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MIESIĘCZNIK 
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W KAŁUSZYNIE 

Numer specjalny (5/81) – luty 2014 nakład 60 sztuk  CENA 1,00 zł 
 

Nasi wierni czytelnicy! 
Tym razem do Waszych rąk trafia inny, wyjątkowy  

i jedyny w swoim rodzaju numer „Tornistra” – numer specjalny -  
w całości poświęcony naszemu miastu.  

Tematem przewodnim wydania jest hasło „Moje miasto 
wczoraj i dziś”. Na pewno zastanawiacie się dlaczego?  

Oprócz comiesięcznych wydań przygotowaliśmy numer 
dodatkowy. Chcemy wziąć udział w  XIX edycji ogólnopolskiego 
konkursu mediów szkolnych MAM Forum Pismaków. 
Tegorocznym tematem konkursu jest miasto – miejsce,  
w którym żyjemy. To nie tylko budynki, ale też ludzie, 
którzy nas otaczają. Jak żyli dawniej, co się zmieniło? 

Mamy nadzieję, że lektura numeru specjalnego 
dostarczy Wam wielu wrażeń, że  dowiecie się czegoś 
nowego, ciekawego, niezwykłego o Kałuszynie dawnym  
i obecnym, że zamyślicie się nad losem ludzi, którzy kiedyś 
tu mieszkali, że uśmiechniecie się czytając kałuszyńskie 
ciekawostki z okresu międzywojennego, że poczujecie 
dumę i radość z faktu bycia mieszkańcem Kałuszyna. 
Zapraszamy do lektury! 
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NASZE MIASTO 
Miasto Kałuszyn znajduje się na granicy regionów 

Mazowsza i Podlasia, leży przy trasie Warszawa -Terespol. 
Położone jest na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej w powiecie 
mińskim i województwie mazowieckim. 

 Odległość z Kałuszyna do Warszawy - 56 km, do 
Siedlec - 33 km, do Mińska Maz. - 17 km.  Przez Kałuszyn 
przebiega droga krajowa nr 2. 

Obecnie miasto zamieszkuje ok. 2950 osób, a jego 
obszar wynosi 12,3 km2. 

Park z lotu ptaka 
Zdjęcie pochodzi ze strony: http://kaluszyn.nieruchomosci-

online.pl/dzialka,budowlana,nad-jeziorem/7708419.html 
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HISTORIA KAŁUSZYNA 
Zuzanna Orzepińska kl. IVa 

 

Najstarsze znaleziska archeologiczne w gminie 
Kałuszyn pochodzą z trzeciego wieku przed naszą erą. 

Nazwa Kałuszyn pojawiła się w  XV w.: Kaluschino - 
1456 r., Kałuszyn - 1563 r.  

Kałuszyn był wsią, w której dziedzic Wojciech Opacki 
uzyskał od Augusta II w 1718 r. pozwolenie na założenie 
miasta, a wraz z nim prawo do targów i 12 jarmarków w roku.  

Po wybudowaniu traktu brzeskiego w 1823 r. nastąpił 
rozwój miasta.  
W 1827 r. było tu 145 domów i 1826 mieszkańców,  
w 1861 r. - 228 domów i 4566 mieszkańców, w tym 3958 Żydów,  
a w 1877 r. - 319 domów, a ludność wzrosła do 7532 
mieszkańców (3628 mężczyzn, 3904 kobiet), głównie Żydów. 

 Oprócz kościoła parafialnego, Kałuszyn miał magistrat, 
szkołę początkową męską, stację pocztową, szpital dla 
 starozakonnych, bożnicę i szkołę. Powstały tu 3 fabryki 
tałesów, 1 fabryka mydła i świec, 2 olejarnie, 1 garbarnia,   
2 fabryki octu.  
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 Kałuszyn był kolejno własnością: Kałuskich, Orzeckich, 
Opackich, Rudzińskich, hr. Józefy Zamojskiej, 
gen. Aleksandra Różnieckiego. Ostatnim dziedzicem Kałuszyna 
był Aleksander Wątrubski.  

Od 1795 r. Kałuszyn znajdował się w zaborze 
austriackim, od 1809 r. w Księstwie Warszawskim, od 1815r.  
w Królestwie Polskim.  

 
Ulica Warszawska  

http://www.fzp.net.pl/historia/stary-zydowski-kaluszyn 

Miasto ma bogatą przeszłość historyczną. W czasie 
kompanii napoleońskiej zostało zniszczone. Podczas powstania 
listopadowego trzykrotnie doszło do walk w mieście. 
Kałuszynianie brali również czynny udział w powstaniu 
styczniowym.        
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Kilkakrotne pożary dotkliwie niszczyły drewnianą 
zabudowę miasta. 

 Podczas II wojny światowej, w dniach 11-12 września 
1939 r. armia hitlerowska zburzyła je prawie doszczętnie, 
kiedy to rozegrała się walka o Kałuszyn. Polakami dowodził gen. 
 Wincenty  Kowalski. 

 Bitwa pod Kałuszynem - zdaniem historyków - należy 
do najpiękniejszych kart polskiego oręża w kampanii  
wrześniowej.  

W 1942 r. Niemcy utworzyli w mieście getto dla 
ludności żydowskiej i umieścili w nim ok. 6 tys. osób, które 
potem w większości wywieźli do Treblinki. 

