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z góry (…)
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ORAZ UCZNIOM ŻYCZYMY 
WSPANIAŁYCH WAKACJI!



Konstytucja 3 maja to najważniejsze 
święto patriotyczne, dla nas, Polaków. 
Nasza Konstytucja była pierwszą           
w Europie, a drugą na świecie 
K o n s t y t u c j ą , p o K o n s t y t u c j i 
amerykańskiej. Konstytucja 3 maja 
zosta ła ustanowiona przez Sejm 
Czteroletni. Została zaprojektowana        
w celu zlikwidowania obecnych wad 

opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego dawnej 
Polski.

Dnia 26 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbył się apel, podczas którego 
uczniowie z klasy czwartej pod opieką pani Agaty Siwiec oraz pani Małgorzaty 
Budzyńskiej opowiedzieli o tym jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Wolność, 
Ojczyzna, Naród.

Apel uświetniły nam swoim występem goście specjali - uczennice Zespołu 
Szkół w Kołbaczu Bernadeta i Karolina Cieślickie oraz nasze uczennice z klasy 
szóstej Zuzanna Góralska i Amelia Samsel,  które zaśpiewały nam kilka pieśni 
patriotycznych.      
                                                                                                            Samuel Samsel

Redakcja: Ile ma Pani aut i którym samochodem 
najchętniej pani jeździ?
p. Gosia: Mam jedno auto, najchętniej jeżdżę 
Volkswagenem Upen, bo jest mały ,sprytny i 
mało pali.

Redakcja: Czy ma Pani zwierzęta, jeśli tak to jak 
się nazywają?
p. Gosia: Mam psa Oriona i kota Dilaile.

Redakcja: Co Pani lubi robić w wolnym czasie?
p. Gosia: W wolnym czasie lubię podróżować po Polsce i po innych krajach. 
                I bardzo lubię jeździć.

Redakcja: Co Pani najbardziej lubi jeść?
p. Gosia: Nigdy nad tym się nie zastanawiałam, ale bardzo lubię jeść potrawy  
                mięsne, a najbardziej lubię jeść ciasta, torty z różnymi kremami, bitą  
                śmietaną i czekolady.

Redakcja: Jaki jest Pani ulubiony styl ubierania się?
p. Gosia: Najbardziej lubię ubierać się na sportowo i żeby było wygonie. 
                Nie lubię sukienek, które nosze rzadko.

Redakcja: Które z miejsc, jakie Pani zwiedziła podobało się Pani najbardziej?
p. Gosia: Najpiękniejszym i najlepszym miejscem, które zwiedziłam to Hawaje 
                i wyspa Kauai, ponieważ jest to kolorowa wyspa wulkaniczna z piękną  
                roślinnością, a przede wszystkim z przepiękną wodą.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 
Zuzanna Góralska i Paweł Maj    
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Redakcja  –  Dzień dobry, czy mógłby Pan nam coś o 
sobie powiedzieć?
p. Grzegorz  –  Dzień dobry, nazywam się Grzegorz 
Terlikowski. Pochodzę z małej miejscowości  Nowej 
Soli,  około 30 km od Zielonej Góry. Jest to mała 
mieścina licząca ok. 40 tyś. Mieszkańców.

Redakcja – Jak zaczęła się Pana przygoda 
                  z koszykówką?
p. Grzegorz – świętej pamięci mój Tatuś był sportowcem. Dwa razy dookoła            
z samych startów kulę ziemską przebiegł. Moja mama również biegała. Można więc 
powiedzieć, że od najmłodszych lat wychowywano mnie w sporcie i że urodziłem 
się dla sportu. Pamiętam jak byłem mały,  tata wziął mnie do wózka i przebiegł ze 
mną 42km.

Redakcja – Ile ma Pan wzrostu?
p. Grzegorz– 184cm

Redakcja – Co Pan lubi robić w wolnym czasie?
p. Grzegorz – Moja żona mówi, że ja tego wolnego czasu mam niewiele , ale jeśli 
go mam  staram się go spędzać z rodziną.

