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Stanisław Grochowiak 

Na słotę 

Na słotę 

Najlepszy jest parasol lampy. 

Na słotę 

Najczystsze niebo książkowych stronic. 

Na słotę 

Liścia na niebie trzepoczący goniec 

I wiatr 

Spoza deszczu migocącej rampy. 

I pies jest dobry podczas słoty, 

Gdy cieplej niż wełna ogrzewa ci stopy. 

 Gdy podszedłem do drzwi, nie wie-

działem, co zrobić. Wreszcie zdoby-

łem się na odwagę i zapukałem. Po 

pewnym czasie ktoś otworzył drzwi. 

Była to starsza kobieta, która trzymała 

na rękach małego chłopca. Zapytałem 

tę panią, czy mieszkają tu państwo 

Ostrowscy, a ona odpowiedziała, że 

tak. Zaraz po tym zaprosiła mnie na 

herbatę i ciasteczka.  

 W mieszkaniu przyglądałem się 
wszystkiemu dokoła. Zauważyłem, że 

kobieta była ubrana tak jakoś dziwnie, 

przypominała gospodynię ze starych 

filmów. Po pewnym czasie zapytała,  

kogo dokładnie szukam. Odpowie-

działem, że Aliny Ostrowskiej — 

mojej mamy. Kobieta pomyślała 

przez chwilę i stwierdziła, że nie zna 

nikogo takiego.  Ona sama nazywa się 
Hanna Ostrowska, ale Aliny nie zna. 

Stwierdziłem, że to imię jest bardzo 

popularne, ponieważ moja babcia 

także miała na imię Hanna. 

 Spojrzałem na zegarek. Było już 
późno i chciałem się żegnać, gdy 

nagle przypomniałem sobie, że jeżeli 

to nie jest mój dom, nie mam gdzie 

pójść. Kobieta jakby czytała w moich 

myślach. Zapytała, czy nie chcę zo-

stać u niej na noc, więc odpowiedzia-

łem, że tak. Zaprowadziła mnie do 

pokoju.  

 Nie mogłem usnąć, ciągle przewijały 

mi się przez głowę urywki dzisiej-

szych wydarzeń: starodawne ubrania, 

znajomy chłopiec, moje nazwisko, 

mój dom. Próbowałem to wszystko 

jakoś uporządkować. Nagle nasunęła 

mi się dziwna myśl. Jeżeli moja bab-

cia ze strony taty ma na imię Hanna, 

to może być tylko jedno rozwiązanie 

zagadki. Starsza pani to moja babcia, 

a  chłopiec to mój tata! 

Jestem w przeszłości! … 

cdn.  

Mamy pierwszą zwyciężczynię konkursu literackiego. To Agata Sawa z klasy 

Va. Dalsze losy Tymka zostały przez nią przedstawione w ciekawy i trzymający w 

napięciu sposób. Poniżej prezentujemy treść tego opowiadania. Przekonacie się, że 
Wasza koleżanka Agata zasłużyła na nagrodę. Jeśli chcecie  wziąć udział w kon-
kursie, czekamy na dalsze losy Tymka. Waszym zadaniem będzie dopisanie dal-

szego ciągu tej niezwykłej historii przedstawionej przez Agatę. Prosimy jednak, by 
nie miała ona wyraźnego zakończenia, gdyż chcemy zamieszczać dalsze części opo-
wiadania w kolejnych numerach gazetki. Najciekawszy tekst zostanie wydrukowa-
ny i nagrodzony. Zapraszamy do zabawy i życzymy połamania pióra.  
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Mali kadeci  
naszej szkoły 

 

    W pasowaniu na ucznia wzięli udział 

w  tym roku uczniowie klasy Ia i Ib 

pod opieką p. Marii Kostuch i p. 

Mirosławy Figas. Nie zabrakło rów-

nież rodziców, dzieci oraz zaproszo-

nych gości, w tym pana Dyrektora 

Zbigniewa Przytarskiego oraz pani 

Wicedyrektor Elżbiety Grześkowiak.  
 W dzień pasowania uczniowie, od-

świętnie ubrani w togi oraz birety, 

stanęli parami przed drzwiami sali. 

Gdy rozległy się dźwięki muzyki, 

pierwszoklasiści dostojnym  krokiem 

weszli na salę, gdzie odtańczyli polo-

neza. Nastąpiło powitanie wszystkich 

zgromadzonych gości, po którym 

dzieci wystąpiły z ciekawym progra-

mem artystycznym. Recytowano 

wiersze o szkole i  śpiewano piosenki.  

