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Czterolistna nr 2 (8) maj 2022 

 

Gazetka Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. 

Nr 2 (8) maj 2022—Cena: 1 PLN 

Nasze szkolne sprawy 

Dobrze nam w naszej szkole! 

 Powinniśmy to powiedzieć głośno! Chcemy doceniać, to co mamy. Może-

my się uczyć w pięknej, zielonej okolicy, więc czasem udaje się też zorganizować 

lekcje w plenerze. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nadchodzą upragnione wakacje, 

ale jeszcze przed nami ostatnie edukacyjne wysiłki. Trzymamy za wszystkich 

kciuki! A jeśli ktoś potrzebuje pomocy, nie powinien czekać na ostatnia chwilę. 

Nie wstydźcie się prosić o pomoc koleżeńską.      

            Red. 

W tym numerze: 

• Ciekawostki — Z życia 
absolwenta SP 4 — Mar-
cin Dorociński, s. 2 

• Co w szkole piszczy? 
Dzień bez plecaka, s. 3 

• Na wagary do kina! s. 3 
• Szkoła za 100 lat, s. 4 
• Czy Kopernik otrzymałby 

dziś Nagrodę Nobla s. 4 

• Sukces we Włocławku,  
s. 4 

• List do przyszłych miesz-
kańców Grodziska Mazo-
wieckiego, s. 5 

• Lustra weneckie kl. 8c,  
s. 6 

• Konkursomat — wyniki 
konkursu o wodzie, s. 6 

 Mamy nadzieję, że ten numer gazetki 
szkolnej dotrze do szerokiego grona odbior-
ców, szczególnie w czasie! 

Z okazji obchodów jubileuszu 500-lecia na-
dania praw miejskich naszemu miastu ten numer gazet-
ki szkolnej trafi do kapsuły czasu, który może zostać 
otwarty nawet za kilkaset lat. Czytajcie jednym tchem! 

Redakcja Czterolistnej 
Fot. stanwiedzy.pl 

*W tym numerze znów dodajemy kuponik szczęścia, zwany wolniakiem. Można go wykorzystać tylko raz, nie wolno go 
podrabiać. Więcej zasad używania wolniaka znajdziecie na końcu numeru. Pewnie przyda się niektórym z Was? 

Niecodzienny jubileusz naszego miasta zbliża się wielkimi kroka-
mi, dlatego my także jesteśmy pochłonięci przygotowaniami do tego 
doniosłego święta. Za kilka dni odbędzie się jedna z najważniejszych 
imprez w naszej szkole, czyli Festyn Rodzinny, tym razem zorganizo-
wany w plenerze w parku przy ul. Ordona. 

Podczas rodzinnego pikniku dokładnie w południe 21 maja nasz pobliski 
park przy ul. Ordona zyska nową patronkę — Marię Michalak, która przez 
całe swoje życie związania była z naszą szkołą i jej środowiskiem. Poświęciła 
temu miejscu, a  przede wszystkim ludziom całą swoją uwagę, pracę i serce. 
Zaangażowana, pełna pasji i determinacji nieraz dawała dowód, że jeśli coś 
chcemy zrobić, to nic nie stoi nam na przeszkodzie.  

Majowe wydarzenia mają zapaść nam w pamięci na długo. Przygotowania 
idą pełną parą. Maluchy ćwiczą występy, starszaki chodzą na próby przedsta-
wienia, w pełnej konspiracji powstawał list otwarty, chociaż sondy przeprowa-
dzone w klasach bardzo ułatwiły sprawę. Tworzenie listu o tak poważnej tema-
tyce okazało się niezwykle żmudnym zadaniem. Podjęła się tego zadania Ali-
cja Paczóska z klasy 7a. 

Liczymy na to, że wszystkie uroczystości jubileuszowe odbędą się 
w pięknej majowej aurze przy udziale wielu gości. Warto wziąć udział w festy-
nie, ponieważ będzie to okazja do umocnienia więzi naszej społeczności SP4.
            Red. 
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CIEKAWOSTKI 
Z życia absolwenta SP4 
 

Znani i lubiani — Marcin, co pró-

bował wszystkiego… 

Pragniemy w tym numerze rozpocząć 

cykl artykułów, które przybliżą sylwetki 

znanych i wybitnych absolwentów naszej 

podstawówki. Każdy chodził do szkoły 

podstawowej, a jeśli do naszej, to warto 

ten fakt przybliżyć. 

