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 Jak nie kochać jesieni...  
 
Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 
Ptaków, co przed podróżą na drzewie usiadły, 
Czekając na swych braci, za morze lecących. 
 
Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 
Gdy koi w twoim sercu codzienne tęsknoty. 

 

Tadeusz Wywrocki 

 Był ponury, deszczowy wieczór, gdy 
wracałem ze szkoły po ośmiu lekcjach 
i treningu unihokeja. Czułem zmęcze-
nie i rozdrażnienie. Najpierw pan od 
przyrody zrobił niespodziewaną kart-
kówkę, na którą nie byłem kompletnie 
przygotowany, potem dostałem uwa-
gę na historii, a do tego pokłóciłem 
się z Cyprianem – moim najlepszym 
kolegą, bo nie mogliśmy się porozu-
mieć w sprawie koloru koszulek na-
szej drużyny sportowej.  
 Szedłem wolno, a łzy cisnęły mi się 
do oczu. Do domu nie miałem ochoty 
wracać, ponieważ czekało mnie sprzą-  

tanie po remoncie, z którym nie mo-
gliśmy się uporać od kilku dni. Moja 
siostra, pięcioletnia Gabrysia, była 
jeszcze za mała, by brać udział w 
pracach domowych, więc wciąż sły-
szałem od rodziców: 
- Tymek, wyrzuć śmieci! 
- Tymek, umyj podłogę! 
- Tymek, zrób zakupy! 
I tak dalej …  
 Wszystkie problemy ciążyły mi tak 
bardzo, że miałem ochotę zniknąć lub 
znaleźć się w innym miejscu i czasie. 
Mijałem właśnie stary, otoczony 
bluszczem,  opuszczony dom, gdy 

nagle oślepiło mnie porażające świa-
tło. Zakręciło mi się w głowie, poczu-
łem ból w żołądku i wtedy zemdla-
łem. 
 Nie wiem dokładnie, ile czasu upły-
nęło, kiedy się ocknąłem. Najpierw 
zobaczyłem błękitne niebo i pojawia-
jące się gdzieniegdzie białe chmurki. 
Potem oślepiły mnie promienie słońca 
i wtedy przypomniałem sobie, co 
wydarzyło się przed moim zemdle-
niem. Usiadłem i rozejrzałem się . → 

Zapraszamy wszystkich uczniów do literackiej zabawy. Poniżej przedstawiamy 
początek opowiadania o znaczącym tytule „W poszukiwaniu straconego czasu”. 
Jego bohaterem jest Tymek, którego spotyka dziwna przygoda. Waszym zadaniem 
będzie dopisanie dalszego ciągu tej niezwykłej historii. Prosimy jednak, by nie 
miała ona wyraźnego zakończenia, gdyż chcemy zamieszczać dalsze części opowia-
dania w kolejnych numerach gazetki. Najciekawszy tekst zostanie wydrukowany  
i nagrodzony. Zapraszamy do zabawy i życzymy połamania pióra. 
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Samorząd wybrany 

    17 września w naszej szkole odbyły się 
wybory do Samorządu Uczniowskiego 
2009/2010. Startowało w nich 18 kan-
dydatów z klas IV — VI. Czworo 
uczniów z największą liczbą głosów 
weszło w skład Samorządu Uczniow-
skiego. 
 Na pierwszym zebraniu ustalono przy-
dział funkcji. Przewodniczącą została 
Karolina Ludwiczak, zastępcą — 
Aleksandra Mosińska, sekretarzem — 
Weronika Szkudlarek— dziewczyny 
z klasy VI a, natomiast skarbnikiem 
Agata Sawa z klasy Va. 
    

Życzymy przyjemnej i owocnej pra-
cy  :) 

  Izabela Głowacka  
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Pielgrzymka do Lichenia i Lądu 

 Opuszczony dom nie był już starym 
budynkiem; ulica, którą dobrze zna-
łem, wydawała się obca. Wszystko, 
co mnie otaczało, napawało mnie 
lękiem. To było i jednocześnie nie 
było moje miasto. Zacząłem zadawać 
sobie pytania: 
-Gdzie jestem? 
-Co się stało? 
-Co teraz będzie? 
Chciało mi się płakać, ale powstrzy-
małem łzy. Wstałem. Postanowiłem 
udać się do domu i sprawdzić, czy 
moja rodzina jeszcze tam mieszka. 
Skierowałem więc swoje nogi w za-
chodnią stronę … 
 
cdn.  