      

październik — listopad 2009  

 13 października  w naszej szkole 

odbyło się przedstawienie z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej.  

 Uczniowie klas IV — VI  wręczyli 

nauczycielom w podziękowaniu sym-

boliczne róże. Przedstawienie przygo-

towali pani Agnieszka Kozielska i 

pan Grzegorz Jóźwiak, którzy wraz 

z  młodymi artystami  zostali nagro-

dzeni brawami.  

 Po zakończonej uroczystości pan 

Dyrektor Zbigniew Przytarski po-

dziękował za przygotowaną uroczy-

stość, złożył życzenia nauczycielom, 

a na koniec ogłosił, że 14  październi-

ka jest dniem wolnym od zajęć.  
           Roksana Szewczyk 

Święto Nauczycieli 

Po części artystycznej nastąpiło Paso-

wanie Na Ucznia. Pan Dyrektor wiel-

kim ołówkiem pasował każdego 

ucznia z osobna, a następnie podpisał 

pamiątkowe teksty ślubowania, na 

których widniały także podpisy ma-

łych kadetów naszej szkoły. Po paso-

waniu uczniowie odebrali również 
gratulacje i życzenia z rąk przedstawi-

ciela Rady Rodziców oraz - zaproszo-

nego na tę okoliczność - pana poli-

cjanta.  

 Po zakończeniu uroczystości dzieci, 

wychowawcy, rodzice i zaproszeni 

goście udali się na poczęstunek do 

swoich sal.  

         Grzegorz Jóźwiak 

    Dnia 22 października odbył się pierw-

szy etap konkursu historycznego doty-

czącego przyczyn i wybuchu II wojny 

światowej oraz jej następstw.  

 Natomiast 26 listopada uczniowie przy-

stąpili do drugiej tury, podczas której 

sp r a wd z an o  wi ed zę  n a  t e mat 

„Głównych wydarzeń  wojennych  i po- 

litycznych w Europie i na świecie w la- 

tach 1939 — 1945”.  

 Obydwa konkursy odbyły się w Gimna-

zjum nr 1 we Wrześni. Wzięli w nim 

udział reprezentanci prawie wszystkich 

szkół naszej gminy, począwszy od pod-

stawowych po ponadgimnazjalne. 

 Testy były dosyć trudne, ale nasi 

uczniowie zakończyli konkurencję zado-

woleni. Cieszymy się, że w naszej szko-

le jest tyle historycznych głów! 

  Agata Sawa 

Historyczne dni  

Nagrodzony brawami występ kółka teatralnego 

 Pan Dyrektor gratuluje pierwszoklasistce  
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„Odlotowa” bajka 
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Bohaterowie „odlotowej” bajki 

 W październiku swoją filmową ody-

seję rozpoczęli szkolni kinomani. 

Wraz z paniami: Lidią Kozłowicz i 

Iwoną Kaźmierczak wybrali się na 

amerykański hit dla dzieci pt. 

„Odlot”.  

 Głównym bohaterem filmu jest Carl 

Fredricksen, który pewnego dnia po-

stanawia zrealizować marzenie swego 

życia i wyrusza w podróż do tajemni-

czej krainy w Ameryce Południowej. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy-

by nie fakt, że staruszek podróżuje we 

własnym domu unoszonym przez 

setki balonów, a w wyprawie przy-

padkowo towarzyszy mu pełen opty-

mizmu, lecz wyjątkowo niezręczny 

ośmiolatek Russel. Jednak prawdziwe 

przygody zaczynają się dopiero po 

dotarciu na miejsce, gdzie dwóch 

podróżników spotyka dziwacznego 

ptaka i  mówiącego ludzkim głosem 

psa.  

 „Odlotowa” bajka podobała się nie 

tylko uczniom, ale także paniom na-

uczycielkom. Wycieczka zakończyła 

się oczywiście wizytą w Mc Donal-

dzie. 

        Iwona Kaźmierczak 

Zabawa w kręgle 

 Dnia 23  października klasy V b i VI b 

wybrały się na kręgle do hotelu 

„Kosmowski” we Wrześni. Opiekun-

kami uczestników tej sportowej wy-

cieczki były panie: Jolanta Gizelska i 

Iwona Kaźmierczak.  

 Uczniowie mieli do wyboru cztery 

tory. Zdrowa rywalizacja między za-

wodnikami sprzyjała integracji klas.  

 Wszyscy bardzo dobrze się bawili, 

chociaż godzina takiej wspaniałej za-

bawy to zdecydowanie za mało. 

  Eryk Hampel 

Operę da się lubić 

 2 listopada w progi naszej szkoły zawitali 

goście, którzy pokazali uczniom świat mu-

zyki i humoru.  