W 1991 roku Kałuszyn przystąpił do Stowarzyszenia 
Miast Pokoju. 

 

Herb Kałuszyna  
 
 Herb miasta przedstawia czarnego 

kozła w żółtym polu. Kozioł pochodzi  
z klejnotu herbu rodziny  Zamojskich, 
XIX-wiecznych właścicieli miasta. Herb 
został zatwierdzony na podstawie projektu 
rządowego w roku 1847.  
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CIEKAWOSTKI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN  
ŻYCIA MIASTA 

Fragment artykułu Stanisława Mejszutowicza  
„Wydarzenia ważne i ciekawe jakie miały miejsce  
w Kałuszynie w okresie tak zwanego międzywojnia” 

„Rocznik Kałuszyński” Zeszyt 2 rok 2002 

- Na terenie Kałuszyna w 1920 roku były 4 rowery ogumione. 

- W styczniu i lutym 1927 roku ukarano 25 rodziców za 
nieposyłanie dzieci do szkoły na sumy od 50 groszy do 4 
złotych. 

- 31 grudnia 1919 roku Wacław Strogulski i Edmund Krygier 
otrzymali zezwolenie na uruchomienie pierwszego 
kinematografu.  

– W 1921 roku w Kałuszynie zamieszkiwało troje 
cudzoziemców: to jest Ida Sigal - Ukrainka, doktor Negmark – 
Rosjanin i Aizechinowa Adolfina – Rosjanka. 

- Na dzień 12 października 1919 roku w Kałuszynie było 12 
fabryk i 187 warsztatów przemysłowych. 

- Przed I wojną światową Kałuszyn zamieszkiwało 10047 osób 
tworząc 2162 rodzin, a po I wojnie było 10553 mieszkańców, 
co składało się na 2280 rodzin. 

– W 1919 roku na ogólną liczbę mieszkańców 10553 było 2112 
chrześcijan i 8441 Żydów. 
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Żydzi kałuszyńscy w parku, zdjęcie z okresu międzywojennego 

http://www.kirkuty.xip.pl/kaluszyn401.htm 

- 22 maja 1920 roku wybucha w Kałuszynie pożar, który stawił 
66 domów(?). 

- Od 19 lutego 1920 roku w domu Gaberta działał 
kinematograf o nazwie „Kultura”. 

- W 1920 roku w Kałuszynie prenumerowano następujące 
tytuły gazet: Kurjer Warszawski, Gazeta Poranna, Gazeta 
Warszawska, Monitor Polski. 
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- Według spisu z grudnia 1920 roku na terenie miasta 
funkcjonowały dwie bożnice: na ulicy Warszawskiej i Zielonej 
oraz dwa domy modlitwy: u Rabina Kligsberg Szmula na ulicy 
Zamojskiego i u Mesmieta Rapapord na ulicy Warszawskiej. 

- Rudnicki Hieronim był posiadaczem jednego automatu 
muzycznego i jednego bilardu – rok  1921. 

- W 1922 roku w mieście było cztery dorożki - mieli je: 
Dembowicz Jankiel, Ubfał Moszek, Radzyński Szmul, 
Dembowicz Szmul. Postój dorożek znajdował się przy ulicy 
Olszewickiej.  

-  W 1922 roku do Kałuszyna została przyłączona wieś Zawoda 
i Kolonia Kałuszyn. 

- Pierwszy i chyba jedyny autobus w Kałuszynie posiadał Matys 
Gielbart zamieszkały na ulicy Zamojskiej. Natomiast Karol 
Roliński był w posiadaniu półciężarówki marki „Chevrolet” o 
numerach 63096. 

- W latach trzydziestych planowano w Kałuszynie budowę 
kąpieliska.  

(…) 

I jeszcze jedno – ku pamięci potomnych. Zawody, których już 
nie ma i nazwiska osób, które je w Kałuszynie sprawowały. 

Kierownik Zakładu Odwszenia – Zylkerber (1919r) 

Zapalał i gasił światła na ulicy – Józef Wysocki. 
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STARY ŻYDOWSKI KAŁUSZYN 
Wspomnienia Iosefa Zisholca 

 Tłumaczenie z jidysz Zvi Kamionka 
http://www.fzp.net.pl/historia/stary-zydowski-kaluszyn 

 

Pamiętam Kałuszyn z początku XX-go stulecia.  
W Kałuszynie wtedy nie było ani trotuarów ani brukowanych 
dróg. Po każdym deszczu miasto zamieniało się w wielkie 
bagnisko, ciężkie do przejścia. Ulice nocą nie były oświetlane, 
jedyne światło, które mizernie było widać, odbijało się z okien 
domów, pochodziło ono ze świec i lamp naftowych.  

W mieście nawet nie było studni, a wodę trzeba było 
nosić z rzeki. Dzieci do rzeki bały się chodzić, a to dla tego, 
że starsi opowiadali, iż w starej spalonej szkole, żyli dzicy 
ludzie i "Baba Jaga", która łapała małe dzieci. Ludzi bali się 
także chodzić drogą do pobliskich miast Siedlec i Węgrowa, 
ponieważ droga prowadziła przez dwa cmentarze (stary  
i nowy), a od złotych liter na nagrobnych tablicach odbijały się 
ludzkie, straszne oczy. 