  Rok szkolny 2009/2010 rozpoczął 
piękny słoneczny dzień. O godzinie 
7.45 odbyła się Msza święta w parafii 
św. Marcina w Kaczanowie, po której  
wszyscy udali się na szkolny plac .  
Tam pan dyrektor Zbigniew Przytar-
ski wygłosił mowę powitalną skiero-
waną do uczniów, rodziców i nauczy-
cieli. Głos zabrał także proboszcz 
parafii w Gozdowie, który podzielił 
się zabawnymi anegdotami związany-
mi z pracą misjonarza.  
 Po uroczystości dzieci udały się do 
swoich klas, gdzie opowiedziały wy-
chowawcom o spędzonych wakacjach 
oraz zapoznały się z planem lekcji.  
 Weronika Szkudlarek 
 

  

Przed pierwszym dzwonkiem ... 

 Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzymy sukcesów, 
wytrwałości oraz pogody ducha na kolejne dziesięć miesięcy intensywnej pracy i nauki! 

    Pielgrzymka do Lichenia i Lądu odby-
ła się 28 września. Opiekunkami wyjaz-
du były panie Lidia Kozłowicz i  Mi-
chalina Wolf. Drogę do celu wypełnia-
ła uczestnikom modlitwa różańcowa. 
 Pierwszym punktem programu była 
Msza święta w Bazylice Matki Bożej 
Licheńskiej. Potem uczniowie zwiedzili 
 kościół św. Doroty, weszli na Golgotę 
i pili wodę z cudownego źródełka.   

 Znaleźli także czas na przyziemne 
sprawy, takie jak wizyta w Mc Donal-
dzie.  
 Następnie uczestnicy wycieczki poje-
chali do Opactwa w Lądzie, gdzie 
zwiedzili pod przewodnictwem kleryka 
piękny kościół i klasztor.  
O 18.30 wszyscy szczęśliwie wrócili do 
szkoły.   
  Eryk Kosmala 
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Dożynki w Kaczanowie 

...CZYLI WYWIAD Z PANIĄ MICHALINĄ WOLF 

Sprzątamy świat 
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Gwiazda wieczoru — Zbigniew Wodecki 

 Jak co roku nasi uczniowie wzięli udział w 
akcji „Sprzątanie Świata”. Zadbali o czystość i 
porządek nie tylko terenu szkoły, ale także 
parku w Kaczanowie. To niewielki, ale bardzo 
ważny wkład w ekologię środowiska. 
  Iwona Kaźmierczak    

 Dożynki archidiecezjalno-powiatowo  
- gminne odbyły się w tym  roku  5 
września na terenie naszej szkoły. Na 
uroczystości przybyli przedstawiciele 
władz samorządowych i kościelnych, 
rolnicy oraz mieszkańcy Kaczanowa i 
okolic.  
 Gospodarze i goście tej imprezy naj-
pierw uczestniczyli  we Mszy świętej  
koncelebrowanej, pod przewodnic-
twem biskupa Bogdana Wojtusia, 
podczas której dziękowano za udane 
zbiory. Później poświęcone zostały 
okolicznościowe wieńce. Zespół Pie-
śni i Tańca „Ziemia Wrzesińska” 
zaprezentował dożynkowy obrzęd, 
który zakończył się podziałem chleba,  

Msza święta pod przewodnictwem biskupa Bogdana Wojtusia 

 dokonanym przez burmistrza Toma-
sza Kałużnego i starostę Dionizego 
Jaśniewicza. 
 Uroczystości uświetniły także wy-
stępy Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, 
przedstawicieli Wrzesińskiego Studia 
Piosenki oraz zespołów tanecznych.   
Gwiazdą wieczoru był Zbigniew 
Wodecki, który swoją muzyką rozba-
wił licznie zgromadzoną publiczność.  
Dla wytrwałych zorganizowana zo-
stała zabawa taneczna przy akompa-
niamencie zespołu „Na żywo”. 
 Pomimo chłodnej aury, humory 
wszystkim dopisywały!   
     Greta Kołodzińska 
                    Iwona Kaźmierczak 

 Czy od zawsze Pani wiedziała, że  
będzie nauczycielem?  
- Tak, zawsze chciałam być nauczy-
cielką. 
Jak długo jest Pani nauczycielem?  
-Jest to mój drugi rok w szkole. 
Czy lubi Pani swój zawód? 
-Oczywiście! :-) 
 Skąd pomysł na uczenie języka 
angielskiego? 
-Zawsze lubiłam ten język i jak 
wspomniałam wcześniej chciałam 
być nauczycielką. 
Czy tylko język angielski  był Pani 
ulubionym przedmiotem? 
-Jednym z ulubionych. Poza tym 
bardzo lubiłam matematykę, język 
polski i  język francuski. 

