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Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w
Turku włączyła się w ogólnopolskie obchody 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
W wyjątkowy nastrój tego uroczystego dnia
wprowadził nas Teatr „Szpilka”. Uczniowie,
kontynuując regionalny projekt w technice cieni,
przedstawili montaż słowno – muzyczny.
O godz.11.11 –wszyscy uczniowie i
nauczyciele włączyli się do ogólnopolskiej akcji i
uroczyście odśpiewali hymn państwowy przed
budynkami szkoły. Po zakończeniu hymnu
państwowego uczniowie klas I – VIII oraz oddziały
gimnazjalne utworzy Łańcuch Niepodległości, wzdłuż
ulic naszego miasta, łączących oba budynki szkoły, od
ul. 3 Maja do ul. Parkowej. Do Łańcucha przyłączyli
się przechodnie, zachęcani do udziału w tej akcji z
balkonu miejskiego Ratusza.
Po godz. 12.00 wyruszył Zwiastun Niepodległości. W
przededniu Święta 11 Listopada uczniowie SP nr 1 w
Turku wcielili się w postaci historyczne marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego i jego rodzinę.
Ponadto uczniowie przebrani za mieszkańców
z czasów kiedy niepodległość wróciła do Turku
wspólnie z mieszkańcami świętowali stulecie
Odzyskania Niepodległości rozdawali biało –
czerwone serca.
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29 października 2018 r. zaprosiliśmy na spotkanie
Przyjaciela Szkoły, naszą absolwentkę p. Halinę
Łukaszewską. Redaktorzy „Kleksa” przeprowadzili z
gościem wywiad o naszej historii.
Red.: Gdzie się Pani urodziła?
H.Ł.: Urodziłam się w Turku, przy ul. 3 Maja, tuż przy
rynku, nad sklepem rybnym.
Red.: Gdzie Pani mieszkała w dzieciństwie?
H.Ł.: Do drugiego roku życia mieszkałam w Turku, przy
ul. 3 Maja 3. Mój tato był piłsudczykiem, tzn. walczył w
1920 r. w wojnie z bolszewikami. Był uczestnikiem „Cudu
nad Wisłą”, za co został odznaczony przez Józefa
Piłsudskiego. W 1939 r. wszystko się zmieniło. Wiecie
przecież, co wydarzyło się 17 września? Mój ojciec tym
czasie w Brześciu nad Bugiem. Pracował w państwowej
policji, a zadaniem drużyny turkowskiej było osłanianie
wschodniej flanki. Tam po raz ostatni byłam ze swoim
ojcem, bo przecież nawet go nie
pamiętam.
Red.: Jakie były dalsze losy
Pani i jej rodziny?
H.Ł.: Gdy mój tato został
uwięziony przez Ukraińców,
mama poszła go odwiedzić.
Wówczas jeden z dyżurujących
żołnierzy poradził jej, że jeśli
chce żyć, to powinna jak
najszybciej zabrać dzieci i
stamtąd uciekać. Udało nam się
dotrzeć do Warszawy zanim
zamknięto granicę i dzięki temu nie trafiliśmy, jak wielu
Polaków do Kazachstanu. Gdy wróciliśmy do Turku, nasze
mieszkanie było już zajęte. Tak naprawdę to mieszkaliśmy
w różnych domach, u rodziny. Przygarnęła nas ciocia
Marysia z Małoszyny i tam mieszkaliśmy. Całe swoje
życie, i losy mojej rodziny opisałam we wspomnieniach.
Moja mama ciągle chorowała. Nie było nam lekko.
Pamiętam okropne warunki, żelazne łóżka, stare,
zdezelowane sienniki. Naprawdę nikomu nie życzę takich
przeżyć i takiego dzieciństwa żadnemu dzi
W swoim dorosłym życiu często podróżowałam.
Zwiedzałam różne nekropolie, związane z historią naszych
walk narodowowyzwoleńczych. Pojechałam również do
twierdzy brzeskiej. Chciałam zobaczyć miejsce, w którym
zginął mój ojciec.
Red.: W którym roku zaczęła się Pani uczyć?
H.Ł.: Tuż po wojnie, w 1945 r. Poszłam od razu do 2
klasy. Miałam wtedy 8 lat.