 Do naszych wybitnych absolwentów należy 

Marcin Dorociński, znany i ceniony aktor teatral-

ny, telewizyjny i filmowy oraz działacz społeczny. 

Jeszcze przed ukończeniem Akademii Teatralnej 

w Warszawie wystąpił na małym ekranie w serialu 

"Dom" (1996r.) oraz w produkcji filmowej 

"Szamanka" Andrzeja Żuławskiego. Na drugim 

roku studiów została mu powierzona główna rola 

w telewizyjnej wersji „Cyda”. Po ukończeniu edu-

kacji został aktorem Teatru Dramatycznego 

w Warszawie.  

 W pierwszych latach swojej kariery wystąpił 

w takich filmach jak: "Kilerów 2-óch" Juliusza 

Machulskiego, "Krugerandy" Wojciecha Nowaka 

i "Torowisko" Urszuli Urbaniak. Zasłynął wciela-

jąc się w postać Lulka Antoniego w "Przed-

wiośniu" Filipa Bajona. Po kilku latach jego karie-

ra rozpoczęła się na dobre i Dorociński został lau-

reatem kilku prestiżowych nagród filmowych, jak 

podaje Konrad J. Zarębski na stronie culture.pl:  

„Za rolę w "Róży" w 2011 roku otrzymał Złote 

Lwy dla najlepszego aktora festiwalu w Gdyni 

i nominację do Orłów, Polskich Nagród Filmo-

wych. Kreację Dorocińskiego doceniono także za 

granicą – na Międzynarodowym Festiwalu Filmo-

wym w Goa otrzymał statuetkę Srebrnego Pawia 

i czek o wartości miliona rupii (około 57 tys. zł.).” 

W serialowym świecie absolwent naszej szkoły  

stał się popularny dzięki rolom w takich produk-

cjach jak: "Miasteczko" i "Marzenia do spełnienia"  

czy "Na dobre i na złe", a m.in. w 2020 roku dotarł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do serc widzów na całym świecie, wcielając się 

w rolę szachisty Borgowa w serialu Netflixa 

„Gambit królowej”.  

 Aktor angażuje się też w działalność społecz-

ną, w 2016 w plebiscycie „Gwiazdy Dobroczynno-

ści”, w kategorii ekologia otrzymał nagrodę za 

działalność na rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza 

zagrożonych gatunków zwierząt. 

Nie sposób wymienić całej filmografii Marcina 

Dorocińskiego, która z pewnością wkrótce powięk-

szy się o nowe rewelacyjne produkcje, bo w na-

szym Marcinie jest siła i talent. Mam nadzieję, że 

jest dumny ze swoich grodziskich 

i „czwórkowych” korzeni. 

Aleksandra Arczewska, 8d 

Fot. www.culture.pl 

Fot. www.filmweb.pl 



 3 

Czterolistna nr 2 (8) maj 2022 

Co w szkole piszczy? 

Dzień bez plecaka— Czy to tylko 

sprawdzian kreatywności... 
 

 W naszej szkole 1 kwietnia br. odbyło się długo wycze-
kiwane przez uczniów wydarzenie. Zamiast w zwykłe szkolne 
plecaki nasze podręczniki, zeszyty i przybory szkolne spako-
waliśmy do najróżniejszych opakowań. Ale czy zrobiliśmy to 
wyłącznie dla dobrej zabawy? 

 Zwyczaj obchodów dnia bez plecaka pochodzi z USA, 
gdzie dzieci w ten dzień przychodzą do szkół bez plecaków, 
a swoje książki i przybory przynoszą w plastikowych torbach lub 
po prostu w rękach. Jednak niewielu z nas wie, skąd tak napraw-
dę wzięło się to święto.  Otóż ma ono na celu zwiększanie świa-
domości trudnych warunków bytowych, a także problemów z 
dostępem do edukacji milionów uczniów w wielu zakątkach 
świata. Często zdarza się, że dzieci muszą do szkoły chodzić da-
leko i pieszo. Książki noszą w reklamówce lub po prostu w rę-
kach, bo plecaków tam niestety nie ma.  

