
Witamy w naszym pierwszym CO-

SIKowym biuletynie  

„InCOS!K”!  

Na początku chcielibyśmy Wam 

powiedzied skąd się w ogóle  

InCOS!K wziął…  

Otóż pomysł szkolnego pisemka 

narodził się na jednej z przerw, 

podczas rozmowy dwóch pao 

z COSIKa, a konkretnie Pani Grażyn-

ki i Pani Asi.—nauczycielek.  

Od słowa do słowa postanowiliśmy, 

że to świetny pomysł i „coś takie-

go” na pewno nam się przyda, 

a i spodoba się zarówno Uczniom 

jak i Rodzicom. 

Decyzja podjęta. Potrzebna była 

nazwa i logo. Dlatego postanowili-

śmy zaangażowad  naszą COSIKową 

społecznośd, więc ogłosiliśmy kon-

kurs. Zgłosiło się kilka prac. Jednogło-

śnie jury wybrało pracę ucznia klasy 2 

– Kostka , który 

wraz z rodzicami 

zaprojektował 

logo i wpadł na 

pomysł, aby nasza 

gazetka nazywała 

się „InCOS!K”.  

 

 

 

 

Także InCOS!K 

jeszcze raz  

wita! 

Na początku wypada powiedzieć „Dzień Dobry!” 

COSiK—A co to jest? 

Centrum Oświaty Szkolnictwa 

i Kultury znajduje się w Adamo-

wiźnie w powiecie grodziskim.  

Misją Centrum Oświaty,  

Szkolnictwa i Kultury 

w Adamowiźnie jest przede 

wszystkim integracja środowi-

ska, edukacja oświatowo-

kulturalna, wszechstronny roz-

wój, kształcenie osobowości 

i kreatywności z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb 

i predyspozycji każdego człowieka.  

Centrum Oświaty Szkolnictwa i Kultury  
w Adamowiźnie 

InCOS!K 
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Czym kierować się przy 

wyborze szkoły? 

Zwycięski projekt 



Nie tak dawno temu w gmi-
nie Grodzisk Mazowiecki 
we wsi Adamowizna poja-
wiło się Przedszkole Niepu-
bliczne Kajtek 
(www.przedszkole-
kajtek.pl).  
 
Z biegiem czasu Kajtkowej 
społeczności coraz trudniej 
było się z nami rozstad 
i namawiano nas do stwo-
rzenia szkoły. W tym sa-
mym czasie pojawiły się 
prośby od części rodziców 
starszych dzieci, aby utwo-
rzyd w Adamowiźnie gim-
nazjum, w którym ich po-

ciechy mogłyby się rozwijad 
w bezpiecznym otoczeniu 
pod okiem wykwalifikowa-
nej kadry.  
 
I tak oto 01 września 2016 
roku rozpoczęła działalnośd 
Szkoła przy Centrum Oświa-
ty Szkolnictwa i Kultury, 
czyli COSIK 
(www.cosik.edu.pl).   

Oczami Dyrekcji 

Największe osiągnięcie COSiKa 

Największym osiągnięciem jest budowa-

nie wspaniałej COSIK-owej społeczności, 

w której nasze dzieci mogą się rozwijad 

w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, 

gdzie nie ma miejsca na wykluczenie, gdzie 

znajdziemy wzajemne wsparcie i zrozu-

mienie, gdzie nauczyciele mogą oddad się 

swojej pasji nauczania i gdzie rodzice nigdy 

nie pożałują, że razem z nami i swoimi 

dziedmi tworzą społecznośd COSIK-a! 
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Wiosna w COSiKu to 

był i jest,   

bardzo intensywny 

czas.  

Z okazji pierwszego dnia 

wiosny uczniowie klas I i II 

wzięli udział w Śmieciako-

wym Pokazie Mody, 

gdzie wszyscy chętni mo-

gli zaprezentowad się w 

wykonanym przez siebie 

stroju. Pomysłowośd pro-

jektów oraz ich wykona-

nie mogłoby zainspirowad 

nie jednego projektanta 

mody.  

 

Zaraz po Śmieciakowym 

Pokazie Mody nastąpił czas 

na Pokaz Talentów.  

Uczniowie mieli okazję 

zaprezentowad wszystkim 

swoje talenty, które często 

są ich największymi pasjami. 

Dzięki temu mieliśmy 

okazje obejrzed pokaz 

taoca towarzyskiego, 

taoca współczesnego, 

gry na pianinie oraz po-

wstał wernisaż prac 

uczniów.  

w dwóch kategoriach 

wiekowych, wyróżnienia 

otrzymało 27 uczniów, zaś 

dla  pozostałych uczestni-

ków konkursu przygoto-

wano podarunki za udział 

w konkursie.  

Była to pierwsza edycja 

tego konkursu, ale sądząc 

po ilości nadesłanych prac 

oraz pomysłowości ich 

twórców na pewno nie 

ostatnia.  