Red.: Jak Pani wspomina naszą szkołę?
H.Ł.: Moje dzieciństwo tak naprawdę zaczęło się właśnie
tu, w tej szkole. To był mój drugi dom. Chociaż to był
straszny czas i wszechobecna bieda, to ludzie byli sobie
bardzo życzliwi. Przyjaźnie z tamtego okresu przetrwały
przez wiele lat. Zawsze byłam bardzo wrażliwym
dzieckiem. Ta wrażliwość była konsekwencją moich
wojennych przeżyć. Wciąż się bałam. Rozrabiałam, a
potem obrażałam się na wszystko. Bardzo przeżywałam to,
że nie mam ojca, czułam się przez to gorsza od innych. W
szkole też było bardzo biednie. Właściwie nicie było. Na
sali gimnastycznej jakaś stara piłka i …szczudła. To była
świetna zabawa – chodzenie na szczudłach.
Red.: Jaki był Pani ulubiony nauczyciel?
H.Ł.: Moją wychowawczynią była p. Klockowska i ją
wspominam z wielką atencją. Chociaż pamiętam takie
wydarzenie, kiedy uciekłam ze szkoły obrażona, bo
nauczycielka wyrzuciła mnie z klasy za to, że miałam
zagięty róg w zeszycie. I jeszcze mi
wykręciła ucho. Zostawiłam w szkole
tornister, przybiegłam do domu z
płaczem. Potem p. Klockowska
przyszła do nas z tym moim
tornistrem i od tego wydarzenia
bardzo się polubiłyśmy. W ogóle
zawsze miałam szczęście do
nauczycieli, których bardzo szanuje,
bo jest to trudny zawód.
Red.: Jakich języków obcych uczono
w szkole?
H.Ł.: W szkole podstawowej tylko
języka rosyjskiego, bo to był „dyżurny” język we
wszystkich szkołach w Polsce. Tego języka uczyłam się
później w liceum, a na studiach miałam lektorat. Jednak
lepiej niż rosyjski znam łacinę, a to dlatego, że w Rosji
mnie bardzo skrzywdzono.
Red.: Jaki był Pani ulubiony przedmiot?
H.Ł.: Oczywiście język polski i historia. Polskiego uczyła
mnie pani Klockowska.
Red.: Od kiedy jest Pani Przyjacielem Szkoły?
H.Ł.: Ooo… trudne pytanie, to już chyba kilkanaście lat.
Dyplom wisi u mnie na honorowym miejscu, bardzo go
sobie cenię.
Red.: Dziękujemy za wywiad. Do widzenia.
H.Ł. Do zobaczenia.
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31 października odbyło się „ślubowanie
pierwszoklasistów” – ważne święto dla naszych
najmłodszych koleżanek i kolegów.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania
hymnu, pieśni szkoły oraz powitania przez dyrektor szkoły
p. Elżbietę Pokojową zaproszonych gości. Po tym nastąpił
punkt kulminacyjny. Przedstawiciele klas pierwszych:
Amelia Konieczna (1a), Natalia Jasiakiewicz (1b) i Kalina
Rylska (1c) wystąpili, by złożyć ślubowanie na sztandar
szkoły.
Następnie pani dyrektor przystąpiła do pasowania
na uczniów naszej szkoły.
Po części oficjalnej pierwszaki zaprezentowały
program artystyczny.
Uroczystość prowadzili przedstawiciele samorządu
uczniowskiego: Natalia Jurkiewicz i Kamil Gawroński z
kl. 6 c.
Kamil

Kolejny raz realizujemy Ogólnopolski projekt
edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem” Fundacji Banku
Ochrony Środowiska, pod honorowym patronatem Małżonki
Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.
Celem projektu, a wiec i podejmowanych działań jest
wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych

Obecna IX edycja: JESIEŃ, obejmuje cykl zajęć i działań
poświęconych zdrowotnemu wpływowi warzyw i owoców oraz
wody na nasze zdrowie.
Podczas zajęć opracowaliśmy ulotki o wartościach
odżywczych warzyw i owoców oraz o wpływie wody na nasze
zdrowie i samopoczucie, a także broszurkę i zaproszenia na
przedstawienia promujące owoce, warzywa i spożywanie wody.
Wszystkie nasze działania oraz artkuły i prezentacje na
temat zdrowego wpływu warzyw, owoców oraz wody
publikowane są na stronie internetowej naszego klasowego bloga
NAUKA i ZABAWA http://pasjeinauka.blogspot.com/
Tutaj też otwarte zostało internetowe FORUM
ZDROWIA dla Rodziców, zawierające prezentacje na temat
wartości odżywczych warzyw i owoców, a także wpływu wody
na nasz organizm, na które wszystkich gorąco zapraszamy I
zachęcamy do chwili refleksji – pozostawienia komentarza. 
wychowawca kl. 2 a: Grażyna Sujewicz
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Konkurs został przeprowadzony przez bibliotekę szkolną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obchodów
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Uczniów oceniła profesjonalna komisja składająca się poetów, pochodzących z Turku. Nasze zaproszenie przyjęli:
p. Mariola Jadwiga Jankowska oraz p. Lech Lament. Przyznano następujące nagrody: w kategorii klas II-III
I miejsce zajęła Adrianna Kozłowska z kl. II d, natomiast II miejsce przypadło Aleksandrze Janik z kl. II b.
W kategorii klas IV-VI przyznano następujące nagrody: I miejsce – Paula Biskup, VI c, II miejsce – Mateusz
Szczesiak, VI a, a III miejsce - Wojciech Rybka, Vc.

Dla Niepodległej…
Jestem małym, dumnym Polakiem,
Wielkich bohaterów rodakiem.
Widzę te pola i łąki zielone,
Tak piękne, choć krwią okupione.
I cieszę się ogromnie,
Z naszej Polski, pięknej, wolnej.
Dumny orzeł, hymn i flaga,
To symbole są wolności,
Które będę godnie w sercu.
Całe swoje życie nosić.
Pamiętajmy o Niej zawsze,
Dbajmy o Jej dobre imię.
A odpłaci się nam hojnie,
Dając spokój i wytchnienie.
Dzisiaj nawet małe dziecię,
Niepodległości świętuje stulecie,
Zatem cieszmy się z wolności,
Pamiętając o przeszłości.
Adrianna Kozłowska, kl. 2d

Każdy Polak dobrze o tym wie
Każdy Polak dobrze o tym wie, że:
Polska to nasza Ojczyzna kochana, która została odzyskana,
Warszawa to nasza stolica, która wszystkich zachwyca,
Flaga biało – czerwona to nasza obrona,
Korona orła białego to radość ptaka naszego,
Hymn narodowy powinien być znany i ładnie śpiewany,
Odra i Wisła to rzeki głębokie i bardzo szerokie,
Nasz kraj od Bałtyku po gór szczyty, ciagle przez turystów jest nieodkryty,
Polska jest najładniejsza we wszechświecie, jak kwiaty w wiosennym
bukiecie,
Polskę trzeba kochać bardzo i szczerze, bo ona nas kocha – ja mocno w to
wierzę.
Aleksandra Janik.kl. 2b
Moja Ojczyzna
Moja Ojczyzna to dom,
w którym mieszkam,
to drogi w parku, po których
z psem się przemieszczam.
100 lat niepodległości Polski

Niepodległość
Przyszli we trzech, spojrzenia mieli
brzydkie.
Przerwali spokojny sen dziecka z misiem.
Zabrali alfabet, swobodę, majątek.
Wprowadzili swój własny obcy porządek.
Nawet przed tym co święte kolan nie ugięli.
Spokój, łagodność i szczęście w koszmar
zmienili.
Tylko nadziei nie odebrali.
Wszystkich przy życiu trzymała,
wygrała.
To ona w sercach wyryła napis: Ojczyzna.
Po otwartej ranie została tylko mała blizna.
Ja tego nie doświadczyłam, ale dużo
rozumiem,
Dlatego w sercu mam biel i czerwień.
Moja ta Polska niepodległa.
Dziękuję
Paula Biskup, kl. 6c

