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Międzyszkolny Konkurs Językowy 

Matematyczne potyczki  

Numer 5. maj — czerwiec 2009  

        DDDDnia 11 maja 2009 r. dziewięcioro uczniów naszej szkoły wytężało swoje językowe umysły, biorąc udział w Finale Mię-
dzyszkolnego Konkursu Językowego. Konkurencja była bardzo duża. Chociaż nikomu nie udało się zająć czołowych miejsc, wszy-
scy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami. Angielską drużynę językową tworzyli: Marcin Bosacki, Patrycja Tomczyk, Zofia Marcin Bosacki, Patrycja Tomczyk, Zofia Marcin Bosacki, Patrycja Tomczyk, Zofia Marcin Bosacki, Patrycja Tomczyk, Zofia 
Szelągiewicz Szelągiewicz Szelągiewicz Szelągiewicz z kl. III oraz Wojciech Młyńczak, Karolina Ludwiczak, Wiktoria Szelagiewicz Wojciech Młyńczak, Karolina Ludwiczak, Wiktoria Szelagiewicz Wojciech Młyńczak, Karolina Ludwiczak, Wiktoria Szelagiewicz Wojciech Młyńczak, Karolina Ludwiczak, Wiktoria Szelagiewicz i Aleksandra Mosińska Aleksandra Mosińska Aleksandra Mosińska Aleksandra Mosińska z kl. V a. Nie-
miecką drużynę reprezentowało dwóch uczniów: Daniel Olczak Daniel Olczak Daniel Olczak Daniel Olczak i Albert Nowicki Albert Nowicki Albert Nowicki Albert Nowicki.  Mimo porażki liczymy na sukcesy w przyszłym 
roku :) Szanse są bardzo duże.  
        Karolina StachuraKarolina StachuraKarolina StachuraKarolina Stachura 

W tym numerze: 

Sukces na Talentach Gminnych 2 

Dzień Mamy 3 

Dyskoteka w „Trójce” 4 

Wiadomości sportowe 6 

Krzyżówka z nagrodami 7 

Wywiady 8 

Jakim jesteś kolonistą? - test 9 

  DDDDnia 4 marca 2009 r. odbył się szkolny etap Powiatowego Konkursu Mate-
matycznego dla uczniów klas V i VI.  
I miejsce zajął Szymon Domżalski Szymon Domżalski Szymon Domżalski Szymon Domżalski kl. VI a 
II miejsce — Adrian Walkowiak Adrian Walkowiak Adrian Walkowiak Adrian Walkowiak kl. VI a 
III miejsce — Albert Nowicki Albert Nowicki Albert Nowicki Albert Nowicki kl. VI b 
Szymon Domżalski Szymon Domżalski Szymon Domżalski Szymon Domżalski  zajął I miejsce w Finale Powiatowego Konkursu Matematyczne-
go, który odbył się 24 kwietnia w SSP nr 1 we Wrześni. 
 
 19191919 marca w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny Kangur i Kan-
gurek.  W Kangurku wynik bardzo dobry uzyskał Wiktor Fogt Wiktor Fogt Wiktor Fogt Wiktor Fogt z kl. II b. 
W Kangurze wyróżnienie otrzymali : 
-Szymon DomżalskiSzymon DomżalskiSzymon DomżalskiSzymon Domżalski kl. VI a, 
-Wojciech Młyńczak  Wojciech Młyńczak  Wojciech Młyńczak  Wojciech Młyńczak  kl. Va, 
-Aleksandra Mosińska Aleksandra Mosińska Aleksandra Mosińska Aleksandra Mosińska kl. V a, 
-Eryk Kosmala Eryk Kosmala Eryk Kosmala Eryk Kosmala kl. IV a. 
 
 DDDDnia 2 marca odbył się szkolny etap Gminnego Konkursu Matematyczne-
go „Mistrz Rachunków”. Oto wyniki: 
I miejsce — Wojciech MłyńczakWojciech MłyńczakWojciech MłyńczakWojciech Młyńczak kl. V a, 
II miejsce — Adrian Walkowiak Adrian Walkowiak Adrian Walkowiak Adrian Walkowiak kl. VI a, 
III miejsce — Szymon Domżalski Szymon Domżalski Szymon Domżalski Szymon Domżalski kl. VI a. 
Wojciech Młyńczak Wojciech Młyńczak Wojciech Młyńczak Wojciech Młyńczak zajął I miejsce w Finale Gminnego Konkursu Matematycznego, 
który odbył się w kwietniu  w SSP nr 2 we Wrześni. 
      Izabela KosmalaIzabela KosmalaIzabela KosmalaIzabela Kosmala    
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 DDDDnia 28 kwietnia 2009 r. odbyły się recytatorskie i teatralne Talenty Gminne. Do 
rywalizacji przystapiło wiele szkół. Nasi recytatorzy  zdobyli  dwie nagrody : II miejsce zajął 
Daniel Olczak  Daniel Olczak  Daniel Olczak  Daniel Olczak  z utworem „Golono, strzyżono”, a III miejsce — Katarzyna BednarekKatarzyna BednarekKatarzyna BednarekKatarzyna Bednarek, która 
przedstawiła wiersz „Pchła Szachrajka”- oboje z klasy VI a. Niestety za przedstawienia nie 
były przyznawane miejsca. Jury stwierdziło, że poziom był bardzo wysoki i dlatego nagrodziło 
wszystkie grupy teatralne. Opiekę nad zespołem artystycznym  z naszej szkoły sprawowała 
jak zawsze pani Agnieszka KozielskaAgnieszka KozielskaAgnieszka KozielskaAgnieszka Kozielska. 
      Daniel OlczakDaniel OlczakDaniel OlczakDaniel Olczak 

 27272727 maja we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono nagrody zwycięzcom tego-
rocznych konkursów matematycznych. Uroczystość uświetniły  występy artystyczne uczniów z różnych szkół.   
          Eryk KosmalaEryk KosmalaEryk KosmalaEryk Kosmala     

Mistrz Ortografii pisać potrafi! 