Oprócz konkursów, w któ-

rych udział biorą udział nasi 

uczniowie nauczycielki klas I 

i II zorganizowały konkurs 

ekologiczny 

„Śmieciozabawka” dla 

wszystkich uczniów klas 0-3 

z terenu gminy Grodzisk.  

Do konkursu zgłosiło się 89 

uczniów z pięciu placówek 

z terenu Grodziska. Nagro-

dzonych zostało 9 prac 

COSiK-owe wydarzenia ostatnich miesięcy 

wartośd katalogu biblio-

tecznego, nauczyli się 

wyszukiwad książek oraz 

dowiedzieli się w jaki spo-

sób należy obchodzid się z 

wypożyczonymi książkami 

oraz warsztaty plastyczne 

poprowadzone przez Pa-

nią Kasię z Manufaktury 

Na Skrzydłach.  

Drugą wycieczką była 

wizyta u myśliwych z 

Koła Łowieckiego Rogacz 

z Grodziska Mazowiec-

kiego, gdzie uczniowie 

mieli okazję nauczyd się 

jak rozpoznawad drzewa, 

szukad i rozpoznawad 

tropy zwierząt a przede 

wszystkim poznali specy-

Wiosna to także czas eg-

zaminów gimnazjalnych.  

Kiedy uczniowie klasy III 

gimnazjum zmagali się 

z egzaminami, dla 

uczniów podstawówki 

zorganizowano nietypo-

we lekcje. Pierwszą z 

nich była lekcja  biblio-

teczna w Mediatece w 

Grodzisku Maz., gdzie 

uczniowie poznali za-
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fikę pracy myśliwego.  

Trzeci dzieo spędziliśmy 

w Centrum  Nauki Koper-

nik i Planetarium w War-

szawie. A tam atrakcji nie 

było kooca.  



Za swoje prace w konkursie na Śmieciozabawkę 

wyróżnienia otrzymali: Marcelina i  Kostek  z klasy 

II oraz Zuzia i Amelia z klasy I.  

Wymarzony dom to taki dom, w któ-

rym lubię przebywad. Lubię się 

bawid i odpoczywad. To dom, 

do którego przychodzi mój 

pies Mika i kot Melon oraz moi 

koledzy i zawsze w nim czeka 

mama i tata.  

 

 

Naszymi Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu LEON w sesji 

zimowej  zostali: Zuzanna , Amelia,  Sebastian i Pola z klasy I oraz 

Oliwia z klasy II. 

Mój wymarzony domek jest kwadratowy, ma 

wieżyczkę. W środku są dwupiętrowe łóżka, 

a w wieżyczce salonik gier. Ma dwa telewizory 

na dole i na górze. Kiedy idziemy spad, gadają-

ca piłka opowiada nam bajki.  

Zdolnym być… czyli nasze talenty i osiągnięcia 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy LEON 

„Sopranem i basem” XVI Powiatowy Konkurs Muzyczny  

Laureatem III miejsca w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową 

im. M. Chełmooskiego w Adamowiźnie został w tym roku nasz uczeo z klasy II 

Kostek. 
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Konkurs plastyczny ŚMIECIOZABAWKA 

O tym pisze klasa II 
„Mój wymarzony dom” 

KONKUR PRZEDMIOTOWY DLA GIMNAZJUM 

Do wojewódzkiego etapu Konkursu Przedmiotowego z języka nie-

mieckiego dostał się uczeo III klasy gimnazjum—Jan.   



Ten dom ma różowe ściany, ma skrzydła i piętrowe 

łózko. Kiedy zapada zmrok 

i pojawia się księżyc na niebie, 

to wtedy dom się unosi a w 

nim ja, mój brat i miś Pyszczek 

razem  planetę Ziemię. Pod-

czas  podróży  mój niezwykły 

dom zawsze podaje mi na ko-

lację pizzę i zjadam ją na trze-

cim piętrze, a czarny komin 

opowiada nam ciekawostki o świecie.   

 

Mój wymarzony dom stoi 

w pięknym ogrodzie we 

Włoszech . Jest on w 

kształcie tortu. Ma 4 piętra 

i duży taras. Każde piętro 

jest kolorowe. Na  piętrze 

jest kuchnia, łazienka i 

salon. Na środku salonu 

stoi jacuzzi. Na drugim 

piętrze jest sypialnia z łóżkiem wodnym, a po schod-

kach wychodzi się na bal-

kon. Następne piętro to 

siłownia z prysznicem 

i sauną. Ostatnie piętro to 

sala kinowa. Na czubku 

domu jest wieża obserwa-

cyjna do oglądania nieba i 

gwiazd. Dom otoczony 

jest wielkim ogrodem, w 

którym rosną jadalne 

kwiaty i cukierkowe drzewa. Jest tam też piękny 

basen.  

 

Mój wymarzony dom na drzewie.  

Chciałbym, aby był prostokątny, wysoko na drzewie. 

