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Co w numerze? 

REFLEKSJA NA ŚWIĘTA 

Pozornie doświadczamy 
coraz więcej źródeł 
radości, ale obecnie chyba 
trudniej człowiekowi 
naprawdę się cieszyć 
 

     bł. ks. Jerzy Popiełuszko   
 

KARNAWAŁOWO w NASZEJ SZKOLE 

 

JUŻ WKRÓTCE … 

 

NASZ SKLEPIK SZKOLNY - NASZA INICJATYWA 
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KS. PAWEŁ SIEDLANOWSKI /DYREKTOR KSPIG W SIEDLCACH/ - TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO ORSZAKU 
TRZECH KRÓLI 2015 
 

Podobnie jak w roku ubiegłym Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum w Siedlcach wraz z Fundacją Nasza  Szkoła 
organizują Orszak Trzech Króli 6 stycznia 2015 r. Ten w roku 2014 - zorganizowany w naszym mieście po raz pierwszy - cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Wzięło w nim udział, wg różnych szacunków, ok. 7-8 tys. mieszkańców naszego miasta i nie tylko. Dopomogła dobra pogoda, 
ogólnopolska medialna kampania informacyjna, ale  myślę, że przede wszystkim dominujące stało się głębokie pragnienie jedności, chęć wyrażenia 
w publiczny sposób wdzięczności Panu Bogu za Jego pokorne wejście w ludzki świat. 

Orszak Trzech Króli to potężne przedsięwzięcie logistyczne. Zaprosiliśmy do współpracy wiele podmiotów, instytucji, środowisk, osób. Od 
listopada trwają  intensywne przygotowania. Z ramienia organizatorów koordynują je p. Piotr Pastor i p. Liliana Konopka. Podobnie jak w roku 
ubiegłym zapraszamy przede wszystkim uczniów i rodziców naszych szkół do współpracy, do wzięcia udziału w Orszaku. Potrzebujemy też 
wsparcia finansowego. 

 
Zadania na najbliższe dni są następujące: 
1. Zgromadzenie funduszy na organizację Orszaku (profesjonalne nagłośnienie, druk materiałów promocyjnych, koron, śpiewniczków, stroje, 
zabezpieczenie itd.) - potrzebujemy ok. 10 tys. zł.  Szukamy sponsorów - w zamian oferujemy wdzięczność przede wszystkim dzieci, umieścimy 
także logo darczyńcy na koronach, plakatach, w śpiewnikach i oficjalnych materiałach promocyjnych Orszaku Trzech Króli. Musimy zebrać 
pieniądze do 12 grudnia. 
 
Ewentualne wpłaty można kierować na specjalnie utworzone do tego celu konto: 05 9194 0007 0024 6365 2000 0010, z adnotacją: wsparcie 
materialne Orszaku Trzech Króli. 
Loga i materiały graficzne w formacie jpg prosimy kierować na adres: fundacja@katolicka.szkola.pl. istniej możliwość wystawienia faktury. 
 
2. Przygotowanie strojów. W tym roku dzieci z naszych szkół tworzą orszak afrykański Króla Baltazara (niebieski). Taki kolor będą miały tuniki, 
nałęczki. 20 wybranych przedstawicieli dzieci i młodzieży z KSPiG wejdą do głównego orszaku, pozostałe osoby w strojach dwórek i rycerzy będą 
towarzyszyć mu razem z rodzicami w głównej kolumnie przemarszu. Zachęcam, aby wszyscy obecni byli ubrani w tuniki. Wzór, jak je uszyć i jak 
skompletować strój, jest w złączniku niniejszej informacji. Korony i śpiewniki otrzymamy na miejscu 6 stycznia. 20 tunik dla osób w głównym orszaku 
mamy w szkole. 
3. Będziemy potrzebowali panów do ochrony Orszaku. W ubiegłym roku spisali się znakomicie! Chętni proszeni są o zgłaszanie się na adres 
siedlce@orszak.org (koniecznie proszę podać numer telefonu – ułatwi to koordynację przygotowań ). 
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4. Dziękuję serdecznie p. Beacie Pióro za uszycie przepięknych strojów dla Królów. Mistrzostwo świata! 
 