Nagrody dla matematycznych geniuszy  

        30 30 30 30 kwietnia 2009 r. w naszej szkole odbył się  Szkolny Konkurs Ortograficzny 
„Mistrz Ortografii”.  Uczestników było wielu, co ucieszyło panie polonistki. W jury zasiadły pa-
nie: wicedyrektor Elżbieta Grześkowiak, Alicja Kwaśna, Iwona Kaźmierczak Elżbieta Grześkowiak, Alicja Kwaśna, Iwona Kaźmierczak Elżbieta Grześkowiak, Alicja Kwaśna, Iwona Kaźmierczak Elżbieta Grześkowiak, Alicja Kwaśna, Iwona Kaźmierczak i Agnieszka Koziel-Agnieszka Koziel-Agnieszka Koziel-Agnieszka Koziel-
ska.  ska.  ska.  ska.  Tekst dyktanda był długi i trudny, gdyż nie tak łatwo zostać Mistrzem Ortografii. Zasłużo-
ny tytuł otrzymała Karolina Ludwiczak Karolina Ludwiczak Karolina Ludwiczak Karolina Ludwiczak z klasy V a, pozostałymi finalistami zostali: Szymon Szymon Szymon Szymon 
Domzalski Domzalski Domzalski Domzalski z klasy VI a i Wojciech Młyńczak Wojciech Młyńczak Wojciech Młyńczak Wojciech Młyńczak z klasy Va. Gratulujemy! 
      Aleksandra MosińskaAleksandra MosińskaAleksandra MosińskaAleksandra Mosińska    

Sukces na Talentach Gminnych  

      

maj — czerwiec 2009  

Święto Konstytucji 3 Maja 

 Z Z Z Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole odbyła się akademia przygotowana przez kółko te-
atralne „Mimoza”. Uczniowie recytowali okolicznościowe wiersze, przeplatając je uroczystymi pieśniami.  Po zakończonej aka-
demii kółko teatralne otrzymało gromkie brawa.  
        Weronika SzkudlarekWeronika SzkudlarekWeronika SzkudlarekWeronika Szkudlarek 

 WWWW kwietniu nasz szkolny zespół taneczny Dansend Dansend Dansend Dansend pod opieką pani Mirosławy Figas Mirosławy Figas Mirosławy Figas Mirosławy Figas pojechał do 
WOK—u na talenty Taneczne 2009. Kategorii oraz grup tanecznych było bardzo dużo. Dansend zaprezento-
wał się przy muzyce hip— hop i zajął pierwsze miejsce! Nagrodą był magnetofon.  Członkowie zespołu  wrócili 
do szkoły bardzo zadowoleni.    
                            Karolina LudwiczakKarolina LudwiczakKarolina LudwiczakKarolina Ludwiczak 
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    DDDDnia 13 maja 2009 r. odbył się koncert dla klas 0—VI. Dotyczył on ataku Dźwiękożera, który zepsuł 
wszystkie zaczarowane przedmioty towarzyszące nam podczas innych spotkań. Aby wybawić muzykę z władzy 
tego okrutnego potwora, musieliśmy wykonać pięć zadań i zaśpiewać piosenkę Elma.  
W czerwcu odbył się ostatni koncert w tym roku, podczas którego bawiliśmy się na balu u Królowej Polihymnii.  
         Agata SawaAgata SawaAgata SawaAgata Sawa 

         
    IIIImpreza    „Spotkanie z mlekiem” odbyła się 18 maja i wzięły w niej udział klasy V i VI wraz 
z wychowawcami. Organizatorkami zabawy były panie Kinga Mecler Kinga Mecler Kinga Mecler Kinga Mecler i Karolina Stachura Karolina Stachura Karolina Stachura Karolina Stachura przy 
współpracy z mleczarnią we Wrześni. Najpierw wszyscy zaśpiewali piosenkę „Mruczą krowy, mru-
czą”. Potem zostali nagrodzeni zwycięzcy konkursu  plastycznego i na hasło (zwycięskie hasło 
widnieje w tytule tego artykułu, a jego autorem jest Adrian Walkowiak Adrian Walkowiak Adrian Walkowiak Adrian Walkowiak z klasy VI a). Kolejnym punk-
tem spotkania była prezentacja 
multimedialna pana Marka Dyby
(przedstawiciela mleczarni we 
Wrześni) na temat wartości odżyw-
czych i zdrowotnych mleka i produk-
tów mlecznych. Potem przyszła 
kolej na klasy, które okrzykami i 
transparentami przekonywały o 
pozytywnym wpływie mleka na nasz 
organizm. Uczniowie VI a pod czuj-

nym okiem pani Agnieszki Kozielskiej Agnieszki Kozielskiej Agnieszki Kozielskiej Agnieszki Kozielskiej przedstawili kabarecik  zwią-
zany z tematem spotkania. Następnie wybrane wcześniej trzyoso-
bowe drużyny z każdej klasy wzięły udział w turniejach: kanapko-
wym, koktajlowym i „Mlekonerach”. Wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni upominkami. Impreza zakończyła się piosenką i degu-
stacją wyrobów mlecznych.     
                Iwona KaźmierczakIwona KaźmierczakIwona KaźmierczakIwona Kaźmierczak 

Dzień Dziecka w rytmie disco! 