Z tarasem na las i góry. Dom będzie miał brązowe 

okna. Do domu będziemy wchodzili po drabinie z lin. 

Dach domu będzie spadzisty. Dom będzie z bali. 

Mój wymarzony dom jest 

w tęczowym kolorze. Ma pięd 

poziomów. Parter jest w kolorze 

różowym. Pierwsze piętro jest 

fioletowe, drugie niebieskie, 

później zielone, a na samej gó-

rze czerwone. Dach domu jest 

żółty. Okna na parterze są 

kształtu kocich buziek. Mieści 

się tam kuchnia i jadalnia. Na 

pierwszym piętrze jest sypialnia  dla małych kotków. 

Na drugim , niebieskim  piętrze jest łazienka z wanną i 

prysznicem oraz kuwety dla zwierząt. Powyżej na pię-

trze zielonym są małe spaniele. A na 

ostatnim czerwonym piętrze mieszkam 

ja. Jest tu moja sypialnia i pokój do nauki. 

Na każde piętro można wjechad rucho-

mymi schodami. Chciałabym w przyszło-

ści zamieszkad w takim domu.  

 

Czekoladowy dom. Ma wszystko ze słodyczy. Jest du-

ży. Ściany są zrobione z czekolady a z 

sufitu leci czekolada. Stoły i krzesła 

są jadalne. Kwiaty są magiczne 

i czasami dom lata. Komin to lizak, 

a na dachu są kropki.   

 

Mój wymarzony dom jest malutki 

i potrafi latad, chociaż nie ma skrzydeł. Jest pomalo-

wany na brązowo. Są w nim roboty, które dają śniada-

nie, obiad i deser. Mieszkają w nim ze mną moja ma-

ma, tata, mój brat i moje pieski. O północy dom leci 

do supermarketu i kupuje jedzenie.  

 

Idealny dom jest duży, piętrowy. Ma 

9 pokoi, 4 łazienki i duży basen na ze-

wnątrz. W salonie na ścianie jest tele-

wizor i dużo kwiatów. W gabinecie du-

żo książek. Ściany są pomalowane na 

cielisto i jeszcze jest wielki garaż. 

W moim pokoju jest piętrowe łóżko. Obok domu jest 

ogród.  
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O tym pisze klasa II 
„Mój wymarzony dom” 



Motywacja do nauki jest 

niezwykle ważna. Jest to 

fakt znany i uznawany w 

szerokim gronie zarówno 

rodziców, jak i nauczycieli. 

Czasem jednak pojawia się 

pytanie, dlaczego w jed-

nym miejscu uczymy się 

chętniej niż w innym? Ta-

kim miejscem w opinii nau-

czycieli jest COSiK, jednak 

aby potwierdzid swoją tezę 

oraz znaleźd  argumentów 

„za” Pani Kasia zadała ucz-

niom klas I i II pytanie: Dla-

czego Warto uczyd się w 

COSiKu?  

 

A oto kilka z wypowiedzi 

uczniów: „Bo można 

się tu dużo nauczyd, 

fajnie bawid, nie ma 

dzwonków i są fajne 

Panie.”  

„To jest fajna szkoła, 

w której jest mało prac 

domowych.”; „Ta szkoła 

jest super!” „Najlepsza!”; 

„COSiK jest the best!”; „Są 

tu fajne zajęcia, super wy-

cieczki, ekstra zabawa 

rodziców lub szukanie infor-
macji w Internecie.  

 
W dzisiejszych czasach niemal 
wszystkie dzieci uczęszczają 
na zajęcia pozalekcyjne. Uczą 
się egzotycznych języków, 
taoca, śpiewu, rysunku. Rodzi-
ce z pewnością będą wiedzieli 
najlepiej, w którą stronę po-
kierowad swoje dziecko. Nale-
ży pamiętad także, że zajęcia 
dodatkowe to nie tylko te 
rozwijające i budzące u dziec-
ka pasje i zainteresowania. 
Ważna jest również oferta 

o potencjalnym wychowawcy,  
pod którego skrzydła może 
w danym roku trafid dziecko, 
a także o innych nauczycielach 
i specjalistach, (psycholog, 
logopeda) którzy będą prowa-
dzili z nim zajęcia. Ważne jest 
ich wykształcenie oraz kwalifi-
kacje dodatkowe. Tutaj znowu 
mogą przydad się opinie innych 

zajęd wyrównawczych  
 z poszczególnych przedmiotów. 

 

Dla niektórych rodziców ma 
znaczenie rozmiar szkoły. Te 
większe zapewniają większą 
anonimowośd, zazwyczaj mają 
lepiej wyposażone sale lekcyjne, 
sale gimnastyczne, większe 
boiska i sporą ofertę zajęd poza-
lekcyjnych. Mniejsze szkoły są 
kameralne, ale często nie mogą 
konkurowad pod względem 
infrastruktury z dużymi placów-
kami. Mają jednak niezaprze-
czalny plus w postaci bardziej 

Dlaczego warto uczyć się w COSiKu? 

a także opcje opieki pozalek-
cyjnej, która ma kluczowe 
znaczenie w przypadku zapra-
cowanych rodziców. 