5. W tym roku chcielibyśmy, aby w role Maryi, Józefa i Dziecięcia wcieliła się prawdziwa rodzina z małym dzieckiem. Zostaną p rzygotowane przez 
nas odpowiednie stroje. Zapraszamy chętnych! Być może będzie to kilka małżeństw, które będą mogły się zmieniać na trasie Orszaku. Zgłoszenia 
proszę przesyłać na adres siedlce@orszak.org  
 
Szczegóły na www.kspig.pl w dziale aktualności.                                                        

http://www.kspig.pl/
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KRAINA BOMBEK CHOINKOWYCH 
 

Jeśli myślisz, że widziałeś już wszystkie rodzaje bombek na choinkę to jesteś w błędzie. Przyjdź do nas a na pewno Cię zaskoczymy :) 
Uczniowie kl. III B wraz z Panią Wychowawczynią zapraszają na mini kiermasz świąteczny. Całkowity koszt uzyskany z kiermaszu zostanie 
przekazany na pomoc Jankowi z Ugandy. 

 
 

 

SZKOLNE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - FLORENTYNA ZAKRZEWSKA 
 
        13 listopada bieżącego roku w KSPiG  odbyły się 
obchody 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Hasłem przewodnim na tej uroczystości były 
dobrze znane nam słowa BÓG HONOR OJCZYZNA. 
Celem spotkania było obudzenie w uczniach, 
pracownikach i nauczycielach szkoły patriotyzmu i 
pamięci o walczących za ojczyznę żołnierzy. 
Przedsięwzięcie to zorganizowały: p. Anna Staręga,  p. 
Dorota Mazur i p. Jadwiga Omiljan. 
         Na początku odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami Wojskowej Komisji Uzupełnień. 
Opowiadali nam o swoim mundurze,  mówili z czego się 
składa i jaka jest różnica między mundurem polowym,  a 
galowym. Kolejnymi gośćmi byli przedstawiciele 
organizacji strzeleckiej „Strzelec”. Opowiadali nam oni o 
znaczeniu i historii ich sztandaru.  Nie odbyło się również 
bez patriotycznego karaoke. 
            Była naprawdę miła atmosfera i każdy się 
świetnie bawił. Przekazanie wartości patriotycznych w 
taki sposób trafia do wielu serc, a przynajmniej do mojego. 

RÓŻNE RÓŻNOŚCI… 
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NASZ SKLEPIK SZKOLNY - NASZA INICJATYWA 
 

21 października 2014 roku o godzinie 9.50 dyrektor szkół ks. Paweł Siedlanowski przecięciem wstęgi dał początek 
działalności sklepikowi szkolnemu. Sklepik jest otwarty w dni nauki szkolnej w godzinach: 9.50-10.05, 11.45-12.10, 13.45-14.00. Na 
uwagę zasługuje fakt, że ta inicjatywa od samego początku cieszy się ogromną popularnością.  

 
 

 

NASZE SZACHOWE SUKCESY! - P. ANTONI SZCZYGIEŁ 
 

W sobotę, 22 listopada, nasi szachiści uczestniczyli w Mistrzostwach Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i 
Ponadgimnazjalnych Województwa Mazowieckiego w Szachach Szybkich. KSPiG reprezentowały trzy drużyny w składzie: 
 
Szkoła Podstawowa Drużyna 1: Hubert Krycki (kl. II), Cyprian Malczuk (kl. II), Agata Lutostańska (kl. II), Karolina Niedziółka (kl. II) 
 
Szkoła Podstawowa Drużyna 2: Marcin Gajewski (kl. IV), Marek Konopka (kl. VI), Gabriela Drzewiec (kl. IIIb). Z powodu choroby 
dwóch chłopców Drużyna 2 grała bez jednego zawodnika 
 
Katolickie Gimnazjum: Szymon Niedziółka (kl. I), Krzysztof Wójcik (kl. III), Mateusz Krasuski (kl. III), Marta Gajewska (kl. II) 

 
W grupie szkół podstawowych grało 95 

drużyn. Nasze drużyny na liście startowej były 
sklasyfikowane na miejscach 68 oraz 81, co świadczy 
że w turnieju uczestniczyło wiele bardziej 
doświadczonych i silniejszych drużyn. Drużyna 1 
należała do najmłodszych, a Drużyna 2 stale grała w 
osłabieniu, w każdym meczu tracąc z powodu braku 
zawodnika jeden punkt. 
 

