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Poznajmy się 
 

Zapraszamy do przeczytania pierwszego w tym roku numeru „Głosu”.  Mie-

rzymy się z dziennikarskimi zadaniami po raz pierwszy i dlatego liczymy 

na Wasze wsparcie i podpowiedzi tematów na ciekawe artykuły. Możecie rów-

nież współtworzyć gazetkę i przesyłać nam lub naszej wychowawczyni pani Ma-

rioli Dominiczak swoje teksty. Słyszeliście o czymś ciekawym, widzieliście coś 

niezwykłego - piszcie na adres glos.sp2@wp.pl.                      Redakcja 

 
 

 
 
 

       

     Nazywam się Julia Baraniak  i mam 12 lat. 

Uczęszczam do klasy 7a.  Najwięcej przyjemności 

sprawia mi gra w koszykówkę i bieganie. Uwielbiam 

też śpiewać i czasami biorę udział w przeglądach 

piosenki. Moim hobby jest taniec.  

W tym roku, wraz z moją koleżanką Olą Lange,  

będę redagować dział sportowy. 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

Cześć! Nazywam się Zofia Lachowicz, mam 13 lat 

i uczęszczam do klasy 7a. Interesuję się sportem - tre-

nuję szermierkę w klubie UKS „Muszkieter” Mosina. 

Bardzo lubię słuchać muzyki, czytać książki, oglądać 

filmy oraz  spotykać się z przyjaciółmi. Uwielbiam też 

podróżować. Jestem wesołą osobą z dużym poczuciem 

humoru, więc w naszej gazecie czasami pojawią się 

dowcipy. Będę też pisała recenzje filmów czy książek. 

Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało! 

Nazywam się Maja Kilian. Jestem uczennicą klasy 

7a. Moim hobby jest gra na instrumentach. Lubię 

też śpiewać i tańczyć oraz piec i gotować. W naszej 

gazecie zajmę się kącikiem kulinarnym. Pojawią się 

przepisy łatwe do wykonania. Będę starała się po-

dać Wam jak najsmaczniejsze dania i wypieki.                                                                              

Kącik kulinarny w każdym numerze!                   

Życzę smacznego!                                                                            

 

 

 

mailto:glos.sp2@wp.pl
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Nazywam się Aleksandra Lange. Mam 12 lat i chodzę do 

klasy 7a. Jestem towarzyska, wesoła i pełna energii. Bar-

dzo lubię śpiewać, grać na pianinie i słuchać muzyki. Od 3 

lat trenuję szermierkę. Sport ten uczy mnie ciągłego dąże-

nia do celu i szybkiego powstawania z kolan. Od tego ro-

ku w szkole trenuję też siatkówkę. W wakacje zafascyno-

wała mnie piłka nożną, a oglądanie meczu w telewizji 

potęguje we mnie wiele emocji i wrażeń.  Zawsze też chcę 

wiedzieć, jak radzą sobie nasi reprezentanci na zawodach 

lekkoatletycznych. Dlatego w „Głosie”  będę redagować  

dział sportowy. Mam nadzieję, że wpisy moje i moich 

przyjaciół Was zainteresują i będziecie je 

 

 
 

  

 

Jestem Agata Nowicka, mam 13 lat 

   Mieszkam w Mosinie wraz z moimi rodzicami           

i starszym bratem. Chodzę do klasy 7a. Interesuję  

się przede wszystkim i sztuką, dlatego  

będę informować czytelników 

o wydarzeniach artystycznych. 

 

 

 

 

 

 

 Nazywam się Aleksandra Lange. Mam 12 lat i cho-

dzę do klasy 7a. Jestem towarzyska, wesoła i pełna 

energii. Bardzo lubię śpiewać, grać na pianinie i słu-

chać muzyki. Od 3 lat trenuję szermierkę. Od tego ro-

ku w szkole trenuję też siatkówkę. W wakacje zafa-

scynowała mnie piłka nożna. Zawsze też chcę wie-

dzieć, jak radzą sobie nasi reprezentanci na zawodach 

lekkoatletycznych. Dlatego w „Głosie”  będę redago-

wać  dział sportowy. Mam nadzieję, że wpisy moje       

i moich przyjaciół Was zainteresują i będziecie je  

chętnie czytać! 

