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W DNIU NAUCZYCIELA
ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, POMYŚLNOŚCI,
STU LAT W ZDROWIU I RADOŚCI,
W ŻYCIU SAMYCH PIĘKNYCH ZDARZEŃ
I SPEŁNIENIA WSZYSTKICH MARZEŃ
WSZYSTKIM PRACOWNIKOM
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUNINIE
SERDECZNIE ŻYCZĄ UCZNIOWIE

Szkoła w Kuninie z tego słynie,
że czas w niej szybko płynie.
Na lekcjach nigdy nie ma nudy,
dlatego lubimy chodzić do naszej „budy”.
Miłych nauczycieli tutaj mamy,
Teraz z humorem ich wspominamy.
Pani Iwonka stara się silnie,
byśmy przyrody i historii uczyli się pilnie.
Zaś pan Paweł niekiedy odpuszcza,
I filmiki na komputerze nam wtedy puszcza.

W tym numerze:

Pani Asia zawsze uśmiech na twarzy ma,
cały czas się chwali, że słownik na pamięć zna.
A nasz pan Konrad, to wielki artysta,
cały boży dzień gitarę ściska.
Nauczycielom życzenia dzisiaj składamy,
piękne bukiety im wszystkim wręczamy,
bo wiemy, że oni o nas dbają
I drobne wybryki nam wybaczają.
autor: Julia Rybaczyk
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Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć.
Ludwik Hirszfeld
Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe.
Ralph Waldo Emerson
Mierz w księżyc. Nawet jeśli chybisz, wylądujesz wśród gwiazd.
Les Brown

Ważne tematy:
 Dzień Nauczyciela
 Młyn z duszą

LUDZIE, O KTÓRYCH POWINNIŚMY PAMIĘTAĆ.

