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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

numer specjalny 4 (108) – grudzień 2016  nakład 220 sztuk 

Szanowni Państwo! 

Trzymacie w ręku numer specjalny „Tornistra”. 

Dlaczego specjalny? Bo tez okazja jest wyjątkowa 

 i niepowtarzalna – Jubileusz 600-lecia Kałuszyna.  

Długo zastanawialiśmy się, co powinien zawierać 

numer wydawany z tak niezwykłej okazji. Ostatecznie 

doszliśmy do wniosku, że spróbujemy połączyć w nim 

kilka aspektów – historię i współczesność, fikcję i fakty. Zaprosiliśmy do 

rozmowy dwóch gości – panią Annę Wierzbicką (s. 9) i panią Elżbietę 

Gójską (s. 27). Także dwóch panów wypowiedziało się na naszych 

łamach – pan burmistrz Marian Soszyński (s. 15) i pan dyrektor Marek 

Pachnik (s. 33).  

Nasze strony użyczyliśmy mieszkańcom Kałuszyna (s. 20), 

nauczycielom (s. 35) i uczniom (s. 48), dopytując ich podczas sondy  

o ulubione miejsca w Kałuszynie.   

Najmłodsi uczniowie z naszej szkoły wyobrazili sobie Kałuszyn za 

100 lat (s. 41), a na zakończenie numeru Oliwka podała 10 powodów, 

dla których warto mieszkać w Kałuszynie (s. 54).  

Jednym słowem – jest co czytać. Miłej lektury! 

 Zdobywca IV miejsca w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 
Szkolnych MAM Forum Pismaków 2016  

 Brązowy laureat XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 
Szkolnych MAM Forum Pismaków 2015  

 Pięciokrotny laureat konkursu "Redaktor - Uczeń"  w latach 
2008/2009;  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 i 2012/2013  

 I miejsce  w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych "Młodzi 
Dziennikarze – Papieżowi” – rok 2012 

 I miejsce w I Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych promujących 
powiat miński – rok 2010 
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SPIS TREŚCI: 
 
KAŁUSZYN WCZORAJ 
 Stary żydowski Kałuszyn -  

s. 3-5; 

 Ciekawostki z różnych 

dziedzin życia miasta - s. 6 -

8; 

 

GOŚĆ TORNISTRA 

 Wywiad z Panią Anną 

Wierzbicką – s. 9 – 15; 

 

KAŁUSZYN DZIŚ 

 Zdaniem eksperta p. 

burmistrza - s. 15-16; 

 Ilu nas jest? - s. 17; 

 Poczet nazwisk Kałuszynian 

– s. 18-19; 

 Zdaniem mieszkańców 

(sonda) – s. 20-26; 

 

GOŚĆ TORNISTRA 

 Wywiad z Panią Elżbietą 

Gójską – s. 27-32; 

 

 

KAŁUSZYN W SZKOLE 

 Skojarzeniowa gra słów  

z p. Markiem Pachnikiem –  

s. 33-34; 

 Zdaniem nauczycieli (sonda) 

– s. 35-36; 

 10 ciekawostek o Kałuszynie 

– s. 36-37; 

 3 pokolenia w Tornistrze –  

s. 38-39; 

 Warte pochwały – s. 40-46; 

 Wiersz o Kałuszynie – s. 47; 

 Zdaniem uczniów (sonda) –  

s. 48 – 49; 

 Zeszyty uczniowskie –  

s. 49 – 53; 

 10 powodów, dla których 

warto mieszkać w 

Kałuszynie – s. 54-55. 
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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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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. 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.      
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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. 

 

(Przedruk artykułu z numeru specjalnego "Tornistra"  

z lutego 2014r.) 
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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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- 22 maja 1920 roku wybucha w Kałuszynie pożar, który 

strawił 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. 

- 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.  
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-  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. 

 

 

(Przedruk artykułu z numeru specjalnego "Tornistra"  

z lutego 2014r.) 
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PANI ANNA WIERZBICKA 
 

 

1. W latach 1979 -1990 (czyli przez 12 lat) była Pani 

dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Wcześniej przez 

wiele lat pracowała Pani w tej szkole jako nauczycielka. Jak 

Pani wspomina tamte czasy? 

- Na wstępie pragnę podkreślić, że całe moje życie 

zawodowe było związane ze Szkołą Podstawową w Kałuszynie.  

Przez 13 lat pracowałam na stanowisku nauczycielki 

nauczania początkowego. Obowiązujący mnie wymiar godzin 

nauczania uzupełniałam nauką różnych przedmiotów w klasach 

starszych.  

Po 13 latach pracy, po odejściu do Zespołu Szkół Nr 1 

w Mińsku Maz. zastępcy Dyrektora Szkoły p. Władysława 

Abramowskiego, powołano mnie na to stanowisko, które 

pełniłam 7 lat.  

W  1979r. po odejściu dyrektora szkoły w Kałuszynie P. 

Wiesława Wiącka do pracy w Mrozach, władze oświatowe 

powierzyły mi stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół  

w Kałuszynie. Po zmianach w 

oświacie pełniłam funkcję 

Dyrektora Szkoły w 

Kałuszynie do chwili 

odejścia na emeryturę. 

Łącznie dyrektorowałam 12 lat.      
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Jak wspominam te czasy ? 

Początki mojej pracy, to czasy trudne, ze względu na 

warunki lokalowe szkoły, liczebność  dzieci w klasach, brak 

pomocy naukowych, praca na dwie zmiany. Nauka odbywała się 

w trzech budynkach odległych od siebie około 400m.  

W czasie przerw nauczyciele musieli się przemieszczać  

z jednego budynku do drugiego. Nie było boisk, korytarzy, 

gdzie dzieci mogłyby spędzać wolny czas. Jedynie niewielkie 

boisko znajdowało się przy budynku szkolnym obok kościoła, 

gdzie dzieci wychodziły na przerwy. Przy dobrej pogodzie 

odbywały się tam lekcje wychowania fizycznego, apele, 

uroczystości szkolne. 

Dzieci uczące się w budynku przy ul. Warszawskiej 

(dawny posterunek Milicji Obywatelskiej w Kałuszynie, 

obecnie mieszkanie prywatne) spędzały przerwy na starym 

rynku, a uczące się w tak zwanej  oberży – miały niewielki plac 

za budynkiem.  

Toalety były na zewnątrz. Stanowiły je drewniane 

budyneczki z podziałem dla dziewcząt i chłopców. We 

wszystkich pomieszczeniach lekcyjnych było ogrzewanie 

piecowe. W mroźne dni trudno było o właściwą temperaturę  

w salach. Od okien wiało chłodem. 

Liczebność dzieci w klasach wynosiła ponad 30 osób. 

Nie było pomocy naukowych. Nauczyciele sami w miarę 

możliwości wykonywali plansze, tablice, wykresy i inne pomoce. 

Warunki pracy w szkole poprawiły się dopiero po 

oddaniu do użytku nowo wybudowanej 13-izbowej szkoły  

z pomieszczeniami  rekreacyjnymi, gabinetem, sekretariatem,  
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salę zajęć praktycznych, świetlicą, kuchnią, jadalnią, salą 

gimnastyczną oraz z budynkiem gospodarczym. 

