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Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co cię cieszy lub irytuje  

w szkole – poinformuj ,,Luzak”.  Postaramy się o wszystkim napisać ! 
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Wywiad z pisarzem panem Krzysztofem Koziołkiem 

Nigdy nie myślałem, że zostanę pisarzem. 

 

Co Pana skłoniło do napisania pierwszej książki? 

Muszę powiedzieć, że był to czysty przypadek. Zawsze bardzo lubiłem język polski, a pisanie 

wypracowań nie było dla mnie problemem. Zawsze miałem dobre oceny. Nigdy nie 

myślałem, że zostanę pisarzem. Pewnego dnia miałem trochę wolnego czasu, pojawił się 

pomysł na pierwszą książkę i stworzyłem kilka scen.  Kiedy dostałem zaległy urlop i tak 

trochę z nudów udało mi się napisać swoją pierwszą książkę pt. „Droga bez powrotu”. 

Ukazała się ona w 2007 roku, czyli 13 lat temu. 

 

A jak to się stało, że został Pan autorem powieści kryminalnych? 

Jak byłem w waszym wieku, lubiłem czytać powieści kryminalne i sensacyjne. Może właśnie 

dlatego zacząłem tworzyć książki kryminalne. Bardzo mnie to interesowało. Choć mam na 

swoim koncie też kilka thrillerów z wątkami fantastycznymi, science fiction, ale podkreślam 

nie fantazy.  Takimi książkami są „Będę cię szukał, aż cię odnajdę” i „Będę cię szukał aż cię 

pokocham”. 

 

Czym zajmował się Pan zanim został Pan pisarzem? 

Skończyłem technikum budowlane, więc tak po trochu jestem budowlańcem. Pracowałem też 

przez wiele lat, prawie 10, jako dziennikarz prasowy. Dziennikarskie doświadczenie 

wykorzystuję w moim pisarstwie, podczas gromadzenia materiałów. To pomaga, aby 

przekonać czytelnika, ze to, o czym piszę, dzieje się naprawdę. 

 

Którą książkę lubi Pan najbardziej? 

Często spotykam się z takim pytaniem  na spotkaniach autorskich z osobami dorosłymi. 

Zazwyczaj wtedy odpowiadam pytaniem na pytanie. Które dzieci kochają Państwo bardziej, 

jeżeli mają ich Państwo dwoje lub więcej. Nie można na to pytanie odpowiedzieć, wybierając 

imię jednego dziecka. Tak jest i w przypadku moich książek. Z każdą z nich związana jest 

inna historia. A najbliższa jest mi zawsze ta, nad którą obecnie pracuję od kilkunastu 

miesięcy. Tak więc na to pytanie muszę odpowiedzieć, że po prostu nie wiem. 

 

Skąd czerpie pan inspirację do pisania książek? 

Często pomysły biorę z życia, niestety. Niestety, bo ich tematyka dotyczy spraw sensacyjnych 

Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w związku z pandemią zainspirowały mnie do 

napisania mojej nowej książki, która już niedługo się ukaże - „Chiński wirus”. Pisałem ją od 

marca na żywo, obserwując to, co działo się w związku z pandemią. 

 

Czy woli Pan spotkania na żywo, czy online? 

Zdecydowanie wolę spotkania twarzą w twarz, ale sytuacja obecna zmusiła i mnie do tego, 

aby wykorzystać platformy online do spotkań literackich. Dzięki temu dziś mogę prowadzić 

takie warsztaty, w których możecie uczestniczyć i wy. Nie ukrywam, że trochę się tego bałem, 

ale cieszę się, że choć tak mogę się spotykać z czytelnikami. 

 

Dziękuję za rozmowę. 
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(Nikola Żurek) 

 

Mówią Wielki 
75-lecie  „Czwóreczki”! 

W bieżącym roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie obchodzi 75. urodziny swojej 

działalności. Przez tyle lat naprawdę wiele się wydarzyło. Mury szkoły mogłyby 

opowiedzieć niejedną historię z życia uczniowskiego czy przywołać sylwetki pedagogów 

związanych z tą placówką. Na łamach naszego pisemka chciałybyśmy przywołać niektóre fakty związane z 

naszą szkołą. Więcej z nich znajdziecie na stronie szkoły: www.sp4jarocin.pl, a prawdziwą skarbnicą wiedzy  

o minionych czasach są kroniki szkolne, skrzętnie przechowywane w szkolnym archiwum. 