 

 

 
 
 

 

 

 

Nazywam się Adam Wieczorek. 

Mieszkam w Mosinie i chodzę do klasy 7a. 

Moje ulubione przedmioty to historia i biologia,  

a moim hobby jest gra na skrzypcach. Oprócz tego 

lubię czytać książki w szczególności historyczne 

oraz uwielbiam zwierzęta. W przyszłości  

chciałbym zostać lekarzem. 
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Redaktor Julia 

 
Uroczystość  

Wszystkich  

Świętych 

 
1 listopada obchodziliśmy Wszystkich Świętych. Tego dnia czuwaliśmy przy 

grobach naszych bliskich, modliliśmy się za nich i zapalaliśmy znicze.  

 Z tej okazji 31 października w naszej szkole odbył się Korowód Świętych. 

Organizatorami były: s. Helena Foryś, pani Karolina Sładczyk oraz siostra Anna 

Maria Langa. Na spotkanie z przebranymi za świętych uczniami przyjechał w stroju 

św. Mikołaja ksiądz proboszcz Edward Majka (co bardzo wszystkich ucieszyło). 

Korowód Świętych spotkał się też z dziećmi z klas 0 – 3. Następnie „święci” 

odwiedzili inne klasy, gdzie śpiewali piosenki i demonstrowali swe przebrania. 

Każdy uczeń otrzymał cytat z nauczania wybranego świętego. Korowód udał się też 

do kościoła na spotkanie z przedszkolakami. Po krótkiej modlitwie uczniowie 

w drodze do szkoły oznajmiali napotkanym mieszkańcom Mosiny, że każdy może 

być świętym.  

 Dla uczestników była to wspaniała zabawa oraz okazja do poznania życia 

świętych. Gratulujemy pomysłowości i zaangażowania organizatorkom i uczniom! 
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Redaktor Ola 

Byliśmy w Seelze 

 

WYMIANA  

POLSKO – NIEMIECKA  

 SEELZE 2017 

 
 

W niedzielę, 15.10.2017 r., dwunastu uczniów naszej szkoły wraz z opiekun-

kami, panią Kingą Wośkowiak i panią Justyną Górną, wybrało się do Seelze. Wyje-

chaliśmy sprzed szkoły około godziny 10.30, a do celu dotarliśmy około godziny 

21:00. Na parkingu w Seelze blisko szkoły czekali na nas gospodarze wraz z nie-

mieckimi opiekunami. Po powitaniu zostaliśmy przydzieleni do rodzin, gdzie spędzi-

liśmy wieczór. 

Pierwszego dnia od godziny 8.00 uczestniczyliśmy w lekcjach wraz z naszymi 

niemieckimi kolegami. Po zajęciach powitała nas pani Dyrektor szkoły Regina 

Schlossarek-Aselmeyer. Następnie pociągiem udaliśmy się do Springe do rezerwatu 

z wybiegiem żubrów. Na miejscu otrzymaliśmy karty pracy, które rozwiązywaliśmy 

w grupach polsko-niemieckich. Zajęcia te wymagały od nas sprawnej komunikacji 

w języku niemieckim – okazały się też doskonałą zabawą! Około godziny 18:00 wró-

ciliśmy do Seelze.   

Drugi dzień rozpoczął się od spotkania w ratuszu z Burmistrzem Seelze, który wrę-

czył nam drobne upominki na pamiątkę pobytu. Następnie podzielono nas na dwie 

grupy:  jedna zajęła się grą w kręgle, a druga poszła na spacer i rozwiązywała przy-

gotowaną zagadkę. Kręgle okazały się super zabawą dla wszystkich. Obiad, czyli  

wspólne grillowanie połączone z grą na gitarze i śpiewem, to kolejna atrakcja drugie-

go dnia pobytu.   