 
Jedną z kluczowych rzeczy 
branych pod uwagę przy wy-
borze szkoły jest jej lokaliza-
cja. Idealnie jest, gdy placów-
ka znajduje się w odległości 
kilkunastominutowego dojaz-
du od miejsca zamieszkania. 
Należy dokładnie przemyśled 
kwestię przyprowadzania 
i odbierania dziecka. Mogą to 
robid rodzice, dziadkowie, 
inne zaufane osoby z rodziny 
i kręgu znajomych lub opie-
kunka. Sprawa będzie o wiele 
łatwiejsza, gdy szkoła będzie 

blisko. 

Najlepszą rekomendacją dla 
szkoły są pozytywne opinie 
rodziców uczniów do niej 
uczęszczających. Warto zapy-
tad o atmosferę panującą 
w szkole, o nauczycieli w niej 
pracujących, a także o innych 
jej pracowników. Ważne są 
kwestie kontaktów nauczycieli 
z rodzicami. Oprócz wywiadu 
„w terenie” warto również 
poszukad opinii w Internecie. 
Anonimowo ludzie chętniej 
wyrażają swoje zdanie.  

 

Nauczyciele to kolejna rzecz, 
która ma kluczowe znaczenie 
przy wyborze podstawówki. 
Warto sprawdzid więc opinie 

Jak wybrać szkołę dla dziecka?  

Jak wybrad szkołę—szkoła 
prywatna czy publiczna? 

 

Przy podejmowaniu takiej 
decyzji należy sobie odpowie-
dzied na pytanie czy dziecko 
ma uczęszczad do szkoły pu-
blicznej czy prywatnej. W tej 
pierwszej nauka jest za dar-
mo. Szkoła prywatna wiąże 
się z wydatkami. Jeżeli zasob-
nośd Waszego portfela po-
zwala na naukę dziecka 
w niepublicznej placówce, 
należy dokładnie przyjrzed się 
jej ofercie. Ważna jest nie 
tylko kadra nauczycielska, ale 
także wielkośd klas, w których 
uczą się dzieci, oferta eduka-
cyjna, zajęcia dodatkowe, 
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Ważna jest nie tylko kadra 

nauczycielska, ale także 

wielkośd klas, w których 

uczą się dzieci, oferta 

edukacyjna, zajęcia 

dodatkowe, a także opcje 

opieki pozalekcyjnej. 

„COSiK jest 

the best!” 

rodzinnej atmosfery. Nauczycie-
le z łatwością kojarzą poszcze-
gólnych uczniów, nie są oni dla 
nich anonimowi. W mniejszych 
grupach łatwiej nawiązad i utrzy-
mad przyjaźnie, a także dostrzec, 
że dzieje się coś niepokojącego. 

 

Niewątpliwie wszystkie wymie-
nione powyżej rzeczy są ważne 
i należy na nie zwrócid uwagę 
przy wyborze szkoły. Warto 
jednak zapytad o zdanie dziecko.   

Dobrze jest, aby  brane pod 
uwagę szkoły odwiedzad razem 
z przyszłym uczniem,  by miał 

i fajne Panie”. 

Z kolei na pytanie: Czy 

chcielibyście zmienid szko-

łę? Wszyscy chórem krzy-

czeli: „Nie!”, „Bo tu jest 

fajne wszystko!”  

szansę sprawdzid czy dane 
miejsce mu odpowiada i czy 
będzie dobrze się w nim czuł.  

 

 

Na podstawie: www.rodzice.pl 

https://www.rodzice.pl/jak-wybrac-szkole-podstawowa/


W środę przed przerwą świąteczna 

uczniowie klas pierwszej i drugiej 

zaprosili Pana Dyrektora na świetli-

cę i poprosili go o udzielenie nie tak 

krótkiego, jak się potem okazało 

wywiadu. Oto rezultaty ponad pół-

godzinnego spotkania. 

 

U: Dzieo Dobry! 

D: Dzieo Dobry! Podobno macie do 

mnie kilka pytao. No to słucham. 

U: Ile lat ma szkoła? 

D: Działamy trzeci rok. 

U: O jaaa, tylko trzy? 

D: Nooo, bo patrzcie… jest pierwsza 

klasa podstawówki, druga klasa 

podstawówki i trzecia gimnazjum. 

U: Czy COSIK może mied auto? 

D: Może (śmiech uczniów), jak so-

bie zakupi, to COSIK będzie miał 

auto. 

U: A kto zakupi? 

D: Dyrekcja. 

U: Ale kto będzie nim jeździd? Pan? 

D: Osoba do prowadzenia tego sa-

mochodu upoważniona. 