  Mówi Pani świetnie po angielsku.  
Jakie są  Pani rady dla tych, którzy 
chcą płynnie mówić w obcym języ-
ku? 
-Mówić, mówić i jeszcze raz mówić! 
Nie powinniśmy bać się mówić, 
nawet jeśli robimy błędy i brakuje 
nam słów – praktyka czyni mistrza. 
Jakie są wady, a jakie zalety pracy 
nauczyciela? 
    -Nauczanie daje ogromną satys-
fakcję, szczególnie, gdy uczniowie 
potrafią coraz więcej powiedzieć i 
zrozumieć w języku obcym. Poza 
tym nauczanie daje możliwość cią-
głego kontaktu z ludźmi, co dla mnie 
jest bardzo istotne. Dodatkowo praca 
z różnymi ludźmi daje pewnego  

rodzaju swobodę – tych samych 
zagadnień można nauczyć na 
kilka sposobów  - w zależności z 
jakimi uczniami się pracuje. Jeśli 
chodzi o wady to jak na razie nie 
widzę żadnych :-)  
Jakiego nauczyciela wspomina 
Pani najmilej z czasów szkoły? 
-Wszystkich miło wspominam :-) 
Myślę jednak, że najmilej wspo-
minam nauczycieli związanych z 
moimi ulubionymi przedmiotami. 
 
Rozmawiały:  
Agata Sawa  
i Greta Kołodzińska 

Złote instrumenty 

   Koncert dla klas IV—VI, który odbył  się 14 
września, dostarczył uczniom niezapomnianych 
wrażeń. Odkryli oni wiele tajemnic i sekretów 
instrumentów dętych blaszanych. Kto by na 
przykład przypuszczał, że waltornia ma korze-
nie w górskim rogu, który służył do komunika-
cji?     
        Aleksandra Andrzejewska    
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70. rocznica napadu 
Związku 

Radzieckiego na 
Polskę 

 Fakty historyczne 
Rano 17 września 1939 r. , kiedy  
Wojsko Polskie stawiało opór armiom 
niemieckim, Polska została zaatako-
wana przez ZSSR, związany tajnym 
sojuszem z III Rzeszą. W tych warun-
kach  władze Rzeczypospolitej i Na-
czelny Wódz w nocy z 17 na 18 wrze-
śnia opuścili  państwo, przechodząc 
na teren Rumunii. W dniu agresji 
sowieckiej w rękach polskich znajdo-
wała się połowa terytorium Rzeczy-
pospolitej. Walczyła Warszawa i 
Twierdza Modlin. Obyła się bitwa 
nad Bzurą i obrona wybrzeża mor-
skiego. Dochodziło do krwawych 
walk na Lubelszczyźnie, bronił się 
Lwów.  
 Wojska Rosyjskie liczyły ponad 450 
tysięcy żołnierzy. Liczba ta z każdym 
dniem rosła, dochodząc we wrześniu 
do półtora miliona. W Wojskach Pol-
skich znajdowało się jeszcze 600 tys. 
żołnierzy, z czego związanych walką 
z III Rzeszą było około 250 tys. Na 
wschodnich terenach Polski w każ-
dym rodzaju jednostkach było ponad 
200 tys. walczących żołnierzy. Grani-
ca wschodnia chroniona była przez  
20 tys. żołnierzy KOP (Korpusu 
Ochrony Pogranicza).  
 Wojsko Polskie nie było w stanie 
poprawnie przeciwstawić się nowemu 
agresorowi, zwłaszcza, że atak z tej 
strony nie był przewidywany. Pomi-
mo dużego zaskoczenia i przewagi 
wschodniego agresora wiele jednostek 
Korpusu Ochrony Pogranicza stawiło 
opór. W ciągu dłuższego okresu 
utrzymywały swoje pozycje pułki 
KOP-u „Wilejka”, „Podole” i 
„Sarny”. Granicy Broniły bataliony: 
„Ludwikowo”, „Sienkiewicze”, 
„Dawidgródek”.  
Do historii przeszły obrona Wilna 
oraz walki polskiego wojska pod Ski-
dlem i Kodziowcami.  
Bohaterem została grupa KOP-u gen. 
Wilhelma Orlik-Rückemana, która 
pod Szackiem i Wytycznem zadała 
najeźdźcy wielkie straty. 