Mimo trudności, praca nauczycielska zawsze przynosiła 

mi dużo radości, satysfakcji, spotykałam się  

z wdzięcznością dzieci i rodziców. 

Cieszyło mnie, gdy sprawność nauczania była wysoka, 

że dzieci z naszej szkoły bez kłopotów dostawały się do szkół 

średnich i nie miały trudności z nauką. 

Słowa uznania należą się wszystkim nauczycielom, 

którzy rzetelnie i sumiennie wykonywali swoje obowiązki 

dotyczące nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi, którzy 

troszczyli się o poziom nauczania. 

2. Które momenty w Pani zarządzaniu szkołą wspomina 

Pani najmilej, a które były najtrudniejsze? 

Najmilej wspominam uroczystość 

zakończenia roku szkolnego, gdy uczniowie 

po całorocznej pracy otrzymywali 

świadectwa promocyjne, co stanowiło radość 

całej społeczności uczniowskiej.  

Najtrudniejsze chwile - to 

podejmowanie uchwał dotyczące promocji 

dzieci do następnej klasy. Nie zawsze 

udawało się zapobiec niepowodzeniom 

szkolnym i nie wszyscy uczniowie otrzymywali promocję.  

Było to też przykre z tego powodu, że wyniki uczniów 

były monitorowane, analizowane w ciągu całego roku szkolnego, 

a mimo tego, nie zawsze dawało to pozytywne efekty. 
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3. Czy podczas Pani kadencji dyrektora szkoły  

wydarzyły się jakieś momenty przełomowe dla oświaty  

w Kałuszynie?  

Momenty przełomowe dla oświaty w Kałuszynie to 

reorganizacje. Najpierw: 

- powołanie Gminnej Szkoły Podstawowej, potem 

- powołanie Zbiorczej Szkoły Gminnej i znów powrót  

- do Szkoły Podstawowej. 

W latach 70-tych najpierw częściowa, potem całkowita 

likwidacja szkół w Budach Przytockich, Wąsach-Falbogach i 

Groszkach Nowych. 

W oświacie od zawsze były zmiany, czego świadkami 

jesteśmy również w chwili obecnej. 

4. Co nasza szkoła dała Kałuszynowi, a co Kałuszyn dał 

szkole? 

Co szkoła dała Kałuszynowi? 

Przede wszystkim szkoła wyposażyła uczniów  

w podstawowe wiadomości, umiejętności i nawyki dające 

możliwości dalszego kształcenia się.  

Dzięki temu z Kałuszyna wywodzi się liczna grupa ludzi 

wykształconych, pełniących różne funkcje w urzędach, 

zakładach pracy, jak również ludzi różnych zawodów. Wśród 

absolwentów mamy księży, nauczycieli, lekarzy, prawników. 

Bez problemu możemy odnaleźć pracowników nauki.  

Poza tym szkoła brała udział w pracach na rzecz 

środowiska, włączała się w organizację  imprez, uroczystości  

środowiskowych. 
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   Szkoła nie może istnieć bez środowiska lokalnego,  

a  i środowisko bez szkoły. Szkoła staje się ośrodkiem kultury 

integrując całą społeczność. 

Co Kałuszyn dał szkole? 

Władze Kałuszyna, jak również społeczeństwo, włączało 

się w poprawę warunków pracy oraz w realizację zadań szkoły. 

Zapewnione mieliśmy środki finansowe na remonty, sprzęt i 

pomoce naukowe, na modernizację  

i rozbudowę placówek oświatowych.  

Dzięki zapewnionym środkom finansowym przez władze 

miasta wykonano: 

 - adaptację budynku szkolnego w Wąsach-Falbogach 

na Dom Dziecka, 

- adaptację domu nauczyciela w Budach Przytockich na 

szkołę,  

- przeprowadzono remonty szkoły w Chrościcach, 

- rozbudowę szkoły w Nowych Groszkach, 

- rozbudowano szkołę w Kałuszynie, 

- pobudowano dom 

nauczyciela w Kałuszynie  

z centralną kotłownią. 

 Szkoła 

otrzymywała fundusze na różne 

rodzaju formy wypoczynku 

letniego i zimowego - na 

organizację obozów, wycieczek, 

świąt i uroczystości.   
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5. Czy sądzi Pani, że obecnie praca nauczyciela jest 

łatwiejsza czy trudniejsza w porównaniu z okresem, kiedy była 

Pani czynnym nauczycielem?  

Praca nauczyciela i dawniej  i teraz, nie należała i nie 

należy do łatwych. Wymaga ciągłego doskonalenia się  

w poszukiwaniu właściwych i skutecznych metod nauczania, bo 

każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnego 

podejścia.  

Charakter pracy nauczyciela zmienił się obecnie ze 

względu na szybki postęp naukowo-techniczny, na możliwość 

dostępu nauczycieli i uczniów do internetu i możliwość 

zdobywania wszechstronnej wiedzy z różnych dziedzin.  

Baza szkolnictwa jest lepsza. Szkoły są piękne, 

bogate, wyposażone w nowoczesny sprzęt, pomoce.  

Jedynie, co łączy pracę nauczyciela kiedyś i teraz, to 

powołanie i misja do spełnienia.  

6. Jak Pani myśli, czy w Kałuszynie miałaby rację bytu 

szkoła średnia? 

Dobrze byłoby, żeby Kałuszyn miał szkołę średnią, ale 

patrząc praktycznie na sprawę, należy stwierdzić: 

- organem prowadzącym szkoły średnie jest powiat, 

który nie byłby zainteresowany tworzeniem kolejnej placówki, 

chociażby ze względu na koszty; 

- szkoły średnie na terenie Mińska Mazowieckiego 

mają wystarczającą ofertę edukacyjną dla młodzieży z całego 

powiatu. 
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Utworzenie szkoły średniej w Kałuszynie podobno 

planowano zaraz po wojnie. Ale, jak zwykle, ubiegły nas 

pobliskie Mrozy, które miały bogate tradycje w tajnym 

nauczaniu. 

 
Gratulujemy odznaczenia "Zasłużony dla miasta 

Kałuszyn". Dziękujemy za poświęcony nam czas i za 

wspomnienia, które przeniosły nas 30 lat wstecz. 

 

 

 

 

 

  
 

PYTANIA  

DO BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

PANA MARIANA SOSZYŃSKIEGO 

 

- 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. 
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- Co wyróżnia Kałuszyn na tle innych miast i miasteczek? 

Przede wszystkim infrastruktura. Park miejski wygrał 

konkurs "Najpiękniejsze parki Mazowsza" w kategorii skwer. 

Biblioteka Publiczna zajęła I miejsce w ogólnopolskim rankingu 

bibliotek. Zalew, który przyciąga swoją funkcjonalnością  

i zagospodarowaniem terenu tysiące ludzi zajął III miejsce  

w kraju w konkursie "Razem bezpieczniej".  