Redakcja – Jaki był Pana ulubiony przedmiot szkolny w dzieciństwie i dlaczego?
p. Grzegorz– Oczywiście był to W-F. Mój tata był przez 40 lat nauczycielem WF-u. 
Miałem tę przyjemność, że uczył mnie w 4 klasie, więc w szkole byłem cały czas 
kontrolowany:)

Redakcja – Jaka jest najśmieszniejsza lub najdziwniejsza historia z Pana życia  
                  koszykarskiego?
p. Grzegorz–  Ta którą  najbardziej zapamiętałem:) Gdy miałem 16 lat zostałem 
wybrany do najlepszej szesnastki zawodników w Polsce, pojechałem wtedy na obóz 

do  Warszawy.  Uczestniczyło w nim trzech trenerów ze Stanów Zjednoczonych               
z  uczelni  collegium. Wyjazd był zaplanowany na niedzielę. W sobotę poszedłem        
z  kolegą po bilety na pociąg, po ich kupieniu poszliśmy na boisko szkolne, żeby 
pograć w koszykówkę i niestety skręciłem kolano. W skutek czego nie pojechałem 
na  obóz.  Można  powiedzieć, że  ta historia była najsmutniejsza,  ale nie poddałem 
się i  przez wiele lat grałem w  pierwszej lidze, później w  drugiej i przypadkowo  
trafiłem do Stargardu.   Trener zaproponował mi grę w drugoligowej wtedy spójni.  
Później udało się  przejść do pierwszej ligi.  Mam tu  swoją  żonę i od niedawna 
jestem szczęśliwym mieszkańcem Zieleniewa.

Redakcja – Ile ma Pan lat?
p. Grzegorz – 33  lata

Redakcja – Jaki sport jeszcze Pan lubi oprócz koszykówki?
p. Grzegorz – Tak jak mój tata zaszczepił we mnie  bieganie,  tak pozostało do dziś. 
Jestem maratończykiem. 15 kwietnia w niedzielę  przebiegłem największy pół 
maraton w Polsce, w którym biegło 11 tyś. osób, ja zająłem 180 miejsce. W swojej 
kasyfikacji  więziennej, bo jestem funkcjonariuszem zająłem 2 miejsce. Trasa była 
bardzo trudna. Wynik był dla mnie niezodowalający, ponieważ w zeszłym roku 
biegałem po 1godz.19min., a teraz miałem 1godz. 24min. A więc bieganie, bieganie 
i bieganie. 

                           Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
Nelly Czajka-Rożek
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Opowiadanie to znajduję się na aplikacji 
Wattpad. Autorka powieści nosi nazwę Adula000. 
Mówi ono o dziewczynie, która na imię Hope. Miała 
ona trudne życie, nie wiedziała kim jest i gdzie 
mieszka jej mama, a tata był chory na białaczkę.          
Razem z ojcem miała dom w Polsce. W szkole nie 
było dziewczynce najlepiej. Wszyscy jej dokuczali, 
wyśmiewali się z niej. Pewnego dnia, gdy wróciła do 
domu, ojciec zaproponował przeprowadzkę się do Londynu. Dziewczynka 
zgodziła się. Gdy już przesiosła się do nowego miejsca zamieszkania, poszła do 
szkoły. Przyjęto ją z uśmiechem, poznała koleżankę Judy, która okazała się być 
fałszywa. Pocieszały ją Nicole, Lucas i Ash, z którymi się zaprzyjaźniła. Hope 
zaczęła pracować w kawiarni. Po szkole koleżanki z pracy uświadomiły ją, że 
dziś przyjdzie jej szef wraz z synem. Okazało się, że syn to Lucas ze szkoły, 
któremu spodobała się Hope. 
W życiu dziewczyny pojawiła się jeszcze jedna wyjątkowa osoba, był to Nathan. 
Kolega, z którym Hope świetnie się dogadywała…  

Nie będę streszczać Wam całej historii głównej bohaterki, zachęcam do 
jej samodzielnego przeczytania:)

Paulina Szymańska

Miejscowość nie istotna, ale niedaleko gdzieś… Dwie dziewczyny, które 
rozumieją się najlepiej, choć grono znajomych małe nie jest i widzą się 
codziennie, zawsze mają o czym rozmawiać. 