Możemy być dumni z naszych zawodników z 
Podstawówki, bo drużynowo utrzymali swoje 
wyjściowe pozycje, zajmując odpowiednio 77 i 80 
miejsce. Równolegle do walki drużynowej, toczyła się 
rywalizacja indywidualna. W całym turnieju na 
poziomie szkół podstawowych grało 414 zawodników! 
W punktacji indywidualnej nasi najmłodsi zawodnicy 
uzyskali znakomite wyniki!. 
Więcej szczegółów na www.kspig.pl w dziale 
aktualności. 

http://www.kspig.pl/
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ CZYLI: 

 - 1 SZKOLNY FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 

 

 

 

 

 

 

 

- BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
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„KRAINA DEUDEKOLLIUM” - ALICJA WARDAK 
 
               Kraina Deudekollium jest zapomnianym i tajemniczym miejscem. Zaznaczona jest tylko na sekretnych mapach. O tej wspaniałej dol inie 
wspominają przepiękne, stare legendy. Wejście do Deudekollium jest zamaskowane przez wodospad o krystalicznie czystej wodzie. Gd podróżnik 
przejdzie przez niego, ujrzy dobrze oświetloną  jaskinię. Na końcu korytarza znajduje się ściana z pnączy, liści i pięknych kwiatów o cudownym 
zapachu. Należy odsłonić   ręką część lian i przejść przez otrzymany otwór. Tak naprawdę to dopiero wtedy zaczyna się ta kraina. 
                 Deudekollium otoczona jest dwunastoma wzgórzami, ponieważ Alsennis, ostatni władca tego uroczego miejsca wiedział, że nie będzie 
miał potomka. Chciał zapewnić krainie bezpieczeństwo, więc za pomocą zaklęć wzniósł dwanaście gór stanowiących granice. Wybrał akurat tę 
liczbę, ponieważ przed nim było właśnie tylu władców. Po środku Deudekollium znajduje się wielkie jezioro, w którym żyją najpiękniejsze syreny w 
całym Śródziemiu. Mają one dar uzdrawiania. To jezioro jest jednocześnie źródłem wszystkich rzek w tej krainie. Z tego powodu nazywane jest  
Jeziorem Początku. Strumyki, które od niego odchodzą użyźniają glebę. Z nich pobierana jest woda dla całej krainy. 
                  W Deudekollium jest wiele lasów, w których mieszkają elfy i nimfy leśne. Można tam także zobaczyć wiele innych magicznych stworzeń. 
Jakbyśmy spojrzeli na Deudekollium z lotu ptaka, zobaczylibyśmy przewagę zielonego koloru. Stanowią go trawy, kwiaty, zioła itp.  Niedaleko 
Jeziora Początku znajduje się piękny, choć opuszczony zamek. Zamieszkiwany był niegdyś przez potężnych magów władających tą krainą. 
Znajdują się tam unikalne księgi zapisane w trudnym języku. Strzegą ich silne i szlachetne smoki. Mieszkają one wysoko w górach. Te stwory 
rozumieją co władcy zapisywali w księgach, jednakże nie potrafią wykorzystać tej wiedzy. Zamek ma wiele ukrytych korytarzy i przejść.  
                W tej krainie jest również teren, który przypomina sawannę. Niestety, nie został on nazwany. Żyje tam wiele pięknych zwierząt .                       
O większości z nich słyszeli tylko mieszkańcy Deudekollium. Od tych stworzeń bije tak wielkie piękno i blask, że nie sposób ich opisać. Wszystkie 
miejsca w tej krainie są przepiękne z wyjątkiem jednego: pustyni. Nie ma tam nic poza piachem.  W krainie Deduekollium są tylko zwierzęta o 
czystym sercu, które żyją w zgodzie, dlatego jest tam bezpiecznie. Różne stworki sobie pomagają. Nie czerpią z tego korzyści ani nie pobierają 
opłaty. Robią to bezinteresownie. 
                Deudekollium  jest krainą z moich snów. Chciałabym ją kiedyś odwiedzić i poznać wszystkie gatunki zwierząt jakie tam występują. J. R. R. 
Tolkien nie opisał w książce tej krainy, gdyż jest to sekretne miejsce, o którym wiedzą tylko wybrane osoby i stworzenia. Proszę, dochowaj 
tajemnicy!  
  

 

STAJESZ SIĘ ODPOWIEDZIALNY ZA TO CO OSWOIŁEŚ - STEFANIA KAZAKOWA 
 

Mówię dziś w imieniu tych, którzy mówić nie mogą a 
mianowicie w imieniu naszych czworonożnych przyjaciół. 
Chciałabym poruszyć temat wyrzucania i znęcania się nad 
psami. Myślę, że jest to problem warty uwagi. 

Większości z nas na widok szczeniaka mięknie serce. 
Wraz z mięknącym sercem przybywa ochota na kupno 
własnego pupila. Musimy jednak pamiętać, że pies równa się 
obowiązek oraz, że szczeniak kiedyś wyrośnie i pomimo tego, iż 
straci swój urok nadal będzie potrzebował troski i opieki. Wielu 
ludzi o tym zapomina. Traktują psa jak zabawkę, która po roku 
czy dwóch zepsuta zostaje wyrzucona. Przytoczę teraz pewną 
historię, która wpisała się w życie niejednego zwierzaka. 