Staramy się, aby w każdym nieużytkowanym miejscu 

powstało coś nowego. Inwestujemy. Nie boimy się tego.  

Mamy wspaniałą szkołę, w której dzieci rozwijają 

swoje talenty. Możemy poszczycić się lokalnymi zespołami, 

takimi jak „Kasianiecka”, "Fleciki". Wygrywają konkursy 

(nawet zagraniczne). Mamy przedsiębiorczych i aktywnych 

mieszkańców. Na terenie gminy 

funkcjonuje wiele firm. To nas 

wyróżnia. Dbamy o swoje miasto  

i gminę. 
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ILU NAS JEST? STATYSTYKA  

MIESZKAŃCÓW GMINY KAŁUSZYN  

WG PŁCI I WIEKU 

Stan na 1 XII 2016r. 

 

 

 

 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 99 85 184 

3 34 33 67 

4-5 58 69 127 

6 40 30 70 

7 31 32 63 

8-12 160 137 297 

13-15 106 95 201 

16-17 72 62 134 

18 41 34 75 

19-65 1977  1977 

19-60  1665 1665 

powyżej 65 358  358 

powyżej 60  741 741 

Ogółem 2976 2983 5959 
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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? 

 

(Przedruk artykułu z numeru specjalnego "Tornistra"  

z lutego 2014r.) 
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Sonda na temat: 

1. JAKIE JEST PANA/PANI ULUBIONE 

MIEJSCE W KAŁUSZYNIE I DLACZEGO? 

2. JAKIE ZMIANY W KAŁUSZYNIE 

UCIESZYŁYBY PANA/PANIĄ? 
Dominika Dmowska kl. IVc i Angelika Ciborowska kl. Vc  

 

Pan 

1. Moje ulubionym miejscem w Kałuszynie jest Zalew 

Karczunek ponieważ jest dla mnie w pewnym sensie oazą 

spokoju i miejscem, w którym  można się wyciszyć od 

miejskiego zgiełku. 

2. Drugie molo nad Zalewem. 

Pani 

1. Moje podwórko ponieważ czuję się tam swobodnie.  

2. Sygnalizacja świetlna w Kałuszynie.   

Pan 

1. Moje ulubione miejsce w Kałuszynie to "Doły" bo można tam 

zimą jeździć na sankach z rodziną. 

2. Zmiany to wybudowanie basenu. 

Pani 

1. Moim ulubionym miejscem jest Kościół ponieważ tam się 

wyciszam.  

2. Obwodnica Kałuszyna. 
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Pan 

1. Moim ulubionym miejscem w Kałuszynie jest boisko szkolne 

ponieważ lubię biegać na bieżni. 

2. Brakuje mi sygnalizacji świetlnej.  

Pani 

1. Miejsce, w którym uwielbiam przebywać to 

pizzeria  'Hellenada' ponieważ lubię tam 

spotykać się z przyjaciółmi.  

2. Chciałabym, żeby w Kałuszynie było 

miejsce, w którym  można byłoby potańczyć.  

Pan Wojtek 

1. Moje ulubione miejsce to park, ponieważ w 

lato jest tam wiele zieleni i odbywają się 

występy. 

2. Więcej imprez. 

Pani Czesława 

1. Moje ulubione miejsce to Dom Kultury ponieważ odbywa się 

tam wiele ciekawych zajęć dla dorosłych i dla dzieci. 

2. Więcej występów z ciekawymi artystami. 

Pani Monika  

1. Moje ulubione miejsce to Dom Kultury ponieważ jest tam 

miła atmosfera i jest wiele zajęć. 

2. Więcej atrakcji letnich. 

Pani Iwona 

1. Moje ulubione miejsce to sklepy i park ponieważ lubię 

zakupy i atrakcje. 

2. Galerię z McDonaldem.       
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Pan Kamil 

1. Moje ulubione miejsce to Biblioteka publiczna ponieważ 

lubię czytać. 

2. Żeby letnią porą odbywało się więcej biegów dla dzieci  

i dorosłych po ulicach Kałuszyna. 

Pan Andrzej 

1. Moje ulubione miejsce to siłownia nad zalewem. 

2. Restauracje lub kawiarenki w centrum miasta. 

Pani Basia 

1. Moje ulubione miejsce to park miejski ponieważ jest bardzo 

ładny. 

2. Więcej zakładów pracy. 

Pan Łukasz 

1. Moje ulubione miejsce to mój dom ponieważ wiem, gdzie się 

coś znajduje. 

2. Więcej spotkań dla dzieci i dorosłych z problemami. 

Pan Karol 

1. Moje ulubione miejsce to orlik 

szkolny. 

2. Żeby powróciła budka 

telefoniczna. 

Pani Katarzyna 

1. Moje ulubione miejsce to park 

ponieważ mój syn lubi się tam 

bawić. 

2. Żeby powstał kącik zabaw dla 

dzieci.  
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Pan Adam 

1. Moje ulubione miejsce to mój dom ponieważ lubię w nim 

spędzać czas. 

2. Żeby powstało koło języków obcych. 

Pani Ewa 

1. Moje ulubione miejsce to pizzeria Helenada ponieważ jest 

tam dobra pizza. 

2. Żeby zbudowano sklep z zabawkami. 

Pan Piotr 

1. Moje ulubione miejsce to Dom Kultury ponieważ lubię tam 

przebywać. 

2. Żeby odbywały się konkursy letnie i zimowe. 

Pan Paweł 

1. Moje ulubione miejsce to zalew Karczunek (oczywiście  

w porze letniej), ponieważ lubię pływać. 

2. Żeby zbudowali basen. 

Pani Hania 

1. Moje ulubione miejsce to siłownia nad zalewem (oczywiście 

w porze letniej), ponieważ lubię ćwiczyć. 

2. Więcej siłowni. 
 

Pani anonimowa 

1. Miejsce w Kałuszynie, które darzę szczególnym 

sentymentem to Zalew KARCZUNEK, wieczorem można się 

przespacerować wzdłuż plaży i naładować baterie na kolejny 

dzień. 

2.  Chciałabym, aby w Kałuszynie powstała szkoła średnia. 
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Pani anonimowa 

1.  Moim ulubionym miejscem jest nasz Kościół, ponieważ tam 

się wyciszam. 

2.  Cieszyła by mnie obwodnica Kałuszyna. 
 

Pan anonimowy 

1.  Lubię boisko Orlik koło naszej szkoły.  

2.  Chciałbym, by w Kałuszynie było kino z 

prawdziwego zdarzenia.  
 

Pani anonimowa  

1.  Kocham nasz Zalew, lubię opalać się tam i 

spędzać czas na łonie natury. 

2.  Chcę obwodnicy Kałuszyna. 
 

Pan anonimowy  

1.  Mój dom - bo to jest moje miejsce na ziemi. 

2. Chciałbym, by były w naszym mieście bezpieczne i dobrze 

oświetlone przejścia dla pieszych. 
 

Pan anonimowy   

1.  Kałuski Zalew - bo tam można odpocząć. 

2. Cieszyłbym się z obwodnicy. 
 

Dziewczynka 6 lat 

1. Lubię przebywać u swojej Babci. 

2. Żeby nie było pijaków. 
 