 Przybliżyli dzieciom operę poprzez zabaw-

ne inscenizacje wierszy Jana Brzechwy, 

takich jak „Na straganie” czy „Pan Pomi-

dor”. Pokazane formy i interpretacje mu-

zyczne rozbawiły wszystkich uczestników.   

 Żarty skończyły się po godzinie, gdy 

uczniowie musieli wrócić na lekcje. Scho-

dzących ze sceny artystów dzieci pożegnały 

oklaskami. 

  Eryk Kosmala 

 Uczniowie  klasy IV a i IV b  wzięli 
udział w październikowej  akcji organizo-

wanej przez sieć sklepów Leroy Merlin  

„Dach nad głową”. Uczestnicy akcji wraz 

z wychowawcami mieli za zadanie przy-

ozdobić przygotowane wcześniej przez 

pracowników sklepu budy dla psów. 

Wszyscy ochoczo zabrali się do pracy.  

 Skończone dzieła trafiły do swarzędzkiego skle-

pu,  gdzie zostały poddane ocenie przez kupują-
cych, a następnie do schroniska dla zwierząt. 
 Mimo starań nasza praca nie została doceniona i 

I miejsce zajęła szkoła ze Swarzędza. Pozostała 

jednak satysfakcja, że mogliśmy zrobić coś do-

brego dla naszych czworonożnych przyjaciół. 

             Lidia Kozłowicz 

Dzieci malowały 
budy dla 

czworonożnych 
przyjaciół  

Zawodnicy w akcji  

Kolorowa buda prawie gotowa! 
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Jeszcze Polska ... 

 10 listopada w świetlicy szkolnej 

odbyło się przedstawienie z okazji 

Święta Odzyskania Niepodległości.  

 Na początek wszyscy uczestnicy 

uroczystości zaśpiewali hymn pań-

stwowy. Następnie uczniowie z kółka 

teatralnego w piękny sposób ukazali 

historię naszego narodu, który dziel-

nie walczył o niepodległość i w 1918 

roku osiągnął ten cel. 

 Warto pamiętać o tym, że wielu na-

szych rodaków oddało życie za Polskę 
i dlatego wywalczoną przez nich wol-

ność powinniśmy doceniać i szano-

wać. 
          Greta Kołodzińska 

 21 listopada 2009 roku w naszej szkole 

odbył się Konkurs Piosenki Polskiej. 

Organizatorem był pan Grzegorz 
Jóźwiak oraz dziewczyny z klasy VI a: 

Karolina Ludwiczak i Aleksandra 
Mosińska.  

 O godz. 10:30 klasy 4-6 zebrały się w 

świetlicy szkolnej. Usłyszeliśmy dwuna-

stu młodych wykonawców. Publiczność 
brawurowo kibicowała i świetnie się 
bawiła.  A oto  tabela wyników:  

I miejsce - Karolina Ludwiczak VI a  

II miejsce - Wiktoria Bączkiewicz V a  

III miejsce - Justyna Pasternak V a  

Nagrodę publiczności otrzymał Jakub 
Krajewski.   
 W tym dniu wszyscy znakomicie się 
bawili :) 

     Karolina Ludwiczak 

Szansa na sukces  

Zabawa na całego 
 26 listopada w naszej szkole odbyła 

się dyskoteka dla klas IV — VI. Już 
na początku imprezy zabawa rozkrę-
ciła się na całego. Wszyscy doskonale 

bawili się przy nowych i starych hi-

tach. Nie zabrakło także konkursów. 

 W konkursie tańca solo I miejsce 

zajęła Justyna Pasternak, II — Bar-
tosz Zaparty, a III — Ernest Ham-
pel. 

 Zwycięską parą okazał się Jakub 
Krajewski wraz ze swoją partnerką 
Dominiką Sobczak. Kolejne miejsca 

zajęli Radosław Borowiak z Wero-

niką Stachnik oraz Ernest Hampel z 

Weroniką Gałęzką. 

  Impreza trwała cztery godziny i był 

to czas niezapomnianej zabawy.  

 Już teraz czekamy na następną dys-

kotekę, która odbędzie się w przy-

szłym roku. 

         Weronika Szkudlarek 

 Dnia 7 listopada uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w pieszym rajdzie do Nowego 

Folwarku. Odbył się on z okazji Święta Nie-

podległości i został zorganizowany przez 

PTTK we Wrześni.   

 Ośmioosobowa grupa, na czele której stały 

dwie panie opiekunki:  Lidia Kozłowicz i 

Iwona Kaźmierczak, wyruszyła wspólnie z 

drużyną z Chwalibogowa. Droga do Nowego 

Folwarku  szybko minęła i po godzinie 

uczniowie dotarli do celu.  