Środa to trzeci dzień naszej wymiany, który spędziliśmy w Hanowerze w centrum 

wspinaczkowym „ESCALADROME”, gdzie prowadzone były zajęcia sportowe me-

todą warsztatową. Obiad zjedliśmy w hali targowej, następnie rozeszliśmy się na za-

kupy – mogliśmy spędzić wolny czas według własnego uznania. Po zakupach wróci-
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liśmy pociągiem do naszych domów. To był udany dzień!  Wieczór spędziliśmy 

z rodzinami. 

W czwartek rano spotkaliśmy się na dworcu w Seelze i pojechaliśmy do Hanoweru. 

Tam wspólnie zwiedziliśmy miasto oraz muzeum Dolnej Saksonii Landesmuseum. 

Na koniec pobytu mogliśmy jeszcze zrobić zakupy, po których wróciliśmy do domu  

i spędziliśmy ostatni wieczór w towarzystwie naszych przyjaciół. Następnego dnia 

pożegnaliśmy się z wielkim smutkiem i płaczem z koleżankami, kolegami i ich ro-

dzinami z Niemiec. Podróż do Mosiny minęła szybko i szczęśliwie wróciliśmy 

do domów.  

Wyjazd był ciekawym doświadczeniem – sprawdziliśmy się w komunikacji 

z kolegami z Niemiec i nawiązaliśmy nowe przyjaźnie, dlatego też zachęcamy 

wszystkich do udziału w takich projektach.  

Dziękujemy wszystkim za wsparcie w organizacji wymiany – kadrze organizu-

jącej projekt, pani Dyrektor Alicji Trybus oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Mło-

dzieży – organizacji międzynarodowej, dzięki niej nasza współpraca między szkoła-

mi trwa już nieprzerwanie od 2004 roku. 

Aleksandra Lange kl. VII a 
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Cześć ich pamięci… 
 

Obchody rocznicy wydarzeń  

z 20 października 1939r. 

 

 
 

20 pażdziernika 2017r. klasa II b gimnazjum zaprezentowała przedstawienie 

przygotowane pod kierunkiem Pani wicedyrektor  Beaty Buchwald. 

Opowiadało ono o losach obywaleli Mosiny i okolic, którzy 20 X 1939r. 

zostali rozstrzelani przez żołnierzy niemieckich na mosińskim rynku. Występ czcił 

pamięć ofiar tych tragicznych wydarzeń. Zaprezentowane fragmenty wywiadów 

ze świadkami tych strasznych momentów poruszyły publiczność i pomogły 

zrozumieć, jak wyglądało życie miezkańców Mosiny. Przedstawienie zakończył 

wzruszający występ uczennic z klasy VII c, które śpiewem pięknie uczciły swoich 

przodków.  

Jako mieszkańcy Mosiny powinnyśmy poświecić chwilę na zadumę nad losem 

bohaterów. Co roku na rynku, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca 

rozstrzelanych, możemy zobaczyć wieńce kwiatów i znicze, co świadczy o naszym 

szacunku dla ofiar i historii narodu.        

Zuzanna Kujawa VII a 
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Redaktor Agata 

Artystyczne zmagania, 

czyli … relacja  

z XII Powiatowego  

Turnieju Rzeźbiarskiego 

           

25 października w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się XII edycja Powia-

towego Turnieju Rzeźbiarskiego, w którym wzięło udział 86 uczestników z 9 gmin 

powiatu poznańskiego. Organizatorem konkursu był ww. Mosiński Ośrodek Kultury.  

„Połączenie” to temat tegorocznych prac rzeźbiarskich. Było to niezwykle 

trudne do zrealizowania wyzwanie. Z naszej szkoły w turnieju wzięło udział 7 repre-

zentantów wytypowanych przez Panią Ewę Buksalewicz – Moskal, która również 

brała udział w konkursie. Przedstawicielami naszej szkoły byli : Katarzyna Kozak 

i Łucja Szymańska z klasy Vb, Agata Nowicka z  VIIa , Karolina Witt z klasy VIIc, 

Julia Kordy z oddz. IIb, Wojciech Król z oddz. IId i Zofia Czaplicka z oddz. IIIc. 