Szczególnie trudny charakter miała 
trwająca przez dwa dni obrona Grod-
na. W oporze stawianym do końca 
września Armii Czerwonej uczestni-
czyło w jednostkach kilkadziesiąt ty-
sięcy osób walczących w obronie na-
szej Ojczyzny. Największą zwartą 
jednostką była Samodzielna Grupa 
Operacyjna „Polesie”, która liczyła 
ponad 20 tys. żołnierzy, początkowo 
broniła się przed Armią Czerwoną, a 
następnie rozpoczęła walkę z Niemca-
mi. Atak na Polskę od wschodu osłabił 
jej możliwość obrony i skrócił opór.  
28 września Niemcy i ZSSR podpisali 
układ „O granicach i przyjaźni” zmie-
niający pakt Ribbentrop-Mołotow. 
Zgodnie z  postanowieniem, granica 
niemiecko-sowiecka przebiegała na 
linii Narwi, Bugu i Sanu. Pod okupacją 
sowiecką znalazło się ok. 201 tys. km2, 
w tym 5 mln Polaków. Jeden z tajnych 
protokołów planował współpracę obu 
państw w zwalczaniu polskich dążeń 
niepodległościowych.  
 

Wrzesińskie obchody 
     W tym roku obchody tej tragicznej 
dla naszej Ojczyzny rocznicy rozpo-
częła Msza  święta w kościele far-
nym.Przewodniczył jej ksiądz Kazi-
mierz Głów. W koncelebrze towarzy-
szył mu ksiądz Czesław Kroll.  
Ksiądz Głów wygłosił kazanie mówią-
ce o tym, że rodacy spodziewali się, 

iż zjazd przywódców na Westerplatte 
wyjaśni wszystkie największe proble-
my.  
Ksiądz kanonik potępił również dys-
kusje polityczne głoszące, że Katyń 
był ludobójstwem. W świątyni poja-
wiły się poczty sztandarowe i delega-
cje szkół (nasza szkoła również brała 
udział w tych obchodach), stowarzy-
szeń i organizacji oraz wrzesińscy 
samorządowcy.  
Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy 
wraz z delegacjami udali się na cmen-
tarz parafialny, gdzie odbyła się dal-
sza część uroczystości. Przybyłych 
przywitał pan Bolesław Święcio-
chowski, prezes WTK. Mowę wygło-
sił pan Sławomir Szuba- historyk z I 
Liceum Ogólnokształcącego im. Hen-
ryka Sienkiewicza. Potępił on poja-
wiające się w Rosji próby rewizji 
historii. Przypominał również słowa 
Wiaczesława Mołotowa o końcu po-
kracznego bękarta traktatu wersal-
skiego,  czyli Polski. Odbyła się rów-
nież część artystyczna, w której wy-
stąpił chór LO im. Henryka Sienkie-
wicza. Na zakończenie uroczystości 
delegacje złożyły wieńce i wiązanki 
pod pomnikiem Katyńskim, a wszy-
scy uczestnicy odśpiewali "Rotę."  
  
 
  
 opr. Karolina Ludwiczak 
 pod kier. Lidii Kozłowicz 
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Krzysztof Kamil Baczyński 
„Krzyś” 

1921-1944 

1 sierpnia obchodziliśmy 65. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, które było heroicznym zrywem 

zniewolonych przez hitlerowców Polaków. Wzięli w nim udział 
przede wszystkim dwudziestoletni zaledwie chłopcy, należący 
do dwóch harcerskich batalionów AK: „Zośka” i „Parasol”. 
Wśród nich znajdowali się młodzi poeci, których literackie  
życie przerwała przedwczesna śmierć. Poniżej przedstawiamy  
czterech przedstawicieli pokolenia Kolumbów, z ich poezją 
warto się zapoznać. 

    Elegia o ... [chłopcu polskim] 
 
Oddzielili cie, syneczku, od snów, co jak motyl drżą, 
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią, 
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, 
wyszywali wisielcami drzew płynące morze. 
Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, 
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. 
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem 
trwóg, 
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich 
dróg. 
I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, 
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło. 
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. 
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? 

Józef Szczepański „Ziutek” 
1922-1944 

    Parasol (Pałacyk Michla) 
 
Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,  
Bronią jej chłopcy od Parasola,  
Choć na Tygrysy mają Visy  
To warszawiacy same urwisy  
  
Hej, tralala czuwaj wiara i wytężaj słuch  
Pręż swój młody duch, pracując za dwóch  
Hej, czuwaj wiara i wytężaj słuch  
Pręż swój młody duch. Hej!  
  
Każdy chłopaczek chce być ranny,  
Sanitariuszki śliczne są panny,  
A gdy cię kula trafi jaka  
Poprosisz pannę, da ci buziaka.  
Hej, tralala itd...  
  
Z tyłu za linią dekowniki  
Intendentura, różne umrzyki,  
Gotują zupę, czarną kawę,  
Takim sposobem walczą za sprawę. 
Hej, tralala itd...  
  
Za to dowództwo jest morowe  
I w pierwszej linii nadstawia głowę,  
A najmorowszy przełożony  
To jest nasz Miecio "w kółko golony".  
Hej, tralala itd...  
 
