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Rok szkolny 2008/2009 rozpoczął się 
mszą świętą w Kościele p.w. św. Mar-

cina w Kaczanowie. Uczniowie oraz 
nauczyciele modlili się za duszę śp. 
Dawida Rzeszotko —ucznia naszej 
szkoły. Następnie wszyscy udali się na 
dziedziniec placówki, gdzie odbyła się 
oficjalna część  uroczystości rozpoczę-
cia nowego roku szkolnego. Zebranych 
powitał pan dyrektor Zbigniew Przytar-
ski. Kilka ciepłych słów przekazał 
uczniom również przewodniczący rady 
Rodziców —pan Kazimierz Cieślak. 
Następnie klasy wraz z wychowawcami 
udały się do sal, by zapoznać się z 
planem zajęć. Wszystkim uczniom, 
nauczycielom, pracownikom szkoły i 
dyrekcji życzymy owocnej pracy, wy-
trwałości i pogody ducha! 

  

Po dwuletniej przerwie oddajemy do Wa-

szych rąk kolejny numer biuletynu informa-

cyjnego  „Co w szkole piszczy?”. Mamy na-

dzieję, że gazetka nadal będzie cieszyła się 

powodzeniem i każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Jeśli 

chcecie pochwalić się swoją twórczością literacką lub po-

siadacie ciekawe łamigłówki, rebusy lub krzyżówki, zapra-

szamy do współpracy! 

„Co w szkole piszczy?” -powrót! 

Rozpoczyna się kolejny rok nauki w 
naszej szkole! 

 

      
      wrzesień— październik 2008  

     

     wrzes ień—  paźdz iern ik 20 08  

Rozpoczęcie 
roku szkolnego 

1 

Wizyta biskupa 
w naszej szkole 

2 

Wybór Samo-
rządu Szkolne-
go 

2 

Rajd z okazji 90 
rocznicy wybu-
chu Powstania 
Wielkopolskiego 

2 

Wiadomości 
sportowe 

5 

Ankieta osobo-
wa, czyli poznaj 
swoich nauczy-
cieli 

7 

Zagadka z na-
grodą! 

7 

W tym 
numerze: 



 2 

We wrześniu mury naszej szkoły odwiedził 
Ksiądz Biskup Wojciech Polak. Gość został  
powitany na dziedzińcu szkoły przez dyrekcję, 
nauczycieli i uczniów. Następnie wszyscy udali 
się do świetlicy szkolnej, gdzie członkowie kół-
ka teatralnego „Mimoza” (pod kierunkiem pani 
Agnieszki Kozielskiej i pani Lidii Kozłowicz) 
przedstawili krótki program artystyczny, nawią-
zujący do hasła: „Jesteśmy uczniami  Chrystu-
sa”. Ksiądz Biskup skierował do zebranych 
ciepłe słowa i wszystkich pobłogosławił . Spo-
tkał się także z pracownikami szkoły i zapoznał 
się z  działalnością placówki.  Mamy nadzieję, 
że ta wizyta przyniesie duchowe owoce i pozo-
stanie w naszych sercach na długi czas. 

Andrzejak- nauczyciel historii w SSP Chwalibo-
gowo przybliżyła wszystkim postać gen. Gru-
dzielskiego i jego zasługi dla Ojczyzny. Po za-
kończeniu części oficjalnej przyszedł czas na 
odpoczynek i zabawę. W zorganizowanym kon-
kursie chętni uczniowie obu szkół popisywali 
się swoją wiedzą historyczną , przyrodniczą i 
krajoznawczą za co zostali wyróżnieni licznymi 
nagrodami. Zakończyliśmy nasz rajd z nadzieją 
na następne takie imprezy. Nad grupą 59 
uczniów obu szkół czuwały : Pani Kinga Mecler, 
Karolina Stachura, Izabela Kosmala, Lidia Ko-
złowicz i Maria Andrzejak. 

   Lidia Kozłowicz 

27 września liczna grupa uczniów naszej szkoły i 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogo-
wie  wyruszyła w siedmiokilometrową trasę rajdu z 
Nowej Wsi Królewskiej do Gozdowa. Impreza była 
częścią obchodów zbliżającej się 90 rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego oraz projektu edukacyjnego 
uświetniającego tę rocznicę. Naszym celem było 
uczczenie wielkiego bohatera tamtych dni gen. Kazi-
mierza Grudzielskiego, którego grobowiec znajduje 
się na placu kościelnym w Gozdowie. Pełni energii 
wyruszyliśmy w trasę. Sprzyjała nam pogoda, więc w 
dobrych humorach, szczęśliwie dotarliśmy na miej-
sce. W ciszy i skupieniu złożyliśmy wiązankę biało-
czerwonych kwiatów i zapaliliśmy znicze. Pani Maria 

Niezwykły Polak w naszej szkole! 