Tak… Tamtego dnia jedna z nich, Kinga, miała gorszy dzień… Wyszła 
wcześniej z domu i udała się na przystanek autobusowy, aby poczekać tam na 
Laurę. Nie było jej tam. Kinga przypomniała sobie, że do jej przyjaciółki 
przyjechała koleżanka z daleka, która bardzo chciała zwiedzić ich szkołę. 
Pomyślała, że być może dziewczyny są już na miejscu. W tym momencie 
nadjechał autobus. Kinga weszła do budynku, od razu podeszła do koleżanek, 
miło się z nimi witając. Spodobała jej się Klaudia, wydała się być sympatyczną 
osobą. Kinga nie chciała jednak w jej towarzystwie rozmawiać z Laurą              
o swoich smutkach, które tamtego dnia zakrywały uśmiech na jej twarzy. 
Postanowiła więc spędzić czas w samotności. Natomiast Laurze wydało się, że 
Kinga jest zazdrosna o jej przyjaciółkę z dzieciństwa, więc w pewnej chwili 
ujęła ją za dłoń, spojrzała głęboko w oczy i powiedziała: „Przecież wiesz, że to 
Ty jesteś dla mnie NAJWAŻNIEJSZA”. Dziewczyna uśmiechnęła się od ucha 
do ucha. Nie rozumiała jednak przyczyny tych słów. Znalazła na krótko 
pocieszenie w ramionach przyjaciółki, a potem odeszła zatopiona w myślach. 
Laura, naturalnie chcąc nacieszyć się gościem, który zawitał zaledwie na kilka 
dni, poświęcała większość swojego czasu Klaudii. Kinga w pełni to rozumiała    
i szanowała, lecz jej smętna mina widocznie utwierdzała Laurę w przekonaniu, 
że jest niezadowolona z obecności Klaudii, bo zaczęło ją to irytować. Czuła się 
tak, jakby przyjaciółka kazała jej wybierać pomiędzy nią, a Klaudią. Po 
powrocie ze szkoły Laura postanowiła pomówić z Kingą o tej sytuacji. Niestety, 
rozmowa nie udała się i zakończyła kłótnią. Kinga mocno to przeżywała, przez 
chwilę była przekonana, że to już koniec ich pięknego „BEST FRIENDS 
FOREVER. Wielokrotnie rozważała w sercu, w jaki sposób powinna była 
zapobiec niepotrzebnej kłótni. Zrozumiała co się stało, ale… przecież nie o to 
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Koty - drapieżniki w naszych domach!

 N a s z e d o m o w e k o t k i 
odziedziczyły instynkt łowczy po dzikim 
przodku. Ciekawostką jest fakt, że 
poruszają się z gracją z powodu chodzenia 
n a s a m y c h o p u s z k a c h p a l c ó w. 
Powiedzenie: „Kot zawsze spada na 

jej chodziło! Nie przez wizytę Klaudii było jej przykro! Układała w głowie, jak 
ponownie wytłumaczyć swoje zachowanie Laurze. Miała nadzieję, że ta 
przyjaźń jest prawdziwa i sprzeczka dziewczyn jej nie zniszczy. Postanowiła, 
wobec tego, że gdy emocje opadną, wytłumaczy wszystko Laurze i znów będzie 
dobrze. Po kilku dniach okazja nadarzyła się sama. Niespodziewanie 
dziewczynki zostały same w szkolnej szatni. Była to znakomita szansa na 
odbycie poważnej rozmowy. Laurze i Kindze udało się wyjaśnić 
nieporozumienie, a także przeprosić za przykre słowa. Życie po raz kolejny 
pokazało, że emocje bywają złym doradcą. Laura wysłuchała Kingę w sprawie 
smuteczków, które tamtego dnia zaważyły na relacji dziewczyn. Pomogła 
koleżance uporać się z problemami, przywracając na jej twarzy pogodny 
uśmiech. Okazała się być dobrą przyjaciółką, ku radości Kingi. Obie zgodnie 
stwierdziły, że o taką przyjaźń warto się starać… :)  

