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SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. STANISŁAWA STASZICA W PIASTOWIE

W numerze między innymi:
POMAGAMY UKRAINIE

DZIEŃ MEDIÓW

Wolontariusze Jedyneczki jak
zawsze stają na wysokości
zadania
i
z
ogromnym
zaangażowaniem
pomagają
uchodźcom z Ukrainy.

Wiosenne wyjścia uczniów do
miejsc kultury są tradycją
naszej szkoły. Dzień Mediów
to świetna okazja do spotkania
z historią, sztuką, przyrodą...

O akcjach szkolnego wolontariatu
na str. 2

Fotorelacja z ostatnich wycieczek
na str. 9

ŚWIĘTO SZKOŁY JEDYNECZKA MA 108 LAT!
Nasza Szkoła świętuje swoje 108 urodziny. To
doskonała okazja, by przypomnieć jej historię
i poznać aktualnie realizowane działania.
Jedyneczka to Nowoczesna Szkoła z Tradycjami
- pamiętamy o przeszłości i śmiało patrzymy
w przyszłość. Nie boimy się nowych wyzwań
i wciąż się rozwijamy.
O historii, tradycjach i obecnym profilu szkoły
na str. 3

PROJEKT KOSMOS
W ŚWIETLICY
W lutym Świetlica rozpoczęła
przygotowania do startu
w Kosmos! Dzieci poznają
Układ Słoneczny i tajemnice
Wszechświata.
Zdjęcia
i
relacja
z
zajęć
świetlicowych na str. 11

DRODZY CZYTELNICY!
O historii naszej Szkoły, teraźniejszych działaniach, wydarzeniach i realizowanych projektach
informujemy w bieżącym numerze Biuletynu, który ukazuje się w 108 rocznicę powstania Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica.
Niebawem kolejny rocznik naszych uczniów – ósmoklasiści napiszą egzaminy kończące szkołę.
Wszystko, czego się nauczyli, czego doświadczyli, co razem przeżyli stanie się ich i naszą - uczniów
i nauczycieli - wspólną historią. W kronikach, w relacjach na stronie internetowej, artykułach
i publikacjach pozostaną ślady ich/naszego wspólnego mierzenia się z wyznaczonymi celami. Pozostaną
ślady naszej wspólnej, szkolnej drogi.
Drogą wartości, wytyczonych celów i wzajemnego wspierania się podążać będą ich młodsze koleżanki
i koledzy, otuleni troską i wsparciem wspaniałych pedagogów oraz zaangażowanych rodziców.
Wszystkim dedykuję słowa Paulo Coelho - ŻYCIE. Myśli zebrane.
,,Kiedy chcesz coś osiągnąć, rozejrzyj się dookoła, zastanów i pomyśl, czego dokładnie chcesz.
Nikt nie dojrzy celu z zamkniętymi oczami.
Każdy cel w życiu może być lepszy lub gorszy, wszystko zależy od drogi, jaką wybierzemy, aby go osiągnąć i jak tę
drogę przejdziemy”.
Z życzeniami, by cele były jasne i zrozumiałe, a droga wiodła do ich realizacji w sposób uczciwy
i niekrzywdzący. Odwagi w działaniu.
Urszula Skrzypczak
Dyrektor SP1

