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Moje misie łapią ostatnie promyki 

słońca przed długą zimą (fot. Dagmara Górecka) 

Wszystkie misie biorące udział w sesji wyraziły zgodę na wykorzystanie ich 

wizerunku do celów promujących Szkołę. 

Olga Tokarczuk kolejną polską noblistką 
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OLGA TOKARCZUK KOLEJNĄ POLSKĄ NOBLISTKĄ 

 To już ósma Nagroda Nobla dla Polski, a piąta z literatury. Do tej pory nagrody 

takie otrzymali: dwukrotnie Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Czesław 

Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska oraz Władysław Reymont 

 

Olga Nawoja Tokarczuk jest polską 

pisarką, eseistką, poetką i autorką, a od 

niedawne także kolejną już polską 

noblistką w dziedzinie literatury.  

Oprócz otrzymanej Literackiej Nagrody 

Nobla, Olga Tokarczuk jest także 

laureatką The Man Booker International 

Prize 2018 za powieść „Bieguni”  oraz 

dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej 

„Nike” za wspomnianą już powieści:  

„Bieguni” oraz „Księgi Jakubowe”. 

Urodziła się w Sulechowie
 
i wychowała 

w Klenicy, następnie przeniosła się z 

rodzicami do Kietrza. Tam ukończyła 

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 

Kamila Norwida. 

 W czasie studiów psychologii na 

Uniwersytecie Warszawskim 

jako wolontariuszka opiekowała 

się osobami z problemami psychicznymi. 

Po studiach pracowała 

jako psychoterapeutka w poradni zdrowia 

psychicznego w Wałbrzychu.  

Zadebiutowała w 1979 na łamach 

pisma „Na przełaj”, gdzie pod 

pseudonimem „Natasza Borodin” 

opublikowała pierwsze opowiadania. Jako 

powieściopisarka zadebiutowała 

w 1993 wydaną wówczas „Podróżą ludzi 

Księgi”. Książka uzyskała nagrodę 

Polskiego Towarzystwa Wydawców 

Książek.  

Jest także autorką takich powieści 

jak „Prawiek i inne czasy”, „Dom dzienny, 

dom nocny”, czy zbioru opowiadań 

„Szafa”. Jest także twórczynią 

opowiadania „Bardo. Szopka”, 

zawierającego opis szopki z klasztoru 

redemptorystów w Bardzie oraz opowieści 

„Ostatnie historie” w których przedstawia 

babcię, matkę i córkę w trzech 

niezależnych od siebie czasie i przestrzeni 

W pierwszej połowie 

października 2007 ukazała się jej powieść 

„Bieguni”, nad którą pracowała trzy lata, 

głównie w czasie podróży. Ale jak napisała 

w jej wstępie „... nie jest to książka o 

podróży. Nie ma w niej opisów zabytków i 

miejsc. Nie jest to dziennik podróży ani 

reportaż. Chciałam raczej przyjrzeć się 

temu, co to znaczy podróżować, poruszać 

się, przemieszczać. Jaki to ma sens? Co 

nam to daje? Co to znaczy”. Jak mówi, 

„pisanie powieści jest dla mnie 

przeniesionym w dojrzałość opowiadaniem 

sobie samemu bajek. Tak jak to robią 

dzieci, zanim zasną. Posługują się przy tym 

językiem z pogranicza snu i jawy, opisują i 

zmyślają”.  

Jest uważana za jedną z najwybitniejszych 

i najbardziej poczytnych współczesnych 

polskich pisarek. Jej twórczość była 

tłumaczona na ponad 35 języków.  

Konrad Górecki 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Man_Booker_International_Prize
https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Man_Booker_International_Prize
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieguni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Literacka_%E2%80%9ENike%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Literacka_%E2%80%9ENike%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99gi_Jakubowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klenica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kietrz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_psychiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82brzych
https://pl.wikipedia.org/wiki/1979_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Na_Prze%C5%82aj
https://pl.wikipedia.org/wiki/1993_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/2007_w_literaturze
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Dwa różne wydarzenia 

Święto Wszystkich Świętych 

Uroczystość Wszystkich Świętych w 

Kościele Łacińskim jest uroczystością ku czci 

wszystkich Chrześcijan, którzy osiągnęli stan 

zbawienia i przebywają w niebie. Jest to 

uroczystość przypadająca na dzień 1 listopada. 