W szkole na uczestników czekały konkursy i 

pyszna grochówka. Uczniowie z Kaczanowa 

nie zdobyli nagrody, ale otrzymali słodki 

prezent za udział w rajdzie. Wszyscy zadowo-

leni wrócili do domów. 

   Agata Sawa 

Rajd z okazji Święta 
Niepodległości 

Omnibus 2009 
 Dnia 12 listopada 2009 roku uczniowie 

naszej szkoły wzięli udział w międzysz-

k o l n y m  k o n k u r s i e  w i e d z y 

„OMNIBUS”. Organizowała go szkoła 

nr 6 we Wrześni pod patronatem Funda-

cji Dzieci Wrzesińskich. 

   Naszą szkołę reprezentowali Aleksan-
dra Mosińska i Wojciech Młyńczak. 

Uczniowie wykazali się szeroką wiedzą, 
dużą wszechstronnością, odpowiadali na 

pytania z matematyki , języka polskiego, 

historii, przyrody, sztuki, rozpoznawali 

znane miejsca i postacie.  

 Aleksandra Mosińska dotarła do półfi-

nału, a Wojciech Młyńczak zajął czwar-

te miejsce, tuż za podium. Gratulujemy 

uczestnikom dobrych wyników. 

  Jolanta Gizelska 
 

Szkolny etap 
Wojewódzkiego Konkursu 

Humanistycznego  

 28 listopada odbył się szkolny etap 

Wojewódzkiego Konkursu Humani-

stycznego, w którym wzięło udział  

jedenaścioro uczniów naszej szkoły.  

 Uczestnicy mieli godzinę na rozwią-
zanie testu dotyczącego historii i kul-

tury Wielkopolski.  

 Największą liczbę punktów uzyskała 

Agata Sawa z klasy V a, która za-

kwalifikowała się do  rejonowego 

etapu tego konkursu. Gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów! 

           Iwona Kaźmierczak 

Zwycięski występ Karoliny  
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 Dlaczego wybrała Pani zawód 
nauczyciela?  
- Trudno na to pytanie odpowiedzieć 
jednym zdaniem i tak po prostu, ale 

bardzo lubię pracować z dziećmi. 

 Uczy Pani historii i religii. Czy 

wybór ten wiąże się z tym, że były 
to Pani ulubione szkolne przedmio-
ty? 
-Gdyby tak nie było, to praca w szko-

le nie sprawiałyby mi przyjemności i 

nie mogłabym z chęcią zaczynać 
kolejny dzień. 

 Organizuje Pani w naszej szkole 

wyjazdy do kina. Czy można na-
zwać Panią kinomanką? 
-Zdecydowanie. Staram się na bieżą- 

co śledzić nowości. Szczególną sym-

patią darzę kino polskie, ale uwiel-

biam też amerykańskie produkcje 

filmów dla dzieci, na które wspólnie 

jeździmy.   

 Co lubi Pani robić w wolnym cza-

sie? 
-Ostatnio do moich ulubionych zajęć 
zaliczam lekturę ciekawej książki. 

Czytam w wygodnym fotelu, a obok 

mnie filiżanka pysznej herbaty. Poza 

tym to dobre kino, wycieczki rowero-

we, spotkania z przyjaciółmi.  

 Która z postaci historycznych jest 

godna Pani podziwu i stawiana 
jako wzór? 
 -Chyba nikogo nie zdziwi, jeśli   
  

powiem, że jest to Jan Paweł II i 

sądzę, że nie muszę tłumaczyć 
dlaczego. 

 

Rozmawiały:  
Roksana Szewczyk 

Weronika Gałęzka 

...CZYLI WYWIAD Z PANIĄ LIDIĄ KOZŁOWICZ 

...CZYLI WYWIAD Z PANIĄ ELWIRĄ PRZYJEMSKĄ 

 Czuje Pani radość z pracy nauczy-
ciela? 
- Czuję wielką satysfakcję pracując z 

uczniami. 

Jakich języków (oprócz języka 
angielskiego) uczyła się Pani w 

szkole? 
-Języka niemieckiego i hiszpańskie-

go. 

 Lubi Pani pracować w naszej 
szkole?  
- Tak. Lubię pracę w naszej szkole. 

 Kiedy zdecydowała się Pani zostać 
nauczycielką? 
-Idąc do liceum, byłam już pewna, że 

będę nauczycielką. 
Czy zdarza się, że nie potrafi Pani 
przetłumaczyć uczniom jakiegoś 
słowa?    