Kalendarium – ważniejsze wydarzenia. 

 Początkowo szkołą zarządzali kierownicy szkoły. Pełniący to stanowisko to: Edward Winiarski, 

Władysław Wrona, Florian Witkowski. 

 Zastępcy kierowników szkoły: Zofia Janowska, Łucja Hradecka. 

 Dyrektorzy szkoły:  Henryk Wieruszewski, Zofia Smoczyńska, Marek Tobolski, Aldona Kostro, Iwona 

Tobolska. 

 Zastępcy dyrektorów szkoły: Łucja Hradecka , Regina Bernat, Aldona Kostro, Elżbieta Markiewicz, 

Anna Ratajczak. 

9  X 1945 - Założono Publiczną Szkołę Powszechną nr 4 w Jarocinie. Powstała, by odciążyć Szkoły Podstawowe 

nr 1 i nr 2. Przyjęto do niej 290 uczniów, rozmieszczonych w siedmiu klasach. Swoją siedzibę miała w Pałacu 

Radolińskich. Jak czytamy w pierwszej kronice: Dzieci mają tu zawsze świeże, prawie leśne powietrze, miłe 

parkowe otoczenie… 

4 XI 1945 - Odbyła się uroczystość poświęcenia nowej szkoły.  

5 XI 1946 – rozpoczęły działalność PCK, spółdzielnia uczniowska i harcerstwo. 

6 XII 1946 – Podłączono pierwszy telefon w szkole o numerze „250”. 

1 X 1948 - Przeniesiono szkołę do budynku liceum ze względu na bibliotekarzy, którzy mieli zająć budynek. W 

liceum zajmowano 5 klas. Warunki pracy bardzo się pogorszyły np.: izba lekcyjna na pierwszym piętrze była 

zarazem kancelarią, pokojem nauczycielskim, biblioteką i magazynem pomocy naukowych.  
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V 1967 - Szkołę opuścili pierwsi absolwenci klas VIII. 

1 IX 1968 - Szkoła otrzymała z Kuratorium Oświaty pismo informujące o nadaniu szkole imienia Władysława 

Broniewskiego.  

21 V 1969 - 

Odsłonięto tablicę 

upamiętniającą akt 

nadania imienia 

Patrona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 X 1970 - Odbyły się uroczystości 25-lecia szkoły. Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar.  

10 IV 2002 - Pierwszy Ogólnopolski Sprawdzian Zewnętrzny w klasach VI. 

9 XII 2003 - Organizacja Powiatowego Konkursu Poezji Władysława Broniewskiego. 

1 IX 2004 - Udostępnienie nowej sali multimedialnej oraz wyremontowanej sali gimnastycznej, części socjalnej 

przy sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej. 

4 XI 2005 - Uroczystość 60-lecia szkoły. Z tej okazji dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej 

patronowi szkoły Wł. Broniewskiemu. 

3 XI 2006 - Przecięto uroczyście wstęgę i oddano do użytku nowe pełnowymiarowe boisko sportowe do piłki 

ręcznej ze sztuczną nawierzchnią oraz nowy plac zabaw dla dzieci. 

VIII 2008 - Instalacja monitoringu obiektu szkolnego. IX  - Otwarcie nowo wybudowanego parkingu szkolnego. 

VII 2009 - VII Rozpoczęcie budowy nowej sali gimnastycznej.  

31 VII 2009 - Szkoła przejmuje opiekę nad odsłoniętą 

Tablicą Pierwszej Ofiary II Wojny Światowej na 

Ziemi Jarocińskiej.  

XII 2009 - Renowacja Sztandaru Szkolnego.  

12 II 2010 - Otwarcie nowo wybudowanej hali 

sportowej. 

IX 2010 - Szkoła została wyposażona przez Gminę 

Jarocin w notebooki. 

VI 2012 – VI Szkoła posiada wyczekiwany parking. Z 

inicjatywy dyrektora i pracowników szkoły powstał 

przed szkołą pas zieleni.  
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1 IX 2014 – Do placówki przybyli uczniowie sześcioletni. Zakończono remont boiska i zgodnie z prośbą 

uczniów zamontowano ławki. 

