
 

 

 
 
 

SERWIS INFORMACYJNY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI 

 

 
 

W NUMERZE: 
 

WYDARZENIA SZKOLNE, INFORMACJE WSZELAKIE, 
SPORT, CIEKAWOSTKI  

I ŚMIESZNE ŻARCIKI 

Nr 1  

Październik 2017 r. 



2 

 

 

 

Patronem Szkoły Podstawowej 

w Łajskach jest Stanisław Moniuszko. 

Interesujemy się tą postacią, dlatego 

postanowiliśmy poszukać informacji 

o jego dzieciństwie. 

 

Dzieciństwo Stanisława Moniuszki 

 

Stanisław Moniuszko urodził się 

5 maja 1819 r. w ziemi białoruskiej, 

w Ubielu koło Mińska. O jego dzieciństwie 

wiemy dosyć dużo. Zachowały się rysunki 

wykonane przez ojca małego Stasia, pana 

Czesława, przedstawiające rodzinny dom-

dworek w Ubielu, autoportret ojca, portret 

matki Elżbiety z Madżarstich i portrecik 

pięcioletniego Stasia grającego 

na fortepianie. 

 Z tych lat zachowały się też wspo-

mnienia samego Moniuszki: 

,,Nie należałem do dzieci zwanych cudo-

wnymi, lecz od najmłodszych lat czułem 

nieprzeparty pociąg do muzyki, w którym 

też się bardzo wcześnie objawiło moje 

powołanie. 

Obdarowany od natury bystrym 

i delikatnym słuchem, zaledwiem zaczynał 

chodzić, już zatrzymywałem w pamięci 

niemal - każdą nutę słyszanych piosenek. 

Matka moja pierwsza odkryła we mnie 

tę połyskującą iskierkę zdolności i jak tyl-

ko palce moje nabrały cokolwiek siły, sa-

ma zaczęła mnie uczyć początków uko-

chanej sztuki. Kilkuletniemu chłopięciu 

gamy niekoniecznie smakowały, rwałem 

się do wygrywania ze słuchu śpiewek, 

do których lewą ręką dobierałem sobie jak 

mogłem akordów.'' 

 Te pierwsze śpiewki które, wspo-

mina Moniuszko, były piosenkami ludo-

wymi. Śpiewali je przy pracy i przy zaba-

wie okoliczni wieśniacy, chłopi pracujący 

w polu i dziewczęta pracujące w dworze. 

Śpiewały - przędąc na kołowrotkach nici, 

z których na domowych warsztatach tkały 

potem płótno, śpiewały szyjąc z płótna 

koszule, które tak pięknie umiały hafto-

wać. A, mały Staś patrzył i słuchał. 

      

Źródło: Wanda Chotomska, Muzyka pana Moniuszki 

 

                   Tekst wyszukała: Wiktoria Świder kl. 4c 

 

 

 

 
 

       Stanisław Moniuszko 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI_-DVkfHWAhUBSRoKHfGsD1QQjRwIBw&url=https://kresy24.pl/mieszkancy-minska-upominaja-sie-o-pomnik-moniuszki/&psig=AOvVaw0mQrdBz5NLeCMAnrsNJ23I&ust=1508105200799466
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POZNAJMY SZKOŁĘ! 

 

U nas, w Szkole Podstawowej 

imienia Stanisława Moniuszki w Łajskach,  

mamy: dwie biblioteki- publiczną i szkol-

ną, fortepian, przy którym gromadzimy się 

codziennie o 8.00 i cudowną atmosferę. 

Mamy też salę gimnastyczną, dwa boiska 

do piłki nożnej i cztery kosze 

do koszykówki. Na górnym korytarzu stoją 

trzy stoły do tenisa stołowego. 

Mamy najmilsze panie kucharki i pomocne 

panie woźne, wspaniałego Pana Dyrektora 

i Panie Wicedyrektor, pracowite panie bi-

bliotekarki, mądrych nauczycieli i wiele 

innych osób, ale bez uczniów, czyli Was, 

nie byłoby szkoły, bo to Wy ją tworzycie. 