 Dzień  bez plecaka wymyślony został przez amerykańską 
aktywistkę i założycielkę fundacji, Mongai Fankam. Autorka 

pomysłu podczas 
swoich licznych po-
dróży zauważyła, jak 
duża ilość dzieci ma 
w rodzinie problemy 
materialne. Teraz 
dzięki zbieranym 
datkom do najbied-
niejszych państw 
wysyłane są całko-
wicie wyposażone 
plecaki dla dzieci. 

   

 Uczniowie z „czwórki” nie zawiedli i wykazali się niezwy-
kłą kreatywnością. To wydarzenie było miłą odskocznią od co-
dzienności i pozwoliło przełamać monotonię. Kilku nauczycieli 
i pracowników szkoły również zaangażowało się w akcję. Na 
korytarzach ciężko było co prawda przemknąć z koszykiem, 
transporterem dla kota, walizką, wózkiem czy grillem na kół-
kach, ale tym samym mogliśmy na własnej skórze przekonać się, 
jak ciężko jest chodzić do szkoły bez plecaka.  

Aleksandra Arczewska, Julia Adamiak 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

* „Przebieg życia jest nieprzewidywalny … nikt nie może wcześniej napisać swojej autobiografii.” (Abraham Joshua He-
schel)  * „Przyszłość to drzwi, a przeszłość jest kluczem.” (Victor Hugo) * „Problem z przyszłością polega na tym, że zwykle 
pojawia się, zanim jesteśmy gotowi na jej przyjęcie.” (Arnold H. Glasgow)  

———————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Fot. K. Romańska 

Do kina na wagary… 

 Zamiast zadawać sobie 
pytanie w Dniu Wagarowicza 
iść, czy nie iść na waga-
ry, dwa dni później po-
szliśmy w kilka klas do 
kina na film „To nie wy-
panda”. Produkcja okazała 
się ciekawą alternatywą 
i nie było żadnych wątpli-
wości, że to ciepły, fami-
lijny film z przesłaniem, 
a niezależnie od popełnio-
nych błędów, możemy dzięki 
bliskim poradzić sobie 
w najtrudniejszych sytua-
cjach. Dziękujemy p. Pau-
linie Dywańskiej za pomysł 
i organizację tego wyjścia 
do CK. 

Red. 
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Szkoła za 100 lat... 

Całe życie, czy chcemy, czy nie, musimy się 

uczyć. Możliwość nauki w wielu miejscach na 

świecie jest ciągle przywilejem dla wybrańców. 

Uczniowie w szkole za 100 lat będą mieli poczucie, 

że robią w niej coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że 

szkoła za sto lat będzie posiadać silniej rozwinięty i 

lepiej dopasowany do potrzeb uczniów system edu-

kacji. W nim uczniowie będą mieli większe możli-

wości samorozwoju oraz będą zdobywali umiejęt-

ności przydatne w dorosłym życiu. 

Według mnie w szkole za sto lat  powinno 

się kłaść większy nacisk na utrzymanie czystości 

i higieny oraz na zdrowie fizyczne i psychiczne 

uczniów. Takie podejście mogłoby wpłynąć pozy-

tywnie na wyniki uczniów zarówno w sporcie, jak 

i w nauce. Rozwiązania takie jak: zajęcia z przed-

siębiorczości, technik uczenia się, liczne koła zain-

teresowań dofinansowane przez państwo, w godzi-

nach dostosowanych do możliwości uczniów, po-

zwoliłyby osiągnąć większości edukacyjny Mount 

Everest.  Bardzo chciałbym, aby wprowadzono re-

gularne sprzątanie szkoły przez uczniów tak, jak to 

jest rozwiązane w Japonii, ponieważ drażni mnie to, 

że dziś uczniowie wszystko niszczą, brudzą i nie 

czują, że to nasze wspólne. 