W doktrynie Kościoła Katolickiego jest 

wyrazem wiary w obcowanie świętych i 

powszechne powołanie do świętości. Uważa 

się, że uroczystość Wszystkich Świętych 

wywodzi się ze wspomnienia w jednym, 

wybranym dniu wszystkich męczenników 

chrześcijańskich. W dniu Wszystkich Świętych, 

a także następnego dnia, czyli 2 listopada, tzw. 

„Dzień Zaduszny” ludzie odwiedzają cmentarz, 

aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i 

zapalić znicze. 

Halloween 

Zazwyczaj związany jest z maskaradą, 

obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 

października. Halloween najhuczniej odbywa 

się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 

Irlandii i Wielkiej Brytanii. W Polsce święto 

Halloween pojawiło się w latach 90-tych XX 

wieku. Głównym symbolem święta jest 

wydrążona i podświetlona od środka dynia z 

wyszczerbioną twarzą. Inne popularne 

motywy to: duchy, demony, zombie, wampiry, 

czarownice, nietoperze, trupie czaszki, czarne 

koty itp. 

Jedną z najpopularniejszych zabaw 

Halloween jest zabawa „cukierek albo psikus”. 

Dzieci chodzą z pojemnikami na cukierki po 

okolicznych domach i odwiedzają 

mieszkańców. Gdy ktoś nie da dziecku 

cukierka, robią mu psikusa. 

 Młodzież i dzieci oprócz zbierania słodyczy i 

organizowania domowych imprez często 

odwiedza tzw. „straszne farmy”, czyli 

zaadaptowane na ten cel duże przestrzenie, 

gdzie tworzone są specjalne scenerie 

wyglądające niczym wystrój planów z filmów 

grozy, takich jak „Drakula”, „Frankenstein” czy 

„Mumia”.  

Jak widać te dwa wydarzenia są 

zupełnie różne i nie można ich w jakikolwiek 

sposób porównywać. Wszystkich Świętych  to 

okres zadumy i refleksji, czas kiedy 

powinniśmy pomodlić się nad grobami i 

powspominać bliskich nam zmarłych. Nie jest 

to jednak święto smutne, raczej poważne.  

Natomiast Halloween nie jest moim zdaniem, 

dla nas Polaków żadnym świętem, a czasem 

podczas którego fajnie bawimy się z 

przyjaciółmi (co również jest w naszym 

młodzieńczym życiu ważne), robimy psikusy i 

„obcujemy” z duchami które nie mają jednak 

nic wspólnego z polską tradycją, a są tylko 

rodzajem straszydeł ubranych w 

„prześcieradło”. Czas pokażę, czy święto to, 

podobnie jak i „Walentynki” zostanie 

zaadoptowane w poczet świeckich świąt 

polskich. 

Zuzanna Lewandowska 
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Miś na dobre i na złe 

Z okazji zbliżającego się Światowego 

Dnia Pluszowego Misia chciałabym podzielić 

się z Wami wszystkimi moimi i zaczerpniętymi 

z opowiadań znajomych spostrzeżeniami, co 

do tej maskotki. 

