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czerwiec

„Scena kocha szaleñstwo, a wiêc W t e g o r o c z n y m  Tu r n i e j u  
nie bójcie siê jej” - tak na otwarciu Teatralnym jury w sk³adzie Jacek Szczêk 
Konkursu Teatralnego zachêca³a uczniów (re¿yser, przewodnicz¹cy jury), Hanna 
gm in ny ch  sz kó ³ po ds ta wo wy ch  i Fibich i Marek Kwiatkowski- w kategorii 
gimnazjów instruktorka MOK-u Danuta gimnaz jów nie przyzna³o pierwszego 
Wójt, która jest pomys³odawczyni¹ i miejsca, zaœ w grupie szkó³ podstawowych 
organizatork¹ 12-tych ju¿ z rzêdu na jw y¿ ej  oc en i³ o w ys tê p Tea tr u 
A r t y s t y c z n y c h  S p o t k a ñ  S z k ó ³ .  TABALUGA z mszczonowskiej Szko³y 
Przypomnijmy, ¿e w ramach Spotkañ Podstawowej .  Zespó³  aktorski  z  
rozgrywane s¹ co roku trzy turnieje - mszczonowskiej podstawówki doceniono 
recytatorski, estradowy i teatralny. za dobr¹ grê aktorsk¹, sceniczn¹ odwagê, 

zabawne przedstawienie i wspania³¹ 
scenografiê. Spektakl „Baœñ o panowaniu 
Zdrówka” zosta³ wyre¿yserowany przez 
panie: Monikê Kurowsk¹ i Idê Gontarz. 
Sztuka opowiada³a o zmaganiach rodziny 
króla Zdrówko z takimi przeciwnikami 
rodu panuj¹cego jak - z³y wirus, 
czarownica próchnica, zmora anemia i 
armia gronkowców. 
Drugie miejsce w kategorii szkó³ 
podstawowych zajê³a grupa teatralna 
KAJTEK ze Szko³y Podstawowej z Piekar, 
która zaprezentowa³a przedstawienie 

SCENA KOCHA SZALEÑSTWO 

Grupa Teatralna SP Osuchów 

Otwarcia Turnieju dokona³a instrutor MOK-u Danuta Wójt 

Teatr KAJTEK - SP Piekary Teatr ARLEKIN - SP Bobrowce 
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„Vid eowagary” w re¿yseri i Jolanty ¿e by³a odwa¿n¹ prób¹ nawi¹zania do którego Teatr „PAJÊCZYNA” wystawi³ 
Zdulskiej i Bogumi³y Zygier. Trzecie fredrowskich ŒLUBÓW PANIEÑSKICH spektakl pt. „Balladyna na weso³o” w 
miejsce przypad³o teatrowi ARLEKIN z SP niestety nie przypad³a do gustu jurorom. re¿yserii Emilii Gancarczyk uhonorowano 
Bobrowce za sztukê „Demeter i Kora” w  W kategori i gimnaz jów jak za u dzi a³ w  tur nie ju p ami¹tkowy m 
re¿yserii Urszuli Gowin, a wyró¿nienie zaznaczy³em na wstêpie nie przyznano dyplomem. 
otrzyma³a Grupa Teatralna ze Szko³y pierwszego miejsca, zaœ drug¹ lokatê Nagrody i posi³ek (jakim przyjêto 
Podstawowej z Osuchowa za „Piêkna i otrzyma³ TEATR „BOA” z osuchowskiego uczestników turnieju podczas przerwy) 
Bestia -XXI wiek” w re¿yserii Dominiki gimnazjum. Gimnazjaliœci z Osuchowa s p o n s o r o w a ³  U r z ¹ d  M i e j s k i  w e  
Noszczak. Jedynie dyplomem za udzia³ wy st aw il i sz tu kê  „S to wa rz ys ze ni e Mszczonowie. 
uhonorowano natomiast Teatr KLEKSIK z Umar³ych Poetów” w re¿yserii Gabrieli M.L. 
SP Lutkówka. Sztuka „Mi³oœæ w œwiecie Momot iuk i  Agaty  Sutkowskie j .  
biznesu” w re¿yserii Hanny Kuran mimo, Gimnazjum Publiczne z Mszczonowa, 

Teatr KLEKSIK - SP Lutkówka Teatr TABALUGA - SP Mszczonów

- Mariola Markus ze Szko³y Podstawowej w Piekarach
- Arleta Marciñska ze Szko³y Podstawowej w Mszczonowie

Klasa IV -VI 
I m. - Iza Pawlak i Iza Kopera z chórkiem ze Szko³y Podstawowej 
w Lutkówce
I m. - zespó³ Hollyday Girls ze Szko³y Podstawowej w 
Mszczonowie

W koñcz¹cym tegoroczne Artystyczne Spotkania Szkó³ II m. - Martyna Zab³ocka z chórkiem ze Szko³y Podstawowej w 
Turnieju Estradowym uczestniczy³o 130 uczniów ze Szkó³ Mszczonowie
Podstawowych- z Bobrowiec, Lutkówki, Mszczonowa, Osuchowa 
i Piekar oraz z Gimnazjów- z Mszczonowa i z Osuchowa. Turniej Wyró¿nienia
sk³ada³ siê z dwóch konkursów- piosenki i tañca. Po zapoznaniu sie - Karolina Wieteska i Joanna Zaszewska ze Szko³y Podstawowej 
z wystêpami wszystkich uczestników jury w sk³adzie: Ma³gorzata w Bobrowcach
Kaleciñska - muzyk (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w - Agnieszka Korbiñ ze Szko³y Podstawowej w Lutkówce
Warszawie), Honorata Oskiera - muzyk, Norbert PóŸniewski- - Ola Pieni¹¿ek ze Szko³y Podstawowej w Piekarach 
choreograf - (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki) - 
przewodnicz¹cy jury postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce miejsca i Gimnazja
wyró¿nienia: I m. - Ewelina Zygier z Gimnazjum w Mszczonowie

Wyró¿nieniaKonkurs piosenki
 - Ewelina Melon i Ewelina Jasiñska z Gimnazjum 
    w OsuchowieKlasa I - III
 - Monika Wieteska z Gimnazjum w Osuchowie 