W Kałuszynie żyła wielka liczba religijnych Żydów. 
Honorowym miejscem ich spotkań był dwór rabina Meira 
Szaloma. W ogrodzie obok dworu rosły jabłka i gruszki, 
wszyscy chasydzi rabina zrywali te owoce, jedli je cicho się 
modląc. 
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Wielka synagoga w Kałuszynie 

I tak życie Kałuszyna płynęło do I wojny światowej  
z dużą wiarą na lepsze życie, a ludzie dalej nosili wiadrami na 
"karamysłach" wodę z rzeki. W późniejszych latach wykopano 
jedną studnię w szkolnym dworze, powstała wtedy w mieście 
nowa profesja - nosiwoda. W Kałuszynie było dwóch 
nosiwodów: Zalman i Szlomo. Potem zaczęto wozić wodę na 
wozach z beczkami. Aż w końcu znaleziono wodę na starym 
rynku i wybudowano studnie, a następnie postawiono pompę. 
Życie od razu stało się lżejsze. 

W niepodległej Polsce zaczęto brukować drogi oraz 
główny rynek.         
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Wyasfaltowano także trotuar od sklepu Jankla do domu 
Zabielskich. Ten odcinek drogi stał się ulubionym miejscem 
spacerów mieszkańców Kałuszyna. W mieście postawiono także 
gazowe lampy koło polskiej apteki. Zalman, nosiciel wody, 
zdejmowali każdego wieczora klosz, zapalał gaz i stawiał go z 
powrotem na górę słupa, a dzieci krzyczały: "on ja zapala, on 
ja zapala!". 

Ogromną nowością w mieście było to, że  
w kałuszyńskich bożnicach także nocą świeciły się lampy 
gazowe. 

Miasto zaczęło się rozwijać, budowano fabryczki  
i warsztaty. Dawid Ruza wybudował w swoim dworze pierwszy 
młyn, a Jechezkel Hendel wybudował fabrykę grzebieni. 
Wybudowano garbarnie i fabrykę kożuchów. Rozbudowano 
synagogę. Życie Kałuszyna zaczęło tętnić a mieszkańcom było 
lżej i lepiej żyć. 

Po II wojnie światowej wszystko się zmieniło nie do 
poznania. 

 

Nie ma Żydów w moim Kałuszynie, chasydzi, uczniowie 
rabinów więcej się nie modlą, bryczki z końmi nie jadą więcej 
do Mrozów. Z łzami w oczach, ze strony Glinek, patrzyłem na 
mój Kałuszyn, na moje miasto. 
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OSOBLIWOŚCI HISTORYCZNE  
DOTYCZĄCE  KAŁUSZYNA 

pochodzą ze strony www.spkaluszyn.edupage.org 
 Mroczek z Łopuchowa herbu Leszczyc, mieszkający  

we wsi Mroczki na terenie gminy Kałuszyn uczestniczył  
w bitwie pod Grunwaldem w 1410r. Był zaufanym króla 
Władysława Jagiełły.  

 W Koszarach 
Królewskich  
w Kałuszynie 
miał nocować 
Napoleon 
Bonaparte  
w czasie 
wyprawy na 
Rosję. 

 Znany włoski 
malarz, ilustrator "Pana Tadeusza" - Michał Elwiro 
Andriolli, mieszkający w Osinach niedaleko Mińska 
Maz., często odwiedzał nasze miasto z powodu miłości 
do pięknej Kałuszynianki. 

 W czasie walk powstańczych 1830r. pod Kałuszynem 
został ciężko ranny Edward Fredro - brat Aleksandra 
Fredry, autora "Zemsty".      
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 Po klęsce Powstania Listopadowego władze carskie 
osadziły w Kałuszynie pułk Czerkiesów wyznających 
islam. Za miastem powstał w związku z tym cmentarz 
mahometański. Do dzisiaj wzniesienie za Kałuszynem  
w kierunku Siedlec nosi nazwę Górki Czerkieskiej. 

 W kałuszyńskiej karczmie miał przebywać i nocować 
Onufry Zagłoba herbu Wczele - bohater "Trylogii" 
Henryka Sienkiewicza. 

 

POMNIK NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA  
W KAŁUSZYNIE 
Natalia Bogdan kl. Vc 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_lis20100015.jpg 
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Pomnik ten znajduje się na cmentarzu parafialnym  
w Kałuszynie. Został wzniesiony w 1969 roku. Postawiono go  
ku pamięci żołnierzy 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa 
Piłsudskiego poległych pod Kałuszynem i w okolicach w czasie 
walki stoczonej 12 września 1939 roku.  

Po całonocnej ciężkiej bitwie, mimo ogromnych strat, 
pułk przerwał  pierścień okrążenia niemieckiego i całkowicie 
zniszczył 44 niemiecki pułk zmechanizowany, mający w swym 
uzbrojeniu liczne czołgi.  

Była to jedna z najcięższych i najkrwawszych bitew 
Polskiego Września.  Obok pomnika znajdują się mogiły  
ok. 200 żołnierzy (25 nieznanych) poległych podczas walk  
o miasto we wrześniu 1939r. 

