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Rysunek Anny Michalewicz wykonany  
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Nasi reporterzy rozmawiają z panem Adamem 

Andrzejewskim. 

 

SAMOCHODY, WYŚCIGI I ŻUŻEL  

– TAK BYŁO KIEDYŚ, A DZIŚ … 
 

Dawid Kaczmarek: Ile lat pracuje pan w naszej szkole? 

Adam Andrzejewski: W szkole pracuję 21 lat. Byłem przyjęty w marcu 

w 1995 roku jako woźny, konserwator i w okresie grzewczym jako 

palacz. 

Adrian Kunc: Dlaczego przyjeżdża pan do szkoły rowerem? 

A. A.: Do szkoły przyjeżdżam rowerem, ponieważ jest to dla mnie 

wygodne. Mogę nim wszędzie dojechać. Nie trzeba szukać miejsca 

parkingowego, na którym można zostawić auto. Samochodem 

przyjeżdżam bardzo rzadko, na przykład kiedy pada deszcz. Zależy od 

pogody. 

D. K.: Czy w domu też jest pan „złotą rączką”? 

A. A.: I w domu i w pracy zadania staram się wykonywać należycie, 

dobrze i sumiennie. 

A. K.: Czy kolega z pokoju (szkielet) był tutaj wcześniej niż pan? Skąd 

się wziął? 

A. A.: Ten koleś [pan Adam śmieje się] stoi tutaj od 1999 roku. Dostałem 

go od pani Ani Puzyrewicz. Wcześniej stał w sali nr 11. Jak zrobiono 

kotłownię to pani Ania przyniosła go tutaj. Pomagał w przeprowadzaniu 

lekcji biologii. W szkole jest jeszcze jeden szkielet, dużo młodszy. 

Znajduje się w gabinecie fizjoterapii. 

D. K.: Czy lubi pan słodycze? 

A. A.: Lubię słodycze, ale ich unikam. 

A. K.: Jaką prasę pan czyta? 

A. A.: Czytam prasę codzienną i Wiadomości kościańskie. 

D. K.: Czy interesuje się pan polityką? 

A. A.: Nie interesuję się polityką. Tylko tyle, żeby wiedzieć, co się dzieje 

w świecie. 

A. K.: Czy lubi pan muzykę? 

A. A.: Lubię, od muzyki ludowej po poważną. 

D. K.: Jaki jest pana ulubiony zespół muzyczny? 

A. A.: Nie mam żadnego ulubionego zespołu muzycznego. 

A. K.: A czy w karnawale uczęszcza pan na zabawy taneczne? 

A. A.: Kiedyś bardzo lubiłem. Na zabawy chodziłem często. Dziś 

wszystko się zmieniło. Bawią się młodzi, a my opiekujemy się wnukami. 

D. K.: Co interesowało pana jako nastolatka. Jak wygląda to dzisiaj? 

A. A.: Kiedy byłem nastolatkiem, interesowałem się motoryzacją: 

samochodami, wyścigami, żużlem. Bardzo dużo jeździłem na zawody do 

Gniezna, Zielonej Góry, Wrocławia, Gdańska. Bardzo długo to trwało.  

Dziś przed telewizorem oglądam zmagania sportowców, nie tylko 

motoryzacyjne. 

A. K.: Wiemy, że ma pan wnuki. Jak spędza pan z nimi czas (jakie 

zabawy, zajęcia)? 

A. A.: Mam jedną wnuczkę i dwóch wnuków. Chętnie z nimi spędzam 

czas. Mają różne zainteresowania. Jeden wnuk gra w piłkę, drugi lubi 

rower, a wnuczka rysuje i układa puzzle. Lubimy wspólne spacery. 

D. K.: Dziękujemy za rozmowę. 

A. A.: Dziękuję. 

 

 
Wywiad przeprowadzili: 

Dawid Kaczmarek 

Adrian Kunc 

Zdjęcie: Anna Michalewicz 
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TANECZNYM KROKIEM 
 

Już po raz dziewiąty w naszej szkole 

odbył się turniej tańca o Złotą Nutkę. 