I m. - zespó³ „Malowane lato” ze Szko³y Podstawowej  w 
Mszczonowie Turniej tañca
II m. - nie przyznano  
III m. - Julia S³ojewska ze Szko³y Podstawowej w Lutkówce Klasy I - III

I m. - zespó³ „Zwariowane dziewczyny” ze Szko³y 
Wyró¿nienia Podstawowej w Lutkówce

XII Spotkania Artystyczne Szkó³
(20 maja 2004r.) Mszczonowski Oœrodek Kultury

Turniej Estradowy
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II m. - Paula Dró¿d¿ ze Szko³y Podstawowej w Wyró¿nienie 
Mszczonowie  - Magda Miko³ajczyk ze Szko³y Podstawowej w 

Piekarach
Wyró¿nienia

- Zespó³ „ Czarne Motyle” ze Szko³y Podstawowej w Gimnazja
Mszczonowie  I m. - nie przyznano
- Zespó³ „Trzy rockmenki” ze Szko³y Podstawowej w  II m. - zespó³ „Queenki” z Gimnazjum w Osuchowie
Lutkówce III m.- zespó³ „Delfinki” z Gimnazjum w Osuchowie

Klasy IV - VI Wyró¿nienie 
 I m. - Klaudia Micha³owska ze Szko³y Podstawowej  w - Zespó³ ze Szko³y Podstawowej w Mszczonowie: 
Mszczonowie Kasia, Ewelina, Ewelina i Ola
 2 równorzêdne II miejsca:

- Zespó³ „Bomba” ze Szko³y Podstawowej w Wszyscy uczestnicy turnieju i ich opiekunowie otrzymali 
Bobrowcach upominki oraz gor¹cy posi³ek. Sponsorem Arytstycznych Spotkañ 
 - Ewelina Wojtczak ze Szko³y Podstawowej w Szkó³ by³ Urz¹d Miejski we Mszczonowie, zaœ organizatorem 
Osuchowie Mszczonowski Oœrodek Kultury. Osob¹ koordynuj¹c¹ przebieg 

 III m. - zespó³ „Three Stars” ze Szko³y Podstawowej w turnieju i odpowiedzialn¹ za jego przygotowanie by³a instruktor 
Piekarach MOK-u Danuta Wójt. 

M.L.

Podczas Jarmarku Mszczonowskiego og³oszono - Turniej estradowy
wyniki tegorocznych Artystycznych Spotkañ  a/konkurs piosenki
Szkó³.  Poni¿ej  zamieszczamy protokó³  b/konkurs tañca
zawieraj¹cy wyniki oraz wysokoœci przyznanych 
nagród, jakie otrzyma³y szko³y. Imprezy odby³y siê w kwietniu i w maju 2004r. Wziê³o w nich 

udzia³ ok.280 uczniówi kilkudziesiêciu nauczycieli. 
* * *

Nagrody Rady Miejskiej otrzymali:XII Spotkania Artystyczne Szkó³ o 
Nagrodê Rady Miejskiej Mszczonowa Szko³y Podstawowe: 

Mszczonów 2004 I miejsce- Szko³a Podstawowa w Mszczonowie /65 pkt./- 1.300,00 z³
 organizator: Mszczonowski Oœrodek II miejsce- Szko³a Podstawowa w Lutkówce /38 pkt./- 800,00 z³

II miejsce- Szko³a Podstawowa w Piekarach /38pkt./- 800,00 z³Kultury
III miejsce- Szko³a Podstawowa w Bobrowcach /30 pkt./- 600,00 z³
IV miejsce- Szko³a Podstawowa w Osuchowie /26pkt/ - 500,00z³Spotkania sk³ada³y siê z nastêpuj¹cych kategorii:

Gimnazja- Ma³y Konkurs Recytatorski
I miejsce - Gimnazjum w Osuchowie /36pkt./- 600,00 z³ - Turniej teatralny
II miejsce - Gimnazjum w Mszczonowie /23 pkt./-400,00 z³

Wyniki Artystycznych Spotkañ Szkó³ -2004
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kszta³cenia zintegrowanego - p. 
El¿bietê Paluch cyklu zajêæ 
w³¹czaj¹cych treœci europejskie do 
p r o g r a m u  k s z t a ³ c e n i a  
zintegrowanego pod wspólnym 
tytu em „Ma³y Europejczyk".Jest niezwykle wa¿ne by jak Uzyskanie przez uczniów ogólnej 

Celem zajêæ by³o poznanie najm³odsi Polacy byli jak najlepiej o r i e n t a c j i  w  œ r o d o w i s k u  
przez najm³odszych uczniów przygotowani do ¿ycia i pracy w spo³ecznym i elementarnej wiedzy 
z a g a d n i e ñ  z w i ¹ z a n y c h  z  zjednoczonej Europie. na temat jego miejsca w ¿yciu 
pañstwami Zjednoczonej Europy, Doceniaj¹c wagê tego kontynentu jest wa¿n¹ powinnoœci¹ 
a ich realizacja mia³a miejsce w zagadnienia Publiczna Szko³a kszta³ cenia i  wychow ania w 
miesi¹ca h 02.-06. 2004 roku.Podstawowa w Bobrowcach m³odszym wieku szkolnym. 

„Ma³y Europejczyk" przybli¿y³ zaanga¿owa³a siê w realizacjê K o n s e k w e n c j ¹  t e g o  b y ³ o  
uczniom nie tylko kraje unijne, ale za³o¿eñ edukacji europejskiej. opracowanie przez nauczycielkê 
tak¿e ich narody, to jak ¿yj¹, jakie 
maj¹ zwyczaje kulinarne i z czego 
s³yn¹ w œwiecie.

W  podró¿y" po krajach U.E. 
dzieci pozna³y 15 pañstw. Na 
zajêciach przeplata³y siê wszystkie 
rodzaje edukacji, od polonistycznej 
i  m a t e m a t y c z n e j ,  p r z e z  
œrodowiskow¹ do artystycznej. 
Szczególnie du¿¹ popularnoœci¹ 
cieszy³y siê zabawy zwi¹zane 
tematycznie z poznawanymi 
krajami: „Walka Wikingów
(Szwecja), „Kruki w Tower" (W. 
Brytania),  „G³odny renifer" 
(Finlandia), „Bystre œwistaki" 
(Austria),  „Weso³a corrida" 
(Hiszpania), „P³yn¹ca gondola" 
(W³ochy), „Klocki Lego" (Dania).