Pij mleko, będziesz EKO! 

        W W W W dyskotece „Trójka” uczniowie naszej szko-
ły świętowali Dzień Dziecka. Wszyscy bawili się przy 
starych i nowych hitach, które wybrzmiewały ze skom-
plikowanego sprzętu didżeja. Uczniowie skakali, śpie-
wali i tańczyli, nawet panie nauczycielki dołączyły do 
zabawy.  Uczestnicy imprezy otrzymali pyszne lody i 
soki. To była niezapomniana zabawa!  
                              Iwona KaźmierczakIwona KaźmierczakIwona KaźmierczakIwona Kaźmierczak 
               Dominika ChojnackaDominika ChojnackaDominika ChojnackaDominika Chojnacka        

Koncert dla klas 0 — IV 

      

maj — czerwiec 2009  

Nie ma jak u Mamy ... 

 
 26262626 maja 2009 r. w świetlicy szkolnej w Kaczanowie odbyła się akademia z okazji Dnia Matki. W 
uroczystości  wzięli udział: Pan Dyrektor Zbigniew PrzytarskiZbigniew PrzytarskiZbigniew PrzytarskiZbigniew Przytarski, uczniowie klas 0—III wraz z wychowawcami oraz 
najważniejsze osoby podczas tego spotkania — Mamy. Część artystyczna akademii została przygotowana i 
przedstawiona przez dzieci, które pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Każda z mam otrzymała 

drobny upominek wykonany przez swoja pociechę. Mamy były bardzo wzruszone, uśmiechały  się przez łzy, mocno tuląc małych 
artystów.   
                                        Greta KołodzińskaGreta KołodzińskaGreta KołodzińskaGreta Kołodzińska    

Taneczne szaleństwo! 

Kucharze w akcji! 
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    DDDDnia 15 maja 2009 r. uczniowie klasy IV b wyjechali na 
wycieczkę rowerową do Żydowa. Opiekunami były panie: Jolanta Jolanta Jolanta Jolanta 
Gizelska Gizelska Gizelska Gizelska i Alicja KwaśnaAlicja KwaśnaAlicja KwaśnaAlicja Kwaśna. W kuźni, w Żydowie dzieci poznały narzę-
dzia pracy kowala, posłuchały gwary i obejrzały zbiory bryczek. 

Czas płynął bardzo szybko, uczniowie uczestniczyli w wielu zabawach: bieg w workach, bieg na nartach, przeciąganie liny. Na 
koniec wszyscy uczestnicy wycieczki usmażyli kiełbaski na ognisku i wrócili zadowoleni, choć trochę zmęczeni do domu. 

          jgjgjgjg    

      

maj — czerwiec 2009  

Wycieczka do Punktu 
Recyklingu Samochodów 

  
 DDDDnia 19.05.2009 r.  uczniowie kl. II b i III b z 
wychowawczyniami p. Mirosławą Czyż Mirosławą Czyż Mirosławą Czyż Mirosławą Czyż i p. Dorotą Zgorzelak Dorotą Zgorzelak Dorotą Zgorzelak Dorotą Zgorzelak 
pojechali do Punktu Recyklingu Samochodów do firmy 
NOW- POL państwa Nowaków w Bierzglinku. Dzieci zoba-
czyły jak odbywa się kasacja samochodów. Poszerzyły swo-
ją wiedzę dotyczącą recyklingu w ramach projektu  " Z eko-
logią na ty".  Uczniowie dostali również upominki od właści-
cieli oraz słodki poczęstunek. Na koniec zostało zrobione 
zdjęcie przy 40- letnim, sprawnym jeszcze samochodzie 
straży pożarnej.   
  Mirosława Czyż, Dorota ZgorzelakMirosława Czyż, Dorota ZgorzelakMirosława Czyż, Dorota ZgorzelakMirosława Czyż, Dorota Zgorzelak  

Rowerem do Żydowa 

Spotkanie z Białą Damą 
 i Arkadym Fiedlerem 

    28 28 28 28 maja odbyła się wycieczka klas V do Kórni-
ka, Puszczykowa i Poznania. Opiekunami uczestników 
były panie: Iwona KaźmierczakIwona KaźmierczakIwona KaźmierczakIwona Kaźmierczak, Izabela Kosmala Izabela Kosmala Izabela Kosmala Izabela Kosmala i Lidia Lidia Lidia Lidia 
KozłowiczKozłowiczKozłowiczKozłowicz. O godzinie 8.30. przed szkołą odbyła się 
zbiórka, po której autokar wraz z uczniami ruszył w dro-
gę. Najpierw zwiedzano zamek w Kórniku, gdzie pani 
przewodnik przedstawiła jego historię oraz opowiedziała 
o Białej Damie. Następnie pojechano do Puszczykowa. 
Tam uczniowie weszli na replikę legendarnego statku 
Kolumba „Santa Maria”. Zwiedzili także Muzeum im. 
Arkadego Fiedlera, po którym oprowadzał uczestników 
wnuk pisarza. Następnie wszyscy weszli do piramidy,  
gdzie każda z jej ścian miała odmienny wpływ na czło-
wieka. Z Puszczykowa autokar wyruszył do Poznania do 