Uczestnicy walczyli o statuetkę 23 kwietnia 

2016 roku. Imprezę otworzyły panie: dyrektor 

Magdalena Dyszkiewicz oraz prezes 

Stowarzyszenia Patrzmy Sercem Katarzyna 

Smoczyk. Tancerze powitani zostali również 

przez starostę kościańskiego Bernarda 

Turskiego. Jury w składzie Anna Sołtysiak, Katarzyna Strzelczyk, Michał Dolata 

oraz Elżbieta Franek (gościnnie) uznało, że w poszczególnych kategoriach 

zwyciężyli: Iskierki I z Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu, Świetliki  

z Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie oraz Tarantella ze Środowiskowego 

Domu Samopomocy Społecznej w Kościanie. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli: ZSS w Kościanie, Stowarzyszenie 

Patrzmy Sercem, Starostwo Powiatowe w Kościanie i Kościański Ośrodek 

Kultury. 

Kolejną imprezą, w której nasi uczniowie wzięli udział był XVII 

Festiwal Sztuki Naszych Dzieci w Poznaniu. Tym razem pokazy przebiegały pod 

hasłem Świat bez wad. Przegląd artystyczny odbył się w Centrum Kultury 

Zamek. W Sali Wielkiej tego pięknego budynku zgromadziły się zespoły 

teatralne, muzyczne i taneczne z całej Wielkopolski. Naszą szkołę 

reprezentowały Świetliki oraz Sun&Rainbow. 

 
Anna Michalewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ELMER I PRZYJACIELE 
 

13 kwietnia w bibliotece szkolnej spotkały się 

dzieci z klas 1-4. Podczas zajęć uczniowie poznali 

historię Elmera i jego przyjaciół. Bohater ten pokazał 

najmłodszym jak ważna w życiu jest pomoc i przyjaźń. 

Dzieci odgrywały scenki na zadany temat, rysowały 

smutne i wesołe „buźki” przy odpowiednich zdaniach, 

rozwiązywały zadania matematyczne. W końcowej 

części zajęć uczniowie wspólnie kolorowali Elmera. 

Drugi cykl stanowiły zajęcia sportowe, które 

odbyły się na salce korekcyjnej. Były to zabawy z chustą 

animacyjną i z maskotką słonia. Kolejna konkurencja 

polegała na zbieraniu ulubionego jedzenia słonia.  

W następnym zadaniu dzieci pokonywały rzekę z kamienistym dnem. Na koniec 

zajęć wszyscy otrzymali banany, które są przysmakiem słonia. 

14 kwietnia uczniowie samodzielnie przygotowali Elmera. Nanosili 

kolory w poszczególne kratki. Nazywali je. Następnie opowiadali, dlaczego 

poznany przez nich słoń jest kolorowy. Każda z klas przygotowała również 

piosenkę o słoniu. 

 
Zuzanna Nowak 

Zuzanna Wojszczyk 
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PROMUJEMY DOBRE ZACHOWANIA 
 

Uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy: 

I a – Anna Kosmalska, Karolina Prałat, Kamil Ratajczak, Michał 

Skrzypczyński, Piotr Sroczyński, Hubert Stanisławiak, Magdalena 

Wieczorek, 
III a – Patryk Bogacki, Wioletta Kałek, Adam Kupiec, Krzysztof 

Lemański, Maciej Nyczak, Norbert 

Ratajczak, Patrycja Wróblewska, 
III b – Krzysztof Kuźdowicz, Katarzyna 

Rochowiak, Jakub Walkowiak, Tomasz 

Włodarczak, Natalia Zapłata 
III c – Elwira Kozłowska, Tomasz Napierała, 

Krzysztof Prządka, Mikołaj Walkowiak, 

Łukasz Jokś oraz Krystian Buchwald  

z kl III b u gimnazjum. 

Wymienieni uczniowie wzięli udział w kampanii społecznej 

Dopalacze wypalają, która miała na celu przeciwdziałanie zażywaniu 

substancji psychoaktywnych. 

Młodzież nakręciła spot o tematyce antydopalaczowej, 

zaprojektowała plakat oraz uczestniczyła w zaplanowanych prelekcjach. 

16 lutego 2016 roku podczas gali finałowej, która odbyła się  

w Kościańskim Ośrodku Kultury okazało się, że grupa z naszej szkoły 

zwyciężyła. 