Wiara się bije, wiara śpiewa, 
Niemcy się złoszczą, krew ich zalewa, 
Różnych sposobów się imają. 
Co chwilę „szafę” nam przesuwają. 
Hej, tralala itd…. 
 
Lecz na nic „szafa” i granaty 
Za każdym razem dostają baty 
I wkrótce przyjdzie taka chwila, 
Że  zwyciężymy— i  do cywila. 
Hej, tralala itd…. 

Tadeusz Gajcy „Topór” 
1922-1944 

Śpiew murów 

Nocą, gdy miasto odpłynie w sen trzeci,  
a niebo czarną przewiąże się chmurą,  
wstań bezszelestnie, jak czynią to dzieci,  
i konchę ucha t a k przyłóż do murów.  
 
Zaledwie westchniesz, a już cię doleci  
z samego dołu pięter klawiaturą  
w szumach i szmerach skłębionej zamieci  
minionych istnień bolesny głos chóru.  
 
"Bluszczem głosów spod ruin i zgliszcz  
pniemy się nocą na dachy i sen,  
tobie, Warszawo, w snach naszych śnisz,  
nucąc wrześniami żałobny nasz tren."  
 
- Biegłam rankiem po chleb do piekarni  
(a chleba dotąd czekają tam w domu),  
a ja leżę z koszykiem bezradnie,  
tuż za rogiem, nie znana nikomu...  
 
- Właśnie ręką chwytałem za granat,  
żeby czołgi przywitać nim celnie,  
ziemia była spękana, zorana -  
nagle świat mi się zaćmił śmiertelnie...  
 
- Myśmy obie wyniosły na noszach,  
jeszcze kocem okryły mu nogi,  
bo krzyczeli dokoła, że pożar...  
Ja na świstku pisałam: "Mój drogi..." (…) 
 
Słuchaj tych głosów, bo po to szczęśliwie  
ocalon został w tragicznej potrzebie,  
byś chleb powszedni łamał sprawiedliwiej  
i żył za tamtych i za siebie lepiej.   
 
Jak nie kochać strzaskanych tych murów,  
tego miasta, co nocą odpływa,  
kiedy obie z greckiego marmuru -  
i umarła Warszawa, i żywa. 

Wizja 
 
Ej, jeszcze kiedyś gruchną strzały, 
poleci miastem tupot nóg, 
błyśnie w ciemności orzeł biały 
i zadrży wróg. 
 

Jan Romocki „Bonawentura” 
1925-1944 

Wszystkich zainteresowanych losami żołnierzy Powstania Warszaw-
skiego odsyłamy do książki Aleksandra Kamińskiego pt. „Zośka i Para-
sol” oraz płyty zespołu Lao Che „Powstanie Warszawskie”. Warto też 
odwiedzić stronę Muzeum Powstania Warszawskiego: www.1944.pl 
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Czerwiec obfitował w wiele spektakularnych wydarzeń sportowych. Część z nich już zna-
cie z 5. numeru szkolnej gazetki, ale prawdziwe rewelacje miały miejsce tuż po jej wydaniu… 

Redaguje: Krzysztof Regulski 

      

       wrzesień 2009  

Bracia na medal!Bracia na medal!Bracia na medal!Bracia na medal!    

I kto nam podskoczy? 

Europejski laurEuropejski laurEuropejski laurEuropejski laur     Kilka dni po triumfie ogólnopolskim 
Hubert Hampel, wraz  z innymi złotymi 
medalistami, reprezentował Polskę w IV 
Międzynarodowych Zawodach Lekko-
atletycznych Młodzieży w Warszawie. 
Rywalami Polaków byli zawodnicy z 
Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, 
Słowacji i Ukrainy.  
 Hubert na skoczni wzwyż nie dał żad-
nych szans swoim konkurentom. Na 
wysokości 165 cm pozostał sam na 
skoczni i walczył już tylko… ze sobą. 
Zawody zakończył wspaniałym wyni-
kiem 175 cm – podwójnym rekordem: 
życiowym i Polski 13 - latków. Nasz 
reprezentant zrewanżował się tym sa-
mym zawodnikowi Węgier, który musiał 
zadowolić się – jak on rok temu - srebr-
nym krążkiem.  
 Podobnych wyczynów dokonywali także 
pozostali biało-czerwoni na bieżni, rzutni 
i skoczniach. Polska po raz kolejny 
triumfowała i zasłużenie zwyciężyła w 
klasyfikacji medalowej i punktowej. 