INNE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ  
W KAŁUSZYNIE 

http://powiatminski.pl/pl/strona/Miejsca_pamieci_narodowej_/460 

 Pomnik żołnierzy wyklętych przy ul. Warszawskiej 
upamiętniający tragiczny los żołnierzy tworzących 
podziemie niepodległościowe funkcjonujące w Polsce  
po zakończeniu drugiej wojny światowej. 

 Tablica przy ul Warszawskiej w Kałuszynie, poświęcona 
pamięci bohaterów poległych w obronie ojczyzny  
w bitwie o Kałuszyn we wrześniu 1939 r. – płyta ufun-
dowana została w dwudziestą rocznicę walk w 1959r.        
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 Krzyż przy ul. Chopina w Kałuszynie, upamiętniający 
walki powstańcze z lat 1963-1865, wg lokalnych przekazów 
jest to dawny targ zwierzęcy i miejsce, gdzie „dla 
pohańbienia martwych, by bydło deptało ich mogiłę” 
Rosjanie kazali pochować powstańców z oddziału Józefa 
Jankowskiego, poległych w kwietniu 1863 r. pod Hutą 
Kuflewską.  

 
http://www.dobroni.pl/rekonstrukcja-zdjecia,164824 

 
 Pomnik przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie, poświęcony 

bojownikom o niepodległość, ufundowany w 20. rocznicę 
odzyskania niepodległości Polski, ze składek polskich  
i żydowskich mieszkańców miasta, odrestaurowany  
w 1997 r. dzięki związkom kombatanckim oraz władzom 
samorządowym, 
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 Mogiła zbiorowa dzieci zmarłych podczas transportu 
wysiedleńczego z Zamojszczyzny, pochowanych na 
cmentarzu parafialnym w Kałuszynie w lutym 1943 r.  
        28 lutego 1943 roku w transporcie kolejowym do 
miejscowości Mrozy przybyło ponad 1100 mieszkańców 
Zamojszczyzny, spośród których blisko 600 osób zostało 
skierowanych do Kałuszyna. Większość osób wysiedlonych 
stanowiły osoby starsze i dzieci. Dzieci zmarłe podczas 
transportu zostały pochowane we wspólnej mogile 
zbiorowej,  

W latach 60. 
XX w. mogiła 
została włączona 
do kwatery 
wojennej Wojska 
Polskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gimkaluszyn.edupage.org/text1/?subpage=1 
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 Grób dowódcy oddziału ochotników Zygmunta Krauze 
(komendant miejscowej OSP) na cmentarzu parafialnym 
w Kałuszynie, poległego 11 września 1939 r. 

 Grób symboliczny na cmentarzu parafialnym  
w Kałuszynie ks. Leona Chróścickiego, zamordowanego  
w Dachau w 1941 r. 

 Grób rodziny Stasiaków na cmentarzu parafialnym  
w Kałuszynie, m.in. Franciszek Stasiak – pierwszy 
starosta powiatu mińskiego po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r. 

 

KAŁUSZYN ODZYSKANY 
Natalia Zaliwska VIa na podstawie Wikipedii 

 
 

Wojna, która wybuchła 1 września 1939 nie szczędziła 

zniszczeń i mordu ludności. Dotyczyło to także Kałuszyna. 

Również i tu, w tym małym wówczas miasteczku, toczyła się 

bitwa. W opinii historyków, była to jedna z najcięższych  

i najkrwawszych bitew Polskiego Września. Miasto obsadziła 

niemiecka zmotoryzowana grupa ppłk. Gustava Wagnera, 

dowódcy III/44 pp 11 DP.  
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Bój pod Kałuszynem stoczony został w nocy z 11 na 12 

września 1939 r. przez oddziały 1 Dywizji Piechoty Legionów. 

Dowódcą związku taktycznego był gen. Brygady Wincenty 

Kowalski. Polska po usilnych staraniach odniosła zwycięstwo. 

Niemcy wycofali się w stronę Siedlec. Miasto było wolne. Nie 

poddało się okupacji.  

Walki żołnierza polskiego pod Kałuszynem zostały 

upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie 

napisem na jednej z tablic po 1990 r. "KAŁUSZYN 11 - 12 IX 

1939". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/we-flandrii-pami-taj-o-generale-
stanis-awie-maczku 
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83 LATA W KAŁUSZYNIE 
WYWIAD Z MIROSŁAWĄ PASZKOWSKĄ –  

MIESZKANKĄ KAŁUSZYNA OD URODZENIA 
Kinga Książek kl. Vb 

 
Kinga - Czy mogę przeprowadzić z ciocią wywiad? 
Mirosława Paszkowska - Tak, oczywiście. 

K – Dobrze, więc pierwsze pytanie. Jak było w Kałuszynie 
dawniej? 

MP - Ulice były brukowane i wąskie, nie było chodników, domy 
były przeważnie drewniane. Rodziny w Kałuszynie były bardzo 
liczne i mieszkały w małych mieszkaniach bez wygód. 

K - Co było najważniejsze dla mieszkańców miasta? 

MP - Najważniejsza dla mieszkańców miasta była praca 
zarobkowa. Były to przeważnie prywatne zakłady 
rzemieślnicze np. szewcy, krawcy, kowale, sklepiki oraz 
niewielkie gospodarstwa rolne. W gospodarstwach rolnych 
pracowały całe rodziny i z tego się utrzymywały. Rolnictwo 
było słabo rozwinięte. Do zbiorów rolnych stosowano 
przeważnie kosy, sierpy, motyki i pługi konne do orania pól. 

