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2014 – ROKIEM OSKARA KOLBERGA 
 

Oskar Kolberg, polski etnograf, folklorysta  

i kompozytor, urodził się 22 lutego 1814 r. w Przysusze. 

Kolberg opracował ponad 1000 haseł z zakresu 

muzyki i muzykologii do Encyklopedii Powszechnej. Jako 

kompozytor uzupełniał zbiory pieśni o zapis melodii. 

Publikował pieśni ludowe, dołączał do nich opracowany 

przez siebie akompaniament fortepianowy. Efektem jego 

pracy nad ludowymi pieśniami było wydanie w 1857 

roku dzieła pt. Pieśni ludu polskiego. 

Najważniejszym dokonaniem Kolberga było 

jednak nie komponowanie, ale stworzenie podstaw 

etnografii polskiej. Jako pierwszy badacz zebrał  

i usystematyzował kulturę ludową, dzieląc ją według 

regionów. Efektem jego pracy jest obszerne dzieło pt. Lud, w którym opisał 

zwyczaje, sposób życia, mowę, podania, przysłowia, obrzędy, zabawy, pieśni, 

muzykę i tańce poszczególnych regionów Polski. Do roku 1890 udało mu się 

wydać 33 tomy Ludu. Innym dziełem badacza są Obrazy etnograficzne wydane  

w 10 tomach. Dzięki swoim publikacjom Oskar Kolberg stał się członkiem 

Krakowskiego Towarzystwa Nauk, które w 1870 roku, po wielu staraniach, 

postanowiło częściowo finansować jego dalsze działania. To wpłynęło na decyzję 

Kolberga o opuszczeniu Warszawy i przeniesieniu się w okolice Krakowa.  

W 1873 roku Kolberg został członkiem Akademii Umiejętności. W dalszym 

ciągu wyjeżdżał w teren i kontynuował swoje badania. Brał także udział  

w różnych sympozjach i odczytach. Był jednym z patronów i organizatorów 

wystawy etnograficznej zorganizowanej w 1880 roku w Kołomyi (Ukraina).  

W 1885 roku Oskar Kolberg odbył swój ostatni wyjazd badawczy w Przemyskie  

i Sanockie. Rok przed śmiercią obchodził 50-lecie swojej pracy. W uroczystości 

uczestniczyli nie tylko przedstawiciele władz, artyści i inteligencja, ale także 

przedstawiciele chłopów, Przygotowano koncert z utworami m.in. Kolberga, 

Chopina i Moniuszki. Z okazji tego jubileuszu Kolberg uhonorowany został 

członkostwem Cesarskiego Towarzystwa Miłośników Przyrody, Antropologii  

i Etnografii w Moskwie, a także Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego  

i Warszawskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”. 

Oskar Kolberg zmarł 3 czerwca 1890 r. w Krakowie. Został pochowany 

Cmentarzu Rakowickim. 
 

REDAKCJA 

 

Imię _______________________ 

Nazwisko ___________________ 

Klasa ______________________ 

Hasło ____________________ 
 

 

Rys. Grzegorz Kuźdowicz 
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„NIE BYŁAM 

BUNTOWNICZKĄ…” 

 
Magdalena Lebiedziew: Chciałybyśmy porozmawiać  

z panią o dzieciach. 

Zuzanna Nowak: Czym różni się dziecko od dorosłej osoby? 

Jakie są cechy dziecka? 

Katarzyna Kwiatkowska: Jest zasadnicza różnica pomiędzy dorosłym  

a dzieckiem. Szczególnie na początku. Dziecko jest małe, zależne od 

osoby dorosłej, nie potrafi samo podjąć decyzji. Poza tym dziecko jest 

bardziej spontaniczne, zajmuje się przede wszystkim zabawą. Z wiekiem 

jego odpowiedzialność się zwiększa. 

M. L.: Jakie prawa mają dzieci? 

K. K.: Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa, do 

szacunku, zaspokojenia wszystkich podstawowych potrzeb, 

bezpieczeństwa i troskliwej opieki. Dziecko nie może być głodne, ani  

w żaden sposób krzywdzone czy wykorzystywane. Poza tym, ma takie 

same prawa jak osoba dorosła. Rzadko jednak samo zadba o swoje prawa. 

Dlatego wyodrębniono prawa dziecka i powołano Rzecznika Praw 

Dziecka, którego zadaniem jest dbanie o dobro każdego dziecka.  