Uczestnicy mieli niesamowite pomysły. Te z nich, które szczególnie zwracały na sie-

bie uwagę to m. in. ręce przeplatające się, pół pies - pół kot, ludzie zakochani i kobie-

ta w ciąży. Pomysłów było naprawdę mnóstwo i trudno je wszystkie wymienić. Jury, 

składające się z profesjonal-

nych rzeźbiarzy miało trudne 

zadanie. 

 W tym dniu zawodnicy, 

z naszej szkoły zwiedzili rów-

nież wystawę w Galerii Miej-

skiej w Mosinie, gdzie prezen-

tował swoje prace rzeźbiarskie, 
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rysunkowe i malarskie profesor Józef Petruk. Było to interesujące spotkanie z profe-

sjonalną sztuką. Można było także dzielić się wrażeniami z naszą panią od plastyki.  

             Niestety żaden z przedstawicieli naszej szkoły nie zajął  miejsca, czy wyróż-

nienia. Jedynie Pani Buksalewicz – Moskal zdobyła II miejsce w kategorii –

opiekunowie/nauczyciele. Jednak w tym turnieju nie było przegranych. Uczestnicy 

uznali ten dzień za bardzo udany, bo mogli obcować z taką niesamowitą sztuką. 

 

 

Fot. pani Ewa Buksalewicz – Moskal 
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Dzień Papieski w naszej szkole, czyli… 

bitwa o kremówki 

We wtorek, 17 października ucz-

niowie klasy VIIa pod czujnym okiem 

Pani Karoliny Sładczyk sprzedawali 

kremówki. Robili to dla uczczenia pa-

mięci Jana Pawła II.                                                                                             

Nasi koledzy i koleżanki myśleli, że 

sprzedawanie kremówek, nie może być 

trudne. Zaraz po dzwonku na dużą prze-

rwę przekonali się, jak bardzo się myli-

li. Uderzyła w nich fala głodnych kre-

mówek uczniów. Ci zaś bardzo chcieli 

dostać swoje upragnione ciastka, a pewnym było, że nie wystarczy ich dla wszyst-

kich. Z tego powodu dookoła stoiska zrobiło się duże zamieszanie. Sprzedających co 

chwilę dobiegały głosy z różnych stron: „Wydaj 10 zł”, „Wydaj 5zł”, „Wydaj 3 zł” 

albo „Poproszę 1 kremówkę”, „Poproszę 3 kremówki”, „Poproszę 2 kremówki” etc. 

Zamówień i pieniędzy do rozmienienia było tak dużo, że siódmoklasiści myśleli, że 

nie dadzą rady. Na szczęście wszystko się udało i zebrali dokładnie 900 zł – mieli 

300 kremówek, które sprzedali po 3 zł.( 750 zł zostało zapłacone piekarni za kre-

mówki, a reszta została przeznaczona na charytatywne cele Caritasu). 

       Akcja dobroczynna bardzo się udała, jednak tych kilku sprzedających na pewno 

zapamięta ją na długi czas.  

    Agata  
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Nauczyciel na medal, czyli  

GALA OSKAROWA w naszej szkole 

 
Jak co roku w naszej szkole z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się uroczysta 

Gala Nauczycielskich Oskarów.  

Przez cały tydzień uczniowie naszej szkoły w tajnym głosowaniu oddawali 

swoje głosy na nauczycieli  uczących w szkole w wybranych kategoriach.  

Kategoria pierwsza. Dobre przekazanie wiadomości przez nauczyciela to pod-

stawa dobrej edukacji. W naszej szkole każdy nauczyciel potrafi świetnie przekazy-

wać swoją wiedzę, ale są wśród nich tacy, którzy robią to w sposób szczególnie sku-

teczny. Takiego nauczyciela honorujemy tytułem: „WYKŁADOWCA ROKU”. 

Nominowani nauczyciele w tej kategorii to: Joanna Konara, Beata Mazur, Ewelina 

Postaremczak i Marzena Kasprzak. Oskara otrzymała pani Joanna Konara. 