Galerii Malta. Tam uczniowie zjedli posiłek i odpoczęli. Później uczestnicy wycieczki pojechali kolejka wąskotorową, zwiedzając w 
ten sposób Maltę. Po półgodzinnej jeździe trzeba było wsiąść do autokaru i wrócić do domu. W drodze powrotnej wszyscy świetnie 
się bawili i śpiewali m. in. „Hej sokoły”. Ta wycieczka była bardzo udana. 
        Karolina LudwiczakKarolina LudwiczakKarolina LudwiczakKarolina Ludwiczak    
                                Aleksandra MosińskaAleksandra MosińskaAleksandra MosińskaAleksandra Mosińska    
                                Roksana SzewczykRoksana SzewczykRoksana SzewczykRoksana Szewczyk    

W Muzeum Arkadego Fiedlera 

Punkt Recyklingu Samochodów to ciekawe miejsce 
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maj — czerwiec 2009  

Szóstoklasiści w Karpaczu 
 i Pradze 

  
 KKKKlasy VI  wybrały się na trzydniową wyciecz-
kę do Karpacza i Pragi. Opiekunkami uczestników 
były panie: Lidia Kozłowicz, Iwona Kaźmierczak Lidia Kozłowicz, Iwona Kaźmierczak Lidia Kozłowicz, Iwona Kaźmierczak Lidia Kozłowicz, Iwona Kaźmierczak i Miro-Miro-Miro-Miro-
sława Czyż.sława Czyż.sława Czyż.sława Czyż. Pierwszego dnia, tj. 4 czerwca, uczniowie 
zwiedzili Sztolnie w Kowarach — podziemną trasę 
turystyczną, odkryli różne skarby i poznali związane z 
nimi niezwykłe historie. Kolejnym punktem wycieczki 
był pobyt w Western City w Karpaczu, w którym czeka-
ły niesamowite atrakcje: inscenizacja napadu na 
bank, przejazd bryczką, wdrapanie się na pal, złapa-
nie byka na lasso, a nawet rodeo! Wieczorem wy-
cieczka zakwaterowała się w ośrodku wypoczynko-
wym „Piast”.  
 Drugiego dnia uczestnicy wyruszyli w cztero-

godzinną podróż do przepięknej Pragi. Tam również czekały nieza-
pomniane atrakcje: zwiedzanie neogotyckiego kościoła św. Wita (budowano go 600 lat!), obejrzenie uroczystej zmiany 
warty, Most Karola oraz zegar Orloj. O godzinie 21.00 uczestnicy powrócili do miejsca noclegu.  
    6 czerwca, czyli ostatniego dnia wycieczki, 
uczniowie wspięli się na górę Chojnik o wysokości 627 m. 
n. p. m. Tam zwiedzili romantyczne ruiny zamczyska znisz-
czonego kiedyś przez pożar i weszli na wieżę, z której po-
dobno rzucił się zakochany paź. W drodze powrotnej do 
domu uczestnicy obejrzeli także zamek w Bolkowie i znaj-
dujące się w nim Muzeum Regionalne.  
 Wycieczka obfitowała w niezapomniane wraże-
nia, a poznane miejsca na długo pozostaną w pamięci 
szóstoklasistów.  
  Eryk KosmalaEryk KosmalaEryk KosmalaEryk Kosmala    
        Iwona KaźmierczakIwona KaźmierczakIwona KaźmierczakIwona Kaźmierczak    

Lasso w ręku kowboja :) 

Piękne uliczki Pragi 

Spotkanie z wiatrakami  

8 8 8 8 czerwca klasy czwarte pod opieką pań: Jolanty Gizelskiej Jolanty Gizelskiej Jolanty Gizelskiej Jolanty Gizelskiej i Alicji  Alicji  Alicji  Alicji 
KwaśnejKwaśnejKwaśnejKwaśnej wybrały się na pole państwa Pasternaków w Kaczanowie, by tam 
podziwiać piękne wiatraki. O budowlach, których wysokość sięga 80 metrów,  
opowiedziała uczniom pani Monika Pasternak.   

    Justyna PasternakJustyna PasternakJustyna PasternakJustyna Pasternak    
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    WWWW ostatnią niedzielę kwietnia rozegrany został piąty, ostatni 
już, turniej tenisa stołowego o Grand Prix Wrześni 2008/2009. W gro-
nie pingpongistów z największym dorobkiem punktowym znaleźli się 
nasi reprezentanci. Szymon GryczkaSzymon GryczkaSzymon GryczkaSzymon Gryczka sklasyfikowany został na II,  a Wik-Wik-Wik-Wik-
toria Szelągiewicztoria Szelągiewicztoria Szelągiewicztoria Szelągiewicz na III miejscu. 

Redaguje: Krzysztof Regulski 

      

       maj — czerwiec 2009  

Tenisowy finałTenisowy finałTenisowy finałTenisowy finał    

Oliwia Głowska nad „jedynką” 

Szymon Gryczka w trakcie dekoracji 

Grad medaliGrad medaliGrad medaliGrad medali    

Wybiegane trofeaWybiegane trofeaWybiegane trofeaWybiegane trofea    

UUUUdany start zaliczyli lekkoatleci SSP Kaczanowo w 
mityngu otwierającym XXVI Bieg Kosyniera we Wrześni. Na 
najwyższym stopniu podium stanęli: Oliwia GłowskaOliwia GłowskaOliwia GłowskaOliwia Głowska (350m) 
i Hubert HampelHubert HampelHubert HampelHubert Hampel (500m), Patrycja StachnikPatrycja StachnikPatrycja StachnikPatrycja Stachnik zdobyła medal 
srebrny (500m), a Weronika Wojciechowska Weronika Wojciechowska Weronika Wojciechowska Weronika Wojciechowska ---- brązowy 
(350m). W klasyfikacji drużynowej nasza szkoła uplasowała 
się na III miejscu. 