Życzymy Wam miłej nauki w szkole. 

 

 Paweł Mrozek  kl. 4c 

 

 
 

WIZYTA UKRAIŃSKICH             

GIMNAZJALISTÓW 

W dniach 22–29.09.2017r.  gościli-

śmy 25. uczniów Taraszczańskiego Gim-

nazjum "Erudyt" z Ukrainy (miasto Ta-

raszcza -100 km od stolicy Ukrainy–

Kijowa).    

  Program wizyty: 

22.09.17 – Prezentacja naszej szkoły, film 

o szkole (p. dyr Marek Tarwacki), Quiz 

„Polska-Ukraina" (uczniowie gimnazjum, 

nauczyciel jęz. ang. Elżbieta Kot). Quiz 

w dwóch językach: angielski – polski . 

23.09.17- Warsztaty muzyczne z p. Martą 

Maślanką  i uczestnikami orkiestry „Batu-

cada", spacer po Legionowie (Urząd Mia-

sta – zwiedzanie Ratusza, Dworca PKP 

razem z Biblioteką na dworcu). 

24.09.17 – Warsztaty malarskie z p. Anią 

Miętek i dyrektorem szkoły p. Markiem 

Tarwackim  (uczniowie i nauczyciele Ta-

raszczańskiego Gimnazjum malowali ob-

razki, które mogli zabrać ze sobą). Warsz-

taty muzyczne z p. Justyną Niegierysz 

i p. Maciejem Rinkiem – orkiestra dęta 

(prezentacja instrumentów, próby muzycz-

ne). Uczniowie naszej szkoły zaprezento-

wali kilka utworów . 

25.09.17 – Dzień sportu (zawody polsko – 

ukraińskie na szkolnym boisku) zorgani-

zowany przez p. Pawła Kunę i p. Przemy-
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sława Majewskiego). Wizyta w Legio-

nowskim Centrum Sportowym „Arena” 

(ukraińska delegacja była obecna przy tre-

ningu siatkarek, ćwiczyli na różnych przy-

rządach w Legionowskim Parku Zdrowia). 

26.09.17 – Wycieczka do Warszawy 

(Zwiedzanie Łazienek Królewskich, Sta-

rego Miasta, dziedzińca Zamku Króle-

wskiego, Pałacu Kultury i Nauki) . 

27.09.2017 – Udział  uczniów Taraszczań-

skiego Gimnazjum w próbach orkiestry 

dętej, wspólne granie. 

28.09.17. – Występ gości w ramach Świa-

towego Dnia Muzyki. 

29.09.2017 – Pożegnanie gości. 

Informacje zebrali uczniowie klasy 4c         

Dziękujemy Pani Irynie Żelichowskiej za pomoc! 

 

 

Fot. Katarzyna Aleksandrowicz 

 

 

 

Okiem czwartoklasisty 

W tym miesiącu naszą szkołę od-

wiedzili uczniowie z zaprzyjaźnionej 

Ukrainy. Grupa chłopców i dziewczynek 

wystąpiła przed większością uczniów 

i nauczycieli naszej szkoły. Program był 

bardzo ciekawy. Zainteresowało nas wy-

stąpienie dziewczynki, która przepięknie 

grała na instrumencie o nazwie "bandura". 

Duże wrażenie zrobił na wszystkich wy-

stęp z narodowymi flagami, podczas któ-

rego dziewczynki i chłopcy w swoich na-

rodowych strojach śpiewali piękne ukraiń-

skie pieśni.  Wszyscy byli pod wielkim 

wrażeniem piosenki, którą zaśpiewaliśmy 

wszyscy wspólnie "HEJ SOKOŁY". 

Jak zwykle na koniec wymieniliśmy 

się prezentami z podziękowaniem za miły 

pobyt. 