 Miś, to chyba obok lalki i klocków, 

najbardziej popularna zabawka dzieci. Nam, 

urodzonym w XXI wieku, słowo „miś” kojarzy 

się przede wszystkim z Kubusiem Puchatkiem, 

który pomimo małego rozumku miał i nadal 

ma wielkie serce. Oprócz tej bajki znamy 

pewnie jeszcze tylko Gumisie, które i 

starszemu pokoleniu też nie są obce. Nasi 

rodzice, pomimo, że z pewnością mieli 

mniejszy wybór bajek, to misie częściej były 

ich bohaterami. Najbardziej popularnym z nich 

był Uszatek z jednym klapniętym uszkiem, 

który wraz z innymi „zwierzęcymi” postaciami 

tworzył zgraną grupę szkolnych brojasów. Nie 

można też nie wspomnieć o bajkach  

„Troskliwe misie” czy „Bracia Koala” w których 

bohaterowie nieśli pomoc wszystkim 

potrzebującym. Rodzice znają z pewnością 

także misia Koralgola, Yogi-ego oraz 

wspomnianego już Kubusia Puchatka, w końcu 

pierwsza książka o nim została wydana już w 

1926r., czyli prawie 100 lat temu. Jeżeli chodzi 

o tą tematykę to nie można też nie wspomnieć 

o komedii Stanisława Barei pt. „Miś” (która 

śmieszy niestety już tylko pokolenie 30+), czy 

filmu tego samego gatunku  dla młodszego 

pokolenia „Ted”. Czołową postacią był też w 

kilku odcinkach „Przygód Jasia Fasoli”. To tyle 

w temacie bliższej i dalszej historii tych 

sympatycznych postaci nie tylko filmów 

animowanych. 

 Chciałabym też przedstawić Wam kilka 

moich spostrzeżeń czym był i jest nadal dla nas 

miś. Kiedy byliśmy mali, nasz pluszak chcąc nie 

chcąc był goszczony na naszych obiadkach z 

innymi zabawkami, jeździł bez pasów w za 

małym dla niego samochodziku, czy brał udział 

w swojej ceremonii zaślubin z lalką której tak 

naprawdę nie znał. Często był zabierany na 

spacer do parku czy lasu, wspierał nas przy 

okazji wizyt u lekarza i był towarzyszem przy 

okazji spotkań z koleżankami z przedszkola. 

Muszę przyznać, że nasze misie znosiły  to 

dzielnie. Nawet kiedy, „oczywiście 

przypadkiem” wpadł nam do kałuży i musiał 

zostać „wykąpany”, uśmiechał się przez szybkę 

pralki automatycznej.  Nic go nigdy nie bolało, 

zawsze nas wysłuchiwał i rozweselał. Był dla 

nas także często królikiem doświadczalnym na 

którego skórze dowiadywaliśmy się, że guma 

do żucia tak łatwo się nie odkleja i że po 

obowiązkowej wizycie u pseudofryzjera, futro 

mu nie odrasta.  
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Obecnie spora część z naszych misiów 

z upływem czasu zniknęła, a wobec tych które 

nadal z nami są, siedząc na półce czy biurku, 

nasze oczekiwania uległy jakby pomniejszeniu. 

Już nie chodzimy z nim na spacery czy nawet 

do szkoły. Teraz pełnią raczej funkcję ozdoby 

niż przyjaciela. Oczywiście zdarzają się jeszcze 

części z nas sytuację kiedy miś musi nas 

wysłuchać, czy przytulić, ale jest ich trzeba 

przyznać coraz mniej. Myślę, że to czas kiedy 

nasze, maskotki powoli przechodzą na 

zasłużony odpoczynek. Mimo wszystko siedząc 

z dala, nadal patrzą uśmiechając się do nas.  

Kończąc, chciałabym przypomnieć 

Wam wszystkim, że 25 listopada będzie 

kolejny już raz (obchodzony jest od 2002r.) 

Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji 

może warto by było, odkurzyć nasze misie, a 

tym samym przywrócić im chociaż w części 

należne im miejsce w naszym życiu. 

Dagmara Górecka 

 

 

Uczniowski humorek…. 

1. Siedzą dwaj uczniowie: 

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota 

żeby się pouczyć, 

- I co wtedy robisz? 

- Czekam, aż mi przejdzie 

 

2. Matka pyta się syna: 

- Co przerabialiście na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Pani zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła. 

Zaczerpnięte z kuku.pl 

 

Konkurs poetycki 

Pragniemy poinformować o czwartej już edycji 

konkursu literackiego ogłoszonego przez 

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w 

Golubiu Dobrzyniu. Konkurs nosi tytuł „IV 

Turniej na Zamku- Potyczki Wierszowane”, a 

przedmiotem jego jest poezja o dowolnej 

tematyce.  

Celem konkursu jest budzenie wrażliwości 

poetyckiej u uczniów, doskonalenie 

umiejętności językowych, rozwijanie uzdolnień 

literackich oraz poszukiwanie nowych 

talentów. 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w 

konkursie. Chętnych zapraszamy do kontaktu z 

panią Katarzyną Mątowską. 
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Skąd się wzięła nazwa GOOGLE? 