TAK DZIAŁA WOLONTARIAT SP1
Jak mówi poeta: "tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono". Niestety,
okazało się, że wszyscy żyjemy w rzeczywistości, która codziennie
sprawdza stopień naszej empatii i człowieczeństwa. Na szczęście nasza
wolontariacka młodzież na hasło ”Potrzeba pomocy!" odpowiada
"Kiedy i jakiej?".
I tak na terenie Szkoły Podstawowej nr 1w Piastowie zostały
zorganizowane następujące akcje Szkolnego Klubu Wolontariatu dla
naszych Przyjaciół z Ukrainy:
- Akcja PAH "SOS Ukraina" - dzięki zaangażowaniu Społeczności
Jedyneczki, udało nam się zebrać 5754,21zł, 50 koron czeskich, 55
centów i 100 pesos, które zostały przekazane na konto PAH-u.
- Solidarni z Ukrainą - zbiórka zainicjowana przez Panią Beatę
Rothimel, odbywająca się na poziomie klas I-III, doraźne wsparcie
żywnościowe i higieniczne dla osób potrzebujących.
- Apteczka dla Ukrainy - zbiórka apteczek z wyposażeniem
medycznym, które zostały przekazane w głąb Ukrainy, dla osób
walczących na pierwszej linii frontu.
- Dar Serca na Święta - zbiórka żywności i artykułów higienicznych
w klasach 1-3. Całość darów przekazana została do hufca w Piastowie
i rozdysponowana wśród osób potrzebujących.
- Dar serca na Święta II edycja - pomoc żywnościowa dla obywateli
Ukrainy zamieszkujących w Piastowie, aby chociaż na czas Świąt
Wielkanocnych mogli oni zapomnieć o troskach i potrzebach dnia
codziennego.
Nasi wolontariusze nie zwalniają tempa i codziennie pracują w pocie
czoła, aby chociaż trochę pomóc uchodźcom z Ukrainy mieszkającym
w naszym mieście. To zaszczyt pracować z takimi młodymi ludźmi i
ogromna duma, że są oni wychowankami Jedyneczki.
Aleksandra Buchta-Galińska
Anna Ledzion-Broniszewska
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NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJAMI, CZYLI HISTORIA JEDYNKI
Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie jest jednocześnie najstarszą i najmłodszą placówką oświatową
miasta. Chociaż jej dzisiejszy budynek został otwarty 1 września 1997 roku, szkoła przyjęła numer
i tradycje Jedynki, pierwszej piastowskiej szkoły podstawowej.
Historia Jedynki sięga roku 1914, kiedy to szkoła została oficjalnie otwarta przez Marię Sobolewską.
Zapisano wtedy do szkoły 32 dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Uczęszczały do niej głównie dzieci
kolejarzy i dlatego została ona ulokowana w tzw. kolejakach, na parterze w domu nr 1 (obecnie ul.
11 listopada 8).
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. szkoła przeszła pod zarząd Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego jako publiczna szkoła powszechna obowiązkowa dla
wszystkich dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W roku 1927 placówkę objęła Zofia Jellinek, która
kierowała nią do roku 1945.
Szkoła osiągnęła wysoki poziom nauczania i wychowania, działał w niej samorząd uczniowski,
harcerstwo, Polski Czerwony Krzyż, spółdzielnia uczniowska.
Piętnastoletni wychowanek Jedynki, harcerz Zygmunt Kosewski, w 1925 r. wygrał konkurs na
nową nazwę osiedla. To on jest autorem nazwy miasta Piastów.
28 maja 1933 roku odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandaru Siedmioklasowej Publicznej
Szkoły Powszechnej im. Stanisława Staszica. Akt nadania sztandaru i sam sztandar można obejrzeć
w Szkolnej Izbie Pamięci.

8 września 1939 r. armia hitlerowska wkroczyła do
Piastowa. Niemcy zamknęli instytucje użyteczności
publicznej, w tym szkoły, i wprowadzili godzinę
policyjną. 1 listopada 1939 r. władze okupacyjne wydały
zarządzenie zezwalające na podjęcie pracy, ale wyłącznie
w szkołach powszechnych. Narzucono im program
zredukowany do elementarnych wiadomości. Usunięto
z niego takie przedmioty, jak: literatura, historia,
geografia, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym.
W styczniu 1940 r. zarządzono zebranie od dzieci
wszystkich podręczników historii, geografii i czytanek
polskich. To samo dotyczyło map i książek z bibliotek
szkolnych. Staraniem rodziców i nauczycieli część
podręczników została ukryta, podobnie jak sztandar
i godła państwowe.