Wiele radosnych prze¿yæ 

³

c

„

" 
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Po sprawdzianie szkó³ podstawowych

Szeœcioklasiœci mszczonowscy  przoduj¹
J a k  w i a d o m o  w  s z k o ³ a c h  do zadowolenia. W sprawdzianie SP z Dla w³adz Mszczonowa jest to dobra 
podstawowych i gimnazjach odby³y siê Bobrowce zanotowa³a œredni¹ ocen wiadomoœæ, daj¹ca powód do dumy i 
niedawno sprawdziany oceniaj¹ce stan 29,44 pkt, SP Mszczonów 28,13 pkt, SP weryfikuj¹ca pozytywnie prowadzon¹ 
wiedzy  uczniów k las os ta tn ich,  Osuchów 26,85 pkt, SP Lutkówka przez samorz¹d politykê oœwiatow¹, na 
szóstych w podstawówkach i klas 26,25 pkt i SP Piekary 21,8 pkt. W skali któr¹ znaczne przecie¿ œrodki liczone 
t r z e c i c h  g i m n a z j a l n y c h .  Z  gminy szko³y podstawowe zanotowa³y w milionach z³otych przeznacza siê z 
Mazowieckiego Kuratorium Oœwiaty wysok¹ i satysfakcjonuj¹c¹ wysoce gminnego bud¿etu. Burmistrz Józef 
nadesz³y ju¿ wyniki sprawdzaniu szkó³ œredni¹ 27,28 pkt. Jest to œrednia Grzegorz Kurek komentuj¹c te 
podstawowych. Lada dzieñ nale¿y siê przewy¿szaj¹ca zarówno œredni¹ ocen wyniki zapyta³ nieretorycznie, jak siê 
spodziewaæ wyników sprawdzianu na sz eg o p ow ia tu , j ak  ró wn ie ¿ teraz czuj¹ wszyscy ci, co publicznie 
gimnazjalistów. w o j e w ó d z t w a .  W p o w i e c i e  niedawno narzekali na poziom 
Piêæ publicznych szkó³ podstawowych ¿yrardowskim zanotowano bowiem w nauczania  w szko³ach  gminy  
dz ia ³a j¹ cy ch  na  te re ni e g mi ny  sprawdzianie podstawówek 25,71 pkt, Mszczonów? 
Mszczonów ma uzasadnione powody a w województwie 26,34 punktów. (vgl)

Edukacja europejska w Szkole Podstawowejw Bobrowcach 

MA£Y EUROPEJCZYK

Dania Lego

S Z K O £ Y



Merkuriusz Szkolny 6/2004                                               str. 5 (29)

Holenderskie wiatraki Marzenki, Dominika i Tomka

Irlandzki skrzat Krzysztofa K., Karoliny Melon i Damiana 

“Smaczne zajêcia”Pojedynek szwedzkich wikingów

Folklor Finlandii

dostarczy³y dzieciom zabawy muzyczno-ruchowe, kszta³cenia zintegrowanego, a „podró¿" po Europie 
które by³y równie¿ skarbnic¹ informacji o wzbudzi³a ciekawoœæ poznawcz¹, wyzwoli³a ogromn¹ 
poznawanych krajach. Efektem programu s¹ równie¿ aktywnoœæ, postawê tolerancji wobec innych kultur.
prace plastyczne dzieci: „Wiatraki w Holandii , El¿bieta Paluch 
„Irlandzkie skrzaty -Leprechauny".

„Ma³y Europejczyk" urozmaici³ i wzbogaci³ treœci 

"
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uczestniczyæ w chwilach poprzedzaj¹cych pierwszy 
z pisemnych egzaminów. Zdjêcia upamiêtniaj¹ce 
ten jedyny w swoim rodzaju egzamin tak¿e w tym 
roku publikujemy na naszych ³amach. Co roku redakcja Merkuriusza gor¹co 

Tegoroczni maturzyœci to wychowankowie dopinguje mszczonowskich maturzystów. Dziêki 
pani profesor Haliny Nowak (klasa „A”), pani profesor uprzejmoœci dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
El¿biety Rywackiej (klasy „B”) i pani profesor Bogdana Laskowskiego nasz fotoreporter mo¿e te¿ 
Genowefy ŒledŸ (klasa „C”). 

MATURA 2004

Dyrektor Bogdan Laskowski prezentuje 
kopertê zawieraj¹c¹ tematy

Komisja egzaminacyjna

Profesor Genowefa ŒledŸ udziela maturzystom ostatnich 
wskazówek

Przewodnicz¹cy klas sprawdzaj pieczêcie na kopercie z 
maturalnymi tematami

S Z K O £ Y
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Tematy maturalne z jêzyka polskiego
(woj. mazowieckie)

1.Czy zgadzasz siê ze stwierdzeniem, ¿e twórców, którzy daj¹ ludziom 
chwile radoœci powinno siê ceniæ wy¿ej ni¿ tych którzy ka¿¹ im p³akaæ? 
Swój pogl¹d uzasadnij, odwo³uj¹c siê do wybranych tekstów literackich i 
dzie³ filmowych. 
2.”Uciek³szy kiedyœ jeszcze w dzieciñstwie, wyemigrowawszy w duchu 
nad Morze Œródziemne, rych³o spostrzeg³em, ¿e ucieka³em nie od Polski, 
lecz w g³¹b Polski”. Skomentuj s³owa Zygmunta Kubiaka, analizuj¹c 
zwi¹zki literatury polskiej wybranego okresu z tradycjami literatury 
œródziemnomorskiej. Odwo³aj siê do kilku utworów literackich. 
3.Materia i wyobraŸnia - sprawdzian z rozumienia czytanego tekstu 
Andrzeja Osêki i tworzenia w³asnego. Utwór sk³ada³ siê z 23 poleceñ. Do 
trzech spoœród nich nale¿a³o utworzyæ krótki tekst w³asny. 
4.Dokonaj interpretacji wiersza Haliny Poœwiatowskiej (***- bez tytu³u), 
odpowiadaj¹c na pytanie, czy utwór ten mo¿na uznaæ za refleksjê nad 
sensem twórczoœci poetyckiej. 