Z pewnością pomogłoby tylko kilka udogodnień 

w szkole przyszłości. Może po nauce zdalnej mam 

lekki dystans do technologii, ale z pewnością mogę 

myśleć o przyszłej szkole, jak o czymś wymykają-

cym się moim marzeniom. Szkoła oferująca takie 

rozwiązania może nie jest zbyt nowoczesna, ale 

moim życzeniem jest, by szkoła przyszłości, była 

miejscem, do którego przychodzi się z chęcią i aby 

uczniowie mogli czerpać wiedzę ze świadomością, 

że jest ona niezwykle przydatna i daje mnóstwo 

możliwości człowiekowi, a także całej ludzkości. 

Jestem przekonany, że uczniowie przyszło-

ści będą mieć pod wieloma względami lepiej niż 

moje pokolenie, ale przed nimi jest też wiele zagro-

żeń i co gorsza dzisiejsza troska o sprawy naszej 

planety może okazać się niewystarczająca, by 

w przyszłej szkole było i nowocześnie, i idealnie. 

Oby nauka i wychowanie były na pierwszym miej-

scu, a nie walka o przetrwanie gatunku i szukanie 

nowych miejsc do życia. 

Marcel Deluga, 8c 

Czy Kopernik otrzymałby dziś 

Nagrodę Nobla? 

 

 

 

 

 

Fot. interaktywna.pl 

 Nagrodę Nobla wręczane są za wybitne osią-
gnięcia, między innymi literackie lub naukowe. 
Pierwsze nagrody tego typu zostały rozdane 
w 1901 r. w piątą rocznicę po śmierci założyciela 
fundacji, naukowca Alfreda Nobla. Niestety nie 
mogła być przyznana osobom żyjącym na długo 
przed ustanowieniem tej nagrody, a dokonały tak 
doniosłych odkryć, że z pewnością na nią zasługu-
ją.  

 Świetnym kandydatem jest Mikołaj Koper-
nik. Jest on najbardziej znany jako wybitny astro-
nom, który udowodnił heliocentryczny model 
układu słonecznego. Napisał on dzieło ,,De revolu-
tionibus orbium coelestium " (O obrotach sfer nie-
bieskich), w której szczegółowo przedstawił swoją 
wizję wszechświata.  

 Kopernik za swoją rewolucyjną teorię w na-
szych czasach z pewnością mógłby otrzymać to 
wybitne naukowe wyróżnienie.  

Mateusz Dobosz, 8c 

Sukces chórzystek we Włocławku!  

 Kilka uczennic z naszej szkoły, które od kil-

ku lat śpiewają w Grodziskim Chórze Bogorya pod 

kierunkiem dr. Marcina Łukasza Mazura w dniach 

29-30 kwietnia zdobyły razem z chórem Złoty Dy-

plom oraz Nagrodę Specjalną za najlepsze wyko-

nanie utworu wielkanocnego w Konkursie Muzyki 

Chóralnej „Surrexit Vere” we Włocławku. 

 Kilka dni wcześniej w niedzielę 24 kwietnia 

po Mszy Św. o godz. 12.00 chór wystąpił po raz 

pierwszy w pobliskiej parafii Przemienienia Pań-

skiego w Łąkach. Warto poznać nazwiska naszych 

chórzystek: Julia Banaszek, Julia Zawadzka (8c), 

Amelia Ruszkiewicz (8b), Amelia Pytlarczyk, Łu-

cja Krajewska, Marcelina Nocny (6a). Gratuluje-

my i jesteśmy z Was dumni!    

        

       Red. 
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Grodzisk Mazowiecki, 10.05.2022 r. 

Drodzy Mieszkańcy! 

 W tym roku nasze miasto Grodzisk Mazowiecki obchodzi 500-letnią rocznicę uzyskania praw miej-

skich. Ten fakt niezmiernie nas cieszy. W związku z tym tworzymy kapsułę czasu, która zostanie zakopana 

w ziemi na setki lat. W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefy Joteyko pragniemy 

Wam przekazać nasze przesłanie. Chcemy podzielić się z Wami naszymi najważniejszymi troskami, a także 

zdradzić, co nas ekscytuje, a co niepokoi, gdy myślimy o przyszłości, zarówno odległej, jak i bliższej. Obecnie 

do naszej szkoły uczęszcza 554 uczniów w 26 klasach od 1 do 8. Od niedawna gościmy w szkole 41 uczniów 

z Ukrainy. 