Pani anonimowa 

1. Lubię naszą fontannę. 

2. Chciałabym, by drogi w Kałuszynie były lepiej oświetlone. 
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Pani anonimowa  

1. Lubię przebywać w parku - bo można w nim spotkać się ze 

znajomymi. 

2. Ucieszyłabym się z prawdziwego kina. 
 

Pan anonimowy   

1.  Lubię kościół, bo po mszy mogę się spotkać z hodowcami 

gołębi. 

2.  Brakuje miejsca dla dorosłych do tańca i zabawy. 
 

Pani anonimowa  

1.  Lubię zalew bo tam jest fajnie. 

2.  Chciałabym, by było więcej mieszkań socjalnych. 
 

Pani anonimowa  

1.  Lubię bibliotekę miejską, bo są tam zajęcia dla 

kreatywnych. 

2.  Brak obwodnicy. 
 

Pan anonimowy  

1.  Park miejski, szczególnie latem, gdy działa fontanna. 

2.  Chciałbym, aby moje dzieci mogły na co dzień korzystać z 

zajęć w domu kultury. 
 

Pani anonimowa  

1.  Lubię spacerować drogą na Patok. 

2.  Chciałabym, aby młodzi ludzie nie szwędali się bez celu po 

mieście, tylko mieli jakieś miejsce do spędzania wolnego 

czasu. 
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Pan anonimowy 

1.  Lubię stadion Victorii 

Kałuszyn. 

2. Więcej mieszkań 

komunalnych. 
 

Pani anonimowa  

1.  Lubię bieżnię na boisku szkolnym. 

2. Klubu sportowego z prawdziwego zdarzenia /siłownia, 

fitness itp./ 
 

Pan anonimowy  

1. Lubię imprezy w namiocie nad zalewem. 

2.  Darmowego dostępu do internetu na terenie parku, domu 

kultury, biblioteki i innych państwowych instytucjach. 
 

Pani anonimowa  

1. Lubię spacerować do kapliczki Matki Boskiej w Olszewicach. 

2. Brakuje mi specjalistycznej przychodni lekarskiej. 
 

Pan anonimowy 

1.  Stadion Victorii. 

2.  Denerwują mnie wysokie ceny opłat parkingowych na 

Karczunku. 
 

Pani anonimowa  

1.  Lubię targowisko miejskie. 

2.  Więcej sklepów osiedlowych (nie marketów). 
 

Pan anonimowy 

1.  Lubię spacerować wieczorem pod pomnik Złotego Ułana. 

2.  Brakuje mi sygnalizacji świetlnej. 
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"TU ZASZŁA ZMIANA" 

Wywiad z Panią Elżbietą Gójską 
 

- Jest Pani absolwentką SP Kałuszyn, sąsiadką szkoły 

(obecnie części gimnazjalnej) i radną, więc sprawy szkoły  

i oświaty w Kałuszynie nie są Pani obce. Chciałybyśmy z Panią 

porozmawiać na temat zmian, jakie zaszły w naszej szkole  

na przestrzeni lat. 

Zacznijmy od czasów, kiedy była Pani uczennicą szkoły 

podstawowej. 

1. Jak Pani wspomina tamte czasy? Które ciekawe, ważne, 

śmieszne, straszne momenty chciałaby nam Pani 

opowiedzieć? 

- Do Szkoły Podstawowej w Kałuszynie uczęszczałam  

w latach 1958-1964. Był to ostatni rocznik szkoły  

siedmioklasowej. Do roku 1961 głównym budynkiem szkoły była 

tzw.  "murowanka" - obecny budynek "starego Topazu". Ale  

lekcje odbywały się też w innych miejscach; na piętrze  

w "Oberży" oraz w budynku przy ul .Warszawskiej (naprzeciw 

dawnego Edhanu). Pomieszczenia te były pozbawione wygód 

(c.o., w.c., woda), tak że za potrzebą, niezależnie od pory roku, 

biegaliśmy do tzw. „serduszek” na zewnątrz budynków.     
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Akademie i różne uroczystości odbywały się na 

parterze  murowanki na korytarzu i w salach lekcyjnych (po 

zsunięciu i wyniesieniu części stolików i ławek). Latem 

natomiast akademie odbywały się na deptaku w Strażnicy 

OSP.  

W młodszych klasach należałam do zuchów, później do  

ZHP. Braliśmy udział zarówno w zabawach  

i zdobywaniu sprawności, jak też  

i w uroczystościach patriotycznych np. w Dniu 

Wszystkich Świętych, niezależnie od pogody, 

pełniliśmy  warty honorowe na cmentarzu przy 

grobach żołnierskich. Niejednokrotnie  

w następnych dniach chorowaliśmy, ale dla nas 

to był zaszczyt.  

Od roku 1961, po oddaniu do użytku  nowego  budynku  

szkoły przy ul. Pocztowej (obecnie części gimnazjalnej) 

warunki nauki diametralnie się zmieniły. Piękne sale lekcyjne, 

gimnastyczna, pracownia chemiczna, przyrodnicza, stołówka  

i oczywiście łazienki. Dziś wydaje się to śmieszne, ale  

w pierwszych dniach pobytu w szkole nauczyciele objaśniali 

nam, jak korzystać z umywalek i wc. Niejednokrotnie zdarzały 

się powodzie ponieważ ktoś nie zakręcił kranu w umywalce.  

W szkole był również chór oraz zespół muzyczny 

prowadzony przez p. Piszczyka, składający się z sekcji 

mandolin, kontrabasu, gitary, bandżoli oraz akordeonu.  
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W zespole  grałam na mandolinie. Członkami zespołu 

byli m.in.  Marian Strogulski, bracia Sękowie, siostry 

Milewskie oraz obecny przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 

Pełka.  

Każdą uroczystość i  akademię 

rozpoczynaliśmy od odegrania  

i odśpiewania w pierwszej kolejności 

hymnu dawnego Związku 

Radzieckiego, a dopiero później 

hymnu Polski. 

 

2. Których nauczycieli i uczniów Pani wspomina i dlaczego? 

- Wspomnienia o nauce w podstawówce to powrót do  

szczęśliwego dzieciństwa i przeszłości, a wspomnienia te  

zawdzięczam wszystkim nauczycielom, którzy uczyli  

w ”tamtej szkole". Ciepło wspominam nieżyjących już, m.in. 

ówczesnego Kierownika szkoły p. Stanisława Świątka oraz jego 

żonę Felicję, państwa Władysława i Halinę Abramowskich, 

panią Pelagię Świętochowską, p Franciszka Reka, p. Józefa 

Piskorskiego.   

  Szacunkiem i sympatią darzę panie: Halinę 

Borucińską, Annę Wierzbicką i Marię Szymońską.    
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Do dzisiejszego dnia utrzymuję serdeczne stosunki  

z Basią Mroczek, Danusią Rosołowską, Waldkiem 

Włodarczykiem i innymi. Niestety odeszli od nas m.in. Jadzia z 

d. Szymońska, Grażyna Czyżewska (Banaszewska), Andrzej 

Goźliński.  