Polak potrafi 

    W dniach od 12 do 14 czerwca na sta-
dionie AWF w Warszawie odbyły się 
XV Ogólnopolskie Finały Czwartków 
Lekkoatletycznych. Do walki o medale 
stanęło ok. 4000 zawodników z 72 
miast.  
 W kilkunastoosobowej reprezentacji 
Wrześni znaleźli się nasi uczniowie, 
skoczkowie wzwyż: Hubert i Eryk 
Hampel. Wysoka forma i wspaniałe 
loty nad poprzeczką zapewniły im miej-
sca na podium. Hubert skokiem na wy-
sokości 170 cm obronił zeszłoroczny 
tytuł mistrzowski, a Eryk ustanawiając 
rekord życiowy – 149 cm, sięgnął po 
srebro (przegrywając tylko większą 
ilością zrzutek). Pozostali zawodnicy 
radzili sobie także znakomicie.  
 W sumie wrześnianie aż 5 razy stawali 
na podium i w klasyfikacji medalowej 
zajęli III miejsce!  
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XVI Plebiscyt na Najlepszego Sportowca SzkołyXVI Plebiscyt na Najlepszego Sportowca SzkołyXVI Plebiscyt na Najlepszego Sportowca SzkołyXVI Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Szkoły    

      

wrzesień 2009  

    W tegorocznym plebiscycie o miano 
gwiazdy sportu ubiegało się 10 uczniów. 
Jak się okazało główny faworyt Hubert 
Hampel nie zawiódł i zdecydowanie wy-
przedził ilością głosów swych konkuren-
tów. Drugie miejsce zajął Eryk Hampel, a 
trzecie Szymon Gryczka. Wyniki plebi-
scytu utrzymywane były tradycyjnie w 
tajemnicy i podane zostały do wiadomości 
w trakcie uroczystego zakończenia roku 
szkolnego. Laureaci otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 
 

Dla przypomnienia prezentujemy wszystkich te-
gorocznych kandydatów do tytułu najlepszego 

sportowca szkoły  

/Alfabetyczna lista kandydatów/ 

→→→→  

Nazwisko  i imię Osiągnięcia 

Szymon 
Domżalski 

Tenis Stołowy: 
- Złoty medalista Mistrzostw Powiatu w drużynie 
- Srebrny medalista Mistrzostw Gminy w drużynie 
- Brązowy medalista Mistrzostw Szkoły 
- Laureat wielu turniejów tenisowych 
Złoty medalista Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Gminy w drużynie 
Brązowy medalista Czwartków Lekkoatletycznych w biegu na 300m i skoku wzwyż 
Brązowy medalista Mistrzostw Gminy w Piłce Nożnej 
Wielokrotny reprezentant szkoły w zawodach SZS 

Wiktoria Głowska Tenis Stołowy: 
- Medalistka Mistrzostw Gminy indywidualnie (brąz) i w drużynie (srebro) 
- Srebrna medalistka Mistrzostw Powiatu w drużynie 
- Złota medalistka Mistrzostw Szkoły 
- Laureatka wielu turniejów tenisowych 

Szymon 
Gryczka 

Tenis Stołowy: 
- II wicemistrz Rejonu Poznańskiego indywidualnie i w drużynie 
- Mistrz Powiatu indywidualnie i w drużynie 
- Medalista Mistrzostw Gminy indywidualnie (złoto) i w drużynie (srebro) 
- Złoty medalista Mistrzostw Szkoły 
- wielokrotny laureat turniejów tenisowych 
Medalista Czwartków Lekkoatletycznych w skoku wzwyż (srebro) i w biegu na 1000m 
(brąz) 

Eryk 
Hampel 

Srebrny medalista Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych w skoku wzwyż 
Złoty medalista Finału Wielkopolski Czwartków Lekkoatletycznych w skoku wzwyż 
Medalista Czwartków Lekkoatletycznych w skoku wzwyż (złoto) i w biegu na 60 m (srebro) 
Złoty medalista Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Gminy w drużynie 
Brązowy medalista Mistrzostw Gminy w Piłce Nożnej 
Wielokrotny reprezentant szkoły w zawodach SZS 

Gwiazda sportu 2008/2009 
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Wyższe loty HubertaWyższe loty HubertaWyższe loty HubertaWyższe loty Huberta     Świeżo upieczony absolwent naszej 
szkoły, Hubert Hampel, w wakacyjne 
dni nie rozstał się ze sportem. Jako za-
wodnik L.U.K.S Orkan Września spę-
dził kilka dni na obozie sportowym oraz 
brał udział w mityngach lekkoatletycz-
nych. Na jednym z nich, w Lesznie po-
nownie pokazał wysoką klasę i pokonu-
jąc poprzeczkę na wysokości 180 cm 
poprawił o 5 cm swoją „życiówkę”. 
Tylko tak dalej (czyt. wyżej) Hubercie! 