 Fotograf pasjonat

MIEJSCA, KTÓRE POWINNIŚMY ZNAĆ
16 września 2014 roku minęła 63. rocznica bohaterskiej śmierci partyzantów z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, oddziału por. Jana Kmiołka pseudonim „Wir”. W sobotę 20 września 2014r. W kościele parafialnym w
Kuninie została odprawiona msza św. w intencji poległych. W uroczystości uczestniczyli: rodziny partyzantów, leśnicy z Nadleśnictwa Pułtusk, przyjaciele i sympatycy oddziału. Po mszy wszyscy zgromadzeni tradycyjnie udali się na polanę przy nieistniejącej już leśniczówce Jurgi. Znajduje się tam symboliczny pomnik upamiętniający poległych partyzantów z oddziału Jana
Kmiołka. W ciszy i zadumie złożono biało-czerwone wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. „Ostatni leśni” wspominali niezwykłe wydarzenia sprzed lat, ciągle żywe w ich pamięci.
ciąg dalszy na stronie 3
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WYWIAD Z PANEM KRZYSZTOFEM GUZIKIEM
Tradycją naszej gazetki jest to, że w każdym numerze zamieszczamy wywiad z ciekawym człowiekiem. Tym razem poprosiliśmy o rozmowę
pana Krzysztofa, człowieka niezwykle skromnego o bogatej duszy. Jego fotografie zachwycają swym pięknem i świadczą o tym, że jest wrażliwym artystą, chętnie dzielącym się wiedzą i swoim dorobkiem.
Skąd wzięła się w Panu pasja do robienia zdjęć?
Ciężko mi powiedzieć skąd, bo to chyba było w środku, we mnie. W momencie, kiedy zacząłem przebywać w otoczeniu przyrody, wziąłem aparat i zacząłem uwieczniać to, co było wokół mnie: kwiatki, motylki, ptaszki, krajobraz, wschód, zachód słońca i zauważyłem, że to mi się bardzo podoba...,
że to sprawia mi olbrzymią przyjemność.
Od którego roku życia był pan tym zainteresowany?
Nie odpowiem na to pytanie dokładnie (śmiech), ale aparat mam od 2009 roku.
Czy skończył pan studia fotograficzne?
Nie, jestem tylko amatorem. Tak jak powiedziałem, to wypłynęło ze mnie. Nie wiem skąd, ale może
odziedziczyłem to po kimś.
A co najbardziej lubi pan fotografować?
Trudne pytanie, bo w zasadzie wszystko. Interesuje mnie wiele rzeczy, jak: architektura, przyroda
…. Po prostu otoczenie i nie wiem skąd to się bierze, ale wyłapuję te momenty. Ostatnio moje
hobby to dokumentacja, czyli archiwizacja starych zdjęć i starych obiektów.
Czy robił Pan zdjęcia poza Polską?
Tak, robiłem zdjęcia w Słowacji, ale fotografowałem tam architekturę.
Czy jest Pan dumny ze swoich dotychczasowych osiągnięć?
Jestem bardzo zadowolony, że mam okazję podzielić się tym, co robię. Nie schowałem tego do szuflady. Dzielę się tym z wami, umieszczając zdjęcia, pokazując przyrodę na waszej szkolnej stronie.
Czy rodzina wspiera pana w tym zawodzie?
No, to raczej nie jest zawód, tylko hobby. Czy rodzina mnie wspiera? - tak. Mam szwagra, który
ocenia moje prace, podpowiada mi. Żona daje mi wolne na te chwile, gdy jadę do lasu. Ogólnie
mówiąc, wspierają mnie.
A czy interesuje się Pan malarstwem?
Nie, ale fotografia niedaleko jest od malarstwa, a malarstwo od fotografii. Jak się obserwuje malarstwo, to później niektóre elementy można zastosować przy robieniu zdjęć tzn. ujęcie, kompozycja,
światło.
Czy ma Pan jakieś inne pasje?
Tak, lubię pielić grządki, siać kwiatki, zbierać grzyby. Lubię łowić ryby i jeździć do lasu na spacery.
Czy próbował Pan swoich sił w filmie?
Tak, najpierw miałem kamerę, ale kamera jest zdecydowanie bardziej wymagająca niż aparat, ze
względu na to, że trzeba szukać ciekawszych ujęć i jest to zdecydowanie trudniejsze. Wielu ujęć nie
da się powtórzyć. Później trzeba siedzieć przy komputerze i spędzać długie minuty, tworząc ten
film, podkładając muzykę, a ja zdecydowanie wolę ten czas spędzić na świeżym powietrzu. Przy
nagrywaniu filmów trzeba mieć więcej czasu. Wydaję mi się, że z kolei fotografia jest to ułamek
sekundy, to jest chwila. Czasem nawet bez obróbki w komputerze zdjęcie można wydrukować. Poza
tym przy fotografii zdjęcia się drukuje, żeby pokazać ten efekt końcowy. Fotografia jest dziedziną,
w której efekt końcowy otrzymuje się szybciej.
Czy spróbował Pan publikować swoje zdjęcia w celach zarobkowych?
Tak, wystawiałem swoje zdjęcia do sprzedaży - było tych zdjęć ok. 15, jednak tylko jedna panorama
została sprzedana.
Czy na sprzedaży zdjęć można zarobić? Czy z tego "da się żyć"?
Nie, na pewno nie. Obecna sytuacja fotografów, którzy zarabiają i chcą żyć z fotografii jest kiepska.
Z fotografii nie da się żyć. Jeśli np. ktoś fotografuje w lesie ptaki, to przy okazji musi zawrzeć umowę z leśniczym i robić inwentaryzację roślin w lesie, bo wtedy daje to dodatkowe pieniądze.
Czyli można powiedzieć, że każdy fotograf to wielki pasjonat?
Na pewno za obiektywem musi stać wielki pasjonat, bez tego nie można zrobić dobrego zdjęcia.
Poza tym trzeba chyba żyć tylko fotografią żeby zaistnieć. Amator nie ma na to szans.
Jakim aparatem robi Pan swoje zdjęcia?
Swój aparat kupiłem w 2009 roku, jest to Olympus z dwoma wymiennymi obiektywami i matrycą
10 Mpix. Ale należy pamiętać, że to nie aparat jest najważniejszy, tylko fotograf, który potrafi dostrzec ciekawe ujęcia.
Czy stosuje Pan podczas fotografowania filtry?
Bardzo rzadko, właściwie tylko przy zachodzie słońca, ale za to często korzystam z pierścieni przy
fotografii "makro".
Czy fotografia ma coś wspólnego z Pana wyuczonym lub wykonywanym zawodem?
Nie, absolutnie nie.
Czyli to jest czysta pasja?
Tak, to jest coś, co zaiskrzyło we mnie.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Życzymy wielu fotograficznych sukcesów.
Wywiad przeprowadziły: Gabrysia Rybaczyk, Wiktoria Masłowska, Wiktoria Kruszewska
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„Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna ...
Kraina, która się w sercu zaczyna”.
Ryszard Przymus

