych wszystkich 
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ludzi i wielu innych, można było oglądać na 
okrągło w TV i słuchać w radiu. 

Była to przygoda, którą chciałbym dalej 
kontynuować. Po krótkim czasie zagrałem jesz-
cze w mini serialu „Xiaomi” z aktorem Krystia-
nem Wieczorkiem. A w wakacje czeka na mnie 
przygoda w serialu. 

 
Mam nadzieję, że spodoba Wam się mój 

udział w tej produkcji. 
           Seweryn Władziński 

Moje hobby 
aktorstwo dubbingowe 
Któż nie zna wspaniałych głosów z fil-

mów „Król Lew”, „Shrek”, „Pingwiny z Madaga-
skaru”, „Star Wars” i wielu innych produkcji. 
Choć aktorzy są niewidoczni, to bez ich chary-
zmatycznego głosu film byłby ubogi i często nie 
odniósłby kinowego sukcesu. 

Dziś chciałbym przybliżyć w ramach tej 
rubryki moją pasję, którą jest aktorstwo dub-
bingowe krajowe i zagraniczne. Często w trak-
cie rozmów z kolegami pada pytanie:„To wła-
ściwie czym jest ten dubbing, którym tak się 
pasjonujesz?” Nie każdy wie co oznacza to po-
jęcie, a dubbing to nic innego jak stosowany w 
produkcji filmów czy gier komputerowych pro-
ces podkładania głosów. Któż nie zna wspania-
łych głosów z filmów „Król Lew”, „Shrek”, „Pin-
gwiny z Madagaskaru”, „Star Wars” i wielu in-

nych produkcji. Osoby podkładające głos do 
postaci są niewidoczni, ale bez nich film byłby 
ubogi. Ich wielkim potencjałem i talentem jest 
głos, który aktorzy dubbingowi potrafią zmie-
niać w zależności od postaci (człowiek, zwierzę, 
przedmiot itd.) i sytuacji. Za polskich mistrzów 
dubbingu uważam: Jarosława Boberka, Mariu-
sza Czajkę, Jana Aleksandrowicza-Krasko, Mar-
ka Barbasiewicza, Ryszarda Nawrockiego, Janu-
sza Bukowskiego i Wiesława Drzewicza. Wśród 
zagranicznych głosów najlepiej oceniam: Co-
rey’a Burtona, Iana McDiarmid’a i Christophera 
Lee. 
 Najbardziej pasjonuje mnie dubbing w 
filmach animowanych. Uwielbiam słuchać gło-
sów z filmu „Król Lew”. Za najlepszego aktora 
dubbingowego uważam Marka Barbasiewicza, 
który w filmie podkłada głos do postaci Skazy. 
Jest to głos kompletny, doskonały – silny, moc-
ny, oddający istotę tej złej postaci. Do tego 
dochodzi wspaniały śpiew aktora. Polski dub-
bing postaci Skazy z filmu „Król Lew” jest uwa-
żany za jeden z najlepszych na świecie. 

 W wolnej chwili lubię posłuchać płyt z 
dobrym dubbingiem, także tym zagranicznym, 
w oryginalnych językach. W tym celu kupiłem 
już kilka płyt ze Stanów Zjednoczonych, Meksy-
ku, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Sam 
też próbuję swoich sił w dubbingu, nagrywając 
głos do różnych filmowych postaci oraz głosy 
osób z rodziny. Moim marzeniem jest zostanie 
w dalszej przyszłości aktorem dubbingowym i 
reżyserem dubbingu. Wcześniej chcę wziąć 
udział w warsztatach dubbingowych.  

Marcin Mucha 
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Zwiedzamy 
 Puławy i Kazimierz nad Wisłą. 

 W dniu 21 czerwca klasy IVa i IV c 
wybrały się na wycieczkę do Puław i Kazimie-
rza Dolnego.  

 
Wszystko rozpoczęło się na parkingu 

przy szkole.  

 
Około godziny 8.00 wyruszyliśmy z 

panem przewodnikiem i opiekunami w drogę. 