Samorząd Szkolny wy-
brany! 
15 września  w naszej szkole odbyły się wybory do 
Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2008/-
2009. Startowało w nich dwunastu kandydatów z 
klas IV — VI. Czworo uczniów z największą  liczbą  
głosów weszło w skład Samorządu Szkolnego. Na 
pierwszym zebraniu ustalono przydział funkcji. Prze-
wodniczącą została Katarzyna Bednarek z klasy VI 
a, zastępcą — Aleksandra Mosińska -klasa Va, 
sekretarzem — Daniel Olczak - klasa VI a, a skarb-
nikiem — Karolina Ludwiczak z klasy V a. 

    Izabela Kosmala 
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Rajd z okazji 90 rocznicy 
wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego 

Płk. K. Grudzielski ze swoim 

sztabem pod Radwankami 
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Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w akcji 
„Sprzątanie świata”. Uczniowie zaangażowali się w po-
rządkowanie terenu placówki i z ochotą pracowali pod 
opieką swoich wychowawców. To bardzo ważne, byśmy 
dbali nawet o najmniejszy kawałek ziemi, gdyż 

„ZIEMIA NIE NALEŻY DO CZŁOWIEKA, 

LECZ CZŁOWIEK NALEŻY DO ZIEMI”. 

 Z okazji Dnia  Chłopca odbyła się szkolna dyskote-
ka dla uczniów klas IV — VI. Wszyscy  świetnie ba-
wili się przy najnowszych hitach, mogli także wziąć 
udział  w konkursach tanecznych i wygrać nagrodę. 
Następna dyskoteka już wkrótce! 

 

Dyskoteka z okazji 
Dnia Chłopca 

Sprzątamy świat! 

  Zapraszamy do reklamy! 
      Biblioteka Publiczna w Kaczanowie 

               ogłasza 

   KONKURS NA PLAKAT LUB MAŁĄ FORMĘ LITERACKĄ 

                (hasło, wierszyk, aforyzm) 

                             ZACHĘCAJACE DO CZYTANIA 

Prace należy składać  w bibliotece do 15 listopada 2008 r. Na odwrocie  należy umieścić dane , 
nazwisko, wiek.  Prace zostaną ocenione w  trzech grupach wiekowych: I —do 13 lat, II—13—19 
lat, III — powyżej 19 . Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20 listopada  
2008 r.  

Wycieczka do lasu 

Dnia 25 września 2008 r. odbyła się wycieczka do lasu Dębina we Wrześni dzieci z klas 0a i 0b z 
wychowawczyniami p. Maria Kostuch i p. Mirosławą Figas. Dzieci dowiedziały się, gdzie znajduje 
się leśniczówka, zapoznały się z pracą leśniczego, rozpoznawały naturalne okazy drzew liścia-

stych, iglastych i ich owoców, grzybów, krzewów i roślin 
leśnych. Dotarły również do paśnika. Na leśnej polance 
dzieci zjadły śniadanie, by posilić się przed dalszą dro-
gą. Udało się im zebrać sporo materiału przyrodnicze-
go, który przywiozły do szkoły. Wycieczka była bardzo 
udana i dostarczyła dzieciom niezapomnianych wrażeń.   

                     
                                  Mirosława Figas 
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Dnia 13 października 2008 r. w naszej szkole odbyła się 
akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Najpierw członkowie 
kółka teatralnego złożyli  podziękowanie za całoroczne na-
uczanie, a potem wszyscy nauczyciele dostali kwiaty. Cały 
występ uświetniły piosenki, wiersze oraz pokazana humory-
stycznie lekcja. Po uroczystości Pan Dyrektor powiedział 
kilka słów o tym, jaki trud i poświęcenie wkładają pedago-
dzy w kształtowaniu naszych serc i umysłów. Następnie 
wszyscy rozeszli się do klas. 