I co z tym wspólnego na matematyka? 

 

W matematyce duże liczby przedstawia się 

często jako potęgi liczby 10,  

np. 10
3
 = 1000 (tysiąc),  

10
6
 = 1 000 000 (milion),  

10
9
 = 1 000 000 000 (miliard)  

10
12

 = 1 000 000 000 000 (bilion).  

Choć niesamowicie trudno jest sobie 

wyobrazić liczby większe niż bilion to one 

istnieją - i są matematykom bardzo 

potrzebne. Taką dużą liczbą jest 10
100

 = 1 

i sto zer. Choć oficjalna nazwa tej liczby 

brzmi dziesięć seksdecyliardów, to 

powszechnie nazywa się ją googol. 

 

Ciekawostką jest, że nazwę – googol 

wymyślił … dziewięcioletni chłopiec. Był 

on siostrzeńcem amerykańskiego 

matematyka Edwarda Kasnera. Któregoś 

dnia, a było to w 1938r., zabawiali się 

opowieściami o bardzo dużych liczbach i 

wtedy chłopiec zapytany przez swojego 

wuja o nazwę dla bardzo dużej liczby 

odpowiedział mu „googol”. 

Dokładnie od nazwy „googol” wzięła 

nazwę najpopularniejsza wyszukiwarka 

internetowa na świecie Google.  Szukając 

nazwy dla nowego przedsięwzięcia, Larry 

Page poprosił kolegę z pokoju Seana o 

wypisywanie typów na tablicy. Jako jedna 

z propozycji padła nazwa Googol. Jednak 

podczas rejestracji nowej domeny 

popełniono błąd wpisując znane nam 

wszystkim google.com zamiast 

googol.com 

 

 

Emilia Rybicka 
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Dlaczego lubimy rajdy? 

Rajd to zawody sportowe polegające 

na przejściu określonego dystansu. 

My jako uczniowie chodzimy na 

rajdy, przede wszystkim po to, żeby 

spotkać się z znajomymi, porozmawiać, 

spędzić mile czas. Oczywiście niektórzy 

chodzą tylko dla lepszej oceny z 

zachowania, lecz są oni w mniejszości, dla 

większości jest to po prostu świetna 

zabawa. 

Rajdy zazwyczaj odbywają się w 

soboty, gdyż w ten dzień młodzież i tak w 

zdecydowanej większości siedzi w domach, 

grając w gry komputerowe czy oglądając 

mało ambitne filmy, zamiast korzystać z 

ładnej pogody. Tego dnia po prostu się 

nudzimy. Oczywiście można w tym czasie 

uczyć się lub czytać lekturę, ale uważamy, 

że po pięciu dniach chodzenia do szkoły 

warto wyjść na zewnątrz i pospacerować. 

Dzięki temu dotlenimy swój mózg, który 

będzie później łatwiej przyswajał 

wiadomości. Możemy oczywiście wyjść  z 

domu i nadal samotnie grać na telefonie 

lub tablecie, ale mamy też możliwość 

uczestniczenia w rajdzie, gdzie możemy w 

realu spotkać się z innymi, pośmiać się, 

porozmawiać i poplotkować. W trakcie 

podróży często też wymyślamy jakieś fajne 

zabawy, czy robimy sobie przerwy na 

śniadania na świeżym powietrzu. 

W naszej Szkole każdego roku często 

odbywają się takie marsze. Na jesieni, nie 

dawno odbył się rajd „Szlakiem Fryderyka 

Chopina”. Jego trasa była długa na około 

12km. Zaczął się w Szafarni, a zakończył na 

zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Pomimo tak 

długiej trasy, starczyło nam jeszcze sił na 

śpiew, zabawy, a nawet na zwiedzanie 

zamku. 

Nasza gmina przyłączyła się też do 

rajdu św. Jakuba. Był on dużo krótszy niż 

poprzedni, zaledwie 3-4km. Zaczęliśmy 

naszą wędrówkę z Dulnika koło starego 

młyna, a zakończyliśmy w Elgiszewie. 