 

 

 20 czerwca 2016 roku dziewięcioro naszych 

uczniów zostało uhonorowanych statuetkami  

i nagrodami pieniężnymi przez Powiatowy Związek 

Sportowy w Kościanie. 

 Byli to: Katarzyna Kokornaczyk, Joanna 

Lisiak, Marcin Gawroński, Jakub Gierczyński, 

Paweł Gierczyński, Miłosz Kubaczyk, Daniel Lisiak, 

Radosław Wojciechowski, Wiktor Wróbel. 

 

Gratulujemy! 
REDAKCJA 

Jak to z nowymi Jest … 
 

Rozmowy z nauczycielami, którzy w tym roku szkolnym 

rozpoczęli pracę w naszej szkole 
 

 

 

 

Imię i nazwisko: Beata Kaźmierczak. 

Wiek: 24 lata. 

Mój wymarzony zawód: nauczyciel. 

Kiedy jestem smutna to: słucham 

muzykę. 

Taniec daje człowiekowi: poczucie 

swobody, lekkości, wolności. 

Gdyby złota rybka mogła spełnić 

jedno moje marzenie, to 

poprosiłabym o: zdrowie i szczęśliwą 

przyszłość. 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: Piotr Olejnik. 

Wiek: 25 lat. 

Jeżeli sport to: każdy. 

Najpiękniejsze miejsce na ziemi to: 

góry. 

Do ślubu krawat czy muszka: muszka. 

Jeżeli mógłbym zostać smerfem to 

byłbym: pracusiem lub łasuchem. 
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Imię i nazwisko: Magdalena Walewicz. 

Wiek: 24 lata. 

Zostałam nauczycielką ponieważ: lubię 

pracę z dziećmi i młodzieżą. 

Zajęcie, które lubię najbardziej to: 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

Ulubiona słodycz to: czekolada. 

Gdybym otrzymała czapkę niewidkę, to 

chciałabym znaleźć się w: Indiach. 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: Agnieszka Urbańska. 

Wiek: kobiet nie pyta się o wiek. 

Cztery cechy dobrego nauczyciela: 

cierpliwość, empatia, wyrozumiałość  

i poczucie humoru. 

Moja ulubiona wakacyjna potrawa: 

spaghetti. 

Gdybym wygrała w lotto, to: 
pojechałabym w podróż dookoła świata, 

a pozostałe pieniądze oddałabym na cele 

charytatywne. 

Gdybym mogła zostać postacią z bajki, 

to byłabym: Kopciuszkiem. 

 

 

 
Rozmawiały: 

Patrycja Koralewska 

Anna Michalewicz 

 

 

Kącik kulinarny 
 

PPLLAACCEEKK  DDRROOŻŻDDŻŻOOWWYY  

  ZZ  RRAABBAARRBBAARREEMM  

  

 
Składniki na ciasto drożdżowe 
 40 dag mąki tortowej 

 10 dag margaryny „Kasia” 

 1/2 szklanki cukru 

 1/2 szklanki ciepłego mleka   

 1 cukier waniliowy 

 4 jajka (w tym 2 całe) 

 1/2 kostki drożdży 

 

 
Sposób wykonania 
Jajka miksujemy z cukrem na gęstą masę. W rondelku rozpuszczamy tłuszcz. 

Podgrzewamy mleko i robimy rozczyn drożdżowy. Po wyrośnięciu drożdży 

łączymy składniki: mąka, jajka, tłuszcz, rozczyn drożdżowy i wszystko 

wybijamy drewnianą łyżką ok. 10 min. Następnie wykładamy ciasto na blachę  

i odstawiamy  do wyrośnięcia w lekko nagrzany (do 50°C) piekarnik. Kiedy 

ciasto zwiększy swoją objętość rozkładamy na nim dżem z rabarbaru  

i posypujemy kruszonką. Pieczemy w temperaturze 160-180°C przez ok. 35 min. 

 

 

Przepis na dżem z rabarbaru 
 5 grubych, długich lasek rabarbaru 

 1/3 szklanki cukru lub miodu 

 cynamon 

 rodzynki 

Wszystko gotujemy do uzyskania konsystencji dżemu (musi być dość gęsty). 

 

Smacznego! 
 

Klasa III a pp 

Klasa III b pp 
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CO WARTO OBEJRZEĆ? 