 
 Pierwszym etapem były Puławy, w 
których zwiedziliśmy park Izabeli Czartory-
skiej ze świątynią dumania i pomnikiem Tan-
kreda i Kloryndy, rzeźby wykonanej z białego  

marmuru i przedstawiającej tragiczną śmierć 
ukochanej krzyżowca z poematu „Jerozolima 
wyzwolona”. 

 
 Następnie uczyliśmy się władać mie-
czem i łukiem. Odbyliśmy też wojnę na strza-
ły przed pałacem Marynki, córki Izabeli Czar-
toryskiej.  

 
Kolejnym etapem była podróż do Ka-

zimierza. Najpierw poszliśmy do lessowego 
wąwozu.  

 
Tam mogliśmy podziwiać niezwykłe 

piękno natury. Żeby nikt nie był głodny i miał 
siłę do zwiedzania tej oryginalnej miejscowo-
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ści, poszliśmy do restauracji na pizzę. 
  Po posiłku udaliśmy się pod pomnik 
psa. W czasie przejścia z pizzerii na rynek 
nagle zaczęło padać. Wszyscy zmokliśmy, ale 
humory nam dopisywały.  

 
Pod pomnikiem psa każdy pogłaskał 

go po nos, żeby mieć szczęście. Jednocześnie 
braliśmy udział w grze miejskiej.  

 
Pan przewodnik zadawał nam różne 

pytania, wyjaśniał i informował o najważniej-
szych zabytkach Kazimierza, wśród których są 
zabytkowe ruiny zamku dolnego. 

Kolejna wspinaczka to wejście na górę 
trzech krzyży. Z niej rozpościera się piękny 
widok na Wisłę i okolice. Poznaliśmy też hi-

storię krzyży umieszczonych na górze. 
Po zejściu do miasteczka, każdy mógł 

sobie coś kupić na pamiątkę. Powodzeniem 
cieszyły się noże, mieczyki, diabełki, magne-
sy, koguciki i lody.  

 
Około godziny 16 wyruszyliśmy w 

drogę powrotną. W Garwolinie byliśmy po 
17.30. Wycieczkę uważamy za bardzo cieka-
wą. Poznaliśmy wiele niezwykłych faktów z 
historii i świetnie bawiliśmy się na niej. 

      Klasa IVa. 
 

Wycieczka na Podlasie 
       Na ostatniej wycieczce szkolnej byłam 
na Podlasiu. Pojechałam tam wraz z uczniami 
naszej szkoły i opiekunami w dniach 30-31 
maja 2022 roku. Naszą wyprawę rozpoczęli-
śmy od Grabarki, a zakończyliśmy w Gonią-
dzu. 

 
      W poniedziałek, w dniu wyjazdu, pogoda 
nas nie rozpieszczała. Od rana padał deszcz i 
było bardzo brzydko. Chyba na poprawę hu-
moru, po dwóch godzinach jazdy, zatrzymali-
śmy się w ulubionym fast foodzie dzieci i 
młodzieży, co zdecydowanie poprawiło nam 
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nastroje. Około godziny 11 dotarliśmy do 
Grabarki, góry związanej z prawosławiem, na 
której ustawionych jest około 7 tysięcy krzy-
ży, przyniesionych przez pielgrzymów. Pod-
czas zwiedzania cały czas padało, na szczę-
ście weszliśmy do cerkwi i na kilkanaście mi-
nut schroniliśmy się przed deszczem. Tam 
prawosławna siostra zakonna (mniszka) opo-
wiedziała nam, jak wyglądają msze w cerkwi i 
ile trwają.  

 
Następnie wsiedliśmy do autokaru i wyruszy-
liśmy w kierunku Białegostoku. Po drodze 
zatrzymaliśmy się w Rezerwacie Pokazowym 
Żubra w Puszczy Białowieskiej, gdzie mieli-
śmy okazję obejrzeć żubry, rysie, czy wilki. 
Kolejnym punktem naszej wycieczki był spa-
cer ścieżką przyrodniczą ,,Szlakiem Dębów 
Królewskich", która prowadzi przez zbiorowi-
sko drzew, noszących imiona kolejnych ksią-
żąt litewskich i królów polskich z dynastii Ja-
giellonów.  