Kiedy rozpoczynaliśmy naukę w tej szkole, każdy z nas trochę się bał. To był 

strach przed nowym otoczeniem i nowymi nauczycielami. Aż nagle wśród tylu spra-

cowanych osób pojawiła się ta jedna, jedyna. Nauczyciela, który opiekuje się naj-

młodszymi  uczniami, postanowiliśmy nagrodzić Oskarem: "SUPER NIANIA" . 

Nominowani nauczyciele w tej kategorii to: Jolanta Wiesner, Joanna Konara, Beata 

Mazur i Mateusz Zapolski. Oskara otrzymała pani Jolanta Wiesner. 

Kolejna nominacja  to nauczyciel, który pyta co lekcję i gruntownie sprawdza 

naszą wiedzę. Takiego nauczyciela nagradzamy Oskarem w kategorii „ MEGA 

MAGIEL”. Nominowani nauczyciele w tej kategorii to: Małgorzata Śliwińska, Jo-

anna Konara, Alicja Koczajewska i Natalia Stachowiak. Oskara otrzymała pani Mał-

gorzata Śliwińska. 

 Czasem, stojąc na korytarzu, widzimy błyskawicznie poruszające się ciało pe-

dagogiczne, któremu nie sposób nawet dobrze się przyjrzeć. Dopiero po paru sekun-

dach dociera do nas fakt, iż nie jest to wcale jakiś niezidentyfikowany obiekt, lecz po 

prostu szybko przemieszczający się nauczyciel, który jest tak zabiegany i zajęty, że 
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nie ma czasu nawet na krótki postój. Ale na nasze „dzień dobry” zawsze zdąży jed-

nak odpowiedzieć. Takiego nauczyciela honorujemy tytułem: „NAJBARDZIEJ 

ZABIEGANY NAUCZYCIEL”. Nominowani nauczyciele w tej kategorii to: Kinga 

Wośkowiak, Joanna Konara, Beata Małecka-Rzeźnikowska i Paweł Szukalski. Oska-

ra otrzymał pan Paweł Szukalski. 

Za walkę z niewłaściwym zachowaniem, utrzymaniem nienagannej dyscypli-

ny, życzliwe napomnienia Oskarem w kategorii „STRAŻNIK DYSCYPLINY” na-

gradzamy nauczyciela. Nominowani nauczyciele w tej kategorii to: Marcin Kilian, 

Joanna Konara, Marzena Kasprzak i Mariola Dominiczak. Oskara przyznano panu 

Marcinowi Kilianowi. 

Niektórzy mówią i piszą, piszą i mówią, znów piszą i tak tablica za tablicą. 

Skrupulatnie kreślą znaki graficzne. Niekiedy wolno, niekiedy się spieszą, ale zawsze 

w piśmie wiedzę utrwalić muszą. Świetnie przekazują wiadomości, mówiąc przy tym 

sporo, oczywiście z wielka korzyścią dla nas. Zdzierają sobie  gardła, nadwerężają 

sobie gardła, aby przekazać nam jak najwięcej wiedzy. Takiego nauczyciela nagra-

dzamy Oskarem „KATARYNKA ROKU”. 

Nominowani nauczyciele w tej kategorii to: Mariola Dominiczak, Paweł Szukalski, 

Ewelina Postaremczak i Bernadeta Marczak. Oskara otrzymała pani Bernadeta Mar-

czak. 

Śmiech to zdrowie-ta dewiza powinna towarzyszyć nam wszędzie. W naszej 

szkole są nauczyciele, którym bez względu na czas, miejsce i okoliczności, zawsze 

dopisuje humor. To pozwala także nam zachować pogodę ducha, nawet w najtrud-

niejszych chwilach. Nauczyciela,  któremu uśmiech stale towarzyszy w codziennej 

pracy nagradzamy dziś Oskarem” ŻARTOWNIŚ ROKU”. Nominowani nauczycie-

le w tej kategorii to: Marcin Kilian, Dariusz Madej, Ewa Buksalewicz – Moskal i Jo-

anna Konara. Oskara otrzymał pan Dariusz Madej. 