S Z K O £ Y
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Uczniowie wykazywali siê zdrow¹ rywalizacj¹. 
Przygotowanie ich jednak by³o zró¿nicowane. Zwyciê¿yli Ci, którzy 
maj¹ czêsty kontakt z ksi¹¿ka i bibliotek¹, potrafi¹ wspó³pracowaæ w 
grupie, szybko i bezb³êdnie wykonywaæ powierzone zadania.
O czasie ka¿dej konkurencji decydowali uczestnicy, gdy¿ moment 
zakoñczenia zadania przez któr¹kolwiek dru¿ynê, by³ koñcem czasu 
dla reszty uczestników. A oto przyk³ad jednego z zadañ:

W poni¿szym tekœcie grasowa³ chochlik drukarski - znajdŸ i popraw 
b³êdy.

Adam Bahdaj - autor ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y urodzi³ 
siê w 1918 roku.
Napisa³ wiele powieœci, m.in. “Uwaga! Wielki wyœcig”, “Stawiam na W naszej szkole, jak to czêsto bywa, dzieje siê wiele 
czarny parasol”, “Podró¿ z duchami”, “Wakacje i ja”, “Kapelusz za ciekawych rzeczy.
jeden uœmiech”, “Pilot Tolka Banana”, “Czarne sombrero za sto Pani El¿bieta Grzybowska przygotowa³a i przeprowadzi³a 
tysiêcy”.konkurs biblioteczny pt. “Kto czyta - ¿yje wielokrotnie”. Wziêli 

w nim udzia³  przedstawiciele klas szóstych. Z ka¿dej klasy 
26.05.2004 r. odby³o siê w naszej szkole “Pasowanie na wytypowano po 3 osoby.

czytelnika” klas pierwszych.Dru¿ynê A stanowili uczniowie z klasy VIa:
W uroczystoœci wziêli udzia³ uczniowie klas pierwszych, 1. Monika Pucha³a
wychowawczynie oraz rodzice. Ca³¹ uroczystoœæ przygotowa³a i 2. Monika Szlaga
przeprowadzi³a kol. E.Grzybowska.3. Mariusz Olczak
Pierwszoklasistów powitali: Królowa Ksi¹¿ka (Karolina Olczak-Dru¿ynê B reprezentowali uczniowie klasy VIb:
kl.IIIc), Król Czytelnik (Pawe³ Józefowiak-kl.VIc). W przedstawieniu 1. Aleksandra Todorovic
wziêli udzia³ równie¿: Kosza³ek-Opa³ek (Daniel Czarnecki - kl.VIc), 2. Magdalena Ka³u¿yñska
Pionokio (Ola Szymañska - kl.IVc) oraz Krasnale (Agata Olborska - 3. Pawe³ D¹browski
kl.IVc, Bartek Olesiñski - kl.IIIc, Paulina Piotrowska, Karolina Dru¿ynê C - uczennice klasy VIc:
Pietrzak - kl.Vb).1. Marcelina Grombik
Czêœæ artystyczna przeplatana by³a piosenkami w wykonaniu 2. Aneta Majewska
uczennic. Piosenkê “Kolorowa ksi¹¿ka” zaœpiewa³a Marta 3. Agnieszka Strzelecka
Szymanowska - kl.Ic, piosenkê “Czytaj wiele” - Arleta Marciñska - Dru¿ynê D - uczennice klasy VId:
kl.IIIa, zaœ piosenkê “Ksi¹¿ki, ksi¹¿ki” - Alicja Dobrowolska - kl.Ia. 1. Paulina Legiêcka
Pasowania dokona³y panie: El¿bieta Grzybowska, Ewa Biñkowska.2. Karolina Kubaszewska
Podczas tej ceremonii dzieci otrzymywa³y na pami¹tkê zak³adki 3. Marlena Go³êbiewska
(wykonane w³asnorêcznie przez Ko³o Przyjació³ Ksi¹¿ki). Wrêczyli je: 
Król Czytelnik i Królowa Ksi¹¿ka. Pinokio i Kosza³ek - Opa³ek W jury zasiad³y: p.Ewa Biñkowska i p.Jolanta 
rozdawali listy do rodziców. Treœæ listu mówi³a o tym, jak wa¿n¹ rolê Wac³awek.
odgrywa czytanie w ¿yciu dziecka. Zachêca³yœmy równie¿ rodziców Lektorkami zosta³y uczennice klasy Vb - Aneta Majewska, 
do wspólnego czytania z dzieckiem.Paulina Piotrowska.
Kulminacyjnym punktem programu by³o z³o¿enie uroczystej przysiêgi Konkurs obejmowa³ 12 konkurencji. Nale¿a³o wykazaæ siê 
oraz podpisanie w³asn¹ “krwi¹” (odbicie kciuka w tuszu i znajomoœci¹ imion i nazwisk pisarzy (kojarzeniem portretu z 
przypieczêtowanie) cyrografu. Dla ka¿dej klasy by³ odrêbny cyrograf, pisarzem), tytu³ów ksi¹¿ek, znajomoœci¹ g³ównych bohaterów, 
który po podpisaniu przekazywany by³ wychowawczyni.znajomoœci¹ treœci. Chodzi³o o ksi¹¿ki nale¿¹ce do kanonu lektur 

szkolnych.
W naszej szkole nie brakuje tak¿e historyków. Uczniowie Oceniana by³a równie¿ umiejêtnoœæ korzystania ze s³oników 