Pomimo tak krótkiej trasy udało się nawet 

części z nas zebrać trochę grzybów (z 

naszych informacji, które zebrałyśmy 

wynika że były nawet jadalne). Ci którzy nie 

byli zainteresowani taką rozrywką mogli po 

prostu pospacerować i na końcu trasy 

skosztować kiełbasek z ogniska. 

Organizowany jest też rajd na powitanie 

wiosny, nazywany "Rajdem Topienia 

Marzanny" zaczyna się  w Elgiszewie, a kończy 

w szkole w Golubiu-Dobrzyniu. Przed nim 

każda grupa robi swoją kukłę i potem 

najładniejsza zostaje nagrodzona. Ostatnim 

razem były jeszcze dodatkowe zadania do 

rozwiązania i za to też były upominki. 

Krótko podsumowując, lubimy chodzić 

na rajdy nie dlatego, że spędzamy czas na 

świeżym powietrzu, nie dlatego że możemy 

wyrwać się z domu, ale przede wszystkim 

dlatego, że jest na nich super atmosfera i fajne 

towarzystwo. 

Uwielbiamy je i z niecierpliwością 

czekamy na kolejne!  

Oliwia Łęgowska i Julia Michalska   
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Rozmowa z nowym nauczycielem 

- panem Władysławem Rybickim 

 

Uczeń: Witam Pana serdecznie. Czy lubi Pan 

pracę nauczyciela i jakich przedmiotów pan 

uczy? 

Nauczyciel: Lubię swoją pracę, uczę historii, 

wiedzy o społeczeństwie, wychowania do 

życia w rodzinie oraz od niedawna edukacji dla 

bezpieczeństwa. 

Uczeń: Czy praca z młodzieżą sprawia Panu 

przyjemność? 

Nauczyciel: Tak, dużą radość sprawia mi fakt, 

że dziecko wychodzi z mojej lekcji z 

dodatkowymi informacjami, przynajmniej tak 

mi się wydaje.  

Uczeń: Jak Panu podoba się praca 

nauczyciela? 

Nauczyciel: Powiem tak, gdybym nie chciał 

być nauczycielem, nie powróciłbym do tego 

zawodu. Lubię swoją pracę, nie zawsze jest 

różowo, nie zawsze jest tak, że człowiek czuje 

się doceniany przez uczniów, ale tak jest w 

większości zawodów. 

Uczeń: Czy stawia Pan duże wymagania 

uczniom? 

Nauczyciel: Tak, wolę dzieciom postawić 

wysokie wymagania, ponieważ później czeka 

ich dorosłe życie, które jest najważniejszym 

sprawdzianem nie tylko jeżeli chodzi o wiedzę 

ale też i zachowanie oraz kulturę osobistą.  

Uczeń: Czy trudno osiągnąć wiedzę, aby zostać 

nauczycielem? 

Nauczyciel: To zależy. Historia jest takim 

przedmiotem, gdzie nigdy nie uzyska się takiej 

wiedzy, aby powiedzieć, że wie się wszystko, 

więc każdego roku próbuję pogłębiać swoją 

wiedzę o kolejne ciekawostki historyczne, tak 

aby lekcje były atrakcyjniejsze. Natomiast czy 

było trudno? Myślę, że studia na przełomie XX 

i XXI wieku stawiały wyższe wymagania wobec 

studentów niż obecnie. Mimo wszystko 

uważam, że to było 5 fajnych lat mojego życia. 

Uczeń: Czy uczniowie na Pana lekcjach są 

grzeczni? 

Nauczyciel: Muszą być grzeczni. Każdy uczeń 

powinien około 50% wiadomości wynosić z 

lekcji, a będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy 

będzie w niej uczestniczył. 

Uczeń: Ile dziennie godzin spędza Pan w 

szkole?  

Nauczyciel:  Zazwyczaj około 8 godzin, średnio 

mam 5 godzin zajęć, po czym jeszcze 

przygotowuję się do kolejnych, sprawdzam 

prace klasowe, przygotowuję gazetki, 

uczestniczę w radach pedagogicznych, 

przygotowuję testy, także jest to średnio około 

9 godzin pracy dziennie. Czasami muszę też 

popracować w weekend. 