K - Jakie były zabytki? 

MP - Do najstarszych zabytków należałoby zaliczyć kościół  
i budynki - tzw. oberża, poczta, budynek straży i synagoga,  
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którą zniszczyli Niemcy. Była również elektrownia, która 
zasilała w prąd całe miasto. 

 

Neogotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP z końca XIXw. 
zbudowany według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ko%C5%9Bcio%C5%82_Ka%C5%82uszyn_N73.jpg 

K - Jak wyglądała szkoła? 

MP - Pomieszczenia szkolne znajdowały się w budynkach przy 
ulicy Trzcianka i Plac Kilińskiego. Dzieci pisały stalówką 
maczaną w kałamarzu z atramentem. 

K - Jak dzieci najchętniej spędzały czas wolny?  

MP - Bawiły się na powietrzu, w domu nie było warunków.     
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Latem grały w klasy, piłkę, palanta, bawiły się w chowanego  
i berka. Zimą jeździły na sankach, łyżwach i rzucały się 
śnieżkami.  

K - Co najbardziej utkwiło cioci w pamięci? 

MP - Najbardziej w pamięci utkwił mi wybuch II wojny 
światowej i bój we wrześniu 1939 roku pod Kałuszynem. 
Miałam wtedy 8 lat. Musieliśmy uciekać z domu, który później 
(jak się okazało) został spalony przez Niemców, jak większość 
budynków w Kałuszynie. W pierwszych dniach wojny miasto 
zniszczono w 80% na skutek bombardowania oraz celowego 
podpalania domów. 

K - Jakich historii związanych z Kałuszynem dowiedziała się 
ciocia w domu rodzinnym? 

MP - Dwóch braci mojej mamy walczyło na ochotnika w 1920 
roku. Młodszy brat mojej mamy walczył jako ochotnik  
w walkach pod Monte Cassino od 1939 do 1945 roku.  

K - Dziękuję bardzo cioci za wywiad. 

MP - Ja również dziękuję. 
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ILU NAS JEST? STATYSTYKA  
MIESZKAŃCÓW KAŁUSZYNA WG PŁCI I WIEKU 

Stan na 27 I 2014r. 
Przygotowała Karolina Chaberska kl. IVa 

 

Razem dzieci jest 616, zaś wszystkich mieszkańców Kałuszyna 
- 2953. 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 52 48 100 
3 16 15 31 

4-5 39 38 77 
6 14 12 26 
7 19 19 38 

8-12 91 79 170 
13-15 49 53 102 
16-17 45 27 72 

18 20 17 37 
19-65 979  979 
19-60  888 888 

powyżej 65 127  127 
powyżej 60  306 306 

Ogółem 1451 1502 2953 
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PYTANIA  
DO BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

PANA MARIANA SOSZYŃSKIEGO 
Natalia Zaliwska VIa  i Julia Pietrzak Vc 

 
- Z czego możemy być dumni, jako mieszkańcy Kałuszyna? 

Jako mieszkańcy Kałuszyna możemy być dumni ze 
zmian zachodzących na terenie naszego miasta i gminy. 
Kałuszyn i jego okolice są postrzegane przez osoby 
odwiedzające, jako miasto szybko rozwijające się, czyste  
i zadbane. 

 
- Co wyróżnia Kałuszyn na tle innych miast i miasteczek? 

Przede wszystkim infrastruktura. Staramy się, aby 
nasze miasto się wyróżniało. Park miejski wygrał konkurs na 
najładniejszy skwer na Mazowszu. Biblioteka Publiczna zajęła 
I miejsce w ogólnopolskim rankingu bibliotek. Mamy z czego 
się cieszyć. W okolicy nie ma takiego zalewu jak nasz. 
Stawiamy na rekreację. Staramy się, aby w każdym 
nieużytkowanym miejscu powstało coś nowego. Inwestujemy. 
Nie boimy się tego.  
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Mamy wspaniałą szkołę, w której dzieci rozwijają 
swoje talenty. Możemy poszczycić się lokalnymi zespołami, 
takimi jak „Kasianiecka”. Wygrywają konkursy (nawet 
zagraniczne). Na terenie gminy funkcjonuje wiele firm. To nas 
wyróżnia. Dbamy o swoje miasto. 

http://www.sztetl.org.pl/pl/city/kaluszyn/ 
 
 
 

 
JAKIE MASZ WSPOMNIENIA ZE SWOJEGO 
DZIECIŃSTWA ZWIĄZANE Z KAŁUSZYNEM? 

Paulina Laskowska kl. IVa 
 

Babcia - Kiedyś Kałuszyn wyglądał inaczej niż dziś. Nie było 
tak pięknego parku jak teraz, a zamiast zalewu były pola. 
 

Mama - Dawniej był tylko jeden sklep, do którego przed 
świętami były bardzo duże kolejki. 
 