wziêli udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym “Kr¹g”.jêzykowych i encyklopedii - wskazywanie konkretnego s³ownika 
Nasza szko³a wyst¹pi³a w kategorii “M³odzik”; pisaliœmy prace do przypisanego zadania.
indywidualne i wziêliœmy udzia³ w teœcie. G³ównym celem konkursu Jedna z konkurencji nosi³a nazwê “literaccy milionerzy”. Tu 
by³o upowszechnienie wiedzy o historii Polski i przybli¿enie tematyki uczniowie z sugerowanych odpowiedzi dotycz¹cych treœci lektur 
zwi¹zanej z Uni¹ Europejsk¹.mieli wybraæ prawid³ow¹. W tej konkurencji wszystkie dru¿yny 
Tegoroczna rywalizacja dostarczy³a uczniom rozrywki umys³owej, a otrzyma³y maksymaln¹ liczbê punktów. Rozpoznanie “O jakim 
najlepszym - satysfakcji z osi¹gniêæ. Laureatk¹ konkursu szkolnego w pisarzu mowa?” po przedstawieniu krótkiego ¿yciorysu - 
kategorii testów zosta³a Paulina Skorupiñska (VIc), która otrzyma³a równie¿ nie sprawi³o dru¿ynom problemu. Najwiêcej problemów 
dyplom i nagrodê. W tej kategorii dodatkowo wyró¿nienia otrzyma³y sprawi³o uczniom u³o¿enie z rozsypanki literowej wyrazu 
nastêpuj¹ce osoby: Martyna Zab³ocka - kl.Vc, Marlena Go³êbiewska BELETRYSTYKA, poprawienie b³êdnych tytu³ów ksi¹¿ek, jak 
kl.VId, Katarzyna Barbulant - kl.Vc, Marcin Milewski - kl.Vc, równie¿ konkurencja pt. “Chochlik drukarski” - gdzie 
Magdalena Œcis³awska - kl.Va, Paulina Legiêcka - kl.VId, Bart³omiej wymiesza³y siê tytu³y ksi¹¿ek Adama Bahdaja i nale¿a³o je 
Bis - kl.VIc.w³aœciwie poprzestawiaæ, podaj¹c w³aœciwe tytu³y.

W kategorii prac indywidualnych laureatem konkursu Odpowiadaj¹c prawid³owo, we wszystkich 
szkolnego zosta³ Mateusz Urbaniak - kl.Vc, który otrzyma³ dyplom i konkurencjach, mo¿na by³o zdobyæ 72 punkty.
nagrodê.Najwiêksz¹ liczbê punktów zdoby³a dru¿yna C - czyli uczniowie 
Maciej G³¹biñski - kl.Vc i Karolina WoŸniak - kl.Vc otrzymali klasy VIc - 62 punkty, drugie miejsce zajê³y uczennice VId - 49 
wyró¿nienia.punktów, na trzecim miejscu znalaz³a siê dru¿yna z VIb - z liczb¹ 
Dyplomem zosta³a wyró¿niona nauczycielka historii £ucja Michalska 48 punktów. Ostatnie miejsce zajê³a dru¿yna reprezentuj¹ca 
za zaanga¿owanie i wk³ad pracy w Ogólnopolski Konkurs Historyczny klasê VIa - 35 punktów.

WIEŒCI ZE 
SZKO£Y 

PODSTAWOWEJ
W MSZCZONOWIE
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“Kr¹g”. Zespó³ tworzy³y dziewczêta: Sylwia Jasiñska, Marta Kowalska, 
Paulina Szymañska, Paula Dró¿d¿, Aleksandra Grzybowska, Karolina 

Wielkie brawa nale¿¹ siê równie¿ naszym szkolnym Melon, Angelika Stawicka.
pi³karzom i ich trenerowi Marcinowi Melonowi, którzy z Arleta Marciñska dosta³a wyró¿nienie za piosenkê “Nie lêkaj siê”.
wielkim zapa³em i zaanga¿owaniem bior¹ udzia³ w zawodach Uczniów do konkursu tañca i piosenki przygotowa³y: p.Ma³gorzata 
sportowych i zdobywaj¹ pierwsze miejsca. Zgórzak, p.Ma³gorzata Gardziñska, p.Monika Kurowska, p.Agnieszka 

Ch³opcy w Miêdzypowiatowym Turnieju Pi³ki No¿nej Konarska.
zajêli II miejsce, a w Piekarach 26 maja, podczas Gminnego W starszej grupie wiekowej klas IV-VI podczas Przegl¹du 
Turnieju Pi³ki No¿nej wywalczyli sobie I miejsce. Artystycznego Szkó³ w kategorii tañca i piosenki równie¿ nie zabrak³o 

nagród.
Jesteœmy dumni z grupy teatralnej “Tabaluga”, której W konkursie tañca I miejsce zajê³a uczennica klasy Va Klaudia 

opiekunami s¹ p.Monika Kurowska i Ida Gontarz. Podczas Micha³owska.
Pr ze gl ¹d u Ar ty st yc zn eg o Sz kó ³ uc zn io wi e po ka za li  Równie¿ I miejsce wyœpiewa³ sobie zespó³ “Holidays girsl”, 
przestawienie pt. “Baœñ o panowaniu Zdrówka” i otrzymali za którego solistkami by³y:
wspania³¹ grê I nagrodê. Joanna P³ywaczewska - kl.VIc

Klaudia Micha³owska - kl.Va,
Aneta Majewska - kl.VIc.
Dziewczyny zaœpiewa³y piosenkê “Chcê”.

Delikatny g³os Martyny Zab³ockiej, uczennicy klasy Vc w 
piosence “Mokro” zosta³ nagrodzony drugim miejscem.
Wszystkim nale¿¹ siê wielkie brawa i gratulacje.
Starsz¹ grupê wiekow¹ do konkursu tañca i piosenki przygotowali: 
p.Jacek Zielonka, p.Sylwia Wis³awska, p.Barbara Majchrzak.
Uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³ w Konkursie Jêzyka 
Angielskiego English ACE 2004 zorganizowanego w ca³ym kraju 
przez £owców Talentów - Jersz. W konkursie uczestniczy³o 509 szkó³ 
z ca³ej Polski.
Z naszej szko³y do konkursu przyst¹pi³o 67 uczniów pod opiek¹ 
p.Gra¿yny Sobieckiej i p.Joanny Haude. Organizatorzy przes³ali do 
naszej szko³y dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku dla 
uczennicy kl.VIc Katarzyny Bechcickiej, która zajê³a 153 miejsce w 
województwie mazowieckim i 551 miejsce w kraju.
Uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w konkursie to:
Agnieszka Strzelecka - kl.VIc, Paulina £uczyñska - kl.Vc, Martyna 
Zab³ocka - kl.Vc, Marta Suchecka - kl.Vd, Ola Leniarska - kl.Va, 
Dawid Kaniut - kl.VId, Aneta BruŸdziak - kl.Vd.