W biurze rzecznika można szukać pomocy pod bezpłatnym telefonem 

zaufania: 800 12 12 12. 

Z. N.: Jeśli ktoś narusza prawa dziecka. Co 

niepełnoletnia istota może wtedy zrobić? 

K. K.: Jeżeli czujecie, że wasze prawa zostały 

złamane możecie się zwrócić do rodziców, do 

osób pracujących w szkole. Są też różnego 

rodzaju telefony zaufania, np. telefon do biura 

Rzecznika Praw Dziecka, o którym już 

wcześniej mówiłam, telefon zaufania dla 

dzieci i młodzieży 116 111. Natomiast jeżeli 

w domu ktoś was krzywdzi, można zadzwonić 

na niebieską linię 801120002 (płatny jest tylko 

pierwszy impuls). Tam można się dowiedzieć, 

co w takich sytuacjach robić. I ja oczywiście, 

jeżeli dzieje się cokolwiek złego jestem po to, 

aby wam pomóc, doradzić i wesprzeć. 

Z. N.: Porozmawiajmy teraz o uczniach. Jakie 

prawa ma ta grupa społeczna? 

K. K.: Prawa ucznia zawarte są w statucie.  

I tak, każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej 

oceny. Macie prawo do rozwijania wszelkich 

zainteresowań np. jeżeli ktoś lubi sport, to ma 

prawo do uczestnictwa w takich zajęciach. Macie 

również prawo uczestniczyć w życiu szkoły, 

wnioskować o to, jaka powinna być szkoła. 

Z. N.: Co grozi uczniom, którzy nie przestrzegają 

praw? 

K. K.: Kary przewidziane są również w statucie. 

Jak myślicie, jaka jest podstawowa kara? 

Z. N.: Chyba uwaga. 

K. K.: Zgadza się. Oczywiście są też poważniejsze kary, jak np. to, że 

uczeń nie może brać udziału w różnych imprezach. Aż w końcu 

zawieszenie w prawach ucznia. I wtedy nie można z niczego korzystać. 

Może się też zdarzyć, jeżeli uczeń jest bardzo niezdyscyplinowany, że 

trzeba go przenieść do innej szkoły. Natomiast jeżeli dziecko 

spowodowało jakieś zniszczenia, to zobowiązane jest pokryć koszty 

poniesionych przez szkołę strat. 

M. L.: Jako pedagog stoi pani na straży, aby naszym uczniom nie działa 

się krzywda. Od kiedy chciała pani wykonywać ten zawód? 

K. K.: Decyzja o tym dojrzewała przez wiele lat. Zawsze lubiłam 

zajmować się dziećmi, organizować im zajęcia, opiekować się nimi. 

Dlatego też wybrałam pedagogikę specjalną. 

M. L.: Jesteśmy nastolatkami. Bardzo lubimy wolny czas spędzać  

w swoim towarzystwie. Proszę nam powiedzieć, jak atrakcyjnie można  

spędzić czas wolny z rodzicami? Tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. 

K. K.: Wiele jest zajęć, które można wykonywać razem z rodzicami. To 

mogą być zajęcia zgodne z naszymi zainteresowaniami. Jeżeli ktoś lubi 

sport, to można wybrać się na rodzinną przejażdżkę rowerową, bądź 

pograć w piłkę. Można też wspólnie gotować, grać w karty, oglądać jakieś 

filmy, czy programy. Trzeba tylko chcieć być razem, a wtedy pomysły 

same się znajdą. 

Z. N.: Ile czasu poświęca pani swoim dzieciom? 
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K. K.: Ja mam już dorosłe córki. W związku z tym nie muszę opiekować 

się nimi, tak jak wymagają tego małe dzieci. Bardzo często z nimi 

rozmawiam. Kiedy starsza córka wraca ze studiów to opowiada mi o tym, 

co u niej się działo. Rozmawiamy o wszystkim, czyli np. w co się ubrać, 

co ugotować, a także o sprawach poważniejszych: o ich planach 

życiowych, zawodowych, itp. Kiedy dziewczynki były małe, to spędzałam 

z nimi znacznie więcej czasu. Myślę, że dziś to procentuje, gdyż mam z 

córkami bardzo dobre relacje. 

Z. N.: Czy jako nastolatka była pani buntowniczką? Jeżeli tak, to jak to 

się przejawiało? 