 

                  Igor Wardak kl. 4c 
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH  

I MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI 

 

28 września 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki obchodzili-

śmy Europejski Dzień Języków Obcych i Międzynarodowy Dzień Muzyki. Z tej okazji ucz-

niowie naszej szkoły oraz goście z Ukrainy przygotowali specjalny program. Na drabinkach 

w sali gimnastycznej zawisła kotara z napisami "Europejski Dzień Języków Obcych”, „Mię-

dzynarodowy Dzień Muzyki" oraz rysunkami związanymi z muzyką, wykonanymi przez 

uczniów naszej szkoły. 

Pani Elżbieta Kot, nauczycielka języka angielskiego, w tym dniu była konferansjerką. 

Rozpoczęła spotkanie powitaniem wszystkich zebranych w wielu językach. Wysłuchaliśmy 

piosenek śpiewanych przez naszych uczniów w językach: ukraińskim, francuskim, hiszpań-

skim i niemieckim oraz recytacji wierszy w języku angielskim i niemieckim. Uczniowie klasy 

4c i jeden uczeń z kl. 4a przedstawili  zabawną scenkę, pt. ''Rozmówki polsko-angielskie". 

Panie Elżbieta Kot, Kamila Żak i Kamila Dzierlatka pięknie przygotowały uczniów do wystę-

pu. Goście z Ukrainy mieli swój program artystyczny. Zaprezentowali tańce ludowe, śpiewali 

i grali na różnych instrumentach. Ich nauczycielki także śpiewały i tańczyły. Nasi goście byli 

ubrani w piękne ukraińskie stroje. Następnie klasy piąte, pod kierunkiem pani Justyny Niegie-

rysz i pani Marty Maślanki, wygrywały rytmy na swoich instrumentach, a klasy siódme za-

grały cały utwór. Wykonawcy z naszej szkoły byli ubrani w eleganckie i schludne stroje. 

Cały program artystyczny bardzo mi się podobał. Uważam, że był profesjonalny. Mie-

liśmy okazję poznać inną kulturę i podziwiać talenty koleżanek i kolegów. Ponieważ wszyscy 

uczniowie oglądali występy z wielką uwagą - uważam, że warto w przyszłości organizować 

takie uroczystości.  

 Lena Szymanowska kl. 5b 

 

 

Fot. Katarzyna Aleksandrowicz 

Na zdjęciu uczniowie z kl. 4c i 4a wraz z p. Kamilą Dzierlatką- nauczycielką języka angielskiego 
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W DNIU EDUKACJI NARODOWEJ 

WSZYSTKIM PRACOWNIKOM SZKOŁY 

  ŻYCZYMY ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, UŚMIECHU 

NA TWARZY, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI              

I SATYSFAKCJI Z  PRACY. 

WIERZYMY, ŻE PAŃSTWA WYSIŁEK UCZYNI     

Z NAS LUDZI MĄDRYCH I SZLACHETNYCH. 

 

Z WYRAZAMI WDZIĘCZNOŚCI 

 

 UCZNIOWIE 

 

 
ŁAJSKI, 14.10.2017 r. 
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„ŚWIAT OCZAMI 
KOTA” 

Była sobie raz rodzina – Mama, Tata, star-

szy brat oraz jego młodszy brat.  

W dniu urodzin starszego brata wydarzyło 

się coś niezwykłego. Pod tarasem pojawił 

się On….. 

Czarny, zielonooki, o słodkiej mordeczce  

i wesołym nosku - KOT. 

Coś w Nim było magicznego, coś wesołe-

go – wszyscy chcieliśmy, aby z nami zo-

stał. I tak się stało. Kot zamieszkał z nami. 

Nazwaliśmy go PRZYLEPA (bo się do nas 

przylepił). Imię wymyślił mu starszy brat. 

Kot bardzo lubi podróżować. Na czas po-

dróży zmienia się w małego człowieka – 

każdą jego wycieczkę opiszemy. 

 
Wycieczka pierwsza: Muzeum Pieniądza 
 (Warszawa, ul. Świętokrzyska, przy NBP ) 

 

Jest to miejsce, w którym możemy poznać 

historię pieniądza, zobaczyć jego bardzo 

stare rodzaje (nawet ze starożytnego Egip-

tu). Możemy dowiedzieć się, jak działa 

bankomat.  