 - Tak. Zdarza się, ale bardzo rzadko. 

 Podróżowała Pani do  krajów 

anglojęzycznych? 
- Nie, nigdy nie zwiedziłam tych 

krajów.  
 

Rozmawiała: 

Karolina Ludwiczak 
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MARZEC  

ZEC   

CIS  

S 

OGA=KI 

       

ANIA  

IA 
 WO  

LE 

EK=KI  

ŚĆ  
 

ŁUGOPIS  

KUPON 

       

….……………………..……………………………………. 

Imię i nazwisko, klasa 

 

HASŁO:…………………………..…………………… 

HASŁO:…………………………..…………………… 

HASŁO:…………………………..…………………… 

 Zapraszamy tym razem do rozwią-
zania trzech rebusów, które przygo-
towała Aleksandra Andrzejewska z 

klasy VI b. Rozwiązania prosimy 

zapisać na kuponie, wyciąć go i prze-

kazać redakcji gazetki. Zapraszamy 

do zabawy. Nagrody czekają! 



6 

Jesień to czas intensywnych opadów deszczu, ponurych, szarych dni… Zdarza się też niekiedy po-

rządne gradobicie, a w chwilę później rozświetlone słońcem niebo z tęczową ozdobą… Właśnie takie obli-
cze miała szkolna sportowa jesień. W ciągu niespełna 30 dni spadł na nas grad … medali różnego kalibru, 

promienie złota, srebra i brązu mieniły się na pogodnych twarzach zwycięzców. 

Redaguje: Krzysztof Regulski 
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Najmłodszy na podiumNajmłodszy na podiumNajmłodszy na podiumNajmłodszy na podium    

Lot Eryka 

Szkolna gonitwaSzkolna gonitwaSzkolna gonitwaSzkolna gonitwa    

 Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajo-

wych zgromadziły na starcie 35 uczniów z 

klas IV – VI. Dziewczęta miały do poko-

nania dystans 600 m, a chłopcy 800 m.  

 W biegu chłopców zdecydowanie wygrał 

utytułowany Bartosz Zaparty, przed Kac-
prem Łabędzkim i Ernestem Hampe-

lem.  

 Sensacyjnie zakończyła się natomiast 

rywalizacja dziewcząt. Prowadząca cały 

czas bieg faworytka - Weronika Stachnik 

dała sobie odebrać zwycięstwo tuż przed 

metą, przegrywając minimalnie z czwarto-

klasistką Weroniką Wojciechowską. 

Miejsce III zajęła Laura Juszczak. 

Klasyfikacja drużynowa 

Kl IV a  22 pkt 

Kl VI a  21 

Kl V b  15 

Kl VI b  12 

Kl V a  9  

IV b   3 
Twórcy sensacji 

    Mocnym akcentem rozpoczął sportowy 

rok szkolny Eryk Hampel. Startując w 

Memoriale im. prof. Bernarda Kobiel-

skiego rozegranym na stadionie KS 

Olimpia w Poznaniu stanął do walki na 

skoczni wzwyż z najlepszymi gimnazja-

listami województwa wielkopolskiego. 

Zacięty pojedynek ze starszymi od sie-

bie rywalami zakończył  na wysokości 

145 cm,  zajmując III miejsce. 

Tego jeszcze nie było Tego jeszcze nie było Tego jeszcze nie było Tego jeszcze nie było     

 Niebywałego wyczynu dokonali nasi bie-

gacze w Mistrzostwach Powiatu w Bie-

gach Przełajowych.  

 W kategorii dziewcząt klas V jako pierw-

sza do mety z dość sporą przewagą dobie-

gła Weronika Stachnik, a tuż za nią We-
ronika Wojciechowska (udany re-

wanż…).  

 Mistrz szkoły Bartosz Zaparty także nie 

zawiódł,  800 metrową trasę zakończył na 

II miejscu. Cała trójka awansowała do 

Finału Wielkopolski, który odbędzie się w 

przyszłym roku w Żerkowie. 

Dziewczęta: 

Alicja Szymczak 
Wiktoria Głowska 

Wiktoria Szelągiewicz 
Chłopcy: 

Szymon Gryczka 
Kacper Łabędzki 

Klaudiusz Wojciechowski 

Kto mistrzem Kto mistrzem Kto mistrzem Kto mistrzem     
szkoły?szkoły?szkoły?szkoły?    