Od naszego przewodnika dowiedzieli-
śmy się, że średnia wieku królewskich dębów 
to około 350 lat. Obejrzeliśmy również miej-
sce, gdzie pod ziemią znajdują się relikty 
pierwszego dworu książęcego. Na szczęście 
przestało padać, więc spacer był bardzo przy-
jemny.  

Po wycieczce wśród drzew udaliśmy 
się w dalszą podróż, tym razem do stolicy 
Podlasia - Białegostoku. Niestety autokar od-
mówił współpracy z panem kierowcą, z po-
jazdu zaczął lecieć dym, zaczęły pikać jakieś 
czujniki i wszyscy w autobusie zaczęli pani-
kować. Pan kierowca próbował naprawić po-
jazd, jednak nie za bardzo mu się to udawa-
ło. Zapadła decyzja, że podjedziemy do naj-
bliższego mechanika.  

Na miejscu, całkiem przypadkiem oka-
zało się, że po sąsiedzku z zakładem mecha-

nicznym jest pizzeria. Pan przewodnik zapro-
ponował nam pizzę, a gdy okazało się, że 
będzie jej sponsorem, wszyscy bardzo chęt-
nie się zgodzili. Po godzinie pracy, mechani-
kom udało się naprawić nasz autokar, jednak 
zapadła decyzja, że jedziemy od razu do ho-
telu i rezygnujemy z gry miejskiej w Białym-
stoku.  

Gdy dotarliśmy na miejsce noclegu, 
zjedliśmy kolację i udaliśmy się do swoich 
pokoi. Oczywiście w nocy nie brakowało nam 
pomysłów i tematów do rozmów, w związku z 
czym rano większość osób była bardzo nie-
wyspana. 

 
Godzinę po śniadaniu rozpoczęliśmy 

drugi dzień naszej podróży. Na szczęście wto-
rek przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. 
Niestety niewyspanie w moim przypadku ob-
jawiło się atakiem migreny, więc pod opieką 
nauczyciela zostałam w autokarze. Było mi 
szkoda, bo program zapowiadał się ciekawie, 
ale ból głowy był nie do wytrzymania. Kole-
żanki i koledzy opowiadali po powrocie do 
autokaru, co widzieli. Wszyscy najbardziej 
przeżywali spływ tratwami po Biebrzy, gdzie 
jeden z uczniów naszej szkoły skoczył do rze-
ki, mocząc ubranie aż do pasa.  

Na zakończenie dnia czekało nas jesz-
cze ognisko z kiełbaskami, po którym wyru-
szyliśmy w drogę powrotną do Garwolina. Do 
celu dotarliśmy po godzinie 20. 
        Wycieczkę uważam za bardzo udaną. 
Fajnie było poobcować z przyrodą, pooglądać 
zwierzęta, których nie spotykamy na co dzień 
i pospacerować po Białowieskim i Biebrzań-
skim Parku Narodowym. Ponieważ nie zwie-
dziłam wszystkiego, nie płynęłam tratwą i nie 
widziałam Białegostoku, chciałabym jeszcze 
kiedyś powrócić na Podlasie. 

       Amelia Zakrzewska 
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Sukces Oli Augustyniak 

W 27 maja 2022  w Bibliotece Miejskiej 
odbyły się powiatowe 
powiatowe XXXVIII Kon-
kursu Recytatorskiego 
im. Kornela Makuszyń-
skiego.  

Występy uczest-
ników oceniali pracownicy MPBP i członkowie 
Klubu Miłośników Poezji działającego przy 
MPBP.  

 
Do finału przeszła nasza uczennica Alek-

sandra Augustyniak, która zajęła III miejsce ! 
Serdecznie gratulujemy! 

Sukces naszych uczennic 
Miło jest nam poinformować, ze dwie 

uczennice naszej  szkoły zajęły wysokie miejsca 
w konkursie na opowiadanie, którego organiza-
torem była Miejsko-Powiatowa Biblioteka w 
Garwolinie. Maria Szuwara z  klasy 7c – 
zajęła II miejsce. Paulina Kotlarska z kla-
sy 7d  - III miejsce.  