3. Czy nauka w szkole wyglądała podobnie jak obecnie, czy 

zaszły w niej duże zmiany? Jakie? 

- Nauka w „mojej szkole” to nauka tabliczki mnożenia 

na pamięć, posługiwanie się książkowym atlasem, słownikiem   

ortograficznym, słownikiem wyrazów obcych, tablicą 

Mendelejewa czyli jednym słowem bieganiem do biblioteki lub 

posiadanie wszystkich wydawnictw  w domu. 

Dziś wystarczy komputer i Internet i nie trzeba 

wychodzić z domu, aby wszystko stało się jasne. 

 

Teraz pytania do sąsiadki szkoły, którą to szkołę widać 

codziennie przez okna.  

4. Czy zaobserwowała Pani duże zmiany w wyglądzie szkoły 

i otoczenia w stosunku do czasów, kiedy sama była Pani 

uczennicą szkoły? 

- Teren okalający szkołę, do której uczęszczałam, był  placem 

budowy. Otaczały nas wykopy i hałdy piachu. Lekcje wf 

odbywały się na zaimprowizowanym boisku. Dziś jest piękny  

Orlik, boisko, korty tenisowe. Szkoła otoczona jest  
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piękną  zielenią. Jednym słowem Szkoła 21 wieku, której nie 

powstydzi się żadne miasto. 

5. Co może Pani powiedzieć o zachowaniu, wyglądzie  

i mowie uczniów, których widać i słychać przed szkołą? 

- Dzisiejsza szkoła 

to szkoła kolorowa. 

Uczniowie ubierają się 

zgodnie z obowiązującymi 

kanonami mody, są radośni. 

Pewne zastrzeżenia można 

jedynie mieć do słownictwa.  

 

A teraz pytania do radnej. 

6. Czy inaczej odbiera Pani naszą szkołę, od kiedy jest 

Pani radną, inaczej patrzy na sprawy budżetu 

dedykowanego oświacie w gminie? 

- Oczywiście, że tak. Teraz wiem, że bez  

zaangażowania środków z budżetu gminy nie byłoby tak 

pięknej szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, hali sportowej 

czy też otaczającej infrastruktury. 

7. Jak nasza szkoła jest postrzegana przez obecną Radę 

Miejską? 

- Rada Miejska  docenia zasługi i osiągnięcia uczniów 

szkoły, czego dowodem są m.in. stypendia dla uczniów    
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osiągających najlepsze wyniki. Jesteśmy dumni z uczniów 

naszej szkoły.  

8. Jak Pani myśli, co nasza szkoła dała Kałuszynowi, a co 

Kałuszyn dał szkole? 

- Zacznę od drugiej części pytania. Kałuszyn nie 

szczędzi środków na rozwój  szkoły, a  uczniowie szkoły 

odwdzięczają się promując nas w Polsce,  jak i Europie. Mam 

tu na myśli wszystkie zespoły działające przy szkole, 

laureatów konkursów oraz wybitnych absolwentów naszej 

szkoły m.in. ojca Celestyna Napiórkowskiego czy Grzegorza 

Polkowskiego.   

 

Dziękujemy za rozmowę. Kierujemy także podziękowania za 

kolejny rok prenumerowania naszego miesięcznika "Tornister". 

Miło nam, że interesują Panią sprawy, którymi żyją uczniowie  

i nauczyciele SP Kałuszyn.  
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DYREKTOREM SZKOŁY  

PANEM 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.    
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7. Dzieciństwo w Kałuszynie –  

...Me dzieciństwo sielskie, anielskie... 

/Adam Mickiewicz/ 

 

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.  

 

 

(Przedruk artykułu z numeru specjalnego "Tornistra"  

z lutego 2014r.) 

 

 

 

 

 



TORNISTER        numer specjalny 4 (108) – grudzień 2016 

- 35 - 

 

Sonda na przerwie 

JAKIE JEST PANI/ PANA ULUBIONE MIEJSCE 

W KAŁUSZYNIE I DLACZEGO? 
Julia Grzywacz i Klaudia Tkaczyk kl. VIa 

 

p. Anna Wolska - Szkoła, bo uwielbiam tam pracować  

i biblioteka, bo uwielbiam czytać. 

p. Dorota Kobeszko - Zalew Karczunek, ponieważ przypomina 

mi Mazury. 

p. Izabela Borucińska - Otoczenie stawów w Gołębiówce - jest 

tam pięknie niezależnie od pory roku. 

p. Ewelina Dudzińska - Park Miejski, bo przyjemnie jest  

w ciepły dzień posiedzieć na ławce w parku z przyjaciółmi. 

p. Magdalena Kłoszewska – Biblioteka, bo lubię książki  

i zawsze jest tam porządek. 

p. Grażyna Michalska - Stawy 

na Skrzekach, bo jest tam 

pięknie. 

p. Joanna Bielińska - Zalew 

Karczunek, bo latem można 

się tam cudownie 

zrelaksować, pięknie opalić  

i spędzić romantyczne chwile.  
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p. Wanda Stryczyńska - Moje podwórko i mój dom, ale lubię 

przesiadywać w Domu Kultury i w szkole. W domu mam ciszę  

i spokój, a w szkole spełniam swoje pasje. 

p. Agnieszka Borucińska - Mój dom, ponieważ dobrze się tam 

czuję. 

p. Katarzyna Pawlikowska - Mój własny dom z ogrodem, gdzie 

mogę odpocząć i podziwiać przyrodę. 

p. Ewa Paruzal - Kazimierzów, ponieważ jest to bardzo ładne  

i ładnie położone miejsce. 

 

10 CIEKAWOSTEK O KAŁUSZYNIE 
wyszukała Amelia Bielińska kl. IVc 

 

10.  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.  

9. W Koszarach Królewskich w Kałuszynie miał nocować 

Napoleon Bonaparte w czasie wyprawy na Rosję. 
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8. 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. 

7. 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. 

6. W czasie walk powstańczych 1830r. pod Kałuszynem został 

ciężko ranny Edward Fredro - brat Aleksandra Fredry, autora 

"Zemsty". 

5. W kałuszyńskiej karczmie miał przebywać i nocować 

Onufry Zagłoba herbu Wczele - bohater "Trylogii" Henryka 

Sienkiewicza. 

4. Rok 1416 - Powstanie osady Kałuszyn. 

 3.  W 1718 r., kiedy to Kałuszyn był w rękach rodu Opackich, 

otrzymał prawa miejskie, które zostały nadane przez króla 

Augusta II na Sejmie w Grodnie. 

2.  W 1847 r. został zatwierdzony herb miasta z motywem 

kozła, który wywodzi się od klejnotu herbowego rodziny 

Zamojskich, właścicieli Kałuszyna. W 2011r. na placu 

Kilińskiego został ustawiony na murowanym cokole koziołek -  

herb miasta. 

1. Co się wydarzy w 2017 roku?  Czas pokaże. 
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Julia Cembrowska kl. Vc 

Jakie miejsce w Kałuszynie kojarzy Ci się 

najmilej? 
 