 Wyjątkowo wcześnie rozegrane zostały 

w tym roku Mistrzostwa Szkoły w Te-

nisie Stołowym. Już w połowie paź-
dziernika poznaliśmy najlepszych ping-

pongistów, przyszłych reprezentantów 

SSP w Kaczanowie. Wyniki rywalizacji 

przedstawiają się następująco: 
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Złoto po raz drugi!Złoto po raz drugi!Złoto po raz drugi!Złoto po raz drugi!    
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 Hala sportowa Gimnazjum nr 2 we Wrze-

śni od lat jest przyjazną areną dla lekko-

atletów SSP w Kaczanowie. Rok temu 

nasz team zajął tam I miejsce, a indywidu-

alnie kilkakrotnie stawaliśmy na podium. 

Podobny scenariusz miał październikowy 

występ naszych reprezentantów. Wielką 
klasę pokazali sprinterzy, długodystansow-

cy i skoczkowie.  

 W sumie zdobyliśmy 8 medali i wiele 

punktowanych miejsc: złoto - Bartosz 
Zaparty (skok w dal), srebro – Bartosz 

Zaparty (800 m), Weronika Stachnik, 

Eryk Hampel, Weronika Wojciechow-

ska, Bartosz Zaparty (sztafeta 4x100), 

Wiktoria Szelągiewicz (40 m), brąz – 

Ernest Hampel (skok w dal) i Weronika 

Wojciechowska (40 i 600 m).  

 Tak obfity dorobek medalowy i punktowy 

pozwolił nam po raz drugi z rzędu sięgnąć 
po tytuł Halowego Drużynowego Mistrza 

Gminy. 

Klasyfikacja drużynowa 

1. SSP Kaczanowo  192 pkt 

2. SSP 6   186 

3. SSP 2   152 

4. SSP 1   148 

5. SSP Marzenin  129 

6. SSP Nowy Folwark 109 

7. SSP Chwalibogowo 105 

8. SP Grzybowo  84 

Obrońcy tytułu 

Grand PrixGrand PrixGrand PrixGrand Prix    

    2009/20102009/20102009/20102009/2010    

 Pierwszy poważny sprawdzian naszych 

mistrzów tenisa odbył się we Wrześni na 

zorganizowanym przez TKKF „Sokół” 

turnieju z cyklu Grand Prix. Reprezen-

tanci SSP w Kaczanowie nie dali za wie-

le pograć rywalom.  

 Zarówno w kategorii dziewcząt jak i 

chłopców zajęli całe podium.  I miejsce 

zdobyli: Alicja Szymczak i Kacper 
Łabędzki, II – Wiktoria Głowska i 

Szymon Gryczka, III – Wiktoria Szelą-
giewicz i Klaudiusz Wojciechowski. 

„Zagraniczny” „Zagraniczny” „Zagraniczny” „Zagraniczny”     

sprawdziansprawdziansprawdziansprawdzian    

 Kolejne zmagania przy tenisowych 

stołach odbyły się dwukrotnie w 

Słupcy (10.10 i 15.11). Konfrontacja 

z młodzikami zza miedzy wypadła 

całkiem pomyślnie.  

 W pierwszych zawodach triumfo-

wał Szymon Gryczka i Alicja 
Szymczak, a II miejsce zajęli Wik-
toria Głowska i Kacper Łabędzki. 
Kilka tygodni później w hali słupec-

kiego OSiR-u po medale sięgnęli: 
Szymon Gryczka (złoto) oraz Alicja 

Szymczak i Kacper Łabędzki 

(brąz) . 

Uniwersalni Uniwersalni Uniwersalni Uniwersalni     

żołnierzeżołnierzeżołnierzeżołnierze    

Srebrna piątka 

 Bardzo dobrze spisali się nasi uczniowie 

w Mistrzostwach Powiatu w Badminto-

nie rozegranych w Targowej Górce.  

 Zespół dziewcząt i chłopców zajął II 

miejsce premiowane awansem do finału 

rejonowego. W skład srebrnej drużyny 

weszli dobrze wam znani sportowcy: 

Wiktoria Głowska, Wiktoria Bączkie-
wicz, Alicja Szymczak oraz Szymon 
Gryczka i Kacper Łabędzki. Okazuje 

się, że tenisiści stołowi to uniwersalni 

żołnierze.  
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Złoto w szkoleZłoto w szkoleZłoto w szkoleZłoto w szkole    

NiespodziankaNiespodziankaNiespodziankaNiespodzianka    

 Wielki triumf święcili nasi tenisiści po 

rozegranych w naszej szkole Drużyno-

wych Mistrzostwach Gminy.  

 Drużyna dziewcząt i chłopców nie dała 

żadnych szans rywalom, zdobyła złote 

medale i uzyskała awans do finału po-

wiatowego.  