Konkurs zorganizowano z okazji 180 
rocznicy urodzin Marii Konopnickiej, 130 roczni-
cy urodzin i 80 rocznicy śmierci Brunona Schul-
za oraz 100 rocznicy urodzin Mirona Białoszew-
skiego.  

Zadaniem uczestników było napisanie 
krótkiej formy literackiej, której akcja dzieje się 
w Garwolinie. Bohaterowie zgłoszonych prac 

spędzają tu całe życie lub przyjechali tylko na 
chwilę. Wydarzenia dzieją się od czasów pano-
wania księżnej Anny, poprzez czas Potopu 
szwedzkiego, przez zabory, wojny, aż do roku 
2062. 

Komisja oceniała prace o bardzo zróżni-
cowanym charakterze, sprawdzała zgodność z 
tematem, pomysłowość i poprawność językową 
tekstu. Wybór nie był łatwy.  

Serdecznie gratulujemy Zwyciężczyniom! 
 

Pasowanie na czytelnika 
Uczniowie klas pierwszych dołączyli do 

grona użytkowników naszej szkolnej biblioteki. 
Pasowania na czytelnika dokonała Pani Wicedy-
rektor Agnieszka Majewska.  

 
Uroczystość swoją obecnością uświetnił 

nasz przyjaciel Piątuś, który wzbudził najwięk-
sze zainteresowanie dzieci.  

Uczniowie starszych klas zabrali swoich 
młodszych kolegów „Zaczarowanym Pociągiem” 
w świat bajek. 

 
Było zabawnie i… groźnie. Jak w każdej 

bajce wszystko dobrze się skończyło, a bibliote-
ka – ku radości pań bibliotekarek – zyskała no-
wych, zacnych czytelników.  
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Turniej szachowy 
W dniu 7 czerwca 

2022 w naszej szkole od-
był się II Szkolny Turniej 
Szachowy.  Umysłowe 
zmagania przy szachowni-
cy stają się już tradycją 
szkoły.  

Turniej był zorga-
nizowany przez Samorząd 
Uczniowski.  

 
Nad całością czuwał znawca szachów 

Pan Stanisław Buszta - wieloletni nauczyciel 
wychowania fizycznego w Liceum Ekono-
micznym w Garwolinie, działacz, sędzia i or-
ganizator wielu różnorodnych turniejów w 
naszym mieście. 

 
Turniej był rozgrywany w trzech kate-

goriach wiekowych. W sumie wzięło w nim 
udział 50 uczestników. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy dodatkowo 
zostali wyróżnieni słodkimi upominkami. 

Oto zwycięzcy w poszczególnych ka-
tegoriach. Klasy 0-3: I miejsce - Antoni Ku-
rowski kl. 3c. II miejsce - Dawid Drewnowski 
kl. 3c. III miejsce - Fryderyk Leszek kl. 1a. IV 
miejsce - Alicja Grzeszczak kl. 3c. Klasy 4-6: I 
miejsce – Wojciech Radomyski kl. 6b. II miej-

sce – Paulina Brzozowska kl. 5a. III miejsce – 
Eryk Młynarski kl. 5c.  

 
Klasy 7-8: I miejsce – Jakub Brzozow-

ski kl. 8a. II miejsce – Wojciech Kuliński kl. 
8a. III miejsce – Filip Starzyński kl. 8c. IV 
miejsce – Daniel Biernacki kl. 8c. Gratulujemy 
zwycięzcom!  

Katarzyna Borkowska 

Otwarty Mazowiecki Turniej 
Cheerleaders Grand Prix Polski  

28 maja 2022 roku na Hali Stulecia 
przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Garwolinie 
po raz kolejny Garwolin stał się stolicą cheer-
leadingu.  Do Garwolina przyjechało 60 ze-
społów i 61 duetów z całego kraju na Otwar-
ty Mazowiecki Turniej Cheerleaders z cyklu 
GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS 2022 
Garwolin. Po raz kolejny była to wspaniała 
okazja do wymiany wspólnych, pełnych emo-
cji doświadczeń i sportowej rywalizacji w 
Garwolinie! 