Gdy mnie spytasz, kto ty jesteś,
To odpowiem Polak mały.
Polska moją jest Ojczyzną,
To kochany kraj wspaniały.
Polska ponad sto lat temu
Była biedna, zniewolona,
Dzięki tym, co krew przelali
Przyszła wolność wymarzona.
Nasi dzielni pradziadkowie
W bój za wrogiem wyruszyli,
Pod sztandarem z Orłem Białym
W walce życie utracili.
My jesteśmy jeszcze dziećmi,
Lecz historię dobrze znamy,
Za to wielkie bohaterstwo
Hołd wdzięczności im
składamy.
Mateusz Szczesiak, kl. 6a

Kocham moją Ojczyznę za
piękne morze i wysokie góry,
cieszę się, kiedy mogę ją
podziwiać
w podróży samolotem przez
chmury.
Za moja Ojczyznę zginął
mój pradziadek w Katyniu,
a wielu ludzi cierpiało
katusze w Oświęcimiu.
Cieszę się, gdy na mundurze
mego taty błyszczy orzełek,
bo wiem, że spokojnie mogę
w szkole uczyć się literek.
Wojciech Rybka, kl. 5 c

5

Kleks 1 (136)
Rok szkolny 2018/2019

Od dnia 8 do 9 października szkolna biblioteka i
szkolna gazetka „kleks’’ zorganizowały akcję pt. „100 książek
na 100-lecie Niepodległości’’. Członkowie gazetki rozdali
uczniom kartki do głosowania na których dzieci napisały trzy
tytuły swoich ulubionych książek polskich autorów .
Olaf
Oto lista naszych wyborów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Brzechwa Jan „Akademia Pana Kleksa” – 143
Sienkiewicz Henryk „W pustyni i w puszczy” – 59
Pałasz Marcin „Sposób na Elfa” – 39
Nela „Mała Reporterka” (seria) – 28
Makuszyński Kornel, Walentynowicz Marian „Przygody koziołka
Matołka” – 25
Maleszka Andrzej „Magiczne drzewo” – 23
Bednarek Justyna „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” – 22
Sienkiewicz Henryk „Sachem” - 22
Kasdepke Grzegorz „Detektyw Pozytywka” – 18
Pisarski Roman „O psie, który jeździł koleją” – 15
Sienkiewicz Henryk „Janko Muzykant” – 15
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” - 14
Pałasz Marcin „Elf i dom strachów” – 14
Tuwim Julian „Wiersze dla dzieci’ - 14
Pałasz Marcin „Elfie, gdzie jesteś?” -13
Piątkowska Renata „Co się stanie na leśnej
polanie, czyli wesołe przygody Gangu
Słodziaków” – 10
Brzechwa Jan „Brzechwa dzieciom” - 8
Centkiewicz Czesław „Anaruk chłopiec z
Grenlandii” – 8
Jurgielewiczowa Irena „Ten obcy” – 8
Tuwim Julian „Lokomotywa” – 8
Kasdepke Grzegorz „Kuba i Buba” – 7
Kosmowska Barbara „Niezłe ziółko” – 7
Kownacka Maria „Plastusiowy pamiętnik” –
7
Sapkowski Andrzej „Wiedźmin” (seria) – 7
Brzechwa Jan „Kaczka Dziwaczka” – 6
Kasdepke Grzegorz „Co to znaczy” – 6
Korczak Janusz „Kajtuś Czarodziej” – 6
Pałasz Marcin „Elf wszechmogący” - 6
Korczak Janusz „Król Maciuś I” – 5
Pałasz Marcin „Elf i pierwsza gwiazdka” – 5
Pałasz Marcin „Elf i skarb wuja Leona” – 5
Sienkiewicz Henryk „Potop” -5
Szczygielski Marcin „Za niebieskimi drzwiami” – 5
Żółtowska – Darska Yvette „Ronaldo” - 5
Kasdepke Grzegorz „Wielka księga detektywa Pozytywki” - 4
Konopnicka Maria „O sierotce Marysi i siedmiu krasnoludkach” - 4
Kosik Rafał „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” - 4
Makuszyński Kornel „Szatan z siódmej klasy” -4
Montgomery Lucy Maud „Ania z Zielonego Wzgórza” – 4
Pałasz Marcin „Marcelka i szkolne sprawy” – 4
Sienkiewicz Henryk „Krzyżacy” – 4
Brzechwa Jan „Wiersze” – 3
Cholewińska – Szkolik „Dziwny staruszek” – 3
Fidler Arkady „Dywizjon 303” - 3
Jaworczakowa Mira „Oto jest Kasia – 3
Kosmowska Barbara „Kolorowy szalik” - 3
Konopnicka Maria „Wiersze dla pokoleń” – 3
Maleszka Andrzej „Czerwone krzesło” – 3