VII 2015 –Remont szatni szkolnej.  VIII -Zamontowanie „poidełka” dla uczniów. 

IV 2016 - IV Uchwałą RM połączono Szkołę 

Podstawową nr 4 i Przedszkole „Bajeczka” w 

jedną placówkę – Zespół Szkół nr 4. 

VI 2017 - Powstał piękny, nowoczesny obiekt, 

który połączył szkołę i przedszkole. Zespól 

Szkół nr 4 w Jarocinie stał się najpiękniejszą 

placówką w Gminie Jarocin. 

1 IX 2018 – nowym dyrektorem pełniącym 

funkcję do dnia dzisiejszego została p. Iwona 

Tobolska, dzięki  której szkoła stała się 

bardziej kolorowa, wymalowano szatnię, 

stworzono strefę zabaw na boisku szkolnym oraz na szkolnych korytarzach, schody zostały ozdobione w 

tabliczkę mnożenia i motywatory, nauczyciele zyskali nowy pokój, a uczniowie nową stołówkę oraz strefę ciszy, 

doposażono klasy, na ścianach pojawiły się wirtualne gazetki oraz 

murale, w tym z naszym patronem Władysławem Broniewskim.  

III 2019 – wybuch pandemii covid-19 sprawił, że nauczanie 

musieliśmy przenieść do sieci, ale dzięki platformie ZOOM i 

dziennikowi Librus nasza szkoła działa aktywnie.  Czekamy z 

utęsknieniem na moment, kiedy na dobre będzie można do niej wrócić. 

Kolejny dzień, to kolejna historia wpisana w kalendarium naszej szkoły, 

a teraz my uczniowie, nauczyciele, pracownicy tworzymy dalszy jej 

ciąg. 

 

 

 

Ciekawostka  

Jak wyglądała nasza szkoła bez 

boiska? 

 

  

 

 

 

 

 

 

     5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        (Wiktoria Torczyńska) 
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Co piszczy w trawie 
Dzień kropki – 15 września 2020  
Kreatywnie, kolorowo, optymistycznie – tak  

minął Dzień Kropki w naszej szkole.  

Poza strojami w kropki każdy uczeń mógł  

przyjść dziś w stylizacji wyrażającej, co  

mu w duszy gra. 
 

Sprzątanie świata  
W tym roku już po raz 27.  

Wzięliśmy udział w polskiej akcji  

ekologicznej, która przebiegła 

 pod hasłem ,,Plastik. Rezygnuje.  

Redukuję. Segreguję’’. 

 

Biwak kulturalny – 19 września 2020 
Sobota upłynęła nam w szkole pod hasłem  

,,Po drugiej stronie drzwi szafy, czyli 

 literacka podróż po Narnii”. 

 Dziś bowiem odbył się biwak kulturalny, 

 który został przygotowany w ramach projektu 

 ,,Czwórka na tropie kultury 2020”  

współfinansowanego przez Gminę Jarocin. 

 

Europejski Tydzień Sportu 
W Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie,  

nastąpiła inauguracja Europejskiego  

Tygodnia Sportu. Jako pierwsi do  

rywalizacji stanęli uczniowie klas  

IV, V i VI. Rywalizacja podczas  

wyścigów rzędów była bardzo zacięta.  

W kolejnym dniu do rywalizacji przystąpiły  

klasy VII i VIII. Rywalizowano w siatkówce  

i palancie kopanym. W środę odbyły się  

wyścigi rzędów klas III. W czwartek 

 rywalizowali najmłodsi klasy I i II. 
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Warsztaty pisarskie – 22 i 24 września 2020 
9 uczniów z naszej szkoły z klas 7b, 8a i 8c, 

 wraz z p. B. Jóskowiak wzięło udział  

w warsztatach pisarskich prowadzonych  

przez autora powieści  

kryminalnych – Krzysztofa Koziołka. 

 Spotkanie odbyło się w ramach projektu  

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin. 

 

Europejski Dzień Języków obcych – 26 września 2020 
To dobra okazja, by zwrócić uczniom uwagę, 

 jak ważna jest umiejętność porozumienia  

się z ludźmi, którzy mieszkają w innych  

częściach naszego globu. 

 

Dzień chłopaka – 30 września 2020 
Radość, zabawa i niespodzianki – tymi trzema  

słowami można oddać panującą dziś atmosferę  

w szkole. Nie obyło się także bez męskiego  

atrybutu – krawata, który założyli nie  

tylko chłopcy. 