TTTTradycji stało się zadość! Po 
raz kolejny dowiedliśmy, że SSP Kacza-
nowo sportem stoi. Z zakończonej kolej-
nej edycji Czwartków Lekkoatletycznych 
przywieźliśmy „worek” medali i kilka 
awansów do Finału Wojewódzkiego. Zło-
te krążki zdobyli: Hubert HampelHubert HampelHubert HampelHubert Hampel (skok 
wzwyż i 60 m), Paweł Filipowski, Wiktoria Paweł Filipowski, Wiktoria Paweł Filipowski, Wiktoria Paweł Filipowski, Wiktoria 
Szelągiewicz Szelągiewicz Szelągiewicz Szelągiewicz i Eryk HampelEryk HampelEryk HampelEryk Hampel (skok wzwyż), 
Patrycja Patrycja Patrycja Patrycja i Weronika StachnikWeronika StachnikWeronika StachnikWeronika Stachnik (300m). Po 
srebro sięgnęli: Eryk Hampel Eryk Hampel Eryk Hampel Eryk Hampel i Wiktoria Wiktoria Wiktoria Wiktoria 
Szelągiewicz Szelągiewicz Szelągiewicz Szelągiewicz (60m), Patryk PawlakPatryk PawlakPatryk PawlakPatryk Pawlak, Szy-Szy-Szy-Szy-
mon Gryczkamon Gryczkamon Gryczkamon Gryczka, Aleksandra AndrzejewskaAleksandra AndrzejewskaAleksandra AndrzejewskaAleksandra Andrzejewska, 
Mateusz Cofałka, Żaneta DobrowolskaMateusz Cofałka, Żaneta DobrowolskaMateusz Cofałka, Żaneta DobrowolskaMateusz Cofałka, Żaneta Dobrowolska 
(skok wzwyż), KacperKacperKacperKacper Łabędzki Łabędzki Łabędzki Łabędzki i Bartosz  Bartosz  Bartosz  Bartosz 
Zaparty Zaparty Zaparty Zaparty (1000m), Szymon DomżalskiSzymon DomżalskiSzymon DomżalskiSzymon Domżalski 
(300m), Marita MatuszakMarita MatuszakMarita MatuszakMarita Matuszak (600m). Brą-
zowe trofea otrzymali: Szymon Gryczka Szymon Gryczka Szymon Gryczka Szymon Gryczka i 
Ernest HampelErnest HampelErnest HampelErnest Hampel (1000m), Piotr ŚniegockiPiotr ŚniegockiPiotr ŚniegockiPiotr Śniegocki,    
Marita Matuszak Marita Matuszak Marita Matuszak Marita Matuszak i Szymon Domżalski Szymon Domżalski Szymon Domżalski Szymon Domżalski 
(skok wzwyż). 

Lekkoatleci z trofeami 
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4 4 4 4 czerwca wyselekcjonowana 
grupa młodych, wrzesińskich lekkoatletów 
startowała w Finale Wojewódzkim Czwart-
ków Lekkoatletycznych w Poznaniu. Uzy-
skanie wyśmienitego rezultatu  i oczywiście 
obecność na podium było gwarancją startu 
w Finale Ogólnopolskim w Warszawie. Każ-
dy z zawodników po cichu marzył, by zna-
leźć się  w gronie medalistów. Okazało się, 
że tartanowa bieżnia i magia stadionu KS 
Olimpia czyni cuda! Wrześnianie aż 14- 
krotnie stawali „na pudle”, a wśród nich 
zawodnicy SSP Kaczanowo: Hubert Ham-Hubert Ham-Hubert Ham-Hubert Ham-
pelpelpelpel (złoto w skoku wzwyż - nowy rekord 
szkoły 170cm), Eryk HampelEryk HampelEryk HampelEryk Hampel (złoto w skoku 
wzwyż) i Bartosz ZapartyBartosz ZapartyBartosz ZapartyBartosz Zaparty (srebro w biegu 
na 300m).  

Zmagania na tartanie 
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Hubert na wysokościach 

Krzyżówkę przygotowała Aleksandra Andrzejewska 

 

 

    

       

     

      

         

      

       

 

  

1. W maju ……………. w gaju. 

2. Jest nim Mamry. 

3. Rośnie w nim dużo drzew. 

4. O tej porze roku są wakacje. 

5. Może być trzecioosobowy. 

6. To drzewo kwitnie w lipcu. 

7. O tej porze roku uczniowie zaczynają naukę.  

KUPON 

       ….…………………………..……………………………………. 

Imię i nazwisko, klasa 

 

HASŁO:…………………………..……………………………………………… 

 