    Daniel Olczak 

Uczniowie klas I — VI uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym 
opisującym historię Rysia, który w tragiczny sposób stracił  życie . 
Jego losy nauczyły nas,  jak  postępować w danych momentach 
naszego życia. Picie alkoholu, palenie papierosów i chodzenie na 
wagary nie przynosi żadnych korzyści. Powinniśmy pamiętać , że 
szkoła jest bardzo ważna  i musimy wybierać  to, co dla nas do-
bre. Rysiek otrzymał jeszcze jedną szansę i mógł zacząć  życie na 
nowo. My nie mamy takiej możliwości, więc  powinniśmy szano-
wać siebie i innych.  

    Weronika Szkudlarek 
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„Jeżeli są na tym świecie święci, to u nas w 
szkole jest ich bardzo wiele, a nazywają się 
nauczyciele!” 

Historia pewnego Rysia…  

16 października w holu szkoły odbył się apel z okazji 30 –
lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża. Usłyszeliśmy 
krótki życiorys Jana Pawła II przeplatany humorystyczny-
mi anegdotami oraz ulubioną pieśń papieża— „Barkę”, 
którą pięknie zaśpiewała Kasia Bednarek. Ten bardzo 
udany występ przygotowała pani Agnieszka Kozielska i 
pan Grzegorz Jóźwiak wraz z członkami kółka teatralne-
go.  

  Aleksandra Andrzejewska 
  Weronika Gałęzka 
  Roksana Szewczyk 
  Dominika Chojnacka 

30 rocznica wyboru Karola 

Wojtyły na papieża 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co 

posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, 

co ma, lecz przez to, czym dzieli się z 

innymi.”  (Jan Paweł II)  
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Hubert Hampel nie ustaje w poprawianiu rekordu szkoły w skoku wzwyż. W czerwcu tego 
roku na Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych przeskoczył aż dwukrotnie stary, sze-
ścioletni rekord Radosława Pogłodzińskiego (145 cm), pokonując poprzeczkę zawieszoną na 150 
i 152 cm. We wrześniu na jednych z czwartkowych zawodów „pofrunął” na wysokości 155 cm, a 
kilka dni później w Poznaniu, podczas Wielkopolskiej Ligii Młodzików  zaliczył 160 cm. Czy wiosną 
czekają  nas jeszcze „wyższe loty” Huberta?  

SPORT  
Redaguje: Krzysztof Regulski 
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Wysokie loty Huberta! 

Pasowanie na ucznia 

Jak co roku w październiku odbyło się 
pasowanie na uczniów młodych adeptów edukacji 
SSP w Kaczanowie. Pan Dyrektor Zbigniew Przy-
tarski wielkim ołówkiem mianował pierwszoklasi-
stów na uczniów naszej szkoły. Tę ważną uroczy-
stość uświetniły występy jej głównych bohaterów 
oraz spotkanie z panem policjantem. 
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Lekkoatleci w dobrej formie 

1 października odbyły się Mistrzostwa Szkoły 
w Biegach Przełajowych kl IV – VI. Dziewczęta miały 
do pokonania dystans 600 m, a chłopcy 800 m. W 
zawodach brali udział zwycięzcy eliminacji klasowych. 
Startowało 30 zawodników. Czołowe miejsca zajęli:  

Dziewczęta 
Patrycja Stachnik Kl. VI b 

Marita Matuszak  KL. VI a 

Józefina Dominik Kl. VI b 

Chłopcy 
Hubert Hampel  Kl. VI a 

Marcin Kasznia  Kl. VI b     

Kacper Łabędzki  Kl. IV b 

Klasyfikacja drużynowa 
I. KL. VI b  29 pkt. 

II. KL. VI a  25 

III.KL. V a  11 

IV. KL.IV b  10 

V. KL. V b  5 

VI. KL. IV b  3 

W jesiennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych wzięła udział kilkunastoosobowa grupa 
lekkoatletów z naszej szkoły. Dobre starty w czterech mityngach zaliczyła większość zawodników. 
Największym dorobkiem punktowym może pochwalić się Hubert Hampel, który wiedzie prym zarówno na 
skoczni wzwyż (155 cm) jak i na bieżni (60 m - 8,31s). W pierwszej trójce w swych konkurencjach uplasowali 
się także: Wiktoria Szelągiewicz i Eryk Hampel (skok wzwyż i 60 m), Patrycja i Weronika Stachnik (300 
m), Marita Matuszak (skok wzwyż i 600 m), Żaneta Dobrowolska, Patryk Pawlak, Bartosz Gryczka, 
Wiktoria Głowska, Piotr Śniegocki, Mateusz Cofałka (skok wzwyż). Do przyszłorocznych zawodów co 
prawda jeszcze daleko, ale zawodnicy nie spoczną na laurach. Przed nimi pracowita zima: treningi na 
zajęciach SKS i starty w halowych mityngach. 