 

Dzień Tabliczki Mnożenia – 2 października 2020  
W naszej szkole obchodzony był  

Dzień Tabliczki Mnożenia,  

przygotowania do tego dnia 

 trwały cały tydzień. 

 

 

Spotkanie z Harasimowiczem 
1 października 2020 roku uczniowie klasy 

 6a i 6c wzięli udział w spotkaniu autorskim.  

Naszą szkołę, w ramach 7. Festiwalu Literatury dla  

Dzieci w Poznaniu, odwiedził aktor, scenarzysta,  

dramaturg i pisarz – Cezary Harasimowicz. 
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Spotkanie autorske z Panią Jadwigą Podeszwą  
Czwartkowe popołudnie, 08.10.2020 r. uczniowie 

 klas 3b i 3d spędzili w towarzystwie naszej lokalnej  

regionalistki - pani Jadwigi Podeszwy. Spotkanie 

 zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie  

Przyjaciół Czwórki w ramach realizowanego projektu 

 "Czwórka na tropie kultury 2020", który  

współfinansowany jest przez Gminę Jarocin.  

Pisarka opowiedziała uczniom o swoim dorobku  

literackim, zainteresowaniach gwarą wielkopolską 

 i przekazała podstawowe wiadomości na temat 

 języka gwarowego. 

 

Spotkania z Kulką 
Naszą szkołę odwiedził autor książek  

o Panu Kuleczce i o Wesołym Ryjku,  

Wojciech Widłak. Pisarz rozmawiał  

z pierwszakami na temat, jak powstają 

 książki, co jest potrzebne do ich napisania, 

 skąd się biorą pomysły i jak działa wyobraźnia. 

 

 

Warsztaty w kinie 

W ramach projektu "Czwórka na tropie kultury"  

szesnastoosobowa grupa Dzieci z klas 6  

wzięła udział w projekcie filmowym w kinie Echo.  

Najpierw obejrzeliśmy film "Binti", który  

został wyemitowany w ramach 7  

Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. 

 

Ślubowanie klas 1 
W dniu 14. 10. 2020r. odbyło się uroczyste  

włączenie klas pierwszych do społeczności  

uczniów. W tym niecodziennym spotkaniu  

dzieciom towarzyszyli rodzice.Po części  

artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze,  

przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali 

 być dobrymi Polakami, godnie reprezentować 

 swoją szkołę.  
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Żakowanie klas 4 
Naszą szkolnaą tradycją jest przyjecie 

czwartoklasistów w poczet starszej społeczności 

szkolnej. Ten wyjątkowy dzień przypadł w tym 

roku 13 października. Czwartoklasiści ubrali 

oryginalne stroje i według Drużynowej Karty 

Żaka zaliczali rozmaite konkurencje 

przygotowane przez klasę 5a i 8b, sprawdzające 

wiedzę, zręczność i pomysłowość. Kandydaci na żaków stali się na moment kulomiotami, 

mistrzami słowa, lotnikami, artystami malarzami, marynarzami, kelnerami, komandosami, 

detektywami, budowlańcami, astronomami i królami strzelców. 
 (Wiktoria Torczyńska) 

 

Warto wiedzieć 
Covid-19 znów pozamykał nas w domach 

Od 26.10.2020 klasy 4-8 przeszły na nauczanie zdalne, które wzorem roku 

ubiegłego odbywa się za pośrednictwem platformy ZOOM. Uczniowie młodsi 

kontynuują naukę na terenie placówki.Większość uczniów wolałabym uczyć się 

w szkole. Przed swoimi komputerami mimo kontaktów online, uczniowie czują 

się osamotnieni, gdyż brakuje im bezpośrednich spotkań z przyjaciółmi. 

Szczególnie dotkliwie odczuwają to klasy, które znalazły się na kwarantannie. Z 

radością wszyscy wróciliby do szkoły, gdyby tylko było to możliwe i 

bezpieczne. Miejmy nadzieję, że szybko znajdzie się szczepionka, która pomoże 

nam wrócić do normalności. 