Hubert 
Hampel 

Złoty medalista Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych w skoku wzwyż 
Złoty medalista Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekkoatletycznych w skoku wzwyż 
Złoty medalista Finału Wielkopolski Czwartków Lekkoatletycznych w skoku wzwyż 
Złoty medalista Czwartków Lekkoatletycznych w skoku wzwyż i biegu na 60m 
Srebrny medalista Mistrzostw Powiatu w Badmintonie 
Brązowy medalista Mistrzostw Gminy w Piłce Nożnej 
Złoty medalista Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Gminy w drużynie i indywidualnie 
w biegu na 200m (srebro) i w rzucie piłką lekarską (brąz) 
Złoty medalista Mistrzostw Szkoły w Biegach Przełajowych 
Rekordzista szkoły w biegu na 60m i w skoku wzwyż 
Wielokrotny reprezentant szkoły w zawodach SZS 

Kacper 
Łabędzki 

Tenis Stołowy: 
- Złoty medalista Mistrzostw Powiatu w drużynie 
- Srebrny medalista Mistrzostw Gminy w drużynie 
- Srebrny medalista Mistrzostw Szkoły 
Srebrny medalista Czwartków Lekkoatletycznych w biegu na 1000 m 
Brązowy medalista Mistrzostw Gminy w Piłce Nożnej 
Brązowy medalista Mistrzostw Szkoły w Biegach Przełajowych 
Wielokrotny reprezentant szkoły w zawodach SZS 

Marita 
Matuszak 

Brązowa medalistka Mistrzostw Powiatu w Unihokeju 
Medalistka Czwartków Lekkoatletycznych w biegu na 600m (brąz) i skoku wzwyż (srebro) 
Złota medalistka Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Gminy w drużynie 
Wicemistrzyni Szkoły w Biegach Przełajowych 
Wielokrotna reprezentantka szkoły w zawodach SZS 

Patrycja 
Stachnik 

Brązowa medalistka Mistrzostw Powiatu w Unihokeju 
Złota medalistka Czwartków Lekkoatletycznych w biegu na 300m 
Złota medalistka Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Gminy w drużynie i indywidual-
nie (200m i skok w dal) 
Uczestniczka Finałów Wielkopolski w Biegach Przełajowych 
Mistrzyni Szkoły w Biegach Przełajowych 
Wielokrotna reprezentantka szkoły w zawodach SZS 

Alicja 
Szymczak 

Tenis Stołowy: 
- Srebrna medalistka Mistrzostw Powiatu indywidualnie i w drużynie 
- Srebrna medalistka Mistrzostw Gminy w drużynie 
- Brązowa medalistka Mistrzostw Szkoły 
- Laureatka wielu turniejów tenisowych 

Bartosz 
Zaparty 

Srebrny medalista Finału Wielkopolski Czwartków Lekkoatletycznych w biegu na 300m 
Srebrny medalista Czwartków Lekkoatletycznych w biegu na 1000m 
Złoty medalista Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Gminy w drużynie 
Wielokrotny reprezentant szkoły w zawodach SZS 
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Najmłodsi  

z trofeami 

Tyle tytułem przypomnienia gorących letnich wydarzeń. 
 Czas na aktualności z bieżącego roku szkolnego. Przed Wami sportowe ciekawostki września.   

 Hala Gimnazjum nr 2 we Wrześni 
była miejscem lekkoatletycznych 
zmagań uczniów klas I – III ze szkół 
podstawowych naszej gminy. Dla 
większości z 20 reprezentantów na-
szej drużyny był to debiut w tak wiel-
kiej sportowej imprezie. Okazało się, 
że całkiem udany.  
 Podopieczni p. Agnieszki Nowak 
kilkakrotnie stawali na podium: Do-
minika Pawlak ( II miejsce w rzucie 
piłką lekarską), Oliwia Głowska (III 
m. w biegu na 40m), sztafeta 10x40 
(III m.) W klasyfikacji drużynowej 
nasza ekipa zajęła III miejsce.  
 Wielkie brawa należą się także licz-
nie zgromadzonym rodzicom, których 
głośny doping z pewnością przyczynił 
się do końcowego sukcesu SSP w 
Kaczanowie. 

Kapitanowie, trenerzy i ich zdobycze  

Uliczne bieganie 

 XIV Osiedlowy Bieg Wrześnian 
zgromadził na starcie sporą grupę 
zawodników, wśród których trady-
cyjnie nie zabrakło reprezentantów 
SSP w Kaczanowie. Wyselekcjono-
wana grupa biegaczy pokazała się z 
jak najlepszej strony plasując się w 
czołówce na  finiszowych metrach 
asfaltowej trasy.  
 W kategorii 6 - 7 latków   na II 
stopniu podium stanęli: Zuzanna 
Gabruk i Marcin  Wietrzyński; w 
rywalizacji 8 – 9 latków II miejsca 
wywalczyli: Bartosz Wawrzyniak i 
Oliwia Głowska; po złoto sięgnął 
Bartosz Zaparty (kat. 10 – 12 lat).      