W warunkach okupacji i coraz bardziej zaostrzającej się
polityki eksterminacyjnej podjęta została akcja sabotażowa
wobec zarządzeń niemieckich. Nauczyciele pracujący
w Szkole Podstawowej nr 1 prowadzili akcję uświadamiającą
i patriotyczną w obronie godności narodu polskiego.
Z poczucia wielkiej odpowiedzialności włączali nauczanie
literatury, historii i geografii do lekcji innych przedmiotów.
Było to nauczanie fragmentaryczne, chodziło jednak
o poznanie dziejów ojczystych, pielęgnowanie obyczajów
i tradycji narodowych oraz kształtowanie postaw młodzieży
wobec okupanta. Tak zrodziło się w Szkole nr 1 tajne
nauczanie. Z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego,
działającego w okresie okupacji pod nazwą Tajnej Organizacji
Nauczycielskiej TON, organizowano komplety tajnego
nauczania. Łącznikiem gminy Piastów z tajnymi władzami
oświatowymi był nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 Wacław
Lożyński.
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Szkoła nr 1 w Piastowie, zarówno oficjalna, jak i tajna, funkcjonowała przez całą okupację. Zajęcia
odbywały się okresowo w szkole i w domach prywatnych. Wzruszająca była gotowość oddania
lokali prywatnych na tymczasowe zajęcia szkolne oraz pełna poświęcenia praca nauczycieli
ryzykujących swe życie.
Wielu uczniów i nauczycieli zginęło w różnych działaniach wojennych. W Oświęcimiu została
zamordowana nauczycielka Janina Mazurkiewicz. Bohaterską śmiercią zginął wychowanek
Jedynki Zbigniew Gęsicki, ps. „Juno”, uczestnik zamachu na kata Warszawy Franza Kutscherę.
Warto nadmienić, że w okresie międzywojennym w piastowskiej Jedynce rozpoczął edukację Jan
Bytnar ”Rudy” – bohater książki Aleksandra Kamińskiego ”Kamienie na szaniec”.
Okres powojenny był bardzo trudny dla odradzającego się szkolnictwa. Szkoła po wyzwoleniu
była w strasznym stanie. Remont przeprowadziła pierwsza kierowniczka powojennej szkoły Janina
Kamińska, przy pomocy i współpracy rodziców.
W roku 1947 oprócz nauczania w klasach I–VII nauczyciele w zakresie nauczania początkowego
zaczęli prowadzić kurs dla analfabetów i półanalfabetów. Ponieważ dzieci przybywało, warunki
nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 stale się pogarszały.
W 1977 roku władze oświatowe podjęły decyzję o jej zamknięciu. Dzieci przeszły do Szkoły
Podstawowej nr 3. Zgromadzony sprzęt, pomoce naukowe i księgozbiór rozdzielono między
pozostałe placówki. W starym budynku podobnie jak dziś mieściły się urzędy władzy lokalnej
i organizacji społecznych działających w mieście.
Na początku lat 90. okazało się, iż liczba uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3 była tak duża, że dzieci
uczyły się w systemie trzyzmianowym. Powstał wtedy
pomysł wybudowania nowej szkoły podstawowej,
która byłaby reaktywacją starej Jedynki, dając okazję
do kontynuowania wspaniałych tradycji nieistniejącej
od 20 lat placówki.
1 września 1997 r. nastąpiło uroczyste otwarcie
budynku nowej szkoły mieszczącej się przy ul.
Brandta 22. W obecności władz miasta i
przedstawicieli MEN nauczyciele i absolwenci Starej
Jedynki przekazali sztandar dyrekcji nowej szkoły.
Poświęcenia budynku dokonał kardynał Józef Glemp.

Dyrektorem rozpoczynającej działalność szkoły
została Zofia Myśliwiec, pedagog z dużym
doświadczeniem, kierująca wcześniej piastowskimi
szkołami nr 2 i nr 5. Reaktywowana szkoła została
zaprojektowana
jako
budynek
bez
barier,
przystosowany
do
potrzeb
dzieci
niepełnosprawnych. Była pierwszą placówką
integracyjną na terenie miasta.
Obrzędowość
szkoły,
pamięć
o
dawnych
nauczycielach, pieczołowicie przechowywany
i odnowiony w roku jubileuszu stulecia sztandar
oraz inne pamiątki związane ze starą Jedynką
kształtują w naszych uczniach poczucie więzi
z miejscem, w którym żyją.
Anna Kowalczyk
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TERAŹNIEJSZOŚĆ
W pracy pedagogicznej uwzględniamy nowe wyzwania i możliwości, jakie stawia przed nami
współczesna rzeczywistość.
Dla zarządzającej naszą szkołą od roku 2007 dyrektor Urszuli Skrzypczak priorytetem jest
podnoszenie jakości nauczania. Motywuje więc nauczycieli i całą szkolną społeczność do ścisłej
współpracy z instytucjami edukacyjnymi i do osobistego rozwoju. Bierzemy udział w wielu akcjach
i programach służących doskonaleniu naszej pracy.
Jedną z naszych „specjalności” stała się indywidualizacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Szczególnie uzdolnieni uczniowie realizują indywidualne programy nauczania
z wybranych przedmiotów. Efektem są sukcesy odnoszone przez nich w konkursach
przedmiotowych o randze miejskiej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Z kolei uczniowie wymagający wsparcia mogą korzystać z wszechstronnej terapii. Od kilku lat
praktykujemy też system podwójnego wsparcia dla uczniów ze specjalnymi zdolnościami
kierunkowymi. Opracowane dla nich programy uwzględniają i rozwój ich zdolności, i wsparcie
w obszarach, które tego wymagają. Efektem takiego podwójnego działania są znaczące sukcesy
naszych podopiecznych-doskonałe wyniki egzaminów kończących szkołę podstawową oraz sukcesy
w konkursach przedmiotowych.
W roku 2004 Jedynka zdobyła tytuł „Szkoła z klasą”.
Zadania wykonywane w ramach akcji pozwoliły odkryć
nowe możliwości współpracy między uczniami
i nauczycielami, wzbogaciły nas także jako społeczność
szkolną. Stale współpracujemy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej w ramach Klubu Szkół Uczących Się. Ideą
projektu
jest
wspólna
praca
nauczycieli
nad
doskonaleniem
metod
nauczania
i
wychowania,
kształtowanie w uczniach wiary we własne siły
i przekonania o wartości nauki, motywowanie rodziców
do uczestnictwa w życiu szkoły i wspierania jej pracy oraz
współpraca z innymi szkołami i społecznością lokalną.
W latach 2015 i 2017 SP-1 została uhonorowana tytułem
„Szkoły Uczącej Się”, a w roku 2019 oraz 2021 uzyskała
miano Lidera Szkół Uczących Się. W ten sposób
doceniono nasze starania o poprawę jakości nauczania
poprzez wdrażanie strategii oceniania kształtującego oraz
programów OWU - obserwacji wybranych uczniów
i opracowania dla nich najskuteczniejszych metod pracy
w celu podniesienia ich wyników nauczania oraz
programu APU - analizy prac uczniowskich.
Większość nauczycieli Jedynki w ramach Nauczycielskiej
Akademii Internetowej N@I działającej pod egidą CEO
i czteroletniego projektu RUN-Rozwijanie Uczenia
i Nauczania poznała nowe techniki nauczania i oceniania.
Ocenianie kształtujące zostało wpisane do naszego
regulaminu oceniania i jest stosowane w każdej klasie.
Uczestnictwo w Klubie Szkół Uczących Się pozwala
nauczycielom także na wymianę doświadczeń
z uczestnikami szkoleń z całej Polski oraz doskonali pracę
metodą on-line. Od 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Stanisława Staszica jest Laboratorium Szkół Uczących Się.
W każdym roku szkolnym odbywają u nas konferencje
i warsztaty dla nauczycieli z całej Polski. Również
w trakcie pandemii odbyła się zdalna konferencja
upowszechniająca metodę nauczania ,,myśląca klasa”.