_______________________________________________________________ 

Nowe twarze w szkole 
W naszej szkole od września pojawiły się nowe twarze. Do kadry nauczycieli m.in. przybyły 

p. Joanna Kostka ( język angielski), Dominika Staszak (przyroda). Nasza redakcja 

postanowiła bliżej poznać nauczycielki. Poniżej przedstawiamy pytania, na które udało nam 

się uzyskać odpowiedzi. 

1. Dlaczego została pani nauczycielką ? 

2. Jakie są Pani wrażenia po pierwszych tygodniach pracy w naszej szkole ? 

3. Jakie ma Pani zainteresowania? 

4. W wolnej chwili najchętniej… 

Joanna Kostka 
1.W dzieciństwie często bawiłam się w nauczycielkę, robiłam fikcyjne sprawdziany, a na 

liście uczniów znajdowali się moi znajomi oraz młodsze kuzynostwo. Uwielbiałam stawiać 

oceny do dziennika oraz prowadzić lekcje dla moich pluszaków. Często pomagałam młodszej 

kuzynce w lekcjach, co sprawiało mi wiele przyjemności.  
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Tak naprawdę odpowiedź na to pytanie będzie kompletna za kilka lat, na razie powoli się 

tworzy, ponieważ jestem młodym nauczycielem. Wiem tylko, że dzięki moim uczniom ciągle 

się czegoś uczę oraz staję przed coraz większymi wyzwaniami. 

Każdy dzień jest dla mnie zagadką, a gdy widzę uśmiechy dzieci napędza mnie to do pracy na 

101%. 

2.Moje pierwsze wrażenie z pracy w Zespole Szkół 

nr 4 jest bardzo pozytywne. Zostałam mile przyjęta 

przez grono pedagogiczne i wiem, że zawsze mogę 

liczyć na ich pomoc. Uwielbiam moich uczniów z 

klas I-III- zawsze potrafią wywołać uśmiech na 

mojej twarzy, lubię im pomagać i patrzeć jacy są 

optymistyczni, jak wierzą w swoje marzenia. 

3.Bardzo lubię podróżować, zwiedzać świat, 

poznawać nowych ludzi i ich kulturę. Moim hobby 

jest taniec, który pozwala mi pozbyć się złych 

emocjii zyskać energię na kolejne dni. Studiując 

uczestniczyłam w zajęciach tańca towarzyskiego. 

4.W wolnej chwili najchętniej spędzam czas z 

przyjaciółmi grając w gry planszowe. 

Dominika Staszak  

1. Już jako mała dziewczynka chciałam zostać 

przedszkolanką, potem z upływem lat, chodząc do 

szkoły, polubiłam biologię. Był to zawsze mój 

ulubiony przedmiot, zarówno w szkole 

podstawowej jak i w liceum. Kocham dzieci i 

młodzież, stąd ten wybór. 

2. Wrażenie są bardzo pozytywne. Szkoła duża, 

dzieci sporo, ale satysfakcja ogromna. 

3. Moja miłością od kilku lat jest logopedia, 

doszkalam się na bieżąco, fascynuje mnie 

ogromnie ta dziedzina. 

4. W wolnym czasie zzytam dobrą książkę, idę do 

kina, spotykam się z przyjaciółmi. 
                                                                                                                            (Nikola Żurek) 
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Mól książkowy  
Polecamy! 

"Złodziej pioruna"- pierwsza część  

pięciotomowego cyklu Percy Jackson i bogowie 

olimpijscy autorstwa amerykańskiego pisarza Ricka 

Riordana. Co by było, gdyby olimpijscy bogowie 

żyli w XXI wieku? Co by było, gdyby nadal 

zakochiwali się w śmiertelnikach i śmiertelniczkach 

i mieli z nimi dzieci, z których mogliby wyrosnąć 

wielcy herosi – jak Tezeusz, Jazon czy Herakles? 

Jak to jest – być takim dzieckiem? To właśnie 

przydarzyło się dwunastoletniemu Percy’emu 

Jacksonowi, który zaraz po tym, jak dowiedział się 

prawdy, wyruszył w niezwykle niebezpieczną misję. 