Wielkie jesienne bieganie 
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Udany debiut 

5 października we Wrześni TKKF „Sokół” 
zorganizował XIII Osiedlowy Bieg Wrześnian.  W 
zawodach wzięła udział spora grupa zawodników, 
wśród których jak co roku nie zabrakło uczniów 
naszej szkoły. Tym razem reprezentantami SSP 
Kaczanowo byli uczniowie z klas I – III. Dla więk-
szości z nich był to debiut w tak dużej, sportowej 
imprezie. Okazało się, że całkiem udany! Najmłod-
si biegacze pokazali się z jak najlepszej strony i 
zajmując czołowe miejsca w swych kategoriach 
wiekowych udowodnili, że ich szkoła sportem żyje. 
Uczniowie klasy Ia, podopieczni p. Agnieszki No-
wak, nie mieli sobie równych w biegu na 300 m 
zajmując trzy pierwsze miejsca w następującej 
kolejności: Piotr Zaparty, Stanisław Klamecki - 
Cichy, Dawid Waszak. Udany start zaliczyły także 
uczennice p. Emilii Wieczorek, dziewczęta z klasy 
III a: Weronika Wojciechowska zajęła II, a Laura 
Juszczak III miejsce na dystansie 300 m. Laureaci 
odebrali nagrody z rąk p. posła Tadeusza Toma-
szewskiego oraz burmistrza Waldemara Grześ-
kowiaka. 
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Każda z dziewcząt: Zosia, Marysia, Julia i Ada hoduje w domu jedno  zwie-
rzątko spośród  następujących: kot, papużka, kanarek, wąż boa. Jakie 
zwierzątko hoduje każda z dziewcząt, jeśli wiadomo, że: Marysia nie lubi 
ptaków, Julia nie hoduje kanarka, Zosia ma zwierzątko o największej licz-
bie nóg. Wiadomo również, że każda z dziewcząt ma inne zwierzątko. 

ROZWIĄZANIE WRAZ Z TWOIM IMIENIEM, NAZWISKIEM ORAZ KLASĄ 
ZAPISZ NA KARTCE I PRZEKAŻ REDAKTOROM TEJ GAZETKI. ZAPRA-
SZAMY! 

Rozwiąż zagadkę! Nagroda czeka! 

 
      

1. IMIĘ I NAZWISKO: 
  

Elżbieta Grześkowiak 

2. 
  

ZNAK ZODIAKU: 
  

Baran 

3. 
  

MOJE HOBBY: 
  

Kolekcjonuję płyty, mam nawet kilka 
albumów znanych zespołów  i  piosenka-
rzy. 

4. 
  

ULUBIONE:   
  

ZWIERZĘ: Pies 
  

KOLOR: Brąz 
  

JEDZENIE: Ostre 
  

FILM/SERIAL: Lubię filmy obyczajowe. 
  

5. 
  

NAJCZĘŚCIEJ SŁU-
CHAM: 

Muzyka klasyczna 
Muzyka lat 80 - tych 

6. 
  

WYMARZONA PO-
DRÓŻ: 

Egipt 

7. 
  

NAUCZYCIEL, KTÓRE-
GO NIGDY NIE ZAPO-
MNĘ: 

Wszystkich nauczycieli wspominam bar-
dzo serdecznie, zwłaszcza tych ze szko-
ły podstawowej, bo to właśnie dzięki nim 
nauczyłam się tego trudnego rzemiosła, 
jakim jest zawód nauczyciela. 

8. 
  

W SWOJEJ PRACY 
LUBIĘ NAJBARDZIEJ: 
  

Lubię, kiedy widzę u swoich uczniów 
uśmiech, radość, zadowolenie. 

9. 
  

GDYBYM ZNÓW BYŁ(A) 
UCZNIEM 
(UCZENNICĄ): 
  

Zawsze byłam dobrą,  posłuszną uczen-
nicą, lubiłam chodzić  do szkoły. Odnosi-
łam w niej pierwsze sukcesy, dlatego 
pewnie byłabym tą sama dziewczynką. 

10. 
  

MYŚLĘ, ŻE W NASZEJ 
SZKOLE … : 
  

Jest super, brakuje nam tylko sali gimna-
stycznej. Myślę, że nie jest to tylko moje 
marzenie, ale wszystkich uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli. 

Ankieta osobowa, czyli poznaj swoich nauczycieli ;-) 
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