 Przyszło nam żyć w dziwnych czasach, a przynajmniej tak nam się wydaje. Technologia rozwija się 

w zawrotnym tempie, jak nigdy wcześniej. Jak bardzo rozwinięta jest Wasza technologia? Czy używacie lata-

jących samochodów, a może są dla Was przestarzałymi rupieciami? Czy wynaleźliście już cudowne lekarstwo 

na raka? Jeżeli tak, to czy męczą Was inne, nam nieznane choroby? Czy nadal jesteście związani z naturą, 

a może całkowicie pozbyliście się przywiązania do niej? Mamy szczerą nadzieję, że nie, bo w końcu to ona 

dała życie nam wszystkim. 

Liczymy na to, że Grodzisk w przyszłości będzie dobrze rozwiniętym i spokojnym miastem. Może 

będą stały tu wieżowce lub inne niesamowite budowle, o których jeszcze nie marzyliśmy. Prawdopodobnie 

bardzo ważne staną się dla Was roboty. Będą pracować w sklepach, sprzątać lub wyręczać Was 

w księgowości. Nasze życie też w dużej mierze uzależnione jest od technologii. Z jednej strony to bardzo uła-

twia wykonywanie codziennych czynności, ale nie ma nic za darmo. Mamy dziś pełną świadomość, że płaci-

my za to wszyscy, cierpi na tym nasze zdrowie, nasza planeta. Ludzie eksploatują jej naturalne zasoby bez 

pohamowania. Czy można nas za to winić? Gdyby nie korzystać z tego dobrodziejstwa, niemożliwe byłoby 

rozwijanie się wielu nauk.  

Troszczymy się więc, jak umiemy o naszą matkę naturę, choć przyznaję, wciąż świadomość ekolo-

giczna jest na niezadowalającym poziomie. Śmiecimy, brudzimy, palimy, nie wszyscy przejmujemy się tym, 

że sami stwarzamy dla siebie zagrożenie. Dlatego postanowiliśmy pomyśleć o przyszłości. Musimy dać z sie-

bie wszystko, aby nie wyjść na ignorantów i niewdzięczników. Nasze działania mają swoje konsekwencje du-

żo dłużej niż jesteśmy w stanie to przewidzieć. Klimat ociepla się, walczymy ze smogiem, chorobami cywili-

zacyjnymi, chcemy zdobywać Księżyc, a nie potrafimy zapanować nad stertami śmieci i trujemy powietrze 

spalinami, bo wygodniej jest nam jeździć samochodem. Całym sercem za to żałujemy i przepraszamy, chociaż 

wiemy, że nie odwróci to wyrządzonych przez nas szkód. Nie wiemy, kiedy przeczytacie ten list, jak będzie 

wyglądać nasza planeta. Może macie już własne kolonie na innych planetach i ta jedna już nikogo nie intere-

suje. Pomimo tego prosimy, abyście o nią dbali, żeby Wasze technologie pozwoliły jej cieszyć się życiem 

przez następne miliony lat. Ziemia poradzi sobie bez ludzi, ale ludzie nie poradzą sobie bez Ziemi. Bądźcie 

mądrzejsi od nas. Nie pozwólcie zaprzepaścić jej piękna. 

Jakie wartości są dla Was najważniejsze? Dla nas najważniejsza jest nasza rodzina, przyjaciele i umie-

jętność kochania i szanowania innych ludzi. Pragniemy także pokoju na świecie i tolerancji dla każdego czło-

wieka. Są to jednak tylko słowa, które rzadko przekładają się na prawdziwe życie. Mamy nadzieję, że możecie 

ich doświadczać codziennie. Nie szukajcie szczęścia w bogactwach i skupcie się na budowaniu relacji z inny-

mi ludźmi i pielęgnowaniu własnej wiary, kultury i historii. 