Z pomocą satyra i córki Ateny Percy odbędzie 

podróż przez całe Stany Zjednoczone, żeby 

schwytać złodzieja, który ukradł przedwieczną „broń 

masowego rażenia” – należący do Zeusa piorun 

piorunów. Po drodze zmierzy się z zastępami 

mitologicznych potworów, których zadaniem jest go 

powstrzymać. A przede wszystkim będzie musiał stawić czoła ojcu, którego nigdy wcześniej 

nie spotkał, oraz przepowiedni, która ostrzegła go przed… 

 

"Dziennik cwaniaczka. Totalna 

demolka"- to nasz kolejna propozycja, która bawi 

niezmiennie od lat. To pełna humoru ilustrowana książka dla 

dzieci… i nie tylko. Książka „Totalna demolka” jest czternastą 

częścią z serii o przygodach pomysłowego cwaniaczka, napisaną 

przez Jeffa Kinneya. Kolejne przygody George’a Heffleya 

wzbogacą jego już i tak przepełniony niecodziennymi 

sytuacjami dziennik. Co tym razem wydarzyło się w życiu 

cwaniaczka? Tym razem cała wina spadnie na mamę. Jak ona w 

ogóle mogła pomyśleć, że remont to dobry pomysł? Okazało się, 

że to fatalna decyzja. Najpierw kot po przechadzce zaczął 

grzęznąć w zastygającym betonie, następnie okazało się, że w 

ścianach grasują myszy, a potem wszystko już runęło jak lawina: 

śmiercionośna pleśń, osy i incydent z latającą wanną. Do tego 

wszystkiego doszli wściekli sąsiedzi, którzy najchętniej zemściliby się za totalną demolkę. Czy 

rodzina Heffleyów po remoncie będzie mogła jeszcze zostać w swoim domu? Czy będą musieli 

uciekać do innego miasta pod fałszywym nazwiskiem? – sprawdź, jak tym razem George poradzi 

sobie z kłopotami! 

                                                                                                                                  (Katrina Szcześniak) 
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Filmoteka  

"Tarapaty 2"- Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji – 

"Plaża w Pourville" Claude’a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – 

dzieci muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja. Zgrany duet 

rozpoczyna śledztwo, ale na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, a razem z 

nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki 

kryminalnej. 

 

                                                                                                                                             (Katrina Szcześniak) 

 

Humor   
- Michasiu, kiedy ostatni raz czytałeś książkę? 

- Nie wiem… Pani wie, że z historii nie jestem dobry. 

*** 

- W szkole na matematyce pani pyta Jasia: 

- Jasiu, co to jest kąt ? 

- Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju. 

*** 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel każę odmienić czasowniki ,,iść” 

- Ja…idę…ty…idziesz – duka Staś – on… 

- No szybciej, szybciej… - ponagla polonista. 

- Ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie… 
                                                                                                                        (Wiktoria Torczyńska) 

 

 

13 



Zwierzyniec : 

Najdroższe zwierzęta świata : 
https://dinoanimals.pl/zwierzeta/najdrozsze-zwierzeta-swiata-top-10/  

 

1.Koń The Green Monkey –16 mln dolarów 
The Green Monkey, kupiony przez CoolmoreStud za  

16 milionów dolarów na aukcji w 2006 roku jako dwulatek,  

został poddany eutanazji w maju w wieku 14 lat. 

 Zmarł na farmie Hartley w Ocali, Floryda, gdzie został  

również pochowany 

2.Mastif Tybetański – do 2 mln dolarów  
Samce dorosłych mastifów osiągają do 66 cm wzrostu  

i ważą 50–80 kg. Suki są niższe (do 61 cm) i lżejsze  

(35–50 kg). Mimo silnej i potężnej sylwetki zwierzęta są 

 zwinne i wytrzymałe. Mastify mają zróżnicowane  

umaszczenie: czarne, złote, śniade lub błękitne 

3.Najdroższy tuńczyk świata –do 1,8 mln dolarów  
Aby go złapać Jake zużył ponad 30 metrów żyłki.  

Ryba przez cały czas się opierała. Udało się ją pokonać  

po walce trwającej 53 minuty. Rybę zważono,  

okazało się, że waży 317,5 kilograma. 

4. Krowa Miss Missy – do 1,6 mln dolarów 
Krowa Miss Missy wyprodukowała w ciągu 
 4 laktacji 67162 kg mleka. Rekord, który  

padł 12 lat temu, nie dotyczy wydajności  

mlecznej a ceny uzyskanej ze sprzedaży i do  

chwili obecnej nie został pobity.  