W lutym 2011 roku Sejm RP przyjął
ustawę o ustanowieniu Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
W myśl jej postanowień 1 marca stał się
świętem państwowym.

W miejscowości Jurgi na leśnej polanie
znajduje się pomnik, który jest symboliczną mogiłą partyzantów poległych 16 września 1951 roku: Franciszka Kmiołka
„Bogdan”, Juliana Nasiadko „Ostry”, Franciszka Ampulskiego „Skra”.
Żołnierze ci, działający w ramach antykomunistycznego podziemia, nie złożyli broni po zakończeniu walk wojennych w 1945.
Należeli do jednego z oddziałów, który ukrywał się w lasach i walczył z nową władzą. Dowodził nim por. Jan Kmiołek - młody człowiek z Rząśnika. Legenda o nim i o innych żołnierzach podziemia przetrwała kilkadziesiąt lat. Informacje rozchodziły
się po terenie Puszczy Białej, często przeinaczane i ubarwiane. Najczęściej były one tworzone przez aktywistów UB, którym
zależało na tym, aby w złym świetle ukazać działalność leśnych ludzi. Niejednokrotnie przypisywano im czyny, których nie
popełnili. Dlatego tak cenne były badania przeprowadzone na naszym terenie przez historyków z IPN-u. Dzięki podjętym
działaniom możemy poznać prawdziwą historię Ostatnich Leśnych Puszczy Białej, skonfrontować ją z obiegowymi półprawdami, a przede wszystkim - ocalić od zapomnienia.
W nocy z 15 na 16 września 1951 roku trzej partyzanci: F. Kmiołek, J. Nasiadko i F. Ampulski stacjonowali w leśniczówce Jurgi i korzystali z gościnności leśniczego Bronisława Kowalskiego. O świcie zabudowania zostały otoczone przez
dwie kompanie KBW, łącznie 220 żołnierzy. Po nierównej walce partyzanci polegli, a ich ciała zostały załadowane na ciężarówki i wywiezione w nieznane miejsce, o którym do tej pory nic nie wiadomo.
Leśniczy Bronisław Kowalski za współpracę z oddziałem Jana Kmiołka został skazany przez Sąd Wojskowy w Warszawie na karę piętnastu lat pozbawienia wolności i utratę praw honorowych i obywatelskich na 5 lat. Pierwszy krzyż upamiętniający bohaterską śmierć trzech młodych mężczyzn powstał w 1992 roku z inicjatywy rodzin poległych partyzantów.
10 września 2009 roku odsłonięto nowy pomnik. Inicjatorem był Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk Stefan Stelmaszuk.
W uznaniu zasług prezydent Lech Kaczyński pośmiertnie odznaczył każdego z poległych partyzantów wysokim odznaczeniem państwowym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Marian Czajkowski „Dym” - jeden z Ostatnich Leśnych oddziału Jana
Kmiołka.
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Moje magiczne miejsce

Moim ulubionym miejscem jest las, który rośnie za domem. W tym lesie rosną brzozy i sosny. To wyjątkowe miejsce, w którym uwielbiam spędzać czas. Uspokajam się tu i wyciszam. Najbardziej lubię słuchać szumu wiatru, który czesze czupryny
drzewom. Chętnie wtedy zamykam oczy. W tym miejscu warunki sprzyjają nauce. To malutki kawałeczek lasu, który dla
mnie wiele znaczy. Ważne, że to miejsce jest ładne. W moim zakątku czuję się świetnie ze względu na malowniczy krajobraz
i magię tego miejsca. To jest mój mały raj.
Emilia Korzeniak, kl. VI