            Złoty Bartek 

Kawały:  
Przedszkolanka przechadzała się po 
sali obserwując rysujące dzieci. Od 
czasu do czasu zaglądała, jak idzie 
praca. Podeszła do dziewczynki, 
która w skupieniu coś rysowała. 
Przedszkolanka spytała ją, co rysuje. 
- Rysuję Boga - odpowiedziała 
dziewczynka. 
- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg 
wygląda - powiedziała zaskoczona 
przedszkolanka. 
Dziewczynka mruknęła, nie przery-
wając rysowania: 
- Za chwilę będą wiedzieli. 
 
 Karolina Ludwiczak 

Humor z zeszytów szkolnych: 
-Tej jesieni widziałem klucz odlatu-
jących żyraf. 
-Jak się nazywał syn Kazimierza 
Wielkiego? Kazimierz Mały.. 
-Staś strzelił do lwa - a ten ryknął jak 
zabity. 
-Pod broń powołano całą młodzież 
od 16 do 60 lat. 
-Syrena to pół kobiety, która ryczy, 
gdy jest alarm. 
-Wśród wirusów rozróżniamy: mi-
kroby, mikrony, mikrusy i mikrobu-
sy. 
-Wątroba była cały dzień śledziona. 
-Liść ma taką rolę w życiu, że musi 
cały czas wdychać i wydychać. 
-Prostokąt rożni się od kwadratu tym, 
że raz jest wyższy, a raz szerszy. 
-Mumia to żona faraona. 
-Suma to nie wynik dodawania, tylko 
msza rano w niedzielę. 

Wycieczka szkolna w muzeum. Zaintere-
sowanie Jasia wzbudza tabliczka umiesz-
czona obok mumii. 
- Tutaj jest napisane 2466 PNE. Co to 
może znaczyć - pyta kolegę. 
- To chyba rejestracja wozu, który potrą-
cił tego nieboszczyka. 
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Wszyscy, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę, a na-
stępnie wypełnią kupon i wrzucą do puszki w radiowęź-
le, wezmą udział w losowaniu nagród. 

Krzyżówkę przygotowała Weronika Szkudlarek 

KUPON 

       ….…………………………..……………………………………. 

Imię i nazwisko, klasa 

 

HASŁO:…………………………..……………………………………………… 

 

Jak walczyć z jesiennym nastrojem?- rady nie od parady 

 Zły humor 
Na zły, jesienny nastrój proponujemy 
gorącą czekoladę i ciepłą kąpiel. A... 
i nie zapomnij o czytaniu kawałów 
— to zawsze działa na zły humor. 
 

 Nuda 
Nuda to wróg nr 1. Na walkę z nią 
pomoże wyobraźnia. Jeżeli ona za-
wiedzie, nie martw się, zawsze mo-
żesz posprzątać w swoim pokoju. 

 Zmęczenie 
Na zmęczenie nie ma nic lepszego 
niż ciepła herbata i odprężająca ką-
piel.  
 
Kąpiel pozwala się wyciszyć po mę-
czącym dniu, ale tylko wtedy, gdy do 
wanny wleje się lub wsypie preparat 
odprężający. Właściwości relaksują-
ce mają przede wszystkim olejki 
eteryczne i preparaty aromaterapeu-
tyczne. Olejek z jałowca pomaga 

zwalczyć bezsenność, olejek z rozma-
rynu usuwa zmęczenie, z róży reduku-
je stres, zaś ylangowy przywraca do-
bry nastrój. By w pełni wykorzystać 
ich właściwości, trzeba kąpać się nie 
krócej niż dziesięć i nie dłużej niż 30 
minut w ciepłej, ale nie gorącej wo-
dzie. 
 Aleksandra Andrzejewska 

 1.Część mowy odpowiadająca na 
pytania: jaki? jaka? jakie? 
2.Rośnie nisko, ma fioletowe płatki i 
małe listki. 
3.Forma wypowiedzi, w której 
przedstawiamy ciekawą historię. 
4.Jeden z kontynentów. 
5.Ulubiona pora roku każdego 
ucznia. 
6.Jedna z figur matematycznych. 
7.Po angielsku chair. 
8.Chodzimy do niego, by np. wy-
rwać ząb. 
9.Przedmiot szkolny opisujący dzie-
je Polski. 
10.Zapalamy je, gdy nie ma światła. 
11.Wokół niego krąży Ziemia. 
  

  
                      

                

                        

                      

          
  

                
  

              
  

                  

                  
  

                  
  

  
            

  