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Mickiewicz Adam „Dziady” – 3
Miedzińska Ewa „Bolek i Lolek” – 3
Olech Joanna „Dynastia Miziołków” – 3
Pałasz Marcin „Straszyć nie jest łatwo” -3
Pałasz Marcin „Dasz radę Marcelko” – 3
Porazińska Janina „Pamiętnik Czarnego Noska” -3
Sienkiewicz Henryk „Ogniem i mieczem” - 3
Sienkiewicz Henryk „Pan Wołodyjowski” -3
Widzowska – Pasiak Agata „Koń na receptę” – 3
Witek Rafał „Mur” – 3
Witek Rafał „Psotnice podwórkowe” - 3
Zarębska Edyta „Zosia i fiołkowy kapelusz” -3
Żółtowska – Darska Yvette „Szczęsny. Chłopak, który odważył się
być bramkarzem’ - 3
Barska Ewa „Reksio. Wielka księga przygód” – 2
Beręsewicz Paweł „Tajemnica człowieka z blizną”-2
Centkiewicz Czesław „Zaczarowana zagroda” - 2
Cesarz Wojciech, Terechowicz Katarzyna „Pamiętnik grzecznego
psa”- 2
Cichoń Waldemar „Cukierku, ty łobuzie” – 2
Chotomska Wanda „Legendy polskie” -2
Duszyńska Julia „Cudaczek Wyśmiewaczek” -2
Frączek Agnieszka „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został
poetą” -2
Frączek Agnieszka „Rymowane dranie” - 2
Gawryluk Barbara „Czarna, Klifka i tajemnica z dna morza” - 2
Grabowski Jan „Puc, Bursztyn i goście” – 2
Kacprzyk Agnieszka „Polowanie na niebieskie migdały” – 2
Kamiński Aleksander „Kamienie na szaniec” – 2
75. Kasdepke Grzegorz „Horror!
czyli skąd się biorą dzieci” –
2
76. Kasdepke Grzegorz „Mity
dla dzieci” - 2
77. Kasdepke Grzegorz „Pokój
NIEgościnny” - 2
78. Kasdepke Grzegorz „Wielki
powrót Detektywa
Pozytywki” – 2
79. Kosmowska Barbara „Wielki
wybuch” – 2
80. Kozioł Marcin „Skrzynia
Władcy Piorunów” – 2
81. Krüger Maria „Karolcia” 2
82. Lem Stanisław „Bajki
robotów” -2
Mickiewicz Adam „Pani Twardowska i inne wiersze” – 4
Mielech Agnieszka „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn” -2
Morcinek Gustaw „Łysek z pokładu Idy” – 2
Nienacki Zbigniew „Pan Samochodzik” – 2
Nowak Ewa „Mecz o wszystko” -2
Nowak Ewa „Noga w szufladzie czyli historia szpiegowska” – 2
Nowak Ewa „Szarek” – 2
Orbitowski Łukasz „Nim przyjdą słonie” – 2
Pałasz Marcin „Chciałbym mieć psa, czyli jak wychować człowieka” 2
Pałasz Marcin „Licencja na zakochanie” - 2
Pałasz Marcin „Wakacje w wielkim mieście” -2
Papuzińska Joanna „Smok w powidłach- 2
Pawlak Roman „Biało – czerwone marzenia. Od rozbitego żyrandola
do finałów Euro” - 2
Porazińska Janina „Szewczyk Dratewka” – 2
Prus Bolesław „Katarynka” – 2
Szestak Agnieszka „Zaginął Tygrys” - 2
Stenka Barbara „Tata, gotuj kisiel!” -2
Widzowska – Pasiak Agata „Grzywą malowane” - 2