Dziadek:  
Najmilej kojarzy mi się w Kałuszynie 

miejscowy Kościół Parafialny. Lubię 

uczestniczyć w Mszach Świętych i lubię 

się modlić.  
 

Babcia:  

Po namyśle stwierdzam, że najbardziej 

w Kałuszynie zapadła mi w pamięć remiza 

strażacka, gdzie w młodości brałam 

udział w zabawach tanecznych 

organizowanych przez miejscowych 

strażaków. 
 

Tata:  

Mam takie miejsce, w zasadzie od zawsze. Jako dziecko 

bywałem tam regularnie, jak dorastałem też, a i teraz jestem 

stałym bywalcem. Mogę śmiało powiedzieć, że mam na punkcie 

tego miejsca hopla przez duże H. Każdy, kto mnie zna wie, że 

jest tym miejscem stadion miejscowej drużyny piłki nożnej,  
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popularny Estadio da Victa na Karczunku  Śmiało mogę 

powiedzieć: „miłość od pierwszego kopnięcia " 
 

Mama: 

Moim ulubionym miejscem od niedawna jest trasa rowerowa, 

którą sama wyznaczyłam. Zaczyna się w Kałuszynie i kończy się 

w Kałuszynie, po drodze wiodąc przez Milew, Mroczki, Kluki, 

Olszewice, Szymony i Patok. Uwielbiam wsiąść na rower i 

zrobić kółko 20-kilometrowe. Drugim moim ulubionym 

miejscem jest Biblioteka, gdzie mogę wypożyczyć książki. 
 

Ja: 

Moim ulubionym miejscem w Kałuszynie jest Dom Kultury. 

Tańcząc w zespole Kasianiecka i Eksplozja mogę spełniać 

swoje wielkie hobby, jakim jest taniec. Próby i występy dość 

często organizowane są w miejscowym DK.   
 

Brat Miłosz: 

Mnie najbardziej z Kałuszynem kojarzy się zalew Karczunek  

i łowienie ryb. Lubię spędzać tam swój czas łowiąc ryby,  

a w zasadzie wpatrując się, jak nic nie „bierze na wędkę”. 

Jednak szum wody doskonale pozwala mi się wyluzować  

i zapomnieć o …..lekcjach  . 
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 Wyniki Konkursu Plastycznego klas 0 - III  

"Moje miasto Kałuszyn za 100 lat" 

klasy 0 - I 

I miejsce - Karol Roicki kl. I 

II miejsce - Adrian Sęktas kl. I 

III miejsce - Milena Wąsowska kl. 0c 

 

klasy II 

I miejsce - Magda Wielechowska kl. IIa 

II miejsce - Natalia Chabiera kl. IIa 

  Amelia Rutkowska kl. IIb 

III miejsce- Mateusz Janiak kl. IId 

 

klasy III 

I miejsce - Mateusz Surowiec kl. IIIa 

II miejsce - Zuzanna Kusak kl. IIIc 

III miejsce - Zofia Kurowska kl. IIIc 
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 Wyniki Konkursu Literackiego klas II i III  

"Moje miasto Kałuszyn za 100 lat" 

I miejsce (dwie prace) 

Zofia Kurowska  kl. IIIc 

Maciej Namięta kl. IIIb 

 

II miejsce 

Amelia Rutkowska kl. IIb 

 

III miejsce  

Oliwia Smolińska kl. IIIb  

 

PRACE LAUREATÓW 

Zofia Kurowska kl. IIIc – I miejsce 

Jest długi, jesienny wieczór. Siedzę sobie w fotelu, 

zamykam oczy i zastanawiam się, jak będzie wyglądać 

Kałuszyn za 100 lat. Czy dużo się zmieni? Myślę, że tak. 

Wyobrażam sobie osiedle bloków, ale takich innych, 

kolorowych, a w każdym bloku inne okna. Na dachach tych 

bloków - lądowisko dla helikopterów i małych samolotów. One 

też zastąpią stopniowo dotychczasowe samochody. dzięki 

temu zmniejszy się ruch na ulicach i poprawi się 

bezpieczeństwo. Te samochody, które zostaną, będą zasilane 

elektrycznie.         
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Miasto stanie się bardziej ekologiczne - energia 

grzewcza będzie czerpana ze słońca. Zniknie wydostający się 

z kominów gryzący dym. 

Wszędzie będzie dużo, dużo zieleni, parków,  

a w środku fontanna, ławeczki, na których będzie można siąść, 

odpocząć, zjeść lody lub gofry. Te smakołyki sprzedadzą nam 

specjalne robociki. To one też wyręczą 

dorosłych w wykonywaniu różnych prac, 

dzięki czemu rodzice będą mieli więcej 

wolnego czasu.  

Życie stanie się łatwiejsze. 

Przy pomocy komputera szybciej 

zarejestrujemy się do lekarza czy 

kupimy bilety do kina czy teatru. 

Dzieciom w szkole pomogą specjalne 

guziki. Po naciśnięciu tych guzików z ławek będą wyskakiwać 

przybory i książki, z których nie było nic zadane i nie trzeba 

było ich brać do domu. Dzięki temu dzieci nie będą musiały 

dźwigać ciężkich plecaków. Na dachu szkoły uprawiane będą 

różne rośliny, z których pszczoły zbiorą nektar. 

Mam tylko nadzieję, że pomimo tej nowoczesności XXII w. nie 

zniknie w mieście biblioteka - a w niej tradycyjne książki, że 

nie będą dostępne tylko płyty CD. 

Piękne byłoby to nasze miasto, prawda? 
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Maciej Namięta kl. IIIb – I miejsce 

Mam nadzieję, że za 100 lat Kałuszyn będzie miastem 

moich wnuków. Miejscowość będzie wówczas dużo większa, 

zostaną wybudowane nowoczesne drogi, baseny, 

parki rozrywki, kina i galerie handlowe. 

Nie zabraknie miejsc do zabawy, ale też 

miejsc do nauki. Wyobrażam sobie tamtą 

szkołę: Uczniowie z osobistymi tabletami, 

nauczyciele z interaktywnymi pomocami (dyżury 

na korytarzu mogliby pełnić przy pomocy 

elektrycznych pojazdów typu segway,  

a rozrabiające dzieci zatrzymywać specjalnym 

laserem).  

Biblioteki też będą wyglądały inaczej. 

Zapoznanie się z książką będzie polegało na 

włożeniu specjalnego "kasku" i przesłaniu treści książki prosto 

do mózgu człowieka (razem z obrazkami).  

W-F będzie wyglądał trochę jak scena z filmu  

o Harrym Potterze: uciekająca piłka i zawodnicy na latających 

miotłach, chociaż zamiast mioteł będą mieli odrzutowe rolki. 