Życzę wszystkim pięknej przyjaźni – autorka :)                               

cztery łapy” jest prawdziwe, ponieważ dzięki wykorzystaniu swojego ogona 
świetnie kontroluje równowagę. Pomimo tego, że doskonale potrafi się wspinać 
na drzewa, ma często kłopoty ze schodzeniem, dlatego kotka trzeba zdejmować 
korzystając z drabiny, a nawet wzywać straż pożarną. 
Ciekawostką jest również to, że wieki temu, koty czczono niczym Bogów, np. w 
Starożytnym Egipcie. 

Decyzję o adopcji zwierzaka podejmij z rozwagą. Oto kilka rad:

1. Upewnij się, że wszyscy domownicy są gotowi na przyjęcie kota.
2. Naucz się kociego języka, przeciętny kot wydaje co najmniej 16 różnych  
    odgłosów.
3. Przygotuj akcesoria: kuweta, żwirek, miseczki, karma, drapak, zabawki.
4. Znajdź dla kota własne miejsce, najlepiej w ciszy i spokoju.
5. Daj mu trochę czasu na przyzwyczajenie do Twojej nowej rodziny.
6. W ciągu pierwszych kilku dni zabierz kota do weterynarza.

Kajetan Włodarczyk

Jest wiele różnych ras kotów, np.:

Kot szkocki zwisłouchy

Ragdoll

Kot birmański
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Czy wiesz, jak ta pora roku 
zwie się pośród ludzi, gdy 
słonko późno spać idzie, a 
wcześnie się budzi? 

Czytaj od początku albo 
wspak, nic nie szkodzi.       
I tak się nie zmieni nazwa 
znanej łodzi. 

Rankiem srebrzy się na 
łące. Potem wysuszy ją 
słońce. 

Chrupiąca i złota,
piecze się lub smaży.
Najchętniej ją jemy,
przy nadmorskiej plaży.

Nad wodą m.in.:
1.Pamiętaj najbezpieczniejsza kąpiel, to ta w miejscach odpowiednio  
   zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników;
2. Zawsze słuchaj poleceń ratownika;
3. Nie wrzucaj przedmiotów do wody; 
4. Nigdy nie skacz do wody w miejscach nierozpoznanych;

W górach m.in.:
1. Dostosuj obuwie i ubiór do panujących warunków atmosferycznych;
2. Słuchaj prognoz pogodowych w radiu czy telewizji;
3. Zapoznaj się z mapą terenu dobierając długość i trudność szlaku turystycznego 

do własnych mozliwośći;
4. Zawsze zabieraj ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy;
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Zespół redakcyjny 
gazetki szkolnej 

w składzie:

Nikodem Adamczyk
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Nelly Czajka- Rożek

Oskar Formella

Zuzanna Góralska

Kamil Ilnicki

Paweł Maj

Amelia Samsel

Samuel Samsel

Leon Suchowerski

Agata Szymańska

Paulina Szymańska

Martyna Wolna

Kajetan Włodarczyk

Opiekun: Agata Siwiec

Kontakt: kolodziennikarskie.kunowo@gmail.com

Zwalniający z odpowiedzi, niezapowiedzianej 
kartkówki lub usprawiedliwiający brak 
zadania domowego z wybranego przedmiotu.
Do wykorzystania w ciągu dwóch miesięcy.
Uczeń może mieć tylko jeden kupon.
Ważny do ……………………………………..
(Zdjęcia oraz niektóre informacje zaczerpnięte z Internetu)

Dyrektor Szkoły:
p. Mariusz Nosal