K. K.: Muszę was niestety zmartwić, gdyż nie byłam buntowniczką. 

Raczej zgadzałam się z rodzicami. Owszem były momenty, kiedy coś mi 

się nie podobało. Jednak zawsze najważniejsze było dla mnie zdanie 

rodziców i trzeba było się z nim zgodzić. 

M. L.: Na koniec chciałybyśmy się dowiedzieć, jakiej muzyki słucha 

nasza pedagog? 

K. K.: Słucham różnorodnych gatunków muzycznych. Począwszy od 

muzyki poważnej, która uspokaja i wycisza, po muzykę rockową. Moimi 

ulubionymi zespołami są te, które powstawały i grały, gdy byłam 

uczennicą i studentką np.: Maanam, Republika, Lady Pank, lubię słuchać 

Kultu, Pink Floyd, Nirvany. Poza tym jestem wielką fanką naszej pani Ani 

Spławskiej i mocno trzymam kciuki za jej karierę. 

Z. N.: Bardzo dziękujemy za udzielenie nam wywiadu. 

K. K.: Ja również dziękuję. 

 
Wywiad przeprowadziły: 

Magdalena Lebiedziew 

Zuzanna Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZIIEELLOONNAA  SSZZKKOOŁŁAA  

ŚŚWWIINNOOUUJJŚŚCCIIEE  1122--1166..0055..22001144  RR..  

 

PONIEDZIAŁEK 

Zwiedzanie Parku Zdrojowego. 

Podziwianie falochronów i świnoujskiego wiatraka. 

Zwiedzanie najwyższej w Polsce i w Europie latarni morskiej. 

 

WTOREK 

Zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa Marskiego. 

Zwiedzanie Fortu Gerharda. 

 

ŚRODA 

Wycieczka do Międzyzdrojów – Aleja Gwiazd, molo. 

Seans w kinie 7D – niesamowite wrażenie.  

 

CZWARTEK 

Zwiedzanie miasta kolejką. 

 

PIĄTEK 

Plażowanie w pięknym słońcu.  

 

I WRACAMY DO DOMU I SZKOŁY! 

Grzegorz Kuźdowicz 
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CO TO SĄ PRAWA DZIECKA? 
 

Prawa dziecka to lista zasad, pod 

którymi podpisały się państwa uważające, 

że każdemu dziecku należy się szczęśliwe 

dzieciństwo. Przysługują one każdemu 

dziecku, bez względu na pochodzenie, 

kolor skóry, płeć lub religię. 

 

 Prawo do życia i rozwoju – nikt nie może nikogo pozbawić życia. 

Państwo ma obowiązek zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, 

szanse rozwoju i możliwość zdobycia wykształcenia. 

 Prawo do wychowania w rodzinie – dziecko może być odebrane 

rodzicom tylko przez sąd. 

 Prawo do swobody myśli, sumienie i wyznania – dziecko samo 

wybiera, co myśli i w kogo chce wierzyć. Nie może być poniżane  

i dyskryminowane ze względu na światopogląd lub religię. 

 Prawo do tożsamości – każde dziecko ma prawo do obywatelstwa, 

imienia i nazwiska. Po narodzinach jest zarejestrowane w urzędzie 

stanu cywilnego posiada własna tożsamość. 

 Prawo do prywatności – dziecko ma prawo do posiadania osobistych 

rzeczy, korespondencji i spraw, do których nikt, bez uzasadnionego 

powodu, nie może mieć wglądu. 

 Prawo do nauki – każde dziecko ma prawo i obowiązek bezpłatnej 

edukacji oraz prawo do swobodnego dostępu do informacji, wiedzy  

i odkryć naukowych. 

 Prawo do życia bez przemocy – wobec dziecka nie może być 

stosowana przemoc fizyczna ani psychiczna. 

 Prawo do poszanowania godności – każdy człowiek musi być 

traktowany z godnością, której nikt nie może mu odbierać. Dziecko 

nie może więc być poniżane, obrażanie okrutnie traktowane. 

 Prawo wypowiadania się – dziecko ma prawo do wyrażania swoich 

poglądów i myśli oraz m.in. wypowiadania się w sądzie. 

 Prawo do opieki medycznej – dziecko ma prawo do opieki i pomocy 

medycznej, odpoczynku, rekreacji i rozrywki. 

 
REDAKCJA 

Jak to z nowymi Jest … 
 

Rozmowy z nauczycielami, którzy w tym roku szkolnym 

rozpoczęli pracę w naszej szkole 

 
Imię i nazwisko: Magdalena Świrad. 