Więcej informacji
o programach
i projektach
realizowanych
w naszej szkole
znajdą Państwo na
naszej stronie
w zakładce
DZIAŁANIA
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Piastowska Jedynka w roku 2011/2012 uzyskała certyfikat „Szkoła Odkrywców Talentów”. Jak
czytamy w uzasadnieniu: „Placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień
dzieci i młodzieży”. System oceniania przyjęty w szkole daje uczniom możliwość zaprezentowania
swoich szczególnych uzdolnień i umiejętności na forum placówki w trakcie organizowanego
corocznie w ramach Święta Szkoły „Tygodnia Pasji i Talentów”. W czerwcu, jako podsumowanie
całorocznej pracy szczególnie uzdolnionych uczniów, odbywa się „Tydzień Nauki”. Prezentują oni
kolegom swoje projekty naukowe i artystyczne wymagające wiedzy i umiejętności wykraczających
poza poziom szkoły podstawowej.
W roku 2014 obchodziliśmy uroczyście stulecie działalności. W uznaniu zasług dla regionu i jakości
pracy SP-1 otrzymała Medal PRO MAZOVIA przyznawany przez marszałka województwa
mazowieckiego.
Placówka stale współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Oświaty,
Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. W ostatnich latach
nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze Szkołą Edukacji powołaną przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności i Uniwersytet Warszawski, dla której jesteśmy szkołą praktyk. Wśród naszych nauczycieli
są jej absolwenci i uczestnicy prowadzonych tam kursów doskonalących oraz trenerzy tej szkoły:
Iwona Skiba, Aleksandra Michalska, Alicja Pałys, Monika Run, Katarzyna Kruk, Anna Kowalczyk.
Sp-1 jest obecnie Szkołą Praktyk, gdzie studenci Szkoły Edukacji uczą się zawodu w praktyce,
obserwując i prowadząc zajęcia dydaktyczne. Wspólnie z nauczycielami akademickimi prowadzimy
projekt LABKLASA, polegający na wyborze i stosowaniu najlepszych dla danego zespołu klasowego
metod pracy. Proces ten podlega obserwacji i ocenie.
Nasza oferta edukacyjna została wzbogacona o obowiązkową naukę drugiego języka obcego.
Uczniowie SP-1 uczą się języka francuskiego i poznają kulturę frankofońską, uczestnicząc w różnych
imprezach, konkursach i projektach realizowanych we współpracy z Instytutem Francuskim
w Warszawie.
Innowacje pedagogiczne realizowane są
w ramach wielu szkolnych przedmiotów,
odnoszą się one do aktualnych zagadnień, np.
ekologii czy technologii informacyjnej. Na
bieżąco informujemy o nich na stronie szkoły.
Stałym elementem szkolnej codzienności są
szachy.
W klasach I-III realizowana jest innowacja
pedagogiczna „Edukacja przez szachy”, a na
szkolnych korytarzach,
w bibliotece i świetlicy dostępne są szachownice,
z których korzysta wielu uczniów.
Równie ważna jak działalność dydaktyczna i opiekuńcza
jest dla nas praca wychowawcza. Nauczyciele realizują wiele
zadań i projektów służących kształtowaniu w uczniach
właściwych postaw – dostrzegania potrzeb innych ludzi,
znajomości własnych i cudzych praw, zdrowego trybu
życia. Od wielu lat współpracujemy z UNICEF i PAH oraz
innymi organizacjami niosącymi pomoc potrzebującym,
realizując w szkole projekty humanitarne. Owocem
wychowawczych działań szkoły był z pewnością niezwykły
sukces całorocznego przedsięwzięcia „Piastów dla Ani”,
w ramach którego nasza społeczność szkolna we
współpracy z całym miastem zebrała środki wystarczające
na kosztowną i trudną operację uczennicy SP1 Ani
Ługowskiej.
W obecnych trudnych czasach wrażliwość na potrzeby
innych rozwija w naszych uczniach szkolny wolontariat.
Spektakularne akcje pomocowe stały się wręcz szkolną
codziennością, a liczba uczniów zaangażowanych
w codzienną działalność wolontariacką jest naprawdę
imponująca.
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Aktywne uczestnictwo w imprezach i projektach popularyzujących
polską historię, tę lokalną i tę ogólnonarodową, zapoznawanie uczniów
z zasadami demokracji służy wychowaniu ich na Polaków świadomych
swojej historii, szanujących tradycję, umiejących korzystać z własnych
praw i respektujących prawa innych. Z tych priorytetów
wychowawczych wynika aktywny udział naszych uczniów
w corocznym Rajdzie Historycznym Szlakiem Naszej Historii, praca
w historycznych projektach edukacyjnych, np. „Opowiedz mi o wolnej
Polsce”, opracowywaniu słownika piastowian czy innych lokalnych
przedsięwzięciach. Od kilku lat odbywa się też w SP-1 interaktywny
miejski konkurs wiedzy o Piastowie – kahoot.
W ciekawym projekcie Muzeum Historii Polski dokumentującym
czasy pandemii Covid-19 wzięła udział grupa uczniów pod kierunkiem
nauczycielki historii Marty Szymaniak.
Przedsięwzięciem promocyjnym o wielkich walorach wychowawczych
i popularyzatorskich były obchody 100-lecia Jedynki. Z tej okazji
powstała cenna historyczna publikacja zawierająca wspomnienia
dawnych uczniów oraz "Pojęciownik szkoły dawnej i dzisiejszej", czyli
100 pojęć na stulecie SP-1.
Ważny element naszej pracy wychowawczej to propagowanie
zdrowego trybu życia. W roku 2014 nasza szkoła uzyskała certyfikat
„Szkoła Promująca Zdrowie” - było to ukoronowanie wieloletnich
działań na rzecz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,
koordynowanych przez Krystynę Wołosz.

