10 marca 2015r. klasa III b z Gimnazjum im. 6. Pułku Piechoty
Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie wzięła udział w XXVI
Międzynarodowym Konkursie "Matematyka bez granic" – edycja polska.
Ten międzynarodowy konkurs przywędrował do nas z Francji, gdzie do
dziś mieści się jego "sztab światowy". Oryginalna nazwa, pod którą jest
znany na całym świecie, to "MATHÉMATIQUES SANS FRONTIÉRES",
CZYLI "MATEMATYKA BEZ GRANIC". Konkurs organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat
nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy.
Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania
i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także:
umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne
(konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy.
Konkurs rozgrywany jest w dwóch wersjach: SENIOR - dla III klas gimnazjów i I klas szkół ponadgimnazjalnych oraz
JUNIOR - dla klas IV - VI szkół podstawowych.
W wersji SENIOR - gimnazjum, uczestnicy w czasie 90 minut mają rozwiązać 10 zadań. Zadania nawiązują do
konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach
nauki. Są o różnym stopniu trudności, tak aby każdy uczeń z klasy mógł wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami
współpracy w zespole. Pierwsze zadanie jest w języku obcym. Należy przetłumaczyć treść tego zadania, rozwiązać
je i przedstawić rozwiązanie w wybranym wcześniej języku. Uczniowie Gimnazjum w Kałuszynie wybrali język
angielski.
Prace uczniów sprawdza jury powołane przez Przewodniczącego Komitetu Regionalnego. Każde zadanie
sprawdza inny juror, a wszystkie zadania o tym samym numerze są sprawdzane jednolicie przez tę samą osobę.
Długo trzeba oczekiwać na wyniki, uczniowie bardzo się niecierpliwili. Wreszcie nadeszły 11 maja 2015r. Warto
było czekać! Klasa IIIb zajęła III miejsce w regionie i IV miejsce w Polsce! To bardzo wysokie osiągnięcie, gdyż
w konkursie wzięło udział 137 gimnazjów i 244 klasy trzecie gimnazjum z całego kraju.
W dniu 15 czerwca 2015 r. w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się wręczenie nagród trzem zwycięskim klasom
z naszego regionu: klasie IIIgb z Publicznego Gimnazjum nr 23 z Radomia, klasie IIIg z Gimnazjum
nr 2 z Podkowy Leśnej oraz klasie IIIb z Gimnazjum w Kałuszynie. Na uroczystość są zaproszeni wszyscy uczniowie
wraz z nauczycielem matematyki, panią Katarzyną Kwiatek oraz pani Dyrektor Gimnazjum Maria Bartosiak.
K. Kwiatek

Kałuszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
W naszym UTW następny rok dobiega końca, zaczynają się wakacje. Było ciekawie, inspirująco, wesoło.
Dużo ciekawych propozycji filmowych w naszym kinie „za rogiem”, warsztatów artystycznych, wyjazdy do teatru,
wycieczka do muzeum i na stadion narodowy, spotkania z ciekawymi ludźmi, plener „artystyczne grillowanie”
w Zimnowodzie - wspaniała zabawa połączona z talentem malarskim naszych słuchaczy. Wystawę prac można było
obejrzeć na zakończenie roku – 14.06.2015r.
E. Wąsowska

Międzypokoleniowy Zespół Razem swoją
działalność opiera na tradycji, obyczajach
ludowych, zwyczajach regionalnych i folklorze,
dlatego między innymi opracowuje na scenę
widowiska obrzędowe. Ma w swoim repertuarze
obrzędy rodzinne z tytułu wesela: swaty,
zaślubiny, oczepiny przenosiny oraz chrzciny,
obrzędy obyczajowe: dożynki, Święto Plonów
i Chleba oraz zwyczajowe: wyzwoliny kosiarza,
kiszenie kapusty. Corocznie przygotowywane
jest nowe widowisko na konkursy i przeglądy
oraz na występy dla społeczności lokalnej. W tym
roku zespół pokazał widowisko „Jak Marysia
kapustę deptała” czyli obrzęd kiszenia kapusty
w Warszawie – Włochy na Przeglądzie
Twórczości
Artystycznej
Seniorów
zdobywając I miejsce, a konkurencja była
ogólnopolska. W maju ten sam spektakl
pokazano
na
Przeglądzie
Artystycznym
KULTUROMANIAK w Mrozach i również zespół znalazł się na I miejscu. W czerwcu artyści wyjeżdżają do Warszawy
na Ogólnopolskie Juwenalia Trzeciego Wieku zarówno z widowiskiem obrzędowym oraz by rywalizować z innymi
zespołami w kategorii wokalnej. Zespół ma dużo pracy, ale i wiele satysfakcji ze spotkań, wyjazdów i działalności.
Zapraszamy do działania, przyjmujemy chętnych w każdym wieku.
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