Ja - Teraz mamy piękny zalew i ładny duży park. Uważam, że 
Kałuszyn jest pięknym miastem. 
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Sonda na przerwie 
 

CO LUBIĘ W NASZYM MIEŚCIE? 
Kinga Książek kl. Vb 

 

1A - Oliwia Krawczyk – Park. 
1B - Marysia Grzywacz - Szkoła Podstawowa. 
1C - Maja Rydzewska - Fontanna w parku. 
2A - Paweł Książek - boisko Victorii Kałuszyn. 
2B - Ewelina Dąbrowska – Park. 
2C - Natalia Pietrzkiewicz – Park. 
3A - Ania Mroczek – Park.  
3B - Marta Kwiatkowska – Zalew. 

 
kaluszyn.nieruchomosci-online.pl/dzialka,budowlana,nad-jeziorem/7708419.html 
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4A - Karolina Ręczajska – Zalew. 
4B - Daria Mańk – Zalew. 
4C - Ada Sadoch – Park. 
5A - Beata Gójska – Zalew. 
5B - Patryk Tkaczyk – Park. 
5C - Natalia Bogdan – Zalew. 
6A - Karolina Mroczek – Park. 
6B - Ola Kopeć - Zalew i Park. 
6C - Olga Gadomska - Szkoła Podstawowa i szkolny Orlik. 

 

 
KAŁUSZYŃSKI ZALEW „KARCZUNEK” 

Julia Abramowska kl. Vc 
 

W styczniu 2011 roku została rozpoczęta budowa 
kompleksu rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym 
„Karczunek”. Kompleks rozciąga się na obszarze 15,5 ha. Plaża 
ma długość 250 m, szerokość - 40 m, a powierzchnia zalewu 
ponad 7 ha. Uroczyste otwarcie odbyło się 23 czerwca 2012r. 

Do dyspozycji mieszkańców i gości jest plaża, plac 
zabaw dla dzieci, przebieralnie, toalety, parking, ścieżka 
rowerowa wokół zbiornika i ścieżki spacerowe, ławeczki, 
miejsca grillowe, a także dwa boiska do piłki plażowej. 

W wakacyjnych miesiącach nad naszym 
bezpieczeństwem czuwali ratownicy wodni.   

Kałuszyński Zalew to świetne miejsce do spędzania 
czasu w upalne letnie dni nad wodą, ale nie tylko. Wszystkie 
pory roku są dobre do spędzania tam wolnego czasu. 

Bardzo serdecznie zapraszamy! 
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PANEM DYREKTOREM MARKIEM PACHNIKIEM 
Karolina Ręczajska kl. IVa 

 
1. Kałuszyn - ... Mam tak samo jak ty, 
                      Miasto moje, a w nim; 
                      Najpiękniejszy mój świat 
                      Najpiękniejsze dni 
                      Zostawiłem tam kolorowe sny... 
- Gdyby nie wymyślił tych słów Marek Gaszyński  
o Warszawie, to pewnie ja bym chciał tak o Kałuszynie. 
 

2. Szkoła w Kałuszynie - Kuźnia talentów. 
 

3. Mieszkańcy Kałuszyna - Moi znajomi. Dalsi i bliżsi. 
 

4. Koziołek - Dumny, hardy, nasz. No i oczywiście, jak pisał 
Makuszyński (pewnie inspirowany naszym). Mądra głowa. 
 

5. Zalew - Klasyczny przykład konsekwentnego dążenia do 
celu. Można jak się chce. 
 

6. Lubię Kałuszyn, ponieważ... - Jest mój. 
 
7. Dzieciństwo w Kałuszynie –  
...Me dzieciństwo sielskie, anielskie... 

/Adam Mickiewicz/ 
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8. Najważniejsze wydarzenie w Kałuszynie - Rozpoczęcie roku 
szkolnego. 
         * Wypoczęte dzieci. 
         * Uśmiechnięci rodzice. 
         * Radosne powrotem do zajęć panie nauczycielki. 
 
9. Najsławniejszy mieszkaniec Kałuszyna - 
    Jednostka! Co komu po niej? 
    Jednostki głosik cieńszy od pisku. 
    Do kogo dojdzie? - tylko do żony! 
    I to, jeżeli pochyli się blisko. 
             /Władimir Władimirowicz Majakowski/ 
 

10. Ulubione miejsce w Kałuszynie - Szkoła Podstawowa.  
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FRAGMENT ARTYKUŁU  

„POCZET NAZWISK KAŁUSZYNIAN”  
STANISŁAW MEJSZUTOWICZ 

Artykuł ukazał się w „Roczniku Kałuszyńskim”  
Zeszyt 12 2012 wydawanym przez  

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej  
 

Wg danych z 2011r. w Polsce najbardziej popularne 
nazwiska to: 
Lp. Nazwisko 

męskie 
Liczba 
wystąpień 

Lp. Nazwisko 
żeńskie 

Liczba 
wystąpień 

1 Nowak 100.836 1 Nowak 106.512 
2 Kowalski 68.456 2 Kowalska 72.015 
3 Wiśniewski 54.047 3 Wiśniewska 57.127 
4 Wójcik 48.751 4 Wójcik 51.313 
5 Kowalczyk 47.948 5 Kowalczyk 50.791 
6 Kamiński 46.618 6 Kamińska 49.198 
7 Lewandowski 45.356 7 Lewandowska 48.048 
8 Zieliński 44.447 8 Zielińska 47.075 
9 Woźniak 43.512 9 Szymańska 46.379 
10 Szymański 43.319 10 Woźniak 45.503 
 

Jak to się ma do nazwisk mieszkańców ziemi 
kałuszyńskiej? (…) Dane przedstawiają się następująco: 
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1. 2966 mieszkańców miasta i 3115 mieszkańców gminy 
(stan na 31 III 2012r.)  używa 783 nazwisk 

2. najbardziej popularne nazwiska w mieście i gminie 
Kałuszyn znacząco odbiegają od danych krajowych.  