6

Kleks 1 (136)
Rok szkolny 2018/2019

We wrześniu w naszej szkole pojawił się „Gang
Słodziaków”.
Maskotki skradły serca młodszych, jak i starszych
uczniów. Jednak te pluszaki nie były pierwszymi
zabawkami, które zdobyły taką popularność. Przecież na
początku to Świeżaki zostały ulubionymi maskotkami
dzieci! Teraz nasuwa się pytanie: które przytulani są
bardziej lubiane przez milusińskich? Okazało się, że
większość maluchów woli… Słodziaki!
Cygrant

24 października odbyło się spotkanie ze strażakiem –
panem Błażejem Błajetem. Pan Błażej pracuje w OSP
Turek. Czytał on dzieciom z klasy I a i II b książkę pt.
,,Jak Wojtek został strażakiem”. Uczniowie mogli
przymierzyć prawdziwy strój noszony przez
strażaków, lecz na dzieci był on jednak TROCHĘ za
duży.
Po spotkaniu pan
Błażej otrzymał
podziękowanie za to, że poświęcił swój cenny czas,
aby przybyć na spotkanie z uczniami.
2 dni później do naszej biblioteki przybył pan
leśniczy, z Nadleśnictwa Turek, Radosław Szociński.
Przeczytał uczniom z klasy I b i II c, książkę pt. „Co
się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody
Gangu Słodziaków”.
Tak samo jak Pan Błajet, nasz gość otrzymał
miły podarunek od dzieci.
Kamil
K
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KRZYŻÓWKA
Dziennikarze o sobie
Przedstawiamy Wam, drodzy Czytelnicy nowy zespół
redakcyjny naszej szkolnej gazety „Kleks”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.Druga pod względem długości rzeka Polski.
2.Polscy pisarze pisali wiele … dla dzieci.
3.Dokąd wędrował Koziołek Matołek z bajki Kornela
Makuszyńskiego?
4.Imię obecnego prezydenta RP.
5.Pokonując zaborców Polska odniosła …
6.W polskich górach można zobaczyć piękną …
7.Dzieje Polski są zapisywane w …
8.Najbardziej znane, polskie miasto w górach.
Kamil
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagrodyniespodzianki rozwiąż krzyżówkę i przynieś do biblioteki
właściwą odpowiedź (na kartce podpisanej imieniem i
nazwiskiem). Termin zgłoszeń upływa 30 listopada.

Ułani w naszej szkole

Mam na imię Nina, ale moim pseudonimem jest
Cygrant – tak będę się podpisywać. Uwielbiam konie i
koty.
Jestem Kamil i lubię Fortnite, koty, serniki na zimno,
„Zaczarowaną zagrodę” i Harry’ego Potter’a.
Mam na imię Ilona, ale moim pseudonimem jest Ryśka.
Lubię koty, konie i książki.
Mam na imię Bartek, lubię uprawiać różne sporty,
kocham koty.
Cześć, mam na imię Olaf, lubię grać w gry i uwielbiam
wszystkie zwierzęta
Hej, mam na imię Zuzia, a moją pasją jest gotowanie : )

Zapraszamy do
biblioteki
szkolnej.
Czekają na Was
nowości

We wrześniu do nasze szkoły jak co roku przyjechali
ułani. Było ich sześcioro.
Gdy tylko pojawili się na placu przed szkołą, uczniowie
i nauczyciele zaśpiewali dla nich „Przybyli ułani pod okienko”.
Jeźdźcy odwdzięczyli się tym samym i wszyscy usłyszeliśmy
zabawną piosenkę o wojnie. Następnie jeden z ułanów
opowiedział nam o poszczególnych częściach ubioru i sprzętu
dla konia. Później wręczono im prezenty, a konie obdarowano
jabłkami i marchewkami.
Cygrant i Ryśka
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