U: Pan Adam (śmiech) 

D: Nie wiem, albo kierowca. Może 

na przykład w przyszłości uda nam 

się zakupid jakiegoś busa, żeby wła-

snym busem jeździd na wycieczki. 

Wtedy osoba, która będzie prowa-

dziła musi mied odpowiednie 

uprawnienia. 

U: Skąd wzięła się nazwa COSIK? 

D: To jest skrót od Centrum Oświa-

ty, Szkolnictwa i Kultury.  Ale COSIK 

fajniej brzmi, nie? (śmiech uczniów) 

Podoba wam się? 

U: Tak!  

U: Od ilu lat jest Pan dyrektorem? 

D: No, od trzech właściwie. 

U: Czy będzie wybudowany nowy 

budynek szkoły? 

D: Mam nadzieję, że tak. Działamy 

w tym kierunku, żeby tutaj obok 

została wybudowana szkoła. 

U: Ale ludzie się nie zgadzają. 

D: Mam nadzieję, że jednak się zgo-

dzą. Mamy coś takiego jak prawo i 

wydaje mi się, że prawo jest po na-

szej stronie. Będzie uchwalany teraz 

tutaj plan zagospodarowania prze-

strzennego, który mam nadzieję, że 

będzie taki sam jak dotychczasowe 

studium kierunków rozwoju Gminy, 

w którym jest zapisana możliwośd 

budowy szkoły. 

U: Za jakim klubem piłkarskim Pan jest 

i dlaczego? 

D: Za takim, gdzie dobrze grają 

w piłkę, a to zawsze różnie bywa. Nie 

wiem czy oglądaliście ostatnie mecze 

Ligi Mistrzów… 

U: Taaak!  

U: Francja wygrała! 

D: Ale Ligii Mistrzów, bo tak to za kra-

jem, to jestem zawsze za Polską. Zaw-

sze! 

U: Ja też. 

D: W piłkę i w każdym sporcie, jeżeli 

chodzi o każdą dyscyplinę, jestem za 

Polską. Jeżeli chodzi o kluby to na 

przykład tam, gdzie fajnie grają w pił-

kę, a to zawsze różnie bywa. Nie wiem 

czy oglądaliście ostatnie mecze Ligi 

Mistrzów… 

U: Taaak!  

U: Francja wygrała! 

D: Ale Ligii Mistrzów, bo tak to za kra-

jem, to jestem zawsze za Polską. Zaw-

sze! 

U: Ja też. 

D: W piłkę i w każdym sporcie, jeżeli 

chodzi o każdą dyscyplinę, jestem za 

Polską. Jeżeli chodzi o kluby to na 

przykład tam gdzie fajnie grają w piłkę 

i w tym roku bardzo mi się podoba gra 

Ajaxu Amsterdam. 

U: A czy lubi Pan dzieci? 

 

 

Wywiad z Dyrekcją 

Str. 7 InCOS!K 2019/01 

U: Czy może być więcej 

matematyki, polskiego 

i angielskiego? 

D: Kto ma takie  życzenie? 

U: Ja! 

U: Ja! 

U: Ja! 

U: Ja nie! 

U: Nie, nie może być! 

D: No to w takim razie ... 



D: Bardzo lubię. Inaczej bym tutaj 

z Wami nie pracował. Nie otwierał-

bym szkoły, gdybym nie lubił dzie-

ci. 

U: (bliżej niezidentyfikowane pozy-

tywne dźwięki) 

Jaki jest pana ulubiony kolor? 

D: Zielony. 

U: Tak samo jak móóój. 

U: I mój! 

U: Ile ma Pan lat? 

D: Niecałe 42. 

U: To jest pan młodszy od mojego 

taty.  

D: Za tydzieo skooczę 42 lata. 

U: Mój tata jest o wiele, noo… 

U: Czy farbował pan kiedyś włosy? 

D: Nie. 

U: Dlaczego szkoła jest w Adamo-

wiźnie? 

D: Dlatego że tutaj mieści się nasze 

Przedszkole Niepubliczne Kajtek 

i z uwagi na to,  że częśd rodziców, 

również Waszych chciało, żeby 

kontynuowad Wasze nauczanie,  

stwierdziliśmy, że najlepszym miej-

scem będzie też tutaj Adamowizna 

obok Kajtka. Skoro jesteście przy-

zwyczajeni już do tego miejsca, to 

nie będziemy Wam go zmieniad. 

U: Czy w szkole mogłoby byd piani-

no? 

D: Nie wiem, jeżeli będzie taka pety-

cja uczniów, rodziców. Taka chęd 

z Waszej strony, to się na pewno 

zastanowimy jak wyposażyd szkołę. 

U: Czy w nowej szkole będzie au-

tomat z jedzeniem? 

D: yyy raczej nie.  

U: Czemu? 