Wyobraźmy sobie mężczyznę, który co niedzielę 
zabiera swojego psa poza miasto aby ten mógł się wybiegać. 
Dziś również posadził czworonoga na przednim siedzeniu i 
odpalił samochód. Część z Was wie już pewnie do czego 
zmierzam. Kilkanaście kilometrów dalej drzwi pojazdu otwierają 
się a pies zostaje brutalnie wypchnięty na drogę przy prędkości 
60 km/h. Upada, przewraca się i ociera o asfalt zdzierając sobie 
skórę. Turla się dalej wpadając do rowu pełnego błota. Jest 
zdezorientowany. Nie wie co się dzieje. Mimo poważnych 
obrażeń wydostaje się na drogę i desperacko usiłuje dogonić samochód. Po trzystu metrach słabnie a auto powoli znika mu z oczu. Kilka dni później 
brudny i wygłodzony próbuje szukać pomocy u ludzi. Ci zaś odpychają go, rzucają w niego kamieniami. Przypadkowo trafia do schroniska jednak 
nie oznacza to, że zapomni o wszystkim co się stało i znowu będzie żył normalnie. Schroniska nie mają wystarczającej ilości karmy, misek i koców 
oraz innych niezbędnych do normalnego funkcjonowania rzeczy. Kiedy dom dziecka odwiedzi osoba z zewnątrz, dzieci patrząc na nią widzą 
swojego przyszłego rodzica. Tak samo jest w przypadku psów. Wiele zwierząt umiera w ciasnych klatkach czekając na kogoś kto się nimi 
zaopiekuje, otoczy ochroną, da ciepły i przytulny kąt. Umierają z tęsknoty. 

Każdego roku do polskich schronisk trafiają setki psów. Losu tych zwierząt z pewnością nie chciałby podzielić nikt z nas. Zostają one 
wyrzucone z pędzącego auta, przywiązane do drzewa, umieszczone na dachu, znalezione w studzience kanalizacyjnej. Psy bite, podpalane z 
mniejszymi lub większymi ranami nie zawsze mogą liczyć na pomoc a te, które ją uzyskały często zostają uśpione ze względy na zbyt duże rany 
psychiczne. Niektóre historie wydają się nieprawdopodobne a jednak… 

Teraz zastanówmy się… Mówimy, że pies jest przyjacielem człowieka. Ale czy człowiek jest przyjacielem psa? Pamiętaj, że stajesz się 
odpowiedzialny za to co oswoiłeś.         
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OGROMNY SUKCES REBEKI ATAY 
 

Rebeka Atay - uczennica klasy I gimazjum została laureatką  Ogólnopolskiego 
Konkurs Literackiego o Błogosławionym               ks. Jerzym Popiełuszce „Jesteśmy 
powołani do prawdy” – autentyzm i zwyczajność świadectwa życia ks. Jerzego 
Popiełuszki  z okazji przypadającej 19 października 30 rocznicy Jego męczeńskiej 
śmierci. 

Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Jego Eminencja Ksiądz Kardynał 
Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski, Pan Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator 
Oświaty, Pan Jacek Welter -Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie 
oraz Pan Marian Król - Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ 

„Solidarność”. 
Wybrany przez Rebekę temat pracy brzmi: Napisz list do ks. Jerzego, w którym 
podziękujesz Mu za Jego słowa do młodych i wyjaśnisz jakie mają znaczenie w roku 
2014. Gratulujemy!!! 
 

 
JULKA GAJEK ZWYCIĘŻCZYNIĄ KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ 
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SIEDLCACH. KUBA BROCHOCKI NAGRODZONY 
WYRÓŻNIENIEM  
 

Konkurs nosił tytuł: „Moje drzewo genealogiczne”. Był przeznaczony dla dzieci i 
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów szkół średnich i 
ponadgimnazjalnych, a także dla osób dorosłych. Zadaniem uczestników konkursu było 
wykonanie dowolną techniką plastyczną pracy ilustrującej historię rodziny w graficznej 
formie drzewa genealogicznego lub w formie wywodu przodków. Opracowane drzewo 
powinno zawierać minimum cztery pokolenia (w tym jako pierwsze pokolenie autora). 
Na konkurs wpłynęły prace 82 autorów w wieku od 9 do 82 lat. Gratulujemy!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE NIEPOWTARZALNE GALERIE NA 

http://www.kspig.pl/galeria 
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