Wiek: 25 lat. 

Na bezludną wyspę zabrałabym: telewizor. 

Hobby: sport, basen i książki. 

Dzień tygodnia, którego nie lubię: 
poniedziałek. 

Nucę piosenkę: taką, którą usłyszę  

w radio. 

Ulubiony przedmiot w szkole: w-f. 

Ulubiony kolor: czarny i biały. 

Boję się: pająków. 

 

 

 

Imię i nazwisko: Wiktor Szymanowski. 

Wiek: 23 lata. 

Na bezludną wyspę zabrałbym: jedzenie, picie, 

kwiatki, sprzęt sportowy oraz kilka osób (bym 

nie był sam). 

Hobby: sport, akwarystyka.  

Dzień tygodnia, którego nie lubię: sobota. 

Nucę piosenkę: taką, którą wpadnie mi do ucha. 

Ulubiony przedmiot w szkole: w-f, geografia, 

biologia. 

Ulubiony kolor: biały i czerwony. 

Boję się: kataklizmów oraz mojej szefowej. 

 
Rozmawiały: 

Patrycja Koralewska 

Magdalena Lebiedziew 

Zuzanna Wojszczyk 
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Rys. Krystian Buchwald 

„TAŃCZĄCY BOCIAN”  
 

Dnia 29 maja 2014 roku o godzinie 10
00

  

w Sali Widowiskowej Kościańskiego Ośrodka 

Kultury odbył się spektakl na motywach baśni 

Tańczący bocian. 

Scenariusz przedstawienia napisał Janusz 

Dodot. Muzykę skomponował Michał Dolata. 

Piosenki zaśpiewała Anna Spławska. W spektaklu 

wystąpili: Michał Burdyka (student), Tomasz 

Wieczrek (bogacz), Wioletta Kałek (karczmarka), 

oraz goście kawiarni: Krystian Chmieliński, Karolina 

Czamańska, Adam Dudek, Dawid Kaczmarek, 

Katarzyna Kałucka, Patrycja Koralewska, Krystian 

Krzykała, Magdalena Lebiedziew, Joanna Michalska, Joanna Nowaczyk, 

Zuzanna Nowak, Katarzyna Rochowiak, Malwina Stefańska, Zuzanna 

Wojszczyk, Mikołaj Zieliński. 

Podczas premiery na widowni nie było wolnego miejsca. Przedstawienie 

bardzo podobało się przybyłym gościom. Dowodem na to były kwiaty i cukierki 

rzucane dla aktorów na scenę. 

Opiekunami grupy aktorów były: Anna Hordecka, Katarzyna Dolata, 

Agnieszka Konieczna, Eliza Kozłowska, Anna Mazurek, Jolanta Dziamska 

(przygotowanie scenografii), Małgorzata Skałuba (przygotowanie scenografii). 

 
Patrycja Koralewska 

Zuzanna Nowak 

Zuzanna Wojszczyk 

 

 

 

 

 

 

 

ŚLADAMI  

MARII KONOPNICKIEJ 

 
Dnia 24 maja 2014 roku grupa  

40 uczennic i uczniów naszej szkoły wraz  

z opiekunami wzięła udział w wycieczce. 

Była ona podsumowaniem działań związanych z obchodami dni patronki 

Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, pisarki i patriotki Marii 

Konopnickiej. 

Korzystając z okazji zwiedziliśmy z przewodnikiem zamek rodu 

Działyńskich w Gołuchowie. Z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy 

prezentowane tam zbiory obrazów, mebli i ceramiki. 

Długo maszerowaliśmy alejkami rozległego parku w stylu 

angielskim i wreszcie zobaczyliśmy dostojne żubry w pokazowej 

zagrodzie. 

Po krótkim odpoczynku udaliśmy się do Kalisza. Było upalnie. 

Wytrwale maszerowaliśmy ulicami Kalisza słuchając opowieści 

przewodnika i szukając śladów patronki naszej szkoły. Widzieliśmy 

pomnik Marii Konopnickiej, teatr uroczo położony nad rzeką Prosną, 

mury miejskie, sanktuarium św. Józefa, katedrę, rynek. Wielu 

uczestników weszło na szczyt wieży ratuszowej i oglądało rozległą 

panoramę miasta. 

Z wycieczki wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. 

Wycieczkę zorganizowały panie Maria Pluta, Anna Szymanowska 

i Agata Rybarczyk. 
 