Wieś o świcie
Gdy opadła ranna mgła,
wiatr krople rosy gna.
Słońce leniwie otwiera oczy,
coraz wyżej na niebo kroczy.
Słychać polnych dzwonków brzmienie,
słońca sięgły ich promienie.
Zapach lilii wodą płynie,
Słowik śpiewa swej rodzinie.
Świt, już nastał nowy dzień,
promień słońca okrył cień.
Tak jest pięknie o poranku,
gdy stoi się na ganku.
Widać stamtąd cały świat,
który budzi się jak kwiat.
Aleksandra Kraska, kl. VI
Wymarzony nauczyciel
Mój wymarzony nauczyciel powinien być:
- rozmowny jak Pan Konrad
- miły jak Pani Asia
- opiekuńczy jak Pani Martyna.
Powinien kochać przyrodę jak Pani Iwona
- mówić po angielsku jak Pani Sylwia
- znać się na komputerach jak Pan Paweł
- liczyć jak Pani Kasia.
Lubię wszystkich nauczycieli w naszej szkole.
Wiktoria Anna Kruszewska, kl. VI

Nad rzeką
Rzeka niebieska się pieni,
a nad nią tęcza się mieni.
Jest bardzo kolorowatrochę pomarańczowa
i trochę różowa.
Obok biegnie stado koni,
z kwiatów płynie pełno woni.
Drzew i trawy nie brakuje,
dookoła zieleń tu króluje.
A gdy jest gorąco, woda,
to prawdziwa ochłoda.
I dzikie są tu zwierzęta,
ach, ta przyroda jest piękna.
Karolina Pietrzykowska, kl. VI
Jesień
O! Już pierwszy dzień jesieni
Widać cudny blask czerwieni
Pięknych liści spadłych z drzewa
Które z wdziękiem wiatr rozwiewa
A gdy wstąpię w bramy lasu
Mój nos również odpoczywa
Gdy go zapach drzew porywa
Gabriela Rybaczyk, kl. VI
Jesień
Kiedy rankiem z łóżka wstaję
Zerkam na biały, śpiący świat
Nagle zachwytu doznaję
Jak przez całe dwanaście lat
Wdycham woń porannej rosy
Widzę rozbudzone słońce
Słucham bitwy ptaków na głosy
Oglądam złote kłosów końce
A jesienią liście spadną
Zacznie płakać niebo szare
Pogodę pożegnam ładną
I już łyse drzewa stare
Zimę zaczynam bałwankiem
Jak przez całe dwanaście lat
I znów obudzę się rankiem
Spojrzę na biały śpiący świat
Emilia Korzeniak, kl. VI
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Wszyscy wiemy, że zbliża się Dzień Nauczyciela. Dla tych, którzy poświęcają swoim uczniom czas na co dzień to ważny moment, bo możemy podziękować za ich pracę i trud włożony w nasze wychowanie i naukę. Nauczyciele nierzadko są dla
uczniów wzorem, ale warto pamiętać, że też byli dziećmi, chodzili do szkoły i może dostawali czasem dwóje. Chociaż teraz
trudno to sobie wyobrazić, też byli zwykłymi uczniami. Dlatego macie przed sobą zabawny konkurs, w którym musicie odgadnąć, którym rozkosznym bobasem są wasi nauczyciele. Bawcie się dobrze, powodzenia!
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O „jakimś tam” młynie każdy z nas kiedyś słyszał. Wiadomo, młyny mełły zboża na mąkę. Taka prosta rzecz jak chleb, jest obecna w naszych domach
każdego dnia. Chleb w polskiej tradycji, chroniony, wymodlony, aby nigdy go nie
zabrakło, swój początek bierze właśnie we młynie. Tam mielono ziarno na mąkę,
z której kiedyś gospodynie go własnoręcznie wypiekały. Młyn to taki „dom dla
chleba”, pierwszy krok w jego powstaniu.
Młynów, tych starych, drewnianych jest już niewiele. To właśnie do nich
zajeżdżały trzeszczące konne wozy, przywożąc worki z ziarnem. W Polsce są
jeszcze takie młyny, ale nie musimy daleko ich szukać. W naszej okolicy jest
takie „cudo”. Młyn we wsi Kółko niestety nie działa już od ponad piętnastu lat,