Wszyscy, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę, a 
następnie wypełnią kupon i wrzucą do puszki w ra-
diowęźle, wezmą udział w losowaniu nagród. 
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Wywiad z panią Kingą Mecler, 
pedagogiem szkolnym i nauczycielką 
przyrody 
---- Dlaczego postanowiła Pani studiować pedagogikę? Dlaczego postanowiła Pani studiować pedagogikę? Dlaczego postanowiła Pani studiować pedagogikę? Dlaczego postanowiła Pani studiować pedagogikę?    
-Kierunek, który wybrałam, to resocjalizacja. Pod koniec nauki 
w liceum pomyślałam, że chciałabym pracować w zakładzie 
poprawczym albo w schronisku dla nieletnich. Czułam, że to 
coś dla mnie i dlatego podjęłam taką decyzję. Moje plany jak 
widać się  nie zrealizowały, ale może jeszcze wszystko przede 
mną :) 
----Jakie cechy powinien mieć dobry pedagog?Jakie cechy powinien mieć dobry pedagog?Jakie cechy powinien mieć dobry pedagog?Jakie cechy powinien mieć dobry pedagog?    
-Przede wszystkim powinien mieć dobry kontakt z dziećmi, po-
winien rozumieć problemy dzieci i dostrzegać w każdym coś 
dobrego i interesującego.  
----Czy jako dziecko interesowała się Pani pedagogiką?Czy jako dziecko interesowała się Pani pedagogiką?Czy jako dziecko interesowała się Pani pedagogiką?Czy jako dziecko interesowała się Pani pedagogiką?    
-Nie wiedziałam, co to jest pedagogika,. Myślę, że dzieci nie 
wiedzą takich rzeczy.  
Jako dziecko wraz z moją przyjaciółką z sąsiedztwa uciekałam z 
tonącego statku, a w szkole podstawowej bardzo lubiłam mate-
matykę i chemię. 
----Co zdecydowało o tym, że podjęła Pani pracę w naszej szkole?Co zdecydowało o tym, że podjęła Pani pracę w naszej szkole?Co zdecydowało o tym, że podjęła Pani pracę w naszej szkole?Co zdecydowało o tym, że podjęła Pani pracę w naszej szkole?    
-Pewnego dnia, kiedy jeszcze studiowałam, zadzwonił do mnie 
Pan dyrektor i zaproponował mi pracę jeszcze w „starej szkole”. 
To był dla mnie ważny dzień. Pamiętam, że strasznie się bałam. 
----Jak ocenia Pani z zawodowego punktu widzenia uczniów na-Jak ocenia Pani z zawodowego punktu widzenia uczniów na-Jak ocenia Pani z zawodowego punktu widzenia uczniów na-Jak ocenia Pani z zawodowego punktu widzenia uczniów na-
szej szkoły?szej szkoły?szej szkoły?szej szkoły?    
-Lubię wszystkich uczniów. W każdym widzi się coś innego. Na 
pewno jest tu wielu bardzo mądrych młodych ludzi. Wszystkich 
pozdrawiam i życzę powodzenia :) 
----Na czym polega Pani praca?Na czym polega Pani praca?Na czym polega Pani praca?Na czym polega Pani praca?    
-Moja praca to pomoc uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom 
w rozwiązywaniu różnych trudności. Zajmuję się również działal-
nością profilaktyczną i charytatywną.  
   Wywiad przeprowadziły: Wywiad przeprowadziły: Wywiad przeprowadziły: Wywiad przeprowadziły:     
        Greta Kołodzińska i Dominika GibowskaGreta Kołodzińska i Dominika GibowskaGreta Kołodzińska i Dominika GibowskaGreta Kołodzińska i Dominika Gibowska    

Świat matematyki — wywiad z panią 
Izabelą Kosmalą 
----Dlaczego uczy Pani matematyki?Dlaczego uczy Pani matematyki?Dlaczego uczy Pani matematyki?Dlaczego uczy Pani matematyki?    
-Matematykę lubiłam od zawsze. W szkole podstawowej i śred-
niej nie sprawiała mi większych trudności. Wybrałam studia w 
tym kierunku. Na trzecim roku odbywałam praktyki w szkole 
podstawowej. Wtedy przekonałam się, że to jest to, co chciała-
bym robić. 
----Czy matematyka pomaga zrozumieć życie?Czy matematyka pomaga zrozumieć życie?Czy matematyka pomaga zrozumieć życie?Czy matematyka pomaga zrozumieć życie?    
-Jestem przekonana, że pomaga zrozumieć. Przede wszystkim 
przydaje się w życiu, chociażby w sklepie czy banku. Dociekli-
wym pomaga zrozumieć pewne zjawiska. 
----Jakie ma Pani zainteresowania?Jakie ma Pani zainteresowania?Jakie ma Pani zainteresowania?Jakie ma Pani zainteresowania?    
-Lubię czytać książki kryminalne, obejrzeć dobry film, słuchać 
muzyki, jeździć na rowerze. 
----Skąd u Pani tyle energii i  optymizmu?Skąd u Pani tyle energii i  optymizmu?Skąd u Pani tyle energii i  optymizmu?Skąd u Pani tyle energii i  optymizmu?    
-Nie wiem. Wydaje mi się, że nie jestem optymistką, tylko re-
alistką. Staram się trzeźwo oceniać sytuacje. Z energią jest 
różnie. Są dni, że mogłabym „góry przenosić”, a czasami lubię 
poleniuchować.  
----Czy lubiła Pani chodzić do szkoły?Czy lubiła Pani chodzić do szkoły?Czy lubiła Pani chodzić do szkoły?Czy lubiła Pani chodzić do szkoły?    
-Lubiłam szkołę. Po latach miło wspominam chwile spędzone 
w szkole. 
----Jaki był Pani ulubiony przedmiot w podstawówce?Jaki był Pani ulubiony przedmiot w podstawówce?Jaki był Pani ulubiony przedmiot w podstawówce?Jaki był Pani ulubiony przedmiot w podstawówce?    
-Oczywiście lubiłam matematykę i język francuski. 
  Wywiad przeprowadziły:Wywiad przeprowadziły:Wywiad przeprowadziły:Wywiad przeprowadziły:    
    Aleksandra Andrzejewska i Weronika GałęzkaAleksandra Andrzejewska i Weronika GałęzkaAleksandra Andrzejewska i Weronika GałęzkaAleksandra Andrzejewska i Weronika Gałęzka    
 