Uczestnicy wycieczki 
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Wyszperane z Internetu 
 

CO WARTO PRZECZYTAĆ? 
 

Skąd się biorą dziury w serze?,  

Petra Maria Schmidt, Christiam Dreller 
 

Dlaczego banany są krzywe? Dlaczego niebo 

ma kolor niebieski? Dlaczego samoloty potrafią latać? 

Gdzie podziewa się wiatr, kiedy nie wieje? Skąd się 

wzięła sól w morzu? Dlaczego tracimy mleczne zęby? 

Książeczka Skąd się biorą dziury w serze? 

Historyjki dla ciekawskich dzieci wyjaśnia mnóstwo 

interesujących kwestii. Marysia dostaje na urodziny 

zestaw małego badacza i odkrywa, dlaczego dżdżownice nie mają nóg. Dziadek 

wyjaśnia Maksiowi, dlaczego świecą gwiazdy. A Elka zawsze chciała się 

dowiedzieć, skąd się biorą dziury w żółtym serze. Razem z kolegami  

i koleżankami z klasy zwiedza mleczarnię, w której produkuje się sery...  

W dziewiętnastu zabawnych i trzymających w napięciu historyjkach 

znajdziecie zaskakujące odpowiedzi na różne ciekawe pytania, a dorośli mają 

szansę dowiedzieć się czegoś nowego. Książeczkę ilustrują kolorowe, zabawne 

obrazki Heike Vogel. 

 
 

 

CO, GDZIE I KIEDY? 
 
21.06.2014 – Osieczna – XIX Noc Świętojańska 

– Wianki 2014 

22.06.2014 – Wschowa/Rydzyna – XI Zlot 

Turystyczny „Witamy Wakacje”  

– Letni Piknik w Rydzynie 

27-28.06.2014 – Wschowa – Dni Wschowy – koncert Kamila Bednarka 

28-29.06.2014 – Leszno – VIII Piknik Szybowcowy „Leszno. Rozwiń 

skrzydła!” – koncert KAYAH 

05-06.07.2014 – Leszno – Zlot Motocyklowy Leszno 2014 

Kącik kulinarny 
 

KRUCHE CIASTECZKA 

 

Klasa III a pp podzieliła się z nami swoim przepisem  

na kruche ciasteczka. 

 

Będziesz potrzebować: 
 1 kg mąki 

 ½ kg margaryny „Kasia” 

 2 jaja 

 4 żółtka 

 2 szkl. cukru pudru 

 1 małe opakowanie kwaśnej śmietany 

 1 mały proszek do pieczenia 

 2 cukry waniliowe 

 szczypta soli 

 

Wykonanie: 
Wszystkie składniki zagnieść i włożyć na godzinę do lodówki. Następnie 

wyjąć, podzielić na części i kręcić ciasto przez maszynkę. Uformować 

ciasteczka. Piec w nagrzanym do 160
o
C piekarniku przez ok. 15 min. 

Po upieczeniu można polać czekoladą. 

 

Smacznego! 

 
Klasa III a pp 
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5 
NASZA MAŁA OJCZYZNA 

 
Poznając naszą Małą Ojczyznę i realizując plan pracy 

Samorządu Szkolnego ruszyliśmy dnia 3 czerwca na turystyczny 

szlak. Z zainteresowaniem zwiedziliśmy galerię rzeźby ptaków 

Mariana Murka w Górsku znajdującą się na terenie Przemęckiego 

Parku Krajobrazowego. 

We Włoszakowicach zostaliśmy bardzo miło przyjęci 

przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury. Wraz z nimi 

zwiedziliśmy izbę folkloru wielkopolskiego, izbę pamięci 

kompozytora Karola Kurpińskiego oraz trójkątny pałacyk rodu 

Sułkowskich. W leśniczówce Krzyżowiec zwiedziliśmy arboretum, wysłuchaliśmy 

pogadanki pani leśnik i bawiliśmy się wspólnie śpiewając przy ognisku. 

Wycieczka dostarczyła nam wiele wrażeń i radości. 

Organizatorkami wyjazdu były panie Anna Szymanowska, Agata Rybarczyk, 

Maria Pluta, Małgorzata Skałuba i Żaneta Szczepaniak. 

 
Uczestnicy wycieczki 

 

 

BAL ABSOLWENTA 
 

W piątek 6 czerwca uczniowie klas trzecich 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w balu. 