 
Po raz pierwszy od rozpoczęcia pan-

demii tancerze mogli brać udział w oficjalnym 
otwarciu turnieju, a było ich około 600 z wie-
lu miast z całego kraju. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
DM-Net – Dariusz Makulec, MG-T UKS „NO 
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NAME”, PSP nr 5 w Garwolinie, Centrum 
Sportu i Kultury w Garwolinie, Polskie Stowa-
rzyszenie Cheerleaders - Polish Cheerleading 
Association. 

Na turnieju zespoły  startowały w 
dwóch dywizjach: Performance Cheer: w 
konkurencji Freestyle Pom i Pom Dance: w 
konkurencji Pom Dance Elite.  

Tancerze rywalizowali w konkurencji 
zespołów i duetów zarówno w dywizji Per-
formance Cheer jak i Pom Dance w kilku ka-
tegoriach wiekowych. 

 
Turniej podzielony był na 4 bloki. Po 

każdym bloku było ogłoszenie wyników i roz-
danie nagród. Dyplomy otrzymał każdy ze-

spół i każdy duet, medale i puchary otrzymali 
najlepsi. 

 
   Oto wyniki zespołów i duetów turnieju 
z Garwolina: Dywizja Perfrmance Cheer : 
junior młodszy -  1 miejsce DREAM TEAM z 
Garwolina, senior -  1 miejsce DREAM TEAM 
SENIOR. Duety: dzieci – 1 miejsce  - Marzena 
Wyrowińska/Maja Starostecka, junior młodszy 
– całe podium należało do Garwolina: 1 
miejsce  Pola Kwiatkowska/Jagoda Ka-
łaska, 2  miejsce Anna Iwanenko/Lena 
Bukowska i 3 miejsce Maja Maku-
lec/Oliwia Wojciechowska, senior  - 1 
miejsce Gabriela Gora / Dominika Iwanenko. 
II. Dywizja POM DANCE: junior młodszy -  1 
miejsce  DREAM TEAM BIS z Garwolina 
– trenerzy: Gabriela Gora, Sandra Pały-
ska, Dominika Iwanenko – tancerki ze-
społu DREAM TEAM SENIOR. Wśród ze-
społów w kategorii  senior II – 1 miejsce 
AXEL STARS, 2 miejsce DREAM TEAM SE-
NIOR II.  

Po każdym bloku było ogłoszenie wy-
ników. Każdy zespół/duet otrzymał dyplom. 
Zwycięskie duety/zespoły otrzymały medale i 
puchary. Każdy zwycięski duet czy zespół 
mógł wejść na podium po okresie pandemii, 
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podczas której zwycięzcy odbierali swoje na-
grody często w rejestracji. Warto wspomnieć, 
że w Garwolinie podium stało nawet podczas 
pandemii, przystosowane dla zespołów – utę-
sknione przez sportowców. 

 
Na zakończenie rywalizacji sportowej 

zespół DREAM TEAM SENIOR wzmocniony o 
dwie tancerki z zespołu REAM TEAM – Kadra 
Narodowa Polski, która będzie reprezentowa-
ła nasz kraj na Mistrzostwach Europy 2022 w 
Atenach na początku lipca zatańczyła układ, 
przed sędziami dedykując go OLAFOWI 
JAWORSKIEMU, który obecnie walczy z 
ciężką chorobą. Link do zbiórki 
https://www.siepomaga.pl/olaf-jaworski. 

  
W tym miejscu chciałbym podzięko-

wać rodzicom za wielki wkład pracy podczas 
organizacji turnieju. Byliście wspaniali. Miło 
było mi słuchać wiele ciepłych słów dotyczą-
cych organizacji turnieju i obsługi.  