Wywiad z panią Iwoną Kaźmierczak, nauczycielką języka polskiego i 
opiekunem Klubu Małego Dziennikarza 
---- Czy podoba się Pani praca w naszej szkole? Czy podoba się Pani praca w naszej szkole? Czy podoba się Pani praca w naszej szkole? Czy podoba się Pani praca w naszej szkole?    
-Bardzo lubię naszą szkołę i wszystkich uczniów, więc praca w Kaczanowie jest dla mnie przyjemnością :) 
----Dlaczego wybrała Pani język polski?Dlaczego wybrała Pani język polski?Dlaczego wybrała Pani język polski?Dlaczego wybrała Pani język polski?    
-Ten wybór wiążę się z moim zamiłowaniem do literatury, a szczególnie poezji. W szufladzie chowam wiersze, które pisałam od 
szkoły podstawowej.  
----Czy zawsze chciała być Pani nauczycielką?Czy zawsze chciała być Pani nauczycielką?Czy zawsze chciała być Pani nauczycielką?Czy zawsze chciała być Pani nauczycielką?    
-Oj, zawsze. Już jako dziecko miałam swój dziennik, w którym notowałam oceny i uwagi. Moje marzenie się spełniło.   
----Czy polonista odpoczywa jedynie przy dobrej książce?Czy polonista odpoczywa jedynie przy dobrej książce?Czy polonista odpoczywa jedynie przy dobrej książce?Czy polonista odpoczywa jedynie przy dobrej książce?    
-Nie tylko. Odpoczywa też przy ulubionej muzyce i podczas oglądania ciekawego filmu. Lubię też długie spacery. 
----Jaki bohater literacki jest dla Pani wzorem?Jaki bohater literacki jest dla Pani wzorem?Jaki bohater literacki jest dla Pani wzorem?Jaki bohater literacki jest dla Pani wzorem?    
-Nie mam literackiego wzoru, ale moimi ulubionymi bohaterami są: Ania Shirley, Sherlock Holmes, Rudy, Alek, Zośka i  Andrzej 
Morro (postacie z książek Aleksandra Kamińskiego) oraz … Dracula.  
--Skąd pomysł na prowadzenie Klubu Małego Dziennikarza?Skąd pomysł na prowadzenie Klubu Małego Dziennikarza?Skąd pomysł na prowadzenie Klubu Małego Dziennikarza?Skąd pomysł na prowadzenie Klubu Małego Dziennikarza?    
----Przyszedł mi do głowy na początku roku szkolnego, gdy postanowiłam kontynuować wydawanie gazetki „Co w szkole piszczy?”, 
której redaktorem naczelnym był pan Regulski.  
       Wywiad przeprowadziły: Wywiad przeprowadziły: Wywiad przeprowadziły: Wywiad przeprowadziły:     
                                                     Weronika Szkudlarek i Agata Sawa Weronika Szkudlarek i Agata Sawa Weronika Szkudlarek i Agata Sawa Weronika Szkudlarek i Agata Sawa    
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„M„M„M„Mama, Kaśka , ja i gangsterzy” to bardzo ciekawa 
książka Ewy Ostrowskiej. Akcja tej powieści dzieje się pod koniec 
roku szkolnego oraz w czasie wakacji. Główna bohaterka i zara-
zem narratorka utworu — czternastoletnia Danuta Ostrowska —
ma siostrę bliźniaczkę Kaśke. Podczas pobytu nad Jeziorem 
Mokrym, składają im wizyty bardzo dziwni goście. Czytając te 
książkę, można poczuć dreszcz emocji. Jest to pozycja dla każ-
dej nastolatki i nie tylko.  

   Aleksandra AndrzejewskaAleksandra AndrzejewskaAleksandra AndrzejewskaAleksandra Andrzejewska    

Konkurs Biblijny 

  21212121 maja odbył się Konkurs Biblijny, którego tematyka dotyczyła Roku Świętego Pawła w Kościele, a zatytuło-
wany był „Święty Paweł — Apostoł Narodów”. W konkursie wzięło udział 18 reprezentantów klas IV—VI. Komisja powołana przez 
pana dyrektora w składzie: Lidia Kozłowicz Lidia Kozłowicz Lidia Kozłowicz Lidia Kozłowicz i Ewa Sosińska Ewa Sosińska Ewa Sosińska Ewa Sosińska wyłoniła zwycięzców, którymi są:  

I miejsce—Daniel Olczak,Daniel Olczak,Daniel Olczak,Daniel Olczak, 
II miejsce—Edyta JaskułaEdyta JaskułaEdyta JaskułaEdyta Jaskuła, 
III miejsce ex—aequo—Karolina Ludwiczak Karolina Ludwiczak Karolina Ludwiczak Karolina Ludwiczak i Agata SawaAgata SawaAgata SawaAgata Sawa.  
         Lidia KozłowiczLidia KozłowiczLidia KozłowiczLidia Kozłowicz    

Odpowiedz na pytania, policz,  których odpowiedzi masz najwięcej 
i zobacz, jakim jesteś kolonistą! 

1.Jedziecie na wycieczkę do oceanarium. Jednemu koledze zginęła czapka i 
przez to musicie czekać przed wejściem dodatkowe pół godziny. Co robisz? 
A) Pomagasz mu szukać czapki, żeby jak najszybciej wejść do oceana-

rium. 
B) Przez chwilę wahasz się, czy pomóc mu szukać czapki, czy może zrobić 

jakiś kawał koleżance, ale przyłączasz się do szukania zgubionej rze-
czy. 

C)   Strasznie się wkurzasz i mówisz wszystkim naokoło, jaki ten kolega 
jest beznadziejny. 