Był to już czwarty Bal Absolwenta, który na dobre 

zagościł w kalendarzu szkolnych imprez. 

Kilkunastu tegorocznych absolwentów klas PP 

czekało na ten dzień, bowiem był to ich pierwszy udział  

w takim niecodziennym wydarzeniu. Tym razem miejscem 

naszego spotkania była restauracja „Dolce Vita” na 

Luboszu Starym. Nazwa lokalu w tłumaczeniu z języka 

włoskiego to nic innego jak „słodkie życie”. Pierwszy raz 

gościliśmy w tym lokalu i jesteśmy bardzo zadowoleni. 

Od 4 lat towarzyszy nam ten sam DJ pan Michał Domagała i nasi fotografowie 

państwo Dudzińscy. Część powitalną poprowadziły uczennice klasy 3 b Olga Kuźniak  

i Malwina Stefańska. W imieniu wszystkich uczestników złożyły podziękowania pani 

dyrektor Jolancie Frąszczak, wychowawczyniom klas trzecich i wszystkim zaproszonym 

gościom. Miłą niespodziankę przygotowały nasze panie. Tym razem zaskoczyły nas 

kabaretową wersją przyśpiewek ludowych. Śmiechu było co niemiara, a potem tańce  

i hulanki do białego rana. 

 
Uczestnicy balu 

Nowinki technologiczne 
 

Szukasz nowych pomysłów na czynne 
spędzanie letnich popołudni? 
Wybierz Cardiff Skate S2 

 
Cardiff Skate S2 to rolki, które zakładasz 

bezpośrednio na buty. Nowoczesna 

konstrukcja i innowacyjne rozwiązania 

zapewniają wysoki komfort jazdy. Dzięki specjalnej regulacji urządzenie 

dopasowuje się do wielkości stopy. Teraz możesz założyć rolki  

w dowolnej chwili, co decyduje o wygodzie ich użytkowania. 

Zastosowanie unikatowej konfiguracji kół, sprężynowego systemu 

regulacji, chromowanych łożysk oraz elementów z aluminium  

i wytrzymałej pianki przekłada się na dogodne sterowanie, skuteczne 

hamowanie i lepsze wrażenia z jazdy. 

 

 

 

Szukasz nowoczesnych urządzeń? 

Oto bransoletka EmoPulse 

 

Z tą bransoletką zyskasz dostęp do wybranych 

danych – możesz wyświetlać je bezpośrednio na 

ręku. To wygodna i atrakcyjna wizualnie forma – 

prosty, stylowy kształt przy odpowiedniej 

szerokości pozwala zyskać wysoką jakość 

obrazu. Sprzęt działa na jednym naładowaniu nawet 7 dni. Gwarantuje to 

wydajny procesor OMAP 5. Do tego na bransoletce masz sporo miejsca 

na różnego typu pliki – wystarczy dołączyć kartę 128 lub 256 GB. Jest tu 

także port USB 3.0 pozwalający na szybki transfer danych. By te nie 

dostały się w niepowołane ręce, sprzęt uruchamia blokadę dostępu, gdy 

tylko bransoletka zostanie zdjęta z nadgarstka. Wtedy użytkownik może 

aktywować ją głosowo.  

 
Roman Zawalski 



♣ Rozwiąż krzyżówkę 
 

 
1. Region, w którym mieszkasz 

2. Miesiąc urodzin Oskara Kolberga 

3. Mogą być ludowe, patriotyczne lub religijne 

4. Był nim Kolberg oraz Chopin 

5. Język używany przez ludzi w regionie, np. przez górali 

6. "............................ etnograficzne" – jedno z dzieł Kolberga 

7. Inaczej odkrywca, poszukiwacz 

8. Pradawne zwyczaje, obyczaje, obrzędy 

9. Kościańska szkoła, której patronem jest Oskar Kolberg 

10. Miasto, w którym zmarł Kolberg 

 

 

Oprac. Zyta Poniży 

 

 

OZDÓB SKRZYDŁA MOTYLA. 
DOKOŃCZ WZORKI, ŁĄCZĄC KROPKI. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja informuje, że nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 2(20)/2013) otrzymuje Ewelina Komsta z klasy I pp. 

Upominek do odbioru w bibliotece szkolnej. 

 

Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

są ściągnięte z Internetu. 
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   Imię _______________________ 

   Nazwisko ___________________ 

   Klasa ______________________ 

   Hasło ____________________ 
 

 