        Zofia Kisiel 

Michał Topór 
mistrzem Mazowsza 

W ostatnią niedzielę maja w Józefo-
sławiu odbył się finał Mistrzostw Mazowsza w 
minisiatkówce o puchar KINDER Joy of Mo-
ving. W kategorii „trójek” Michał Topór wraz z 
zespołem KS METRO Warszawa (Jan Kozer-

ski, Albert Waldowski, Henryk Roszkowski, 
Kacper Gwardiak; Trener: Adam Bigos) zdo-
byli tytuł Mistrza Mazowsza. 
          Zdobyty tytuł jest jednocześnie prze-
pustką do Mistrzostw Polski, które odbędą się 
w dniach 01-03.07.2022 w Gliwicach. Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, ze podczas 
całych wojewódzkich rozgrywek drużyna KS 
Metro Warszawa, w której gra Michał, nie 
przegrała żadnego spotkania!  
         Dodatkowo Michał został uznany przez 
Trenerów za najlepszego zawodnika całych 
rozgrywek, za co otrzymał statuetkę MVP 
Mistrzostw Mazowsza 2021/2022. 

 
         Dla Michała jest to kolejny duży sukces 
(w ubiegłym roku zdobył tytuł Mistrza Ma-
zowsza 2021 i Wicemistrza Polski 2021 w 
kategoria „dwójek”), który wynagradza ciężką 
pracę wykonaną na treningach i sporo wyrze-
czeń. Kolejny raz zdobyty tytuł Mistrza Ma-
zowsza dodaje motywację do dalszego siat-
karskiego rozwoju i umacnia pasję do gry. 
Michał regularnie trenuje w KS Metro War-
szawa oraz dodatkowo w Garwolinie, gdzie 
mieszka. Jest uczniem piątej klasy Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w 
Garwolinie. 
         Rodzie  serdecznie dziękują Jakubowi 
Sokołowskiemu  i Trenerom UKS „Dwójka”  
Garwolin za pomoc Michałowi w przygotowa-
niach i treningach  oraz  za okazane wspar-
cie. 
         Trzymajmy kciuki za dobry występ Mi-
chała i jego zespołu podczas Ogólnopolskiego 
Finału Kinder Joy of moving oraz dalszy siat-
karki rozwój. Życzymy dalszych sukcesów! 

https://www.siepomaga.pl/olaf-jaworski
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W szkole, w klasie. 

- Dzieci - pyta pani. - Jaka jest liczba mnoga od słowa 
niedziela? 

- Wakacje!!! - krzyczą dzieci. 

 

 
Jaka jest różnica między wczasami w górach, a wczasa-
mi nad morzem? 

- W górach ceny są wysokie, a nad morzem słone. 

 

 
-Czemu ani razu nie napisałaś do mnie z wakacji? - Jaś 

robi wymówki Małgosi. 
- Nie miałam twojego adresu. 

- To nie mogłaś napisać, żebym ci go podał? 

- A widzisz! Nie przyszło mi to do głowy. 

 
Nauczyciel: 

- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, 

zimno - że się kurczą. Możecie podać jakieś przykłady? 

Jaś: 
- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych! 

 

 
Przed wakacjami ksiądz pyta uczniów: 

- Które przykazanie jest najważniejsze? 

- Ósme - mówi Jaś. - Nie wystawiaj złego świadectwa 
bliźniemu swemu! 

 
Żona mówi do męża: 

- Byłam u lekarza. Kazał mi jechać na wakacje! To gdzie 

mnie zabierzesz? Na Wyspy Kanaryjskie czy w Alpy? 
- Do innego lekarza! 

 
Jedzie Jaś z kolegą na wakacje. Rozkładają namiot i 
zasypiają. 

Po kilku minutach budzi się Jaś za nim kolega. 
- Co widzisz? - pyta kolega Jasia. 

- Gwiazdy i księżyc... 

- Co to oznacza? 
- Że jutro będzie ładna pogoda. 

- Ty gapo! To oznacza, że ukradli nam namiot! 

 
Jasiu pisze z wakacji do babci. 

- Kochana babciu piszę do Ciebie z wakacji bardzo wol-
no, bo mama wspominała mi często, że nie możesz już 

szybko czytać. 