D: Dlatego, że to jedzenie w auto-

matach moim zdaniem nie do koo-

ca jest zdrowe i w związku z tym 

wydaje mi się, że raczej takiego 

automatu nie będziemy chcieli 

mied. 

U: Czy sala 1. Klasy może byd więk-

sza? 

D: Przyszłościowo jak już uda nam 

się pobudowad nowy budynek to 

te sale będą większe, ale w tej 

chwili są takie jakie są i tutaj przy 

tak „dużej” liczbie uczniów są one 

wystarczające. 

U: Czy będzie w szkole jakieś 

akwarium? 

D: A chcielibyście 

mied akwarium? 

U: Taaak! 

D: A kto tymi rybkami będzie się 

zajmował podczas ferii, jak będą 

wakacje, jak Was nie będzie? 

U: Ja!  

D: To jest problem. Oczywiście my 

jesteśmy otwarci na fajne pomy-

sły, ale tutaj jest kwestia tego ty-

pu, że o zwierzęta trzeba dbad.  

U: No to Antka mama! 

D: I w zawiązku ze znacznymi no-

minacjami trzeba się zastanowid, 

czy te rybki nie umrą tutaj, bo nie 

będzie miał ich kto karmid jak 

będą na przykład wakacje. 

U: No to będziemy mied taka butelkę 

do jedzenia i tam się wsypuje jedze-

nie i będzie się sypało. 

D: No nie wiem czy tak się uda, to 

trzeba kontrolowad troszeczkę. 

U: To jest taki sprzęt, że sypie raz na 

dzieo   i  karmi. 

D: Aha, no ciekawe. Jest to kwestia 

do zastanowienia się. 

U: Czy w szkole będzie pani doktor? 

D: Mam nadzieję, że przynajmniej 

pani pielęgniarka.  

U: Czemu nasza szkoła jest taka ma-

ła? 

D: A potrzebujecie większej? 

U: Taak! Noo, więc obok byłoby bar-

dzo dobrze! 

D: Dobrze. 

U: A ja wolę małą. 

D: Tutaj ten budynek jest może nie 

za duży, ale fajny, ponieważ jest 

przytulnie… 

U: yhm 

D: Czujecie się tu chyba też jak 

u siebie w domu, mam nadzieję. 

Tak? 

U: Dobrze, że jest mała. 

D: No właśnie. Małe, przytulne, faj-

ne. I tez będziemy się starad, żeby jak 

będzie już ten większy budynek, żeby 

on nadal był przytulny, żebyście się 

czuli jak u siebie w domu.  

U: Czy będzie zumba jako zajęcia do-

datkowe? 

D: Jeżeli macie taka ochotę, to poroz-
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mawiajcie z rodzicami. 

U: Z Panią Kasią! 

U: Z Panią Asią! 

D: Z rodzicami trzeba wpierw po-

rozmawiad. Jeżeli jest taka chęd, 

żeby były jakieś inne zajęcia do-

datkowe aniżeli te, które macie 

teraz, to trzeba to zawsze zgłosid 

na początku roku szkolnego. 

A więc na początku września mu-

szę mied informację od waszych 

rodziców, że chcemy mied zumbę. 

W związku z tym postaramy się ją 

zorganizowad. 

U: Będzie więcej takich pytao  

o coś! 

D: Noo dobrze. 

U: Czy w nowej szkole będzie boi-

sko, sala gimnastyczna i siłownia? 

D: W planach mamy na pewno 

salę gimnastyczną, zagospodaro-

wanie podwórka… jakieś boisko 

wypadałoby też zrobid. Odnośnie 

siłowni szczerze mówiąc nie zasta-

nawiałem się nad tym, ale to też 

wszystko jest do omówienia z nau-

czycielem wychowania fizycznego, 

bo to on z Wami będzie prowadził 

zajęcia i może też nauczyciel ten 

podpowie, co warto by było mied 

w takiej szkole. Pytanie czy taka 

siłownia ma sens w tak młodym 

wieku. Czy nie lepiej właśnie żeby 

była sala gimnastyczna i na ze-

wnątrz infrastruktura sportowa. 

To chyba jest na pierwszym miej-

scu. 

U: Nie może byd na sali na przy-

kład takich urządzeo? Ciężarki 

i innych? 

D: No ciężarki jakieś to oczywi-

ście tak, ale pytanie czy siłow-

nia…  ja sobie wyobrażam taką 

siłownię, że jest cały osprzęt. 

Prawda? I wtedy jak będziecie 

grali w piłkę to na sali gimna-

stycznej, to taka siłownia, czy ten 

sprzęt do siłowni by przeszka-

dzał. Prawda? Byście się obijali. 

U: No ale to tak… 

D: Powinna byd, jeżeli już, to od-

rębna sala. 

U: Czy dla szkoły będzie większy 

parking? 

D: Jak już zostanie wybudowana 

ta nowa, to będą dodatkowe 

miejsca parkingowe. 

U: Czy w szkole będzie sala infor-

matyczna? 