Niesłychanie ważnym dla uczniów obszarem szkolnego życia jest
sport. W tej dziedzinie odnieśliśmy w ostatnich latach wiele
sukcesów. Każdego roku mamy zwycięzców w konkursach
sportowych na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Przez
ostatnie lat byliśmy niepokonani w Piastowskich Ligach
Szkolnych. Wielu naszych absolwentów odnosi liczące się
sukcesy sportowe. Karierę koszykarską w świecie robią m.in.
Maja Michalska i Przemysław Gołek.
Coroczną tradycją stały się Koncerty Noworoczne w oprawie
muzycznej
i
wokalnej
przygotowanej
przez
Bogdana
Nidzgorskiego. Znakomite występy solowe naszych uczniów,
m.in. Franciszka Pakuły, Heleny Rzepińskiej, Zuzanny Kapusty,
Patrycji Pośpiech, Jana Sadownika, Natalii Pieńkos, Klaudii Gano
i Bartosza Piotrowicza były podziwiane przez całą miejską
społeczność i przedstawicieli współpracujących z nami instytucji.
Te bogate działania Jedynki są dostrzegane i doceniane zarówno przez
uczniów, jaki przez rodziców. Wyjątkowość i skala naszych poczynań została
zauważona także poza środowiskiem lokalnym. W ramach projektu „Budowa
systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse
Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0” koncepcja pracy naszej
szkoły została zaprezentowana przez dyrektor Urszulę Skrzypczak
w ogólnopolskiej publikacji „Szkoły poza horyzont” przedstawiającej modele
edukacji relacyjnej, czyli budowaniu z uczniem relacji służącej skutecznej
nauce.
Opisane wyżej działania szkoły tworzą obraz środowiska edukacyjnego
wspierającego uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych, miejsca
oferującego możliwość wszechstronnego rozwoju, przyjaznego i bezpiecznego.
Zgodnie z misją szkoły, pomagamy rozwijać skrzydła.
Anna Kowalczyk
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PROJEKT JEDYNECZKI NA 70-LECIE PIASTOWA
Piastów jest jednym z najmłodszych miast na Mazowszu. Pierwsze wzmianki o osadnictwie na
tym terenie pochodzą z XVI w. i łączą historię miasta ze wsią duchowną Żdżary, należącą do
parafii Żbików, ale okres prawdziwej urbanizacji nastąpił na przełomie XIX i XX w. Dobra wsi
Żdżary w 1865 roku zostały skonfiskowane przez władze carskie i sprzedane ziemianom
rosyjskim. Zainteresowanie terenami osadniczymi w najbliższych okolicach Warszawy
spowodowało ich parcelację i sprzedaż.
W roku 1898 na sparcelowanych gruntach Kolej Żelazna Warszawsko-Wiedeńska rozpoczęła
budowę pierwszego osiedla mieszkaniowego tzw. „czerwoniaków” dla swoich pracowników
zatrudnionych w zakładach naprawczych kolei. Dało to początek osadzie nazwanej Utratą. Już w
1914 roku w jednym z budynków osiedla kolejowego utworzono pierwszą publiczną szkołę
podstawową – Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica. Niedługo potem rozpoczęto
budowę drugiego osiedla mieszkaniowego dla pracowników kolei.
Historia Piastowa na stałe jest związana z naszą Jedynką. W 1926 roku w Utracie został powołany
komitet społeczny do zorganizowania konkursu na nową nazwę osady. Wśród propozycji
pojawiły się m.in.: Piastów, Złotów i Różanów. Spośród nich wybrano nazwę „Piastów”, której
autorem był 14-letni wówczas harcerz, absolwent Szkoły Podstawowej nr 1, Zygmunt Kosewski.
W kwietniu 1930 roku Piastów stał się gminą, a w 1952 roku otrzymał prawa miejskie.