3. Największa ilość osób używających danego nazwiska to: 
 

Lp. Nazwisko Ilość w 
mieście 

Ilość w 
gminie 

Razem 
 

1. Wąsowski/ka 180 170 350 
2. Abramowski/ka 92 137 229 
3. Mroczek 69 138 207 
4. Milewski/ka 54 92 146 
5. Gójski/ka 35 64 99 
6. Chrościcki/ka 50 40 90 
7. Śledziewski/ka 8 55 63 
8. Kwiatkowski/ka 18 36 54 
9. Zalewski/ka 5 47 52 
10. Klukowski/ka 29      21 50 
 

Ciekawe, prawda? 
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Kałuszyn bez „Kasianiecki”? To niemożliwe. Nasz 
lokalny zespół ludowy znany jest nie tylko w najbliższej 
okolicy, nie tylko w powiecie, województwie i kraju, ale także 
w Europie. W „Tornistrze” nie może zabraknąć wizytówki 
zespołu, w którym tańczyło lub tańczy wielu mieszkańców 
Kałuszyna. 

 

TUTAJ SPEŁNIAJĄ SIĘ 
MARZENIA! 
Ada Goździk Va  

 
Zespół Pieśni i Tańca 

"Kasianiecka" został założony przez 
panią Teresę Kowalską w 1976r.  

W swoim repertuarze 
zespół ma tańce różnych regionów Polski: suity lubelska, 
łowicka, śląskie i podhalańskie oraz tańce narodowe: polonez, 
krakowiak, kujawiak z oberkiem. Tańczymy też tańce 
starowarszawskie. Jest również grupa śpiewająca składająca 
się z 10 dziewczyn.  

Jeździmy na przeglądy i festiwale w Polsce  
i w Europie. Zdobyliśmy już wiele nagród.  

Z ostatnich lat nasze sukcesy to między innymi:  
- I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu "Uśmiechy 

Morza" w Balcziku w Rumunii 2009r 
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- I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 
Dziecięcym w Odessie 2010r.  

- I miejsce na X Międzynarodowym Dziecięcym  
i Młodzieżowym Festiwalu Piosenki i Tańca "Magia Italiana - 
2011r. 

- I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu  
LE STRADE DELLA MUSICA w Rzymie 2012r. 

- II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk 
SŁONECZNY BRZEG BUŁGARIA 2013r. 

- kilkakrotny laureat w kolejnych edycjach 
Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Obrzędowych; 

- laureat I i II miejsca w Festiwalu Kultury Dziecięcej 
"Podróże Koziołka Matołka" w Pacanowie; 

- w latach 2007 - 2009 zespół zdobył Brązową, 
Srebrną i Złotą Jodłę oraz Jodłę Wychowawczą na Festiwalu 
Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.     

Od 5 lat „Kasianiecka” wraz z innymi zespołami 
szkolnymi realizuje cykl spotkań z kulturą żydowską 
„Miasteczka dwóch kultur”. W ramach programu "Koncerty na 
2 ojczyzny" współpracujmy z zaprzyjaźnioną szkołą z Wilna - 
wyjeżdżamy corocznie na Litwę.   

W zespole panuje wspaniała atmosfera. Zachęcam 
wszystkich do dołączenia do nas, tutaj spełniają się marzenia!!! 
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KAŁUSZYN - MIASTO DWÓCH KULTUR 
Julia Abramowska kl. Via 

 

Nasze miasto Kałuszyn jest nazywany miasteczkiem 
dwóch kultur. To dlatego, że przed I wojną światową 
mieszkała tu duża grupa bardzo religijnych Żydów. Stanowili 
około 80% społeczności Kałuszyna. Zajmowali się głównie 
rzemiosłem, słynęli z produkcji tałesów - szali do modlitwy. 
Wszystko zmieniło się w czasie okupacji niemieckiej. Wtedy 
ponad 2 tysiące Żydów zostało brutalnie zabitych  
w kałuszyńskim getcie.  

Aby zachować od zapomnienia historię naszych 
„sąsiadów”, od pięciu lat odbywają się spotkania ukazujące 
fragment kultury semickiej, obyczajów czy tradycji świat 
kalendarza żydowskiego.  

Młodzi artyści – uczniowie naszej szkoły mają 
zrozumieć, jak ważne jest zachować od zapomnienia historię 
swoich miasteczek, jak ważne jest pamiętać. I przekazywać 
kolejnym pokoleniom obrzędy mieszkających tu przez wieki 
Żydów. 
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Co wydarzyło się przez kolejnych pięć spotkań? 
17 VI 2009r. - Przy szabasowych świecach  
Członkowie szkolnego koła historycznego opowiadali  

o miejscach związanych z kulturą żydowska i narodem 
żydowskim w Kałuszynie, później uczniowie z zespołów 
"Kasianiecka", "Pawana" i "Eksplozja" poprzez tańce żydowskie 
i śpiewy przenieśli obecnych w klimat wieczorów przy 
szabasowych świecach.  