5.Sklonowany Sir Lancelot – 1,5 mln dolarów 
Sir Lancelot Bis - to pełne imię sklonowanego  

szczeniaka labradora. 10-tygodniowy piesek  

waży 7 kilogramów i mieszka ze swymi  

właścicielami, Niną i Edgarem Otto na 

 Florydzie. Małżeństwo wylicytowało  

klonowanie w kalifornijskiej firmie BioArts 

International za 155 tys. dolarów.  

Sir Lancelot - wzór klonowanego  

psa zdechł rok wcześniej z powodu raka. 
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6.Białe lwiątka – 140 tys. dolarów  
W przeciwieństwie do normalnie ubarwionych, nie  
mają cętek na skórze, rodzą się niemal całkowicie białe. 

 Z wiekiem ich futro ciemnieje, nabierając koloru kości 

 słoniowej lub kremowego. Wszystkie z dotychczas  

poznanych białych lwów występujących w warunkach  

naturalnych pochodzą z okolic Parku Krugera. Pozostałe  

prawdopodobnie zostały wybite przez człowieka. Białe  

lwy możemy zobaczyć w zoo w Borysewie .   

7. Pyton Królewski Albinos – 40 tys. dolarów 

Jest to jeden z najpopularniejszych, ale i najmniejszych  
pytonów na świecie. Przeważnie osiąga ok. 1,5m długości  
do której dorasta w wieku 10-15 lat.  

 

 

8.Koczkodan nadobny–od 7tys. do 10tys. 

Koczkodany nadobne to afrykańskie małpy o średniej  

wielkości.Należą do rodziny makakowatych. 

9. Tukan – od 5tys. do 10tys. 

                                    Budzą zachwyt swymi ogromnymi, barwnymi dziobami. 

           Są na tyle interesyjące i sympatyczne, że zrobiono o nich bajkę   

                                    ,,Tukan na tropie”, w którym głównymi bohaterami są 2 ptaki. 

 

 

10. Kot rasy savannah – od 4tys. do 10tys. 
Wychodowana krzyżówka kota domowego i serwala. Koty te w przeiwieństwie do swoich 

domowychkuzynów lubią wodę. Silnie przywiązuje się do swojego opiekuna i jest mu wierny, co 

potwierdzają jego wędrówki w ślad za nim po całym mieszkaniu. Szybko odkrywa, jak wymknąć się z 

zamkniętego pomieszczenia (otwiera łapkami drzwi) czy jak dostać się do środka lodówki.  

                                                (Wiktoria Torczyńska) 
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Muzykomania 

Numer 1 na czasie : Take you dancing – Jason Derulo 

           Tekst 
Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da (Jason Derulo) 

Pull up, skrrt-skrrt on your body 

Performin' just on my 'Rari 

You're too fine, need a ticket 

I bet you taste expensive 

Pourin' up, up, up by the litre 

If you keepin' up, you's a keeper 

Tequila and vodka 

Girl, you might be a problem 

Run away, run away, run away, run away, I know 

that I should 

But my heart wanna stay, wanna stay, wanna 

stay, wanna stay now 

You can see it in my eyes 

That I wanna take you down right now if I could 

So I hope you know what I mean when I say 

Let me take you dancin' 

Two-step to the bedroom 

We don't need no dance floor 

Let me see your best move 

Anything could happen 

Ever since I met you 

No need to imagine 

Baby, all I'm asking 

Is let me take you dancing 

Like da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da 

Pull up, skrrt-skrrt on your body 

There's just us two in this party 

That Louis, that Prada 

Looks so much better off ya 

Turn me up, up, up, be my waitress 

No, we not in love, so let's make it 

Tequila and vodka 

Girl, you might be a problem 

Run away, run away, run away, run away 

I know that I should (know that I should) 

But my heart wanna stay, wanna stay, wanna 

stay, wanna stay now 

 

You can see it in my eyes 

That I wanna take you down right now if I could 

So I hope you know what I mean when I say 

Let me take you dancin' 

Two-step to the bedroom 

We don't need no dance floor 

Let me see your best move 

Anything could happen 

Ever since I met you 

No need to imagine 

Baby, all I'm asking 

Is let me take you dancing 

Like da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da (oh) 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da (If you know what I mean) 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da (woo, woo) 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da 

Let me take you dancin' 