W tym roku obchodzimy 70-lecie miasta. Z tej okazji
nasza szkoła we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Kultury przygotowała projekt edukacyjny „Piastów – moja
mała ojczyzna”, nad którym patronat objął burmistrz
miasta Piastowa, pan Grzegorz Szuplewski. Jego celem
było poszerzanie wiedzy o Piastowie, sławnych
piastowianach i honorowych obywatelach miasta,
promowanie wiedzy o historii związanej z Piastowem oraz
promowanie patriotyzmu lokalnego.

W ramach działań projektowych uczniowie mieli za zadanie przygotować lapbooki pt. „Historia
Piastowa w lapbookach”, które można podziwiać na wystawie w Miejskim Ośrodku Kultury
w Piastowie. Drugim etapem miejskiego projektu był konkurs wiedzy o Piastowie w aplikacji
kahoot, który miał miejsce 5 maja 2022 roku w naszej szkole. Do udziału w nim zaproszeni zostali
nie tylko uczniowie, ale także przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie miasta
oraz urzędnicy i radni. Wszyscy uczestnicy zostali laureatami, wykazali się wiedzą
i zaangażowaniem. Warto przy tym pamiętać, że „kto ma odwagę, ten wygrywa”.
Iwona Skiba
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Kl. 1a - Wioska pod Kogutem

Kl. 7b i 8a - Łazienki Królewskie
Kl. 2b - Centrum Nauki Kopernik
DZIEŃ MEDIÓW - FOTORELACJA
Jedną

z

tradycji

naszej

szkoły

są

organizowane dwa razy w roku wspólne
wyjścia do miejsc kultury. Kiedy nadchodzi
Dzień Mediów, każda klasa, od zerówek po
ósmoklasistów, wybiera się na wycieczkę. To
wspaniała okazja, by zwiedzić muzeum,
wybrać się do zamku, planetarium czy
ogrodu botanicznego. Kontakt ze sztuką,

Kl. 6a - Matecznik Zespołu Mazowsze

wizyty w miejscach pamięci i ośrodkach
kultury są istotnym elementem wychowania
młodych

ludzi.