 Posiadaczami najszlachetniejszych krąż-
ków zostali: Wiktoria Głowska, Alicja 
Szymczak, Wiktoria Szelągiewicz, 

Wiktoria Bączkiewicz, Szymon Grycz-
ka, Kacper Łabędzki, Klaudiusz Woj-
ciechowski, Mikołaj Perkiewicz. 

 Miłą niespodziankę sprawili nam nasi 

zawodnicy w Mistrzostwach Gminy w 

Halowej Piłce Nożnej.   

 Zespół pokazał się z jak najlepszej stro-

ny rozgrywając wspaniałe, zacięte poje-

dynki z utytułowanymi rywalami. Były 

remisy, porażki i zwycięstwa, ale naj-

ważniejsze jest to, że w sumie uplasowa-

liśmy się na II miejscu premiowanym 

awansem do finału powiatowego. 

  Srebrną drużynę tworzyli: Eryk i Er-
nest Hampel, Bartosz Zaparty, Kacper 
Łabędzki, Piotr Śniegocki, Dariusz 
Manuszak, Krystian Musiałkiewicz, 

Albert Nowak, Marek Rekiel, Jakub 
Szkudlarek. 

Oblicza zwycięzców 

Tabela turniejowaTabela turniejowaTabela turniejowaTabela turniejowa    

L.p. Drużyna 1 2 3 4 5 Bramki Punkty Miejsce 

1. SSP 6SSP 6SSP 6SSP 6   0:0 3:0 0:2 1:1 4:3 5 IIIIIIIIIIII 

2. SSP 1SSP 1SSP 1SSP 1 0:0   0:2 1:6 7:2 8:10 4 IVIVIVIV 

3. SSP KaczanowoSSP KaczanowoSSP KaczanowoSSP Kaczanowo 0:3 2:0   0:0 5:1 7:4 7 IIIIIIII 

4. SSP 2SSP 2SSP 2SSP 2 2:0 6:1 0:0   7:0 15:1 10 IIII 

5. SSP OtocznaSSP OtocznaSSP OtocznaSSP Otoczna 1:1 2:7 1:5 0:7   4:20 1 VVVV 

Zespół na medal 

 Kazimierz Wierzyński  „Skok o tyczce” 
 
Już odbił się, już płynie! Boską równowagą  
Rozpina się na drzewcu i wieje jak flagą,  
Dolata do poprzeczki i nagłym trzepotem  

Przerzuca się, jak gdyby był ptakiem i kotem.  

 Zatrzymajcie go w locie, niech w górze zastygnie,  

Niech w tył odrzuci tyczkę, niepotrzebną dźwignię,  
Niech tak trwa, niech tak wisi, owinięty chmurą,  
Rozpylony w powietrzu, leciutki jak pióro.  

 Nie opadnie na siłach, nie osłabnie w pędzie,  

Jeszcze wyżej się wzniesie nad wszystkie krawędzie.  

Odpowie nam z wysoka, odkrzyknie się echem,  

Że leci prosto w niebo, jest naszym oddechem.  
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Jak w dżungli ... Pogaduszki z kurteczką w tle 

Ze spłuczką w zgodzie 

Na trampolinie życia 
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Emocje idą w górę 
Nie tylko dla małych dzieci? 

Przechowalnia młodych talentów 

Na „rozgrzanym” dywaniku 

Biblioteka -  miejsce 
nie tylko do czytania? 

Czy ja to 

przeżyję? 

A kiedy : 

• zachowujesz się w szatni jak zwierzę w dżungli, 

• toaletę traktujesz jak miejsce do zabawy, 

• materace jak trampolinę, z której można skakać do 

woli, 

• schody jak narzędzie gimnastyczne, 

• a świetlica i biblioteka to dla ciebie kryjówka przed 

nauczycielami, 

przygotuj się na wizytę w gabinecie Pana Dyrektora i spo-

tkanie na „rozgrzanym” dywaniku.  Zastanów się! 
MIEJ ROZUM I PATRZAJ W ROZUM! 

 
Uwaga:  

Podczas realizacji zdjęć nie ucierpiał żaden z uczniów. 
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Szkoła w oczach uczniów klasy szóstejSzkoła w oczach uczniów klasy szóstejSzkoła w oczach uczniów klasy szóstejSzkoła w oczach uczniów klasy szóstej    

Dwóje 
Wszystkim podpowiada, 

Lecz nic nie umie, 

Dlatego zawsze 

Dostaje dwóje. 

 Klaudia Sokolska 

 Dariusz Manuszak 

 Ściągacz 
W każdej klasie ściągacz siedzi 

I nie zna żadnej odpowiedzi. 