ale jest pięknym przykładem tego, jak kiedyś wyglądało życie. Usytuowany nad
brzegiem Orza początkowo był napędzany siłą nurtu rzeki. Młyn należał wtedy
do państwa Machnowskich, i
w ten sposób działał aż do lat
70 XX wieku. W późniejszych
latach rzeka odpoczywała, a
mielono za sprawą prądu.
Sercem młyna stał się silnik elektryczny. Wprawdzie życie stało się
łatwiejsze i zboże mełło się jak dawniej, ale „duch młyna” gdzieś uleciał.
W chwili obecnej właścicielką młyna jest pani Florentyna Orłowska,
która wcześniej prowadziła młyn z mężem Bolesławem. Do Kółka zjeżdżali się gospodarze z okolicznych wiosek. Przywozili ziarno do przemiału i umawiali się na odbiór mąki, bądź wymieniali „od ręki” ziarno
na gotową już mąkę. Najczęściej przerabiano żyto i pszenicę. Dawniej,
żeby zostać młynarzem trzeba było mieć mistrzowski dyplom, ale pan
Orłowski nauczył się wszystkiego od swojego poprzednika.
Wioska Kółko jest młodą wsią powstałą w 1920 roku. Na dachu młyna widnieje data- 1933. Czy jest to data jego powstania? Tego
nie wiemy i nie uda nam się już niestety odtworzyć wcześniejszej historii tego miejsca, ale warto opowiedzieć o nim dzieciom bądź wnukom,
dziś dzieci na pytanie „skąd bierze się mąka?” odpowiedzą, że ze sklepu. Nasi dziadkowie i pradziadkowie odpowiedzieliby, że oczywiście z
młyna. Na pewno jako dzieci przyjeżdżali w to miejsce z rodzicami, drewnianym wozem ciągniętym przez konia i czekali,
aż do worków nasypie się bielutka, pachnąca chlebem mąka.
Jeśli dobrze wsłuchamy się w szum Orza, to usłyszymy jak trzeszczy ciężkie koło poruszane siłą rzeki, jak żarna
mielą zboże. Wciąż słychać rżenie koni i nawoływania gospodarzy… Wystarczy chcieć to usłyszeć.
Autor tekstu i zdjęć: p. Dorota Gurzyńska
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W ramach konkursu należy wpisać nazwisko i imię nauczyciela obok numeru zdjęcia w poniższej tabeli. Wypełnioną tabelę
trzeba dostarczyć do 24 października 2014r. do biblioteki szkolnej. Prawidłowo wypełnione kupony wezmą udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody.
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Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia:
- Z ciebie byłby doskonały przestępca!
- Dlaczego?! - dziwi się Jaś.

Synek pyta mamę:
- Mamo gdzie byłaś jak się urodziłem?
- W szpitalu.
- A tata?
- W pracy.
- No to ładnie. Nikogo z was nie było przy
moich narodzinach.

- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów działalności.

Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala:
- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się wszyscy.
Ci, co wiedzą prawą ręką, ci co nie wiedzą lewą...

Biegnie Jasio z kanistrem na stację . Dobiega zdyszany i prosi do pełna. Sprzedawca pyta:
- Co, pali się?
- Tak, szkoła, ale coś jakby przygasa.

- Co robisz synku? - pyta mama małego Jasia.
- Jasiu, dlaczego masz w dyktandzie te same błędy co twój
kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka polskiego.

- Piszę list do Tomka.
- Przecież ty jeszcze nie umiesz pisać!
- To nic, Tomek jeszcze nie umie czytać.

S TOPKA REDAKCY JNA

WYDAWCA: Szkoła Podstawowa w Kuninie
Redakcja gazetki: Joanna Łojek
Paweł Jagielski
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