Są nauczyciele, którzy mają przeróżne talenty. Najlepiej wychodzi im jednak 

śpiew. Znają wszystkie utwory, a co najważniejsze potrafią je wspaniale wykonać, 

niestety wymagają też tego od nas. Takiego nauczyciela nagradzamy Oskarem 
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"ZŁOTY SŁOWIK". Nominowani nauczyciele to: Paweł Szukalski, Ewa Buksale-

wicz – Moskal, Dariusz Madej i Joanna Konara. 

Oskara w tej kategorii przyznano panu Pawłowi Szukalskiemu. 

Kolejnego Oskara otrzyma nauczyciel, przed którego lekcjami serca biją szyb-

ciej i jest tak cicho, ze słychać każdy szelest. Takiego nauczyciela nagradzamy Oska-

rem „DIAMENTOWA PIŁA”. Nominowani nauczyciele w tej kategorii to: Mariola 

Dominiczak, Joanna Konara, Alicja Koczajewska, Marcin Kilian 

Oskara otrzymała pani Mariola Dominiczak. 

Uśmiech zdobi człowieka i jest bardzo potrzebny w codziennym życiu. Pozwa-

la zachować twórczy optymizm o pogodę ducha. W dodatku nic nie kosztuje. Nau-

czyciela, któremu uśmiech stale towarzyszy w codziennej pracy, nagradzamy Oska-

rem w kategorii „GORĄCY UŚMIECH” nagradzamy. Nominowani nauczyciele to: 

Ewa Buksalewicz – Moskal, Marta Nowak, Joanna Konara i Mateusz Zapolski. 

Oskara w tej kategorii przyznano pani Ewie Buksalewicz – Moskal. 

Nauczyciel posiadający bardzo wyostrzony zmysł. W grę może wchodzić 

słuch, wzrok, węch oraz tak zwany "szósty zmysł". W bojowych warunkach szkol-

nych najczęściej przydaje się wzrok. Widzi wszystko, co się dzieje w klasie. Nie 

prześliźnie się tu nawet niezauważona mucha, nie mówiąc już o odpisaniu czegoś na 

sprawdzianie! Takiego nauczyciela nagradzamy Oskarem „SOKOLE OKO” 

Nominowani nauczyciele w tej kategorii to:  Joanna Konara, Marzena Kasprzak, 

Bernadeta Marczak i Ewelina Postaremczak.  Oskara otrzymała pani Joanna Konara. 

Ostatniego Oskara przyznano w kategorii „Złota rączka”. To Nagroda specjal-

na dla osoby, której zawdzięczamy przybite gwoździe, skoszoną trawę i zagrabione 

liście, oraz uwolnienie za pomocą dzwonka z czterdziestopięciominutowych ucz-

niowskich męczarni. Nagrodę w kategorii „ZŁOTA RĄCZKA” otrzymał pana 

WIESŁAW DEPOWSKI.  

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Mamy nadzieję, że wręczone nagrody 

zostały przyjęte z dużym poczuciem humoru. Do wszystkich pracowników szkoły 

kierujemy słowa podziękowania za ich troskę i ofiarną pracę. Mamy świadomość, że 
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„Wykształcenie, to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”. Dziękujemy 

za przekazaną wiedzę, za cierpliwości dobre słowo.  

Joanna Konara 

 

 
Fot. Dariusz Madej   
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Redaktor Mikołaj 

Mamy nowy  

Samorząd Uczniowski! 

26 pażdziernika odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Swoją kan-

dydaturę zgłosiło 57 uczniów  z klas IV – VII SP i II – III Gimnazjum. Głosy liczyli: 

Laura Szulakiewicz z klasy IIc, Julia Kordy z klasy IIc, Sandra Słowik z klasy IIa, 

Maja Kilian z klasy VIIa, Maja Obidzińska  z klasy VIa, oraz Bartosz Baraniak z kla-

sy VIb. 

  Uczniowie na kartach do głosowania, zaznaczali nazwiska swoich kandydatów.  