Nie

mniej

ważna

jest

integracja grupy i dobra zabawa, a tej – jak
widać na zdjęciach – nie zabrakło w żadnej
klasie.
Magdalena Tarabasz

Kl. 0b
Zamek Królewski

Kl. 7a i 7c - Muzeum Geologiczne
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DZIEŃ MEDIÓW - FOTORELACJA

Kl. 4a i 4b - Warszawskie ZOO

Kl. 0a - Zamek Królewski

Kl. 2a - Ogród Botaniczny

Kl. 5a
- Centrum Folkloru Polskiego

Kl. 1b - Archiwum Miejskie w Piastowie

Kl. 1c - Archiwum
Miejskie w Piastowie
Kl. 8b - Muzeum Da Vinci
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ZE ŚWIETLICY W KOSMOS
W lutym bieżącego roku wystartowaliśmy
w Kosmos! Rozpoczęliśmy projekt, w ramach
którego dzieci poznały Układ Słoneczny oraz
tajemnice i ciekawostki o Wszechświecie.
Pracowaliśmy,
wspomagając
się
Zintegrowaną
Platformą
Edukacyjną,
filmami
Fundacji
Uniwersytet
Dzieci,
publikacją Wiedza i Świat, piosenkami. W
projekcie nie mogło zabraknąć wielkiego
Polaka - Mikołaja Kopernika. Pamiętaliśmy
też o naszym ogromnym skarbie - Ziemi.

Wkrótce prześledzimy historię lotów na
Księżyc i 18 maja zakończymy naszą podróż
w Kosmos. Już dziś zapraszamy dwie grupy
przedszkolne na krótką wyprawę, przy
kosmicznej muzyce J.M. Jarre’a. Będzie też
animacja, film, piosenka, quiz i zabawa
ruchowa z Kosmos Żabką. Dzieci z grupy
przedszkolnej obejrzą także nasze prace.