Mo¿emy byæ dumni z naszych uczniów za tak liczne 
osi¹gniêcia.

¯yczymy samych pi¹tek i szóstek na œwiadectwach 
szkolnych.

Barbara Majchrzak

* * *

“Mama”
Na scenie wyst¹pili: Martyna Zab³ocka - kl.Vc, Piotr Szwagrzyk 

Jest jedna taka osoba,- kl.Vb, Patryk Sznajder - kl.Vc, Agnieszka Stefanowska - kl.Vc, 
bardzo Ci bliska i znana.Maciej G³¹biñski - kl.Vc, Dagmara Burchart - kl.Vb, Mateusz 
Zawsze we wszystkim pomo¿e,Pietrzkowski - Va, £ukasz Szydlik - kl.Va, Paulina Legiêcka - 
bo jest bardzo kochana.kl.VId, Marlena Go³êbiewska - kl.VId, Aneta Gawin - kl.Vb, 

Marta Sznajder - kl.IIIa.
Wracasz ze szko³y zmêczony,Jury zwróci³o szczególn¹ uwagê na piêkn¹ grê aktorsk¹ 
a Ona na Ciebie czeka.Piotra Szwagrzyka. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Ty mówisz: “Dzieñ dobry Mamo!”
gdy siê do Ciebie uœmiecha.Uczniowie naszej szko³y uczestniczyli w Konkursie 

Tañca w MOK-u.
Nie znajdziesz takiej osoby,Paula Dró¿d¿, uczennica klasy IIId wytañczy³a sobie II miejsce. 
nawet na koñcu œwiata.Zespó³ w klasy IIIb “Czarne motyle” otrzyma³ wyró¿nienie. W 
Przez ca³e ¿ycie Ciê kocha,sk³ad zespo³u weszli uczniowie: Monika Koziñska, Paulina 
przez wszystkie, d³ugie lata.Krajewska, Karolina Olczak, Mariola Brzózka, Ewelina 

Wac³awek, Andrzej Klepacz.
Natalia Majchrzak - klasa VdZ klas I-III w konkursie piosenki bra³y udzia³: Arleta 

Marciñska z kl.IIIa i zespó³ “Malowane lato” z klasy IIId.
Zespó³ “Malowane lato” zaj¹³ I miejsce za piosenkê pt. “Lato”. 
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WskaŸniki te mog¹ wystêpowaæ u wszystkich dzieci. Jednak dzieci Dylematy Pedagogów, Rodziców, Uczniów!
nadpobudliwe demonstruj¹ je bezustannie. I tu zastanówmy siê czy 

 nasz podopieczny jest wybitnie trudnym, czy tylko k³opotliwym 
dzieckiem. Problem tych dzieci, to nieumiejêtnoœæ prawid³owego ¯ywe srebro, niegrzeczne, funkcjonowania w grupie. Ich nadmierna emocjonalnoœæ i 
aktywnoœæ zagra¿a nie tylko prawid³owym relacjom nie tylko z 

a mo¿e nadpobudliwe ? rówieœnikami, lecz tak¿e z nauczycielami. podczas zajêæ. System 
szkolny zmusza ucznia nie pozostawiaj¹c mu wiêkszego wyboru 
do siedzenia spokojnie w ³awce przez 45 min. Nie rozmawiaj¹c i 

 W pracy szkolnej spotykamy siê z dzieæmi maj¹cymi ró¿ne jeszcze najlepiej bior¹c udzia³ w zajêciach uczeñ musi 
problemy dydaktyczne i wychowawcze. O ile tym pierwszym funkcjonowaæ.W takich wypadkach nawet wysoka norma nie 
jesteœmy w stanie zaradziæ o tyle drugie spêdzaj¹ nam sen z znajduje odzwierciedlenia w wynikach nauczania, na co 
powiek. O pierwszym z problemów dydaktycznych pisa³am niew¹tpliwie ma wp³yw zaburzona uwaga. Dzieci nadpobudliwe 
ostatnio w artykule p.t. Leñ czy tylko dyslektyk” [Do tego s¹ zdolne i utalentowane w szczególny sposób. Ich rozwój 
tematu jeszcze pewnie wrócimy, bo jest to przecie¿ temat rzeka]. A emocjonalny nie jest zrównowa¿ony, dlatego niechciane 
dzisiaj coœ, o tych drugich problemach wychowawczych. zachowanie czêsto przes³ania ujawnienie siê ró¿nych talentów. 
Zarówno w szkole, w domu jak i na ulicy mo¿na Dlatego dzia³ania wychowawcze nale¿y traktowaæ jako proces 
zaobserwowaæ zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê dzieci, które na d³ugofalowy, nie nale¿y ulegaæ zniechêceniu nawet, gdy nie ma 
trudnoœci reaguj¹ gniewem lub agresj¹ na niczym nie mog¹ widocznych efektów dzia³añ. 
siê d³u¿ej skupiæ, poruszaj¹ siê wy³¹cznie biegiem, s¹ 
niechêtne do jakiejkolwiek pracy. Znamy je równie¿ pod Dziecko z deficytem uwagi wymaga
nazw¹ ADHD Termin ten zrobi³ ostatnio du¿¹ karierê. Odnosi * szczególnie konsekwentnego, zrównowa¿onego i pe³nego 
siê on do dzieci obdarzonych deficytem uwagi z spokoju postêpowania,
nadpobudliwoœci¹ lub bez. Tymczasem nie ka¿de dziecko *  uregulowanego i sta³ego planu dnia 
aktywne, ruchliwe, zapominalskie, krzykliwe jest * ograniczenia czasu spêdzanego przy komputerze(nat³ok 
nadpobudliwe. Starajmy siê wiec nie etykietowaæ naszych bodŸców obci¹¿a jeszcze bardziej system nerwowy 
podopiecznych „ten dyslektyk,! ten z ADHD! itd. S¹ to dzieci * przypominanie o obowi¹zkach i konsekwentne egzekwowanie 
czêsto z wysok¹ norm¹ intelektualn¹. Niestety, jeœli u ich (utrwalanie po¿¹danych nawyków)
swojego dziecka, czy podopiecznego dostrzegasz kilka z * kontrolowanie aktywnoœci dziecka (nale¿y wystrzegaæ siê 
wymienionych zachowañ to na pewno masz do czynienia z aktywnoœci chaotycznej, która powoduje wiele niepotrzebnych 
nadpobudliwoœci¹. napiêæ) 