Karty wrzucali do urny wyborczej. 

W wyniku głosowania do samorządu dostali się: 

1.Nicole Moczulska z klasy IVa 

2.Ewa Bech z klasy IVb 

3.Julia Szmania z klasy Va 

4.Oliwia Garbarek z klasy Vb 

5.Maja Obidzińska z klasy VIa 

6.Batrosz Baraniak z klasy VIb 

7.Maja Kilian z klasy VIIa 

8.Aleksandra Lange z klasy  VIIa 

9.Zuzanna Musielak z klasy VIIc 

10.Martyna Skuła z klasy IIa gimnazjum 

11.Sandra Słowik z klasy IIa  gimnazjum 

12.Julia Kordy z klasy IIc  gimnazjum 

Opiekunem samorządu została pani Ewelina Postaremczak. 
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Redaktor Zosia  

Zosia poleca… 

 

 
Do napisania tej recenzji zainspirowała mnie moja wakacyjna podróż 

do Czeskiej Szwajcarii. Tak nazywa się region w północno-zachodniej części Czech. 

Jest to wspaniały obszar skał, wąwozów, kanionów i niesamowitych widoków. Znaj-

dziemy tam jeden z cudów świata – most skalny Pravčická brana. Tamtejsze widoki 

urzekły nie tylko mnie, ale także reżysera filmowego Andrew Adamsona. Nakręcił on 

tam niektóre ujęcia do pierwszego filmu z cyklu „Opowieści z Narnii”. Filmy te po-

wstały na podstawie serii książek autorstwa Clive’a Staplesa Lewisa pod tym samym 

tytułem. 

„Opowieści z Narnii” jest to cykl siedmiu powieści typu fantasy, który po raz 

pierwszy wydano w latach 1950-1956. Rok po roku ukazywały się: 

„Lew, Czarownica i stara szafa” (1950) 

„Książę Kaspian” (1951) 

„Podróż „Wędrowca do Świtu” (1952) 

„Srebrne krzesło” (1953) 

„Koń i jego chłopiec” (1954) 

„Siostrzeniec czarodzieja” (1955) 

„Ostatnia bitwa” (1956) 

Akcja wszystkich książek rozgrywa się w niesamowitej krainie zwanej Narnią, którą 

stworzył magiczny lew Aslan, i w której czas płynie wolniej. Ten cudowny świat jest 

wypełniony nimfami, centaurami, olbrzymami, krasnalami, faunami oraz czarodziej-

skimi zwierzętami, które potrafią mówić ludzkim głosem. W każdej części toczy się 

walka dobra ze złem.  
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Fani cyklu mają różne zdania na temat kolejności czytania książek. Niektórzy propo-

nują czytanie serii w takiej kolejności, w jakiej zostały wydane. Inni sugerują czytać 

w zgodnie z chronologią w świecie przedstawionym, tzn. „Siostrzeniec czarodzieja”, 

„Lew, Czarownica i stara szafa”, „Koń i jego chłopiec”, „Książę Kaspian”, „Podróż 

„Wędrowca do Świtu”, „Srebrne krzesło” oraz „Ostatnia bitwa”. 

Polecam Wam zarówno książki jak i filmy z cyklu „Opowieści z Narnii”, po-

nieważ są pełne magii, od-

wagi i niesamowitych czy-

nów. Zachęcam także 

do odwiedzenia cudownej 

Czeskiej Szwajcarii.  

 

 

 

 

Fot. zbiory prywatne autorki 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kadr z filmu 
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Ujawnij swój talent literacki  
 

WASZ KĄCIK LITERACKI 

 

Jeśli masz bujną wyobraźnię i wrażliwą duszę, to jesteś we właściwym 

miejscu. W kąciku literackim zamieszczamy wiersze i opowiadania 

uczniów. Zapraszamy wszystkie ukryte talenty do  ujawnienia się. 