Zwiedziłem tam skarbiec, w którym była 

prawdziwa sztabka złota. Można tam rów-

nież pograć w ciekawe gry. Widziałem tam 

też największą monetę świata. 

 
Tekst i zdjęcia: Adam Mrozek  kl. 2a 

 

 

 

 
PRAWDZIWA SZTABKA ZŁOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NAJWIĘKSZA MONETA ŚWIATA 

 

 

 

CZEŚĆ! 

NAZYWAM SIĘ 

PRZYLEPA! 

ZABIORĘ WAS NA WSPANIA-

ŁE WYCIECZKI! 
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SPORT 
 

RUNbertów 

 

W piątej edycji biegu mini RUN-

bertów na 400 m wzięło udział 138 dzieci. 

Bieg rozgrywany był w niedzielę, 8 paź-

dziernika, na terenie Akademii Sztuki Wo-

jennej w Rembertowie. Start był podzielo-

ny na trzy grupy według roczników: 2011 

i młodsi, 2009-2010, 2008-2005. Zosia-

Witkowska startując w swojej serii uzyska-

ła czas 1:51 - zajęła miejsce 22. (łącznie) 

i miejsce 7. w kategorii dziewcząt z rocz-

ników 2008-2007. Na mecie każdy uczest-

nik otrzymał pamiątkowy medal w postaci 

nieśmiertelnika wojskowego. 

 

 

  

     Zosia Witkowska kl. 4c 

 

 
TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY 

WIELISZEW PAWŁA KOWNACKIEGO 

 

30 września 2017 r. w hali w Wieli-

szewie odbył się turniej piłki nożnej. Wzię-

ły w nim udział reprezentacje uczniów klas 

czwartych (rocznik 2007) z trzech szkół 

podstawowych: z Łajsk, Wieliszewa 

i Skrzeszewa. W naszej drużynie wystę-

powali zawodnicy z klas: 4a, 4b i 4c. Wy-

grali uczniowie z SP w Skrzeszewie. 

My zajęliśmy II miejsce i zdobyliśmy dru-

gi puchar w tym roku! Naszym opiekunem 

i trenerem był pan Przemysław Majewski. 

Każdy zawodnik dostał medal, batonik 

i soczek. 

 Paweł Mrozek  kl. 4c 

 

 

 

PARAOLIMPIADA 2017    

          27.09.2017 r. w Ostrówku odbyła się 

PARAOLIMPIADA. Wzięli w niej udział 

nasi uczniowie z klas: 4c, 5a, 5b, 6b, 7b 

i 2aG. Konkurencje: biegi, rzut do kosza, 

rzut piłką lekarską, strzały do bramki, sla-

lom. Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-

plomy, medale i drobne upominki. 

Cała grupa sportowców przywiozła puchar, 

który wzbogacił szkolną kolekcję. 

   
 Olek Pokusa kl. 4c 
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AWANS DO MISTRZOSTW ŚWIATA 

W ROSJI W ROKU 2018 

 

8 października 2017 roku odbył się 

mecz Polska – Czarnogóra. Pierwsza po-

łowa była bardzo dobra w wykonaniu Re-

prezentacji Polski- do przerwy był wynik 

2:0. Po przerwie jednak było bardzo ner-

wowo – przeciwnik strzelił Polsce dwie 

bramki i doprowadził do remisu. Na szczę-

ście mamy Roberta Lewandowskiego! 

Strzelił gola, a Polska wygrała 4:2. 

 

!!!!!!!!!JEDZIEMY DO ROSJI!!!!!!!!!!! 

 

Paweł Mrozek  kl. 4c 

 

 
 

 

Ciekawostki ze świata 
 

Rekord Guinnessa w jedzeniu lodów. 

 

Lodożercy biją rekord Guinnessa 

w Olsztynie! 

 

W Olsztynie ustanowiono nowy, 

nieoficjalny rekord Guinnessa na najwięk-

szą liczbę ludzi jedzących lody. W tym 

samym czasie jadło je 2863 osoby.        