D: Tak 

U: Mamy już salę informatycz-

ną… 

U: no to gites! 

U: Gites majonez! 

U: Ciii! 

U: Czy na placu zabaw będzie 

„pająk”  do wspinaczki? 

D: Pająk do wspinaczki na placu 

zabaw tak? 

U: Za drooogie… 

U:  (śmiech) 

D: Nie wiem na ile to jest hmm… bez-

pieczne. Zastanowimy się nad tym. To 

znaczy projektu placu zabaw jeszcze 

nie robiliśmy, także jakie tam będą 

osprzęty to nie jestem w stanie Wam 

na dzieo dzisiejszy powiedzied. 

U: Niech będzie karuzela. 

U: Czy nowa szkoła będzie piętrowa? 

D: Tak 

U: Juhu! 

U: (okrzyki radości) 

D: Taki przynajmniej jest plan. 

U: Czy będzie winda dla niepełno-

sprawnych dzieci i w ogóle? 

D: Tak. Jak będzie szkoła piętrowa, to 

powinna byd też winda. 

U: Jest! Jest! 

U: Nie będzie trzeba chodzid po scho-

dach! 

U: Ale chodzenie po schodach to jest 

ruch… 

D: No zdrowie. Windy… Moi Drodzy, 

windy to bardziej są dla osób niepełno-

sprawnych, albo tych które chodzą 

o kulach, jak na przykład ktoś będzie 

miał  kontuzję i będzie miał nogę 

w gipsie i przyjdzie do szkoły… 

U: Jak moja mama. 

D: … żeby taka osoba miała wygodnie 

wtedy wjechad tą windą, a dla zdrowia 

to jednak chyba lepiej po tych scho-

dach chodzid. 
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U: Czy może byd więcej matematy-

ki, polskiego i angielskiego? 

D: Kto takie ma życzenie? 

U: Ja! 

U: Ja! 

U: Ja! 

U: Ja nie! 

U: Nie, nie może byd. 

D: No to w takim razie prośba do 

was, żebyście porozmawiali z rodzi-

cami, że chcecie mied tego więcej… 

U: Nie, nie, nie chcemy. 

U: Chcemy!  

D: … i wtedy oczywiście jesteśmy 

otwarci na prośby i sugestie rodzi-

ców i możemy takie dodatkowe 

zajęcia z matematyki, języka angiel-

skiego, języka polskiego zorganizo-

wad. 

U: Nie, proszę Pana, nie chcemy. 

D: Nie? 

(śmiech) 

U: Nie chcemy! 

U: Chcemy! 

D: No to musicie się zdecydowad. 

U: Czy w szkole będzie telewizor? 

Do grania na konsoli! 

D: Raczej nie wyobrażam sobie, 

żeby w naszej szkole był telewizor. 

Będą tablice multimedialne, z któ-

rych będzie można korzystad pod-

czas zajęd. Które będą służyły jako 

pomoc dydaktyczna do nauki.   

 U: A czy w sali informatycznej bę-

dą słuchawki? 

U: ooo 

D: Nie wiem… jak będzie sala 

informatyczna doposażona. Zo-

baczymy, porozmawiamy z infor-

matykiem, co on nam podpowie.  

U: Czy będą zajęcia z baletu? 

D: Jeżeli chcecie to jest to tak 

samo o czym wcześniej rozma-

wialiśmy. Jeżeli chcecie takie 

zajęcia to trzeba porozmawiad  

z rodzicami, żeby oni nam tutaj 

zasygnalizowali, że chcą, aby 

takie zajęcia zostały zorganizo-

wane i my wtedy postaramy się 

je zorganizowad.  Pamiętajcie, że 

wszystko czego byście chcieli, 

jakieś zmiany w szkole, to musi-

cie zasygnalizowad waszym nau-

czycielom, ale też rodzicom. Żeby 

to nie było tak, że jedno chce 

jedno, drugie chce drugie i trze-

cie chce trzecie, tylko żeby umó-

wid się, że w tym roku na przy-

kład będzie balet, albo w tym 

roku będzie dodatkowa zumba. 

Bo pamiętajcie, że mamy ograni-

czony czas, w którym przebywa-

cie tutaj w szkole i wszystkiego 

nie da się zrobid, bo mamy tro-

chę za mało godzin w ciągu dnia.  

U: Do 20 chcemy  w szkole byd. 

D: Musicie się porozumied z ro-

dzicami, jakie zajęcia mogłyby 

ewentualnie się tutaj odbyd. Do-

brze? 

U: Czy w nowej szkole będzie moż-

na sobie na przerwach swobodnie 

chodzid po korytarzu? 

D: Swobodnie pod opieką nauczy-

ciela. Na takiej zasadzie. Zawsze 

pamiętajcie, że my tutaj w szkole 

jesteśmy za Was odpowiedzialni 

i zawsze któryś z nauczycieli musi 

was pilnowad, żeby się jakaś krzyw-

da nie stała. Tak więc zawsze swo-

bodnie, ale pod nadzorem. 