Uczeń: Jaką najśmieszniejszą sytuację pamięta 

Pan z życia w szkole? 

Nauczyciel: To był chyba mój 3 rok pracy w 

gimnazjum, kiedy dwóch chłopców biło się na 

boisku szkolnym i nie chciało mi się biec 

dookoła przez długie korytarze i wyskoczyłem 

przez okno, żeby ich rozdzielić. 

Uczeń: Jak najgorsza rzecz spotkała Pana 

podczas pracy? 

Nauczyciel: Było kilka takich sytuacji, o których 

nie mogę mówić i nie będę. Nie lubię, kiedy 

ktoś mnie nie docenia czy obraża, bo dla mnie 

jest to przykre w końcu nauczyciel to też 

człowiek. 
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Uczeń: Po wieloletniej pracy na pewno znalazł 

Pan wiele cennych wskazówek i tajemnic co do 

wychowania uczniów, czy zdradzi Pan nam 

jakieś? 

Nauczyciel: Jeżeli chodzi o wychowywanie 

uczniów, a także dzieci, to jest ich kilka, ale 

jedna najważniejsza, jest nią konsekwencja. Po 

pierwsze nie stawiamy wymagań, których 

klasa nie jest w stanie spełnić. Ale jeżeli już 

jakieś stawiamy, to bądźmy konsekwentni w 

tym co robimy. To jest moim zdaniem 

najcenniejsza zasada do której powinni 

stosować się zarówno nauczyciele jak i 

rodzice.  

Sylwek Boniecki i Paweł Gutowski 

 

Ogłoszenia Redakcji 

Chcielibyśmy w każdym kolejnym 

numerze gazetki umieszczać wywiady z 

uczniami, którzy mają ciekawe hobby, 

bądź ponadprzeciętne zdolności. Mogą 

być to osoby bardzo ładnie rysujące, 

uprawiające jakiś mniej powszechny sport, 

czy mające zdolności muzyczne. Chętnych 

zapraszamy do kontaktu z panem 

Władysławem Rybickim. 

Jeżeli są też osoby chcące podzielić się z 

całą społecznością szkoły ważnymi 

informacjami, bądź mają ciekawy temat 

prosimy o przygotowanie artykułu i 

zgłoszenie się do pana Władysława 

Rybickiego. 

Zaczerpnięte z kuku.pl 

 

Nasz adres: 

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w 

Ciechocinie 

Nowa Wieś, 87-408 Ciechocin 

Tel: (056) 683 77 96 

 

 

 

Redaktor Naczelny: 

Dagmara Górecka 

Zespół: 

Konrad Górecki, Oliwia Łęgowska, Julia Michalska, 

Zuzanna Lewandowska, Emilia Rybicka, Sylwester 

Boniecki, Paweł Gutowski, Kinga Jaros 

Nadzór nad gazetką: Władysław Rybicki i Katarzyna 

Mątowska
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Przyczepiła się do nas „czwórka”, czyli krótkie podsumowanie 

sportowej jesieni 

Początek roku szkolnego to okres pierwszych zawodów sportowych dla uczniów 

szkół podstawowych. Jak zwykle byliśmy w tym okresie bardzo aktywni.  

We wrześniu braliśmy udział w Mistrzostwach Powiatu w biegach przełajowych 

zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Pomimo, że nasi biegacze i biegaczki 

uplasowali się tuż za podium jesteśmy z ich osiągnięć bardzo zadowoleni. 

 

 Braliśmy też udział w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej (roczniki 2005-2006 

oraz 2007 i młodsi) i tu również zajęliśmy IV miejsca w obu przedziałach wiekowych.  

 

Większość sportowców na świecie 

uważa, że czwarte miejsce jest dla nich 

najgorsze, ponieważ tuż za podium, 

ale my się z tym nie zgadzamy, 

uważamy, że piąte jest jeszcze gorsze, 

bo jest jeszcze dalej od pudła. 

Gratulujemy wszystkim sportowcom 

osiągnięć i dziękujemy panu 

Grzegorzowi Kłosowskiemu za 

przygotowanie kolegów i koleżanek 

biorących udział w zawodach. 