Poprzedni rekord w tej samej kategorii 

został pobity w Hiszpanii - 2694 osoby.  

 

 

Najmłodszy student świata 

 

8-latek z Polski jest najmłodszym studen-

tem na świecie. Kamil Wroński, chociaż 

chodzi do trzeciej klasy podstawówki, bę-

dzie studiował mechatronikę na Politech-

nice Lubelskiej. W wieku czterech lat wy-

grał konkurs na konstrukcję robota. 

 

 
 

 

Ciekawe kto z Was lubi smak gumy balo-

nowej. Pewnie duża większość.  Wyobraź-

cie sobie sytuację, że żucie gumy jest za-

kazane! Niemożliwe! Tak właśnie jest 

w Singapurze – władze zakazały żucia 

gumy. Jedyne co jest w takim przypadku 

pewne to to, że nigdy nie przyklei się czy-

jaś guma do naszych butów! 

 

W Chinach natomiast zakazane jest przytu-

lanie drzew. A co by było gdyby w Polsce 

zakazane było robienie żartów na prima 

aprilis. Byłoby smutno! 

 

 
 

 

Paweł Mrozek kl. 4c 
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                SPRZĄTANIE ŚWIATA 

                                

29.09.2017 r. uczniowie Szkoły Pod-

stawowej im. Stanisława Moniuszki wraz 

z opiekunami zaangażowali się w akcję 

„Sprzątanie świata”. Klasy młodsze uczyły 

się, jak dbać o środowisko i pomagać rośli-

nom. Starsze, czyli: 4, 5, 6, 7, oraz 1g, 2g 

i 3g posprzątały niemal połowę Łajsk- teren 

od ulicy Leśnej do Domu Kultury. Wszyst-

kie klasy przyczyniły się do ochrony przy-

rody, a przy tym dobrze się bawiły.  

    Wiktoria Świder kl.4c 

 

 
         Rys. Wiktoria Wardak kl. 4c 

 

 
  NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

W naszej szkole mamy nowych członków 

Samorządu Uczniowskiego, którego opie-

kunem jest pan Aleksander Miętek. Prze-

wodniczącą została Wiktoria Piotrowska 

z kl.2AG. Spotkania Samorządu Ucz-

niowskiego odbywają się co tydzień, we 

wtorki o godz.17:00. Samorząd omawia 

tam zagadnienia związane ze szkołą, 

w tym różne inicjatywy uczniowskie, pro-

ponowane wydarzenia kulturalne oraz 

imprezy w ciągu roku. Do tej pory odbyły 

się trzy spotkania. Cieszymy się z tego, że 

możemy wspólnie działać na rzecz naszej 

szkoły.                Wiktoria Świder kl. 4c 

 ŻARTY 

Po klasówce z matematyki rozmawiają 

dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy 

od siebie. 

---------------------------------------------------- 
 

Na lekcji biologii pani pyta uczniów: 

- Proszę wymienić pięć drapieżników. 

- Jeden lew i cztery tygrysy. 

 -------------------------------------------------- 

 

Tato, mój nauczyciel polskiego pochwalił 

mnie dzisiaj. 

- Naprawdę? Co powiedział? 

- Powiedział, że piszę jak lekarz z trzy-

dziestoletnią praktyką.  

 

                    Przygotował: Franek Kiljan kl. 4c 

 

 Redakcja: 

Pani Agnieszka Rowińska, Pan Piotr Mrozek, 

Wiktoria Wardak kl. 4c, Paulina Sroka kl. 4c 

Autorzy tekstów: 

Wiktoria Świder kl. 4c, Paweł Mrozek  kl. 4c,  

Igor Wardak kl. 4c, Lena Szymanowska kl. 5b, 

Adam Mrozek kl. 2a, Zosia Witkowska kl. 4c,  

Olek Polusa kl. 4c, Franek Kiljan kl. 4c 

----------------------------------------------------- 

Adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w 

Łajskach  

ul. Kościelna 63 

05-119 Legionowo 

www.splajski.edupage.pl               Tel. 22 782 22 83 
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