16 V 2010r. - Chatan i Kala pod chupą  
Zespoły "Kasianiecka" i "Eksplozja" zaprosiły gości na 

żydowskie wesele i ślub pod chupą. Stylizowane stroje, 
kwestie w języku jidysz, tańce i śpiewy sprawiły, że na ponad 
godzinę widzowie mogli się przenieść w magiczny świat 
żydowskich obrzędów.  

28 V 2011r. - Na kałuszyńskim zabytkowym bruku  
Młodzież z naszej szkoły wystawiła widowisko sceniczne 

oparte na elementach kultury żydowskiej i śpiewogrze 
Wojciecha Bogusławskiego "Krakowiacy i górale".  

30 V 2012r. - W barwach purimowego korowodu 
Piękna biblijna opowieść o królowej Esterze stała się 

podstawą do opracowania widowiska ukazującego jedno  
z radośniejszych świąt żydowskich Purim. Istotą Purim jest 
radość i przeświadczenie, że Bóg działa z ukrycia, poprzez to, 
co nazywamy przypadkiem.  

27 V 2013r. - „W kolorach Pesach i Szawuot” 
Podczas wieczoru sederowego, przy pięknie przygotowanym stole 
dzieci zadawały pytania, dorośli zaś odpowiadali, przekazując młodszym 
pokoleniom historie o wydarzeniach egipskich 
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DLA KTÓRYCH WARTO MIESZKAĆ  
W KAŁUSZYNIE 
Uczniowie klasy IVa 

 

1. Kałuszyn oferuje wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych – 
zalew, park, place zabaw. 

2. Szkoła jest blisko. 
3. W Kałuszynie jest 

bezpiecznie. 
4. Nasze miasto jest ładne. 
5. Mamy własne boiska i 

lodowisko. 
6. W Kałuszynie mieszkają 

wspaniali ludzie. 
7. Mamy znakomitą szkołę. 
8. Jest dużo sklepów z 

różnorodnymi towarami. 
9. Można spędzić miło czas wolny w Bibliotece Publicznej, 

w Domu Kultury czy podczas koncertów w parku. 
10. Mamy wyjątkowy klub sportowy „Victoria Kałuszyn”. 
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TOLERANCJA 
Zuzia Orzepińska kl. IVa 

 
"Tolerancja oznacza postawę 

wykluczającą dyskryminację ludzi, 
których sposób postępowania różni 
się od większości społeczeństwa". 

Czytając o historii Kałuszyna zaczęłam się 
zastanawiać: czy potrafimy być tolerancyjni, czy wprost 
przeciwnie? Czy udaje się nam nie krzywdzić innych mimo, że 
wyglądają, zachowują się, myślą inaczej niż my? Większość 
ludzi mówi, że potrafią akceptować inność, ale ja nie jestem 
do tego przekonana.  

Patrząc na to, co się wokół dzieje, ja jako dziecko 
buntuję się przeciwko brakowi tolerancji, który niestety 
zauważam. Często jest tak, że dzieci wyśmiewają się z innych 
i dokuczają im, nie tylko z powodu innej narodowości np. 
żydowskiej, ale także koloru skóry lub wyznania religijnego. 
Często dochodzi do bójek. Krzywdzimy się w ten sposób 
wzajemnie, a przecież wszyscy jesteśmy ludźmi i zasługujemy 
na szacunek.  

Dobre wzorce powinniśmy czerpać od dorosłych, 
dlatego już dziś uczcie nas tego, że inny nie znaczy gorszy  
i że każdy człowiek jest ważny, bo bez tolerancji możemy 
wiele stracić. 
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  W roku 1912 założono 

Strażacką Orkiestrę Dętą  w Kałuszynie. 
Istniała ona do 1939roku.  

W 2005 r. orkiestrę reaktywowano. 
16 X 2005r. w Dniu Papieskim odbył się pierwszy koncert 
nowej orkiestry, która przyjęła imię Wielkiego Polaka - Jana 
Pawła II, ponieważ inicjatywa powstania tego zespołu 
pojawiła się po śmierci papieża. 

Klub Sportowy Victoria Kałuszyn 
ma już 67 lat, a jego barwy klubowe żółto-
czarne są takie same, jak w herbie Kałuszyna?  

 
 

SUKCESY KAŁUSZYNA 
Kinga Książek kl.Vb 

 
 TOP REGIONU 2013 - Rozbudowa Zalewu "Karczunek" 

w Kałuszynie - finalista plebiscytu regionalnego portalu 
informacyjnego Podlasie24.pl i Katolickiego Radia 
Podlasie w kategorii "Inwestycja roku 2013  
w Regionie". 
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 I miejsce w "Rankingu Bibliotek 2012" przyznane przez 
Instytut Książki i "Rzeczpospolitą". 

 "Przyjazna wieś 2012" - I miejsce za projekt 
Rozbudowy Biblioteki. 

 Gmina Kałuszyn została laureatem pierwszego miejsca 
konkursu „Najpiękniejsze parki Mazowsza” w kategorii: 
skwer. 

 

PODSUMOWUJĄC –  
DOBRZE JEST MIESZKAĆ  

W NASZYM MIASTECZKU KAŁUSZYNIE! 
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