A skoro mowa o pracach dzieci - niedawno
zorganizowaliśmy Wielkanocną Wystawę.
Były kogutki z wytłoczek, kurczaczki na patyku,
babki z papierowych talerzyków, zajączek
i baranek z kubeczka, koszyczki - cuda, cudeńka…
Naszą wiosenno-letnie projekty zakończymy
wskazówkami z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia
na kolejnym spotkaniu z zaprzyjaźnionym
wolontariuszem.
Do zobaczenia.
Krystyna Wołosz
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KONKURSY, KONKURSY...
Nasi laureaci, czyli kilka zdań o sukcesach w szkolnych konkursach,
W naszej szkole staramy się zapewnić uczniom warunki do
wszechstronnego rozwoju. Dbamy o rozwijanie indywidualnych
uzdolnień i pasji naszych podopiecznych. Od najwcześniejszych lat
szkolnych zachęcamy dzieci do udziału w konkursach, które są
doskonałym sposobem na pobudzanie do działania, poszerzanie
wiedzy i zainteresowań oraz na uatrakcyjnianie i popularyzowanie
poszczególnych przedmiotów szkolnych.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu konkursach zarówno
wewnątrzszkolnych, jak i międzyszkolnych, organizowanych na
szczeblu
gminnym,
powiatowym,
wojewódzkim
oraz
ogólnopolskim. Oferta konkursów jest różnorodna i każdy może
wybrać coś dla siebie. Wśród propozycji są konkursy angażujące
zdolności intelektualne i takie, które rozwijają sprawności
manualne. Jedne uruchamiają niegraniczoną fantazję, a inne
skupiają się na zdolności do abstrakcyjnego i logicznego myślenia.
Niektóre z konkursów ogólnopolskich,
takie jak: Kangur
Matematyczny, Orzeł Matematyczny, Konkurs Logicznego
Myślenia, Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka na stałe
wpisały się w kalendarz wydarzeń szkolnych.
Za każdym razem z wielką satysfakcją przyjmujemy informacje o
konkursowych osiągnieciach naszych uczniów. Miło nam zatem
przedstawić tegorocznych laureatów. Jesteśmy z Was dumni,
przyjmijcie serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.
Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MULTITEST – Michał Rzepiński kl. 8b
Udział w projekcie „Szachy w mazowieckiej szkole”: złoty medal Alicja Strzelińska-klasa 3c, srebrny
medal Jakub Strzelczyk-klasa 3c i Taras Hladkyy-klasa 4b, brązowy medal Ignacy Czarnecki-klasa 2a
Powiatowe zawody w tenisie stołowym: 2 miejsce w kategorii klas starszych (dziewczęta), 3 miejsce w
kategorii klas młodszych (dziewczęta)
Awans do ogólnopolskiego finału Futsal gram
Laureaci konkursu Multitest z j. angielskiego: Aleksandra Machera 7a (laureat), Bruno Wojciechowski
7c (wyróżnienie), Aleksander Zawadzki 8c (wyróżnienie)
Laureaci konkursu The Bat Kid: Zofia Gaweł 4a (laureat VI miejsce), Bruno Wojciechowski 7c (laureat
V miejsce), Tomasz Machnio 7d (laureat V miejsce), Dorota Gawlik 8c (laureat X miejsce)
Konkurs Kuratoryjny z Języka Angielskiego: Aleksandra Machera 7a – przeszła do etapu rejonowego
Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów”: Zuzanna Zacharczenko
4b, 5 miejsce – tytuł laureata, Helena Nurkiewicz kl. 4b – wyróżnienie, Franciszek Pakuła 8c –
wyróżnienie
Olimpiada Chemiczna – laureat: Krzysztof Pięta kl. 8a
Orzeł Informatyczny – laureat: Oliwier Skrzypczuk kl. 2b
45 Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” – Franciszek Pakuła 8c zakwalifikował się do finału
Mazowiecka Liga Karate Tradycyjnego – złoty medal: Maciek Koguciuk kl. 8a
Galileo Geografia – Franciszek Pakuła kl. 8c – dyplom wyróżnienia
Galileo J. Angielski – Zofia Gaweł kl. 4a – 3 miejsce: dyplom laureata i nagroda książkowa, Bartosz
Piotrowicz kl. 6a – 4 miejsce: dyplom laureata i nagroda książkowa, Weronika Wilczyńska kl. 7c –
dyplom wyróżnienia, Michał Rzepiński kl. 8b – dyplom laureata, Igor Kuroszczyk kl. 8b – dyplom
laureata, Agata Narożny kl. 8b – dyplom wyróżnienia, Zuzanna Machera kl. 8a – dyplom
wyróżnienia, Aleksander Zawadzki kl. 8c – dyplom wyróżnienia
Konkurs Świątecznej Piosenki Anglojęzycznej Piastów 2021- Bartosz Piotrowicz kl. 6a – wyróżnienie
Konkurs „Śpiewaj, nie ziewaj” Pruszków 2022 – Bartosz Piotrowicz – 1 miejsce
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – III miejsce
Anastazja Bożek kl. 7c
Maria Zielińska
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TYDZIEŃ TALENTÓW I PASJI
W dniach 9-13 maja w naszej szkole odbywa się Tydzień
Talentów i Pasji. Jest to wydarzenie, które na trwałe zrosło się
z corocznymi obchodami Święta Szkoły. Przez cały tydzień
uczniowie klas młodszych i starszych mogą zaprezentować
swoje liczne talenty i zainteresowania oraz podziwiać występy
i prace naszych uczniów. Uczniowie mogą

zaprezentować

talenty recytatorskie, literackie np. autorskie wiersze, wokalne,
taneczne,

kulinarne

oraz

umiejętność

gry

na

różnych

instrumentach, takich jak: gitara, pianino, flet czy też skrzypce,
pochwalić

się

talentem

sportowym,

np.

pokazem

akrobatycznym, karate i judo.
W salach, gdzie są tablice multimedialne, można przedstawić
prezentacje swoich umiejętności.
Ponadto przez cały tydzień w holu głównym szkoły jak co roku
można podziwiać prace plastyczne i literackie oraz inne
wytwory naszych uczniów.
Podczas szkolnego Tygodnia Talentów i Pasji młodsi uczniowie
prezentują się na forum klasy, natomiast dokonania starszych
można obejrzeć

na holu głównym oraz na Facebooku naszej

szkoły. Zapraszamy do śledzenia działań naszych uczniów.
Alina Lewczuk

STRONA WWW SZKOŁY
Na
naszej
stronie
internetowej
http://sp1piastow.pl/ znajdą Państwo między
innymi galerię zdjęć i filmów, kalendarz roku
szkolnego, wymagania edukacyjne, przydatne
dokumenty,
informacje
o
realizowanych
projektach, innowacjach czy konkursach.
Relacje z wydarzeń zamieszczane są na bieżąco
również na naszym oficjalnym profilu na
Facebooku
https://www.facebook.com/sp1piastow.
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