Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa z Kałuszyna
aktywna w powiecie mińskim i woj. mazowieckim
W tym roku szkolnym zorganizowano III
POWIATOWY
KONKURS
RECYTATORSKI
JEDNEGO WIERSZA. Patronat nad konkursem objął
Burmistrz Kałuszyna. 27 uczniów z 19 szkół powiatu
mińskiego
przedstawiło
w
konkursie
własną
interpretację wiersz Aleksandra Fredry „Małpa
w kąpieli”. Jest to chyba jedyny w powiecie taki
konkurs, gdzie wszyscy uczestnicy recytują ten sam
utwór, a jury oceniając wykonawców skupia swą
uwagę na dykcji, poprawności językowej, ogólnym
wyrazie artystycznym i oryginalnym sposobie
przekazania treści utworu.
Od trzech lat w Jury konkursu zasiadają: p. Jacek
Pacocha
–
aktor,
reżyser,
dyrektor
Teatru
Edukacyjnego Atlantis z Warszawy, p. Barbara Dobosz
– polonistka, z-ca dyrektora SP w Mrozach.W tym roku
do Jury dołączyły p. Anna Andrzejkiewicz – dyrektor
Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i p. Iwona
Budzyńska – Malinowska również z kałuszyńskiej biblioteki. Pan Jacek Pacocha i p. Barbara Dobosz udzielili
wykonawcom i ich opiekunom cennych wskazówek na temat interpretacji oraz sposobów eliminowania często
popełnianych przez uczniów błędów językowych. Kiedy Jury obradowało goście miło spędzali czas w bibliotece przy
słodkim poczęstunku. Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk p. burmistrz Henryki Sęktas i p. Marka Pachnika –
dyrektora szkoły pamiątkowe dyplomy, nagrody w postaci pucharów, książek i bonów do Empiku. Był to zarówno
konkurs jak i wspólna zabawa, której sprzyjał wesoły utwór „Małpa w kąpieli”. Organizatorzy już planują spotkanie za
rok, do którego znów zaproszą uczniów szkół powiatu mińskiego.
Z MITOLOGIĄ ZA PAN BRAT – to hasło Powiatowego Konkursu, który odbywa się w Szkole Podstawowej
w Kałuszynie. 14 maja tego roku była to 8 jego edycja. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Miński i Burmistrz
Kałuszyna. Do rywalizacji stanęło 41 uczniów z 21 szkół powiatu mińskiego. Na rozpoczęcie otuchy dodali
uczestnikom i złożyli życzenia dyrektor szkoły p. Marek Pachnik i wicestarosta p. Krzysztof Płochocki. Z olimpijskim
spokojem uczniowie przez 45 minut rozwiązywali polecenia testowe wykorzystując swoją wiedzę z mitologii.
Następnie komisja pod przewodnictwem p. Katarzyny Mroczek podliczyła punkty i ogłoszono wyniki: I miejsce zdobyła
Iga Szulc ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim, II miejsce Michał Jarek z Siennicy a III Maja Biernacka
ze Starej Niedziałki. Zwycięzcy otrzymali z rąk zastępcy Burmistrza p. Henryki Sęktas i dyrektora szkoły p. Marka
Pachnika puchary i karty podarunkowe Empiku, wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy, a opiekunom wręczono
podziękowania za przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu, który cieszy się zainteresowaniem w powiecie
mińskim.

MIASTECZKA DWÓCH KULTUR – to zadanie publiczne realizowane w Kałuszynie z powodzeniem od 7 lat.
Przeszłość kształtuje naszą przyszłość w myśl tej sentencji i uwagi na przedwojenną historię naszego miasteczka
i wielu innych miejscowości powiatu mińskiego realizujemy działania międzykulturowe /skrzyżowanie kultur Żydów
Polskich i Polaków/. Zadanie realizowane jest przez SIW „Drzewo Pokoleń” ze wsparciem finansowym Powiatu
Mińskiego z artystycznymi zespołami pracującymi w Szkole Podstawowej w roli głównej: Kasianiecką, Eksplozją,
Flecikami. Towarzyszą nam na scenie aktorzy z Międzypokoleniowego Zespołu Razem. Co roku przygotowujemy
widowisko sceniczne poświęcone tradycji, obyczajom i zwyczajom Żydów Polskich.
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