 
BFG: Bardzo Fajny Gigant 

reż. Steven Spielberg 
 
W filmie występują Mark Rylance oraz Rebecca 

Hall. To porywająca opowieść o małej dziewczynce  

i tajemniczym Olbrzymie, który odkrywa przed nią 

cuda i sekrety magicznej krainy. 

 

 
 

 

Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie 
reż. Mike Thurmeier 

 
To kolejna część znanej animowanej komedii. Tym 

razem mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys Diego wraz 

z pozostałymi członkami stada opuszczają 

dotychczasowy dom. Chcą uratować się przed 

kosmicznym kataklizmem, który zagraża całemu 

światu. 

 
 
 

 
Alicja po drugiej stronie lustra 

reż. James Bobin 

 
Film jest kontynuacją Alicji w Krainie Czarów 

Tima Burtona. Alicja powraca do Krainy 

Czarów, by razem z przyjaciółmi powstrzymać 

złego Władcę Czasu i przywrócić porządek  

w magicznym świecie. 

 
REDAKCJA 

ZABIERZ KSIĄŻKĘ NA WAKACJE 

Seria Już Czytam! 
Agnieszka Stelmaszyk 

 
Najmłodszym polecamy serię 12 książek do samodzielnego 

czytania przez dzieci dopiero zaczynające swoją przygodę  

z książkami. Zabawne historyjki z niesamowitymi 

bohaterami i ich niezwykłymi przygodami na pewno 

rozbawią i zachęcą do czytania każdego młodego czytelnika. 
 

 

 

Klasa pani Czajki 

Małgorzata Karolina Piekarska 
 
Małgosia, Kamila, Maciek, Kaśka, Michał, Kinga 

rozpoczynają naukę w gimnazjum. Trafiają do 

klasy Barbary Czajki, surowej, ale sprawiedliwej 

polonistki. Jej uczniów różni wiele – 

zainteresowania, stan majątkowy, uroda, charakter  

i temperament. Będą musieli jednak znaleźć 

wspólny język, aby przetrwać trzy najbliższe lata. 

Napisana współczesnym językiem powieść  

o szkolnej codzienności i problemach każdego 

nastolatka: rodzących się pasjach, pierwszych 

zauroczeniach, walce z kompleksami i odrzuceniem, klasowych intrygach, 

miłosnych wyborach, przyjaźniach wystawianych na próbę. 

 
REDAKCJA 

 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 
 

 24 CZERWCA 2016 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 OD 25 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2016 – WAKACJE!!! 
 

UWAGA!   1 WRZEŚNIA 2016 O GODZ. 800 
– ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 
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http://www.filmweb.pl/film/BFG%3A+Bardzo+Fajny+Gigant-2016-715135
http://www.filmweb.pl/person/Steven.Spielberg
http://www.filmweb.pl/person/Mark+Rylance-3264
http://www.filmweb.pl/person/Rebecca+Hall-188432
http://www.filmweb.pl/person/Rebecca+Hall-188432
http://www.filmweb.pl/film/Epoka+lodowcowa+5%3A+Mocne+uderzenie-2016-698878
http://www.filmweb.pl/person/Mike+Thurmeier-620039


I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 

EUKLIDESEM  
– KONKURS MATEMATYCZNY  

DLA KLAS I-III GIMNAZJUM 
 

 
Zadanie 1 W miejsce każdej gwiazdki w schemacie 1 * 2 * 3 * 4 chcemy 

wstawić znak dodawania lub mnożenia tak, by po wykonaniu 

otrzymanego działania otrzymać wynik 14. Ile znaków dodawania 

wstawimy? 

A) 0  B) 1  C) 2  D) 3 

E) nie da się w ten sposób otrzymać wyniku 14 

 

Zadanie 2 Która godzina będzie 100 godzin po tym jak zegar wybije 

południe? 

 

Zadanie 3 Franek ułożył z patyczków równość, w której coś się nie 

zgadza. Przełóż wybrany patyczek tak, aby równość była prawdziwa. 

XX + XXVI = XLIV 
 

Zadanie 4 Gdyby Jacek był o 2 lata młodszy, to byłby dokładnie 2 razy 

starszy od Staszka, a gdyby był o 3 lata starszy, to byłby dokładnie 3 razy 

starszy od Staszka. Ile lat ma Jacek? 