2.Jak myślisz: kto powinien sprzątać kolonijne pokoje i ścielić łóżka? 
A) Wiadomo, że sami koloniści—to jasne! 
B) Pewnie, że sami koloniści, ale może czasami można byłoby 

posprzątać pokój kolegów i wtedy wyciąć im jakiś fajny numer! 
C) Ojej, tylko nie sami—nie cierpię sprzątać! 
3.Wasza grupa ma przygotować jakieś zabawy na chrzest kolonijny. Co 
o tym myślisz? 
A) Cieszysz się i chętnie zabierasz się do organizacji zabaw. 
B) Już obmyślasz plan jakichś fajnych kawałów, które można by 

zrobić na chrzcie. 
C) Nie chcesz przygotowywać zabaw, chociaż chcesz wziąć udział 

w kolonijnym chrzcie. 
4.Na stołówce podczas obiadu ktoś posłodził zupę stojącą w wazie na 
stoliku wychowawców. Nikt się nie przyznaje. Jeśli nie znajdą  winnego, 
ominie Was wycieczka. Co robisz? 
A) Nie wiesz, kto to zrobił, ale chcesz trochę w tej sprawie powę-

szyć. 
B) Jeśli jesteś winny, od razu się zgłaszasz, bo nie chcesz by inni 

przez Ciebie cierpieli. 
C) Złościsz się na ukrywającego się winowajcę. 

 5.Na dyskotece wszyscy tańczą w kółku, tylko jedna dziewczyna stoi 
 pod ścianą. Jak reagujesz? 
 A)         Idziesz po nią, a jak nie chce przyjść, to gorąco ją namawiasz. 
 B)         Raczej nie interesujesz się nią i dalej dobrze się bawisz. 
 C)         W ogóle Cię nie obchodzi, co robią inni. Jesteś zły, że dyskoteka 
             jest teraz, bo miałeś w planie napisać właśnie tego wieczora list 
             do rodziny. 

Najwięcej odpowiedzi A:Najwięcej odpowiedzi A:Najwięcej odpowiedzi A:Najwięcej odpowiedzi A: Jesteś Jesteś Jesteś Jesteś 
kolonijnym przyjacielemkolonijnym przyjacielemkolonijnym przyjacielemkolonijnym przyjacielem —   jesteś pogodny i 
chętnie wszystkim pomagasz. Lubisz organizo-
wać konkursy i zabawy dla swoich przyjaciół. 
Możesz być , że z kolonii lub obozu  przywie-
ziesz sporo adresów  kumpli, którzy zostaną 
Twoimi prawdziwymi przyjaciółmi. Tak trzymać! 

Najwięcej odpowiedzi B : Najwięcej odpowiedzi B : Najwięcej odpowiedzi B : Najwięcej odpowiedzi B : Jesteś  Jesteś  Jesteś  Jesteś  
kolonijnym urwisem kolonijnym urwisem kolonijnym urwisem kolonijnym urwisem  - robienie kawałów koleżan-
kom i  kolegom — to coś, co lubisz najbardziej. Z 
niecierpliwością czekasz na zieloną, białą i czer-
woną noc, żebyś mógł w końcu poszaleć. Nie 
masz kłopotów  z nawiązywaniem nowych znajo-
mości i wszyscy Cię lubią. Na każdych koloniach 
potrzebny jest taki urwis. Tylko pamiętaj, nigdy 
nie przesadzaj z głupimi kawałami, żeby komuś 
nie było przykro. 

Najwięcej odpowiedzi C: Najwięcej odpowiedzi C: Najwięcej odpowiedzi C: Najwięcej odpowiedzi C: Jesteś  Jesteś  Jesteś  Jesteś  
kolonijnym marudąkolonijnym marudąkolonijnym marudąkolonijnym marudą — prawie zawsze jesteś nieza-
dowolony z tego, co się dzieje. Wychowawca 
wymyślił wycieczkę, a Ty wolałbyś pójść na plażę. 
Dyskoteka jest w sobotę, a Ty chciałbyś potań-
czyć w czwartek. Macie apele codziennie rano o 
7.30, Ty wtedy najchętniej wziąłbyś prysznic. 
Zmień się troszkę, bo wszyscy mają już dość 
Twojego marudzenia!  
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Redaktor Naczelny: Iwona Kaźmierczak 
Pomoc nauczycielska: Krzysztof Regulski, Grzegorz Jóźwiak, Izabela Kosmala, Karolina Stachura, Lidia Kozłowicz, Mirosława Czyż, Dorota Zgorze-
lak, Jolanta Gizelska, Lidia Kozłowicz 
Pomoc uczniowska: Daniel Olczak, Aleksandra Andrzejewska, Weronika Gałęzka, Roksana Szewczyk, Dominika Chojnacka , Eryk Kosmala, Weroni-
ka Szkudlarek, Karolina Ludwiczak, Justyna Pasternak, Agata Sawa, Dominika Gibowska, Klaudia Sokolska, Aleksandra Mosińska, Patrycja Topo-
lewska, Greta Kołodzińska 

Czas na re-Czas na re-Czas na re-Czas na re-
klamę ;)klamę ;)klamę ;)klamę ;)    

Nic się nie kończy 

Nie, nic się nie kończy, 

nie kończy się niebo, 

nie kończy się ziemia, nie kończą się drogi, lasy i morza. 

Dlatego idź przed siebie, 

licz powoli kroki. 
   Julian Kornhauser 

 

Niezapomnianych i pełnych radości wakacji 
życzy redakcja gazetki „Co w szkole piszczy” 