Czekamy na Wasze utwory o dowolnej tematyce! Teksty można prze-

syłać na adres glos.sp2@wp.pl 

 

 
Gabriela Skuła klasa VIIa 

Moje miasto 

 
Wąskie uliczki zasiane sklepami, 

na małym ryneczku klomby z kwiatami. 

A tam za rogiem, tam przy kanale, 

stoi mężczyzna tak okazale. 

 
 

Każdy przechodzień w jego stronę spogląda, 

i myśli: „Też chcę jak on wyglądać”. 

Bo to elegant jest z Mosiny, 

co go już znają Czechy i Chiny. 

 

 

I też nam gościa nieco zazdroszczą. 

On jest ozdobą i naszą radością, 

naszego miasta, malutkiej gminy, 

naszego miasta, czyli Mosiny. 

 

 
Moja Mosina 

Rankiem się budzi, wstaje ze świtem. 

Jej oczy mgłą jeszcze spowite. 

Jest taka cicha, spokojna, pusta… 

Jeszcze smak rosy czuje na ustach. 

 

Zbudzona słońcem i lekkim deszczem, 

z pewnością pospałaby sobie jeszcze. 

A tu już gwar, tu już ulice, 

nie pozwalają bo tętnią życiem.  

  

 
W kałużach deszczu swobodnie biega, 

swojego piękna nań nie dostrzega. 

W tych obowiązkach tak zagoniona, 

promieniem słońca lekko niesiona. 

 

Za oknem deszczyk wciąż drobny pada, 

robi się ciemno i zmrok zapada. 

I znów się gwar powoli ucina, 

idzie spać miasto moja Mosina. 

 

 
 

 

mailto:glos.sp2@wp.pl
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Sukcesy konkursowe naszych uczniów 

 
 Mistrzostwa Gminy Mosina w Drużynowych Szachach i Indywidualnych 

Warcabach dla uczniów szkół podstawowych: 

 I miejsce – Karolina Balcerek-Kałek (w kategorii dziewcząt) 

 II miejsce – Tomasz Mieloch (w kategorii chłopców) 
 

 Gminny Konkurs Gwary Poznańskiej – „W antrejce na ryczce”: 

 III miejsce – Marta Kunaj   

 wyróżnienie – Zuzanna Borak  

 

 etap szkolny Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w histo-

rię”:   

 SZKOŁA PODSTAWOWA: 

 I miejsce – Iga Pawłowska 

 II miejsce – Oliwia Bolewska 

 III miejsce – Justyna Kasprzak 

 

 GIMNAZJUM I KLASY VII 

 

 I miejsce – Wiktoria Tomiak 

 II miejsce – Zuzanna Pelińska 

 III miejsce – Zofia Lachowicz 

 

 etap szkolny i awans do rejonu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 

dla uczniów gimnazjum: 

 Alicja Kamińska – kl. IIIA  

 Mateusz Nowicki – kl. II A 
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 Szkolny Konkurs Znajomości Idiomów Angielskich: 

 I miejsce – Aleksandra Antonowicz (III b) i Jakub Garbarek (III c) 

 II miejsce – Martyna Maciejewska (III b) i Amira Tim (III b) 

 III miejsce – Alicja Kamińska (III a) 

 wyróżnienie – Maja Kaczmarek (III b) 

WSZYSTKIM GRATULUJEMY! 

 

 

 
Redaktor Maja 

Maja w kuchni… 
 

Ciasteczka owsiane 
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Czas na relaks 

 
Redaktor Adam 

 

Na jesienne dni  

- krzyżówka 

 

      1           

    2             

   3              

  4               

5                 

   6              

    7             

     8            

 
1. Spadają jesienią z drzew. 

2. Zapalamy na grobach. 

3. Wybuchło w listopadzie 1830r. 

4. Odwiedzamy go pierwszego listopada 

5. Pierwsze objawy zimy. 

6. Odzyskana po 123 latach. 

7. Dla Polaków biało-czerwona. 

8. Okres w kościele katolickim rozpoczynający się w ostatnim tygodniu listopada.  
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W obiektywie Gabrysi 
 

JESIEŃ 

 

 

 

Fot. Gabriela Skuła VIIa 