Podsumowując, nie mamy pojęcia, jak może wyglądać świat za kilkaset lat. Możemy to sobie tylko 

wyobrażać. Czy któreś z naszych wyobrażeń było prawdziwe? A może poszliście kompletnie inną ścieżką, niż 

nam się wydaje? Cokolwiek zrobiliście, mamy nadzieję, że dobrze Wam się żyje. Prosimy dbajcie o naszą pla-

netę, jak tylko możecie. Nie dajcie się też pochłonąć wartościom materialistycznym, bo to nie one Was 

uszczęśliwią. Prosimy nie zapomnijcie o naszej historii, bo jest ważna i każdy grodziszczanin, i Polak powi-

nien być z niej dumny. 

Serdecznie Was pozdrawiamy! Społeczność SP 4 w Grodzisku Mazowieckim  

Alicja Paczóska, 7a 
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WOLNIAK—jak go używać? 

 Poniżej znajdziecie kuponik marzeń, który zwalnia z przygotowania do jed-
nej wybranej przez Was lekcji np. z pracy domowej lub odpowiedzi ustnej. Nie 
wolno go podrabiać ani powielać. Ważny jest do końca czerwca 2022. Prosimy 
o rozważne korzystanie z wolniaka, ponieważ nauczyciel może odmówić jego 
przyjęcia ze względu na dużą ilość wolniaków złożonych podczas jednej lekcji. 
Kupon nie zwalnia z zapowiedzianych sprawdzianów i innych aktywności przewi-
dzianych w terminarzu klasy w danym dniu np. zapowiedziana kartkówka. Niech 
to będzie Wasze koło ratunkowe na czarną godzinę. 

W O L N I A K przedwakacyjny 2021/22  

Imię i nazwisko 

___________________________________ 

Przedmiot  

_________________________ 

Data _____________ 

Homologacja _____________________ 
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Lustra weneckie — klasa p. Renaty Gowin 

 W tym numerze pytania zadaliśmy klasie 8c. Odbija-

my więc swoją klasę w lustrze weneckim i patrzymy po-

dwójnie, bo spora grupa z tej klasy od początku istnienia 

gazetki tworzy do niej teksty. 

1. Najbardziej z przedmiotów szkolnych lubię… 

● lekcję wf ● biologię 
● EDB ● chemię ● geografię 
● religię ● matmę ● angielski ● polski  
● nie ma takiego 
  
2. W wolnym czasie…  

● oglądam Youtube ● słucham muzyki 
● zmieniam tlen w dwutlenek węgla 
● słucham Sanah ● gram w gry 
● gram na gitarze ● bawię się w telefonie 
● nie mam wolnego czasu 
● wywołuję duchy 
 
3. Kierunek kształcenia, jaki będę kontynuować to… 

● psychologia ● ekonomia ● lingwistyka 

● informatyka ● fryzjerstwo  
● turystyka ● mechanik samochodowy 

● nie wiem jeszcze 
 
4. Tytuł mojej najlepszej książki to…  

● „Opowiem o tobie gwiazdom” ● „Cień wiatru” 

● „Latarnik” ● „Od pierwszego wejrzenia” ● komiks 

„Rivendale” ● „P.S. I like you” ● „Ten obcy” ● „Zakręcona 

drużyna piłkarska ● „It Ends with Us” ● „Spirit animals” 

Ania Figacz, 8c 

KONKURSOMAT 

Konkurs o wodzie rozstrzy-
gnięty! 

WYNIKI KON-

KURSU „WODA W 

ROLI GŁÓWNEJ” 

I miejsce: Otylia 
Stawicka i Julia Su-
ska 

II miejsce:  

Anna Figacz 

Kamil Wasiak 

Michał Sobczak 

Adam Sobczak 

Szymon Dudkiewicz 

Wyróżnienie: Amelia Pytlarczyk i Marce-

lina Nocny, Kinga Kaźmierczak i Karolina 

Siodłak, Magdalena Zielińska, Natalia Sy-

perek, Iga Okurowska 

 Wszystkim uczestnikom konkursu 

serdecznie gratulujemy! Organizatorem 

konkursu była Fundacja w Podróży, 

a w piątek 13. maja jego szkolna koordyna-

torka p. Anna Adydan wręczyła zwycięz-

com nagrody, które przydadzą się oczywi-

ście do picia wody: bidony i szklane butel-

ki w etui. Wasze zdrowie, pijmy wodę! 

      Red. 