Dzieci będą jeździły do szkoły własnymi pojazdami: 

latającymi deskorolkami i rowerami, które będą też miały 

funkcję zamiany w pojazdy wodne. Prawo jazdy będzie można 

uzyskać już w wieku 10 lat.      
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Na ulicach będzie jednak bezpieczniej ponieważ 

wszystkie samochody i pojazdy będą miały wbudowane 

specjalne moduły bezpieczeństwa. Policja będzie monitorować 

ruch zdalnie, a upomnienia wysyłać za pomocą SMS lub 

latających dronów. 

W ciągu następnych 100 lat naukowcy znajdą 

lekarstwa i szczepionki na wszystkie choroby, dlatego ani 

dorośli, ani dzieci nie będą już chorować i cierpieć. szpitale 

będą potrzebne rzadko. 

Zmieni się też wygląd naszego miasta: domy będą 

nowoczesne, ekologiczne i bardzo ładne, a podwórka zielone. 

Zostaną wyeliminowane zanieczyszczenia środowiska. 

Nasi bliscy doczekają się czystego powietrza i wody. Nie 

będzie już problemu ze śmieciami i wysypiskami, ponieważ 

dzięki technice wszystkie odpady będą wtedy w 100% 

przetwarzane na nowe surowce.  

Takie są moje wyobrażenia na temat tej odległej 

przyszłości. Jednak ostatnio oglądałem z rodzicami film pt. 

"Ewolucja małp" i myślę, że taka przyszłość, jeśli nie za 100, 

to za 1000 lat, też może być prawdopodobna i wtedy 

będziemy musieli podzielić się naszymi zdobyczami z innymi 

gatunkami. 
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Amelia Rutkowska kl. IIb – II miejsce 

Moim zdaniem za sto lat Kałuszyn będzie pięknym  

i nowoczesnym miastem. W  naszym mieście nie będzie złych 

ludzi i wszyscy będą dla siebie mili. Będzie też bezpiecznie. 

Cały Kałuszyn chronić będzie wielka kopuła 

przeciwhuraganowa, a miasto zasilane będzie energią 

słoneczną. Ludzie poruszać się będą latając na kolorowych 

panelach. Domy również unosić się będą nad ziemią, a pod nimi 

będzie dużo zieleni.  

Ludzie będą mieli więcej czasu, bo większość pracy 

wykonywać będą za nich roboty. 

Dlatego też wszyscy będą 

uśmiechnięci i zadowoleni. Nauka będzie 

przyjemniejsza, bo szkoła znajdować się 

będzie w Parku Rozrywki i będzie nauką 

przez zabawę. 

A wszystko to dzięki naszej 

szkole, która wykształci naukowców  

i inżynierów, którzy tego dokonają.  
 

Oliwia Smolińska kl. IIIb – III miejsce 

Kałuszyn za sto lat będzie stolicą Polski. Burmistrz 

miasta, klikając na specjalny guzik umieszczony na pilocie, 

automatycznie go powiększy. Zalew przekształci się w wielki 

Park Wodny, gdzie największą atrakcją będą zakręcane 

zjeżdżalnie sięgające chmur.       
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Aby zjechać z takiej zjeżdżalni, najpierw trzeba 

będzie się na nią wspiąć po unoszących się spodkach. Nie 

będzie sklepów takich jak Topaz czy Biedronka, ale na ich 

miejsce staną wielkie galerie handlowe. Na miejscu parku 

będzie ogromny Park Przygody z wielkimi trampolinami.  

W szkole dla uczniów będą ruchome schody, a dla pracowników 

szkoły będzie winda. dzieci nie będą nosiły plecaków, bo będą 

robić to za nie specjalne roboty. W szkole będzie znajdowało 

się 115 sal. Sto sal będzie przeznaczone na lekcje, a 15 klas 

będzie udostępniane dla uczniów w czasie przerw. Przerwa 

będzie trwała 30 minut i będzie można na niej rozwijać swoje 

zainteresowania w jednej z tych 15 sal. Sale te będą 

wyposażone według różnych zainteresowań dzieci. W szkole 

będzie też basen, na którym będą zabawy wodne na lekcjach 

wychowania fizycznego. Na podwórku szkolnym pojawią się 

place zabaw. Każda klasa będzie miała jeden plac zabaw 

dostosowany do wieku uczniów. W miejscu Domu Kultury 

stanie kino, teatr i filharmonia, z których dzieci będą mogły 

korzystać za darmo. Na wszystkich drzewach znajdujących 

się na terenie Kałuszyna będą domki, gdzie mieszkańcy będą 

mogli spotykać się w wolnych chwilach  

i spędzać wspólnie czas. Aby dostać się do domku na drzewie, 

trzeba będzie wspiąć się po ściance wspinaczkowej. 

Mimo, że mieszkam w Kałuszynie w dzisiejszych 

czasach, a nie za sto lat, nie żałuję, bo wyjątkowość tego 

miasta zachwyca mnie każdego dnia. 
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WIERSZ O KAŁUSZYNIE 
Alicja Drabarek, klasa III b 

 

Kałuszyn to piękne miasteczko 

położone nad Witówką - rzeczką. 

Powiem wam też w sekrecie, 

że dla mnie jest najpiękniejszy na świecie. 

Jest tu kościół, biblioteka i park, 

jest tu też moja szkoła, 

która jest zawsze wesoła. 

Jest tu też mój dom,  

w którym mieszkam ja i rodziców moich dwoje. 

Kałuszyn jest piękny i powiem wam skrycie, 

to moja Mała Ojczyzna,  

kocham ją nad życie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORNISTER        numer specjalny 4 (108) – grudzień 2016 

- 48 - 

 
 

Sonda na przerwie 

"JAKIE JEST TWOJE ULUBIONE MIEJSCE  

W KAŁUSZYNIE I DLACZEGO?" 
Magdalena Wąsowska i Dominika Dmowska z IVc 

 

klasa I 

Kalina Sołtysiak - park. 

Maja Surowiec - szkoła. 

klasy II 

Karina Kwiatkowska - park. 

Amelia Grabarek - Zalew. 

Natalia Chabiera - Biedronka. 

Amelia Rutkowska - park. 

klasy III 

Kinga Mielczarek - Park, bo tam można miło spędzać czas. 

Oliwia Smolińska - park. 

klasy IV 

Ula Włodarczyk - park. 

Ola Grabarek - zalew.  

Wiktoria Parol - park. 

Paulina Duniec - park. 

Michał Gałuszewski - biblioteka miejska. 
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klasy V  

Sylwia Florowska - Zalew, bo jest duży i można się w nim 

kąpać. 

Julia Rutkowska - Park, bo tam mogę spotykać się z 

koleżankami. 

klasy VI 

Ewa Cymbalińska - kino. 

 

 

 

 

Uczniowie klasy VIc próbowali wyobrazić sobie 

Kałuszyn za 600 lat. Co z tych rozmyślań wyniknęło? 

Przeczytajcie. 