 Eryk Hampel 
 Dominika Chojnacka  

  Butik 
Nie tylko w szatni, 

Ale i w dzienniku, 

Pełno jest butów 

Jak w butiku. 

 Aleksandra Andrzejewska 

 Roksana Szewczyk 

  Uczeń 
W głowie tyle wiedzy mam, 

Ile marek ciuchów znam. 

 Dawid Kaczmarek 
 Weronika Gałęzka 
 Mateusz Rybczyński 

Pomóż rycerzowi znaleźć drogę do wie-Pomóż rycerzowi znaleźć drogę do wie-Pomóż rycerzowi znaleźć drogę do wie-Pomóż rycerzowi znaleźć drogę do wie-

ży, w której zamknięta jest królewna.ży, w której zamknięta jest królewna.ży, w której zamknięta jest królewna.ży, w której zamknięta jest królewna.    

Pokoloruj samochód. Dorysuj kierowcę i  pasażerów.Pokoloruj samochód. Dorysuj kierowcę i  pasażerów.Pokoloruj samochód. Dorysuj kierowcę i  pasażerów.Pokoloruj samochód. Dorysuj kierowcę i  pasażerów.    
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 Delfiny wbrew pozorom to ssaki, ponieważ są żyworodne i po urodzeni ssą mleko matki.  
 Te zwierzęta przebywają w gromadach od kilku do kilkunastu osobników w wyraźnie zaznaczonej 
hierarchii. Odbywają dalekie wędrówki.  
 Posiadają zdolność do echolokacji, czyli wytwarzania krótkotrwałych dźwięków o wysokiej czę-

stotliwości. Inteligencji dorównują szympansom.  
 Delfin śpi z jednym otwartym okiem, unosząc się w wodzie na 
głębokości około 50 cm, Oddycha, wynurzając się co 30 sekund 
na powierzchnię, nie budząc się.  
 Delfiny często polują ławicami. Zdarza się ,że wyruszają na ło-
wy z rekinami. Żywią się rybami, kalmarami i skorupiakami. Ich 
naturalnym wrogiem jest orka.  
 Te zwierzęta żyją od 7 do 21 lat. 

Ryby to czy ssaki,  czyli kilka słów o delfinach 
 

Redaguje: Aleksandra AndrzejewskaRedaguje: Aleksandra AndrzejewskaRedaguje: Aleksandra AndrzejewskaRedaguje: Aleksandra Andrzejewska    

 Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycie-

lem o wielorybach. Nauczyciel twierdził, że 

jest fizyczną niemożliwością, by wieloryb 

mógł połknąć człowieka. Pomimo, że jest taki 

wielki, jego gardło jest zbyt wąskie. Dziew-

czynka upierała się, że przecież Jonasz został 

połknięty przez wieloryba. Zirytowany na-

uczyciel powtórzył, że to fizycznie niemożli-
we.  

Na to dziewczynka:  

- Gdy będę w niebie, zapytam o to Jonasza.  

- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta 

złośliwie nauczyciel.  

- Wtedy pan go zapyta! 

 Emerytowana nauczycielka obładowana 

zakupami idzie ulicą. Nagle z piskiem opon 

podjeżdża nowiutki mercedes:  

- Proszę pani! Pamięta mnie pani?! To ja, 

pani uczeń! Podwiozę panią!  
- Och Adasiu, poznałeś mnie po tylu latach?  

- Nie, panią nie, ale pani płaszczyk tak! 

 Siedzą dwaj uczniowie:  

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, 

żeby się pouczyć.  
- I co wtedy robisz?  

- Czekam, aż mi przejdzie. 

 Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala:  

- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się wszy-

scy. Ci co wiedzą - prawą ręką, ci co nie wie-

dzą - lewą ręką.  

Redaktor naczelny: Iwona Kaźmierczak 

Zespół dziennikarzy:  Aleksandra Andrzejewska, Weronika Gałęzka, Roksana Szewczyk, Eryk Kosmala, Weronika Szkudlarek, Karolina Ludwiczak, 

Agata Sawa, Greta Kołodzińska, Eryk Hampel 
Pomoc nauczycielska: Krzysztof Regulski, Grzegorz Jóźwiak, Izabela Głowacka,  Lidia Kozłowicz, Jolanta Gizelska 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie, ul. Kaliska 1 a, 62—303 Kaczanowo, tel. 061/438-92-47 faks: 061/438-92-47 , e-mail: szko-

la@kaczanowo.pl,  www.kaczanowo.pl 

Humor przygotowała Karolina Ludwiczak 