* lekcje powinny byæ odrabiane o jednej wczeœniej ustalonej 
WskaŸniki zachowania nadpobudliwego(wskaŸniki te mog¹ porze, na biurku nie powinno znajdowaæ siê nic poza zeszytem i 
wystêpowaæ u wszystkich dzieci. Jednak dzieci ksi¹¿kami 
nadpobudliwe demonstruj¹ je bezustannie) *  unikanie sytuacji powoduj¹cych dodatkowe napiêcia u dziecka 
* S³abo koncentruje siê na wykonywanym zadaniu, np. konfliktów w domu, nieporozumieñ miêdzy rodzicami. 

klasówce pracy domowej lub rozmowie Dziecko nie powinno byæ œwiadkiem takich sytuacji.(Ich 
* notorycznie gubi czêœci garderoby, przybory szkolne itp. poziom odpornoœci jest ni¿szy ni¿ u rówieœników.
* czêsto siê spóŸnia * Zachêcaæ do sprz¹tania swojego pokoju (k¹cika)z pomoc¹ 
* nie potrafi skupiæ d³u¿ej uwagi, a jeœli go coœ nie doros³ego ,czyli zamiast ogólnego posprz¹taj nale¿y wyjaœniæ 

interesuje, nie potrafi skupiæ siê w ogóle mu np. „u³ó¿ kredki do pude³ka a samochody na pó³kê” 
* nie wytrzymuje d³ugo w jednym miejscu
* z trudem wys³uchuje i wype³nia polecenia Warunkiem powodzenia a nawet sukcesu wychowawczego jest 
* przerywa wypowiedzi swego rozmówcy zanim ten zrozumienie, ¿e dziecko nadpobudliwe nie jest dzieckiem z³ym, 

dokoñczy pytanie nieznoœnym, lecz dzieckiem, które ma trudnoœci w kierowaniu 
* wypowiada siê pospiesznie i niespokojnie swoim postêpowaniem oraz trudnoœci w przystosowaniu do 
* z trudem stoi w szeregu podczas apeli akademii lub innych wymagañ rodziny i szko³y. Zrozumienie tego faktu narzuca nam 

wymagaj¹cych skupienia i powagi miejsc i chwili doros³ym koniecznoœæ pomocy nie zaœ karania i napiêtnowania. (w 
* szybko zmienia nastroje i typ zachowania, nie skrajnych wypadkach zalecane jest wiêc nauczanie indywidualne, 

odpowiadaj¹cego do jego wieku które przynosi korzyœæ zarówno dla dziecka jak i dla klasy w której 
* nie wytrzymuje d³ugo na jednym miejscu uczeñ funkcjonuje) Spokojna, cierpliwa, pe³na zrozumienia i 
* nie s³ucha poleceñ a wskazówki puszcza mimo uszu ¿yczliwoœci postawa rodziców to warunek i podstawa pracy 
* szybko wpada w 'gniew, z³oœæ,' lub wœciek³oœæ' z dzieckiem .Dzieci nadpobudliwe s¹ bardziej 

szczególnie zaœ wtedy gdy natrafi nawet na niewielkie aktywne ni¿ ich rówieœnicy nie potrafi¹ jednak 
przeszkody tej aktywnoœci kontrolowaæ w sposób 

* podejmuje siê wykonaæ zadanie nie czekaj¹c na instrukcje oczekiwany przez otoczenie. Myœlê ¿e 
* wpl¹tuje siê w niebezpieczne przedsiêwziêcia nie myœl¹c powy¿sze wskazówki mog¹ pomóc 

o konsekwencjach ukierunkowaæ aktywnoœæ dziecka i 
* doœwiadcza problemów w kontaktach z kolegami, jest lepiej zrozumieæ syna czy córkê oraz 

zadziorny i agresywny bêd¹ u³atwieniem w pe³nieniu 
* buja siê na krzeœle nie³atwej roli rodzica.  
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Z okazji Dnia Dziecka dzieci z klas 
zerowych mszczonowskiej  Szko³y 
P o d s t a w o w e j  w y s t a w i ³ y  d w a  
przedstawienia. 

Pierwsze przygotowane przez klasê 
A, której wychowawczyni¹ jest Wioletta 
D¹browska nosi³o tytu³ „¯eby zdrowym 
byæ”. Dzieci pokaza³y w nim jak zgubne s¹ 
skutki czynnego i biernego palenia. 
Spektakl ten nawi¹zywa³ do prowadzonej 
przez Instytut Matki i Dziecka akcji „Czyste 
powietrze wokó³ nas. 

Wystêp grupy B zatytu³owany „Co 
mo¿e ma³y cz³owiek” odnosi³ siê do 
niedawnego wejœcia naszego kraju do Unii 
Europejskiej. Zerówkowicze opowiadali o 
mieszkañcach unijnych pañstw. Rolê 
przewodnika po Europie pe³ni³y specjalnie 
dobrane piosenki i wiersze. Spektakl 
wyre¿yserowa³a wychowawczyni grupy - 
Irena Kurowska. O oprawê muzyczn¹ obu 
przedstawieñ zadba³a natomiast Monika 
Kurowska, która akompaniowa³a dzieciom 
na pianinie. 

Po teatralnych pokazach przyszed³ 
czas s³odkiej zabawy i podarunków. 
Prezenty z okazji Dnia Dziecka ufundowa³ 
Urz¹d Miejski, zaœ dyskotekê zorganizowali 
instruktorzy MOK-u: Ma³gorzata Mirgos, 
Marek Baumel i Piotr Sadowski. 