 

Zadanie 5 W koszyku są kulki zielone, czerwone i niebieskie. Zielonych  

i czerwonych jest łącznie 7, czerwonych i niebieskich jest razem 10,  

a niebieskich i zielonych jest razem 11. Ile kulek (wszystkich trzech 

kolorów) jest w tym koszyku? 

A) 12  B) 13  C) 14  D) 15  E) więcej niż 15 

 
Regulamin konkursu matematycznego dla uczniów klas I-III 

gimnazjum 
1. Wyliczone zadania prosimy oddać do 10 września 2016 pani Monice Kunc. 

2. Nauczyciel sprawdzi samodzielność wykonanych zadań. 

3. Za każde zadanie można otrzymać max 3pkt (łącznie można zdobyć 15 pkt). 

4. Uczeń, który poprawnie rozwiąże wszystkie zadania otrzyma ocenę celującą  

z matematyki.  

Oprac. Monika Kunc 

SPORT 
 

W tym roku szkolnym nasi uczniowie wzięli 

udział w wielu imprezach sportowych. Zawody sfinansowane zostały przez 

Uczniowski Klub Sportowy Trops Sprawni-Razem. Cztery z nich Klub 

zorganizował w Kościanie. 

 

WYKAZ NAJLEPSZYCH WYNIKÓW NASZYCH UCZNIÓW 

 Regionalne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym oraz Mistrzostwa 

Wielkopolski w Tenisie Stołowym – Mikołaj Frąckowiak –  

I miejsce 

 Regionalne Mistrzostwa w Piłce Nożnej oraz XVIII Mistrzostwa 

Wielkopolski w Piłce Nożnej – Marcin Gawroński, Jakub 

Gierczyński, Paweł Gierczyński, Miłosz Kubaczyk, Adrian Kunc, 

Daniel Włodarczak, Radosław Wojciechowski, Szymon 

Wojciechowski, Wiktor Wróbel – I miejsce 

 Regionalne Mistrzostwa w Lekkiejatletyce  

– Jakub Gierczyński, Paweł Gierczyński, Jakub Jankowski, 

Daniel Lisiak – I miejsce – (sztafeta 4x100m) 

– Katarzyna Kokornaczyk – I miejsce – bieg 800m 

– Paweł Gierczyński – I miejsce – bieg 100m 

– Radosław Wojciechowski – I miejsce – bieg 1500m 

– Łukasz Bartkowiak – I miejsce – pchnięcie kulą 

 Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu – Krzysztof Górczak, 

Adrian Kunc – I miejsce (sztafeta 4x50m) 

 Ogólnopolski Turniej Futsalu – Marcin Gawroński Jakub 

Gierczyński, Paweł Gierczyński, Radosław Wojciechowski, 

Wiktor Wróbel – II miejsce 

 Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Plażowej – Katarzyna 

Kokornaczyk, Joanna Lisiak – III miejsce 

 Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce – Katarzyna Kokornaczyk – 

III miejsce – bieg 400m 

 

Opiekunami sportowców są panowie Jerzy Gąsiorowski oraz 

Tomasz Jąder. 
 

REDAKCJA 
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♣ Rozwiąż krzyżówkę 

 

      1.             

   2.              

  3.                     

   4.               

  5.                 

   6.               

7.                      

   8.                

    9.                

 

 

1. Największe miasto w województwie wielkopolskim 

2. Najcieplejsza pora roku 

3. Otrzymasz je w dniu zakończenia roku szkolnego 

4. Najwyższe góry w Polsce 

5. Miasto, w którym odbędą się Światowe Dni Młodzieży 

6. Pas nad brzegiem morza pokryty piaskiem 

7. Opisujesz w nim swoje wspomnienia 

8. Pojazd poruszający się po szynach 

9. Kończą się 31 sierpnia 

 
Oprac. Zyta Poniży 

 

KKoolloorruujj  ii  rreellaakkssuujj  ssiięę  

 
 

Źródło: 
http://www.madziof.pl/2015/11/05/kolorowanki-dla-doroslych-za-darmo-do-pobrania- 

i-wydrukowania/ 
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