Two-step to the bedroom 

We don't need no dance floor 

Let me see your best move 

Anything could happen 

Ever since I met you 

No need to imagine 

Baby, all I'm asking 

Is let me take you dancing 

Da, da, da, da, da, da, da, da (oh, baby) 

Da, da, da, da, da, da (oh, baby) 

Da, da, da, da, da, da (if you know what I mean) 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da (all night) 

Da, da, da, da, da, da 

Da, da, da, da, da, da (dancin 
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           (Dominika Szulc) 

 

Palce lizać 

Przepis na maślane ciasteczka 

1.Potrzebne składniki: 

 250g mąki pszennej 

 90 g cukru pudru 

 1 żółtko 

 190 g zimnego masła 

 

1. Sposób przygotowania: 

 

 Wszystkie składniki zagnieść na jednolitą masę. Masło pokroić na 

małe kawałki. Gdy wszystko się nam połączy i powstanie duża 

kulka, należy owinąć ją folią spożywczą i wstawić do lodówki na 

ok. godzinę. 

 

 Schłodzone ciasto krótko zagnieść i rozwałkować na posypanym 

mąką blacie na grubość około 5mm. Z ciasta wykrawać dowolne 

kształty i układać je w odstępach na blaszce wyłożonej papierem do 

pieczenia. 
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 Piec w nagrzanym piekarniku ok. 10 minut jedną blachę po drugiej 

w temperaturze 180 stopni, aż ciasteczka lekko się przyrumienią. 

Po upieczeniu odstawić do ostygnięcia. 
                                                      

UWAGA !  

 Masło i jajko powinno być z lodówki !   

Pycha 

 

Smacznego! 
 

(Dominika Szulc) 

 

Sport 
SKS w naszej szkole ! 

 
W dniu 11 września br. odbyło się uroczyste Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego 

Szkół za XXI Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Szkoły odebrały wywalczone w 

ramach sportowej rywalizacji nagrody. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarocinie zakończyła 

rywalizację na V miejscu w Województwie. 
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W Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie, nastąpiła inauguracja Europejskiego Tygodnia 

Sportu. Jako pierwsi do rywalizacji stanęli uczniowie klas IV, V i VI. Rywalizacja podczas 

wyścigów rzędów była bardzo zacięta - brawo dla wszystkich uczestników rywalizacji 

sportowej. W kolejnym dniu do rywalizacji przystąpili uczniowie klas VII  

i VIII. Rywalizowano w siatkówce i palancie kopanym. W środę dokończono rozgrywki klas 

VII i VIII oraz odbyły się wyścigi rzędów klas III. Emocje były ogromne. W czwartek 

rywalizowali najmłodsi klasy I i II. 

 

Na stadionie spółki Jarocin Sport nastąpiła jesienna  

inauguracja "Czwartków Lekkoatletycznych". 

 W zawodach uczestniczą uczniowie roczników  

2008, 2009 i 2010 w następujących 

 konkurencjach : 60m, 300m, 600/1000 m.,  

skok w dal, rzut piłeczką palantową.  

W inauguracji wzięła udział liczna 

 reprezentacja naszej placówki, wielu 

 z nich wróciło z dobrymi wynikami  

i dyplomami do domu. 

 Gratulacje dla wszystkich uczestników zawodów. 

Bardzo dobrze spisali się uczniowie naszej szkoły w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych 

biegach przełajowych, które odbyły się we wtorek w Jarocinie. 

kategoria dziewcząt rocznik 2008 i mł. - I miejsce 

kategoria chłopców rocznik 2008 i mł. - I miejsce 

kategoria dziewcząt rocznik 2006-2007 - II miejsce 

kategoria chłopców rocznik 2006-2007 - II miejsce. 

Awans do finału wielkopolskiego uzyskały dwie najmłodsze kategorie. 

GRATULUJEMY 
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We wtorek na obiektach Spółki Jarocin Sport odbyła się XIV edycja Turnieju Piłki Nożnej 

im. Macieja Udzika. Ta impreza sportowa, poświęcona jest pamięci przedwcześnie zmarłego 

nauczyciela wychowania fizycznego i trenera. Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie 

naszej szkoły, którzy podobnie jak przed rokiem zwyciężyli w tym prestiżowym turnieju - 

GRATULACJE 

 

 

 

 

 
(Dominika Szulc) 
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