Pomys³odawczyni¹ imprezy by³a 
instruktor MOK-u - Danuta Wójt.

M.L. 

1 CZERWCA 
NA WESO£O
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!!!!! SOS MICHA£ !!!!
Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do 

wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc 
w ratowaniu ¿ycia mieszkañca 

Mszczonowa Micha³ka Biernata, u 
którego wykryto ostr¹ bia³aczkê 

limfoblastyczn¹.

Koszty leczenia ch³opca s¹ bardzo 
wysokie i rodziców nie staæ na pokrycie 

ich jedynie z w³asnych œrodków. 

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc 
Micha³kowi proszeni s¹ o wp³aty na 

konto:

Fundacja na Rzecz Ratowania ¯ycia
Bank PEKAO S.A.  I Oddzia³ w ¯yrardowie 

 10801499-711267-27005-801000-111
has³o: MICHA£ BIERNAT

 

które nap³yn¹ do redakcji niekoniecznie  musz¹ byæ Samorz¹dowe FORUM podpisane, jeœli wolicie Pañstwo zachowaæ 
anonimowoœæ - uszanujemy to. Ka¿dy  sygna³ Jeœli coœ Pañstwa interesuje lub 
potraktowany  przez nas zostanie bardzo powa¿nie.bulwersuje, je¿eli siê z czymœ nie  zgadzacie, a mo¿e 

wrêcz przeciwnie  popieracie okreœlone dzia³ania  - 
Czekamy na  LISTY napiszcie o tym  do redakcji Merkuriusza. Na 

Redakcja MM wszystkie  pytania  odpowiadaæ bêd¹ Pañstwu  na 
³amach  naszego samorz¹dowego informatora: 

Adres: Urz¹d Miejski,  ul. Grójecka 45, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej  £ukasz Koperski  
96-320 Mszczonów   lub  burmistrz miasta  Józef Grzegorz Kurek. Listy, 

Mszczonowski Oœrodek Kultury i  redakcja Merkuriusza 
Mszczonowskiego zwracaj¹ siê z apelem do mieszkañców o pomoc w 
zorganizowaniu wystawy pt. „Dawny Mszczonów na fotografii”. W naszych 
zasobach znajduje siê obecnie jedynie kilka historycznych zdjêæ miasta. Jeœli 
posiadacie Pañstwo takie fotografie bardzo prosimy o ich wypo¿yczenie. 
Gwarantujemy ich zwrot zaraz po wykonaniu skanowania (maksymalny czas 
oczekiwania na zwrot-dwa dni). Ka¿dy kto zechce przyczyniæ siê do powstania 
wystawy proszony jest o kontakt telefoniczny: 0-607-099-886 lub przez e-mail: 
mszczonow@interia.pl.

Jeœli masz fotografie dawnego Mszczonowa -
zadzwoñ: 0-607 099 886, 

Wyœlij e-mail: mszczonow@interia.pl 

INFORMACJA:
Zosta³ uruchomiony numer bezp³atny 

0-800-45-69-07
w celu zg³aszania do Wydzia³u Gospodarki Gminnej awarii oœwietlenia ulicznego na terenie 

miasta i gminy Mszczonów oraz wywozu nieczystoœci sta³ych z so³ectw

Reklamuj siê
w Merkuriuszu

Mszczonowskim! 

Ceny reklam i og³oszeñ:

1 strona - 200 z³ + VAT
1/2 strony - 100 z³ + VAT
1/4 strony - 50 z³ + VAT
1/8 strony - 25 z³ + VAT
1/16 strony - 12,5 z³ + VAT

- og³oszenia drobne zamieszczamy gratis,
- z op³at za reklamy i og³oszenia m

- reklam i og³oszeñ nie zamieszczamy na 
pierwszej i ostatniej stronie.

og¹ 
byæ zwolnione lokalne organizacje i 
instytucje w zale¿noœci od treœci i 
objêtoœci materia³ów przekazanych 
redakcji

ROLNIKU!
W Osuchowie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ punkt rehabilitacji. Zosta³ on stworzony dziêki  
wspó³pracy gminy z KRUS-em. Mo¿na z niego korzystaæ nieodp³atnie. Na zabiegi 
nale¿y zg³osiæ siê ze skierowaniem lekarskim. Gabinet czynny jest w poniedzia³ki, 
wtorki i czwartki w godzinach 14.00 - 18.00; w œrody i pi¹tki w godzinach 15.00 - 18.00.
Adres gabinetu - Osuchów 95 /ko³o POCZTY/. 

Wywieszanie barw narodowych INFORMACJA
z okazji wa¿nych dla naszego kraju 
rocznic i istotnych bie¿¹cych wydarzeñ to Decyzj¹ Rady Miejskiej Mszczonowa 
przejaw patriotyzmu. O zachowanie oraz Burmistrza Miasta zosta³y 
narodowej tradycji powinniœmy w sposób zakupione flagi narodowe, które bêd¹ 
szczególnie dbaæ w³aœnie teraz w okresie sukcesywnie rozdawane w³aœcicielom 
integrowania siê Polski z pozosta³ymi posesji znajduj¹cych siê na terenie 
pañs twami  na le¿¹cymi  do  Uni i  Mszczonowa. Flagi te bêd¹ 
Europejskiej. Dajmy wyraz naszego przekazywane mieszkañcom 
uznania dla tego co polskie, dla dokonañ nieodp³atnie. 
przodków, oka¿my szacunek naszej 

W³adze miejskie zwracaj¹ historii. Wywieszenie flagi nie jest rzecz¹ 
trudn¹, nie wymaga wyrzeczeñ, a siê z apelem do wszystkich 
jednoczeœnie jest widoczn¹ oznak¹ tego, osób, którym zostan¹ 
i¿ pojêcie ojczyzny nie jest nam obce i 

przekazane flagi o ich przyk³adamy do niego nale¿yt¹ wagê. 
 wywieszanie w okresie œwi¹t Burmistrz Miasta Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
 Józef Grzegorz £ukasz Koperski narodowych.


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12