 

Marta Kwiatkowska i Jakub Krawczyk 

Kałuszyn za 600 lat będzie bardzo 

odnowiony i rozwinięty. Powstanie w nim 

dużo nowych budynków.  Przeprowadzi 

sie do niego wielu milionerów, którzy 

założą dużo fabryk i będą w nie 

inwestować. Wybudują basen ze 

zjeżdżalnią oraz widokiem na las 

rozciągający się za Kałuszynem.  
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W okolicy miasta powstanie wielka szklarnia  

z roślinami i zwierzętami tropikalnymi. W lesie wybudują 

łowisko ze szczupakami, okoniami i sumami, z którego będą 

mogli łowić tylko mieszkańcy Kałuszyna i okolicznych wsi. Nad 

Kałuszynem powstanie nadziemny tor wyścigowy, z którego 

będą mogli korzystać wszyscy, którzy będą mieć prawo jazdy.  

Niektóre zmiany będą korzystne dla tego przyszłego 

wielkiego miasta, a niektóre nie. Kałuszyn może zmieni sie 

jeszcze na lepsze, a może na gorsze. Nic nie jest wiadome.  

 

Wioletta Damętka i Natalia Krzyżanowska 

Naszym zdaniem Kałuszyn za 600 lat będzie to wielka 

metropolia na wzór Warszawy, w której znajdować się będzie 

wiele budynków kultury i sztuki. 

W Kałuszynie zostanie wybudowane Muzeum Historii 

dawnego Kałuszyna. Będzie dużo budynków rozrywkowych 

takich jak kina 3D, teatry, biblioteki i domy kultury. Pojawi 

się wiele nowych placówek szkolnictwa takich jak: 

Uniwersytet Kałuszyński, szkoły podstawowe  

i ponadpodstawowe, licea  

i technika. Nie zabraknie kościołów 

katolickich i mariawickich. W 

środku miasta znajdować się 

będzie ogromny park miejski 

połączony z Zoo z roślinnością,  
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fontannami, sceną oraz placami zabaw dla dzieci. Rozbudowany 

będzie zalew Karczunek.  

Naszym zdaniem w Kałuszynie będzie świetna zabawa, 

dużo atrakcji kulturalnych i rozrywkowych. Kałuszyn to 

idealne miejsce na spędzenie wakacji i ferii zimowych, dni 

wolnych od nauki i pracy więc serdecznie wszystkich 

zapraszamy!!! 

 

Uczniowie klasy Vb mieli za zadanie przygotować 

opis pt. „Moje miasto Kałuszyn”. Jedna praca 

zainteresowała nas szczególnie. Oto ona. 

 

Wiktoria Kaźmierczak kl. Vb 

Kałuszyn jest to niewielkie miasteczko, położone na 

Wysoczyźnie Siedleckiej nad rzeką Witówką, która początek 

swój bierze za źródeł bijących na łąkach pod Witami.  

Od sześciu lat miejscowość tę uważam za swoją  

i często używam zwrotu "moje miasto". Brzmi to banalnie, ale 

jest w tym coś magicznego. Myślę, że każdy człowiek na tym 

świecie poszukuje swojego miejsca. Moim, mimo że tu nie 

urodziłam się i nie spędziłam swoich pierwszych lat życia jest 

Kałuszyn. Przecież tu mieszkam, tu jest mój dom, rodzina, 

szkoła, są moi nauczyciele, koleżanki i koledzy, przyjaciele, 

miejsca, które lubię odwiedzać, trasy spacerowe, sklepy, do 

których uczęszczam, biblioteka, boiska sportowe,    
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cmentarz, na którym 

znajdują się groby 

moich przodków. Jest 

to miejsce, za którym 

tęsknię, gdy jestem 

daleko i do którego 

wracam ze wszystkich 

wyjazdów. (...) 

Obecnie jest to 

spokojne miasteczko, w którym - mam wrażenie, wszyscy się 

znają.  

Czy jest ładne, czy brzydkie, trudno mi ocenić, 

ponieważ jest moje i lubię je. Ma swoje ciekawe miejsca  

i niezbyt wiele zabytków. Są to: kościół p.w. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny, zbudowany w latach 1889-1897, 

poczta z końca XIX w., budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 

z 1918 roku, ratusz czy też inne obiekty znajdujące się  

w okolicach miasta. Przy ulicy Warszawskiej stoją trzy 

pomniki. Jeden to okazały "Złoty Ułan", drugi poświęcony 

"Bojownikom o Niepodległość", a trzeci to "Pomnik Żołnierzy 

Wyklętych".  

W środku miasta rozciąga się okazały park, który jest 

miejscem lokalnych imprez, spotkań towarzyskich, a także 

moich z koleżankami. Na skraju miasta kilka lat temu powstał 

zalew. Jest to miejsce przez mnie często odwiedzane,  
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zwłaszcza latem, gdy jest ładna pogoda. To tam opalam się, 

kąpię, korzystam z siłowni na świeżym powietrzu, biegam, 

jeżdżę rowerem lub po prostu spaceruję. 

Kałuszyn to nie tylko ulica Warszawska. Od niej 

odchodzą liczne uliczki, przy których rzędami stoją różnej 

wielkości, kształtów i kolorów domy mieszkalne. Na obrzeżach 

miasta powstały dwa osiedla. Na jednym z nich mieszkam ja.  

Wcale nie przeszkadza mi, że w moim mieście nie ma 

basenu krytego, teatru, kawiarenek, dużych sklepów.  

W dzisiejszych czasach, przy sprawnie działającej 

komunikacji i posiadaniu własnego auta, dojazd do innych 

miejscowości, gdzie znajdują się te obiekty, nie jest 

problemem. Wszędzie można szybko 

dojechać. Za to posiadam spokój i ciszę. 

Słyszę śpiew ptaków, szum drzew, 

podziwiam wiosną, latem i jesienią 

wypielęgnowane osiedlowe ogrody, tonące w 

kolorowych kwiatach i zieleni. Często przez 

okno swojego pokoju obserwuję wiewiórki, 

wesoło się bawiące na świerkowych drzewach.  

Kałuszyn z lotu ptaka wygląda tak, jakby położony był 

na wielkiej polanie, otoczonej gęstym lasem, który 

poprzecinany jest drogami, biegnącymi w różnych kierunkach. 

Życie w moim miasteczku ma swój urok i jak na razie 

zaspokaja moje potrzeby. 
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DLA KTÓRYCH WARTO MIESZKAĆ  

W KAŁUSZYNIE 
Oliwia Smolińska kl. III b 

 

 

10. Bardzo dobre połączenie ze stolicą Polski. 

9. Możliwość rozwijania zainteresowań sportowych 

na wspaniałych kompleksach. 

8. Piękny neogotycki kościół z cudownymi witrażami. 

7.  W naszym mieście jest bardzo bezpiecznie dzięki 

czujnej Policji oraz bohaterskim strażakom. 

6. Opieka medyczna w Kałuszynie stoi na wysokim 

poziomie i jest ogólnodostępna. 

5. Mamy bardzo duży wybór sklepów  

i supermarketów. 
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4. Wiosną i latem można wypoczywać nad cudownym 

zalewem Karczunek. 

3. Mamy jedyny w Polsce pomnik Złotego Ułana. 

2. W Kałuszynie mieszkają bardzo mili ludzie 

1. Mamy najwspanialszą szkołę pod słońcem, w której 

uczą  najlepsi nauczyciele!!! 
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