U: Dlaczego w szkole nie ma 

dzwonka i czy w nowej szkole bę-

dzie? 

D: No… a czy jest źle bez tego 

dzwonka? 

U: Taak… 

U: Niee… 

U: Bo nie wiemy kiedy jest prze-

rwa, a kiedy lekcja. 

U: No nie wiemy. 

D: To Wy się na zegarach nie zna-

cie? 

U: Znamy! 

U: Znamy! Dobrze jest  

D: No tak myślałem. 

U: Znamy, ale ciągle jest tak, że 

nawet na tym,  na planie zajęd nie 

ma pustej kratki, pustego pola i nie 

wiadomo kiedy jest przerwa. 

D: Dobrze, czyli rozumiem, że 

chcecie mied dzwonek, tak? 

U: Tak. 

U: Nie.  

U: Tak. 

U: Nie, będzie w szkole za głośno!
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D: Ja myślałem, że jak tworzyliśmy 

tutaj COSIKa, że tak właśnie fajnie 

jest nie mied tego dzwonka, żeby-

ście się po pierwsze nauczyli też 

pilnowad czasu, żeby wiedzied, 

która jest godzina, żeby wiedzied 

kiedy jest lekcja, kiedy zaczyna się 

przerwa. To był jakby taki zamysł, 

takiej samokontroli, takiej dodat-

kowej nauki zegara.  

U: A możemy mied dzwonek? 

D: Jeżeli bardzo będziecie chcieli… 

U: Nie, ja nie chcę… 

U: Ja chcę… 

D: … to może w takim razie zrobi-

my… 

U: Taki cichy dzwonek? 

D: Nie. Zrobimy może jakąś ankie-

tę wśród rodziców i zapytamy Was 

czy chcecie mied w szkole dzwo-

nek. Jeżeli większośd osób będzie 

za dzwonkiem, to go po prostu 

zainstalujemy.  

U: Ale taki „tytyrytytyyyy” 

U: Czy w szkole będzie kiedyś fry-

zjer? 

D: Ale rozumiem, że chcecie za-

prosid fryzjera żeby opowiedział  

o swoim zawodzie? 

U: Niee… żeby był. By nam robił 

fryzury! 

D: To nie. 

U: Czy będzie jakieś zwierzątko  

w COSIKu? 

D: To jest to samo, na co Wam już 

odpowiadałem przy rybkach. Kto 

się będzie nim opiekował w wakacje 

i ferie? 

U: Ja się będę opiekowała psem, bo 

mam psy. 

U: Ja też! 

U: Czy w nowej szkole będzie bibliote-

ka? 

D: Tak. 

U: Czy w nowej szkole będzie sala 

zabaw? 

D: Sala zabaw… taka świetlica bar-

dziej.  

U: Czy w nowej szkole będzie sklep? 

U: Ooo taaak! 

D: Sklepik? 

U: Z jakimiś takimi dobrymi przekąska-

mi. 

D: No tak… same batony i cukierki 

pewnie? (śmiech) 

U: Z soczkami na przykład! 

D: Zastanowimy się. 

U: I z przyborami! 

D: Myślę, że nad tym to się zastanowi-

my wspólnie z rodzicami. Czy coś ta-

kiego jest potrzebne. 

U: Czy może byd lekcja o astronomii? 

D: Może byd. 

U: Czy w przyszłym roku też będziemy 

chodzid na lodowisko? 

D: Nie widzę przeciwskazao. Wydaje 

mi się, że to były fajne zajęcia. Mimo 

małego wypadku. 

U: A to były zajęcia? 

D: No tak. 

U: Jak to? Dla mnie to była fajna supe-

rowa jazda. 

D: No to dobrze. 

U: A ja się nauczyłam jeździd wreszcie. 

U: Ja też! 

U: Czy zostanie nazwa COSIK? 

D: Tak. 

U: Czy Pan kiedyś prowadził inna szko-

łę? 

D: Nie. Tylko przedszkole tutaj. 

U: No i to ja rozumiem! 

U: Czy obok szkoły może byd stajnia? 

Proooszę. 

D: Nie (śmiech). W okolicy jest tyle 

stajni tyle koni, które można odwie-

dzid, że nie ma potrzeby jeszcze jednej.  

U: Czy będą dłuższe przerwy? 

D: Nie wiem, chyba raczej nie. Takie 

które są chyba są dobre. 

U: Czy będzie w szkole dentysta? 

D: Ale to tak samo jak fryzjer? Żeby na 

stałe? To nie. Ale możemy oczywiście 

zaprosid dentystę, żeby przyszedł nas 

odwiedzid i zrobił na przykład przegląd. 

Może nam się uda kogoś takiego za-

prosid. 

U: O nie! Nie! 

D: I sprawdzid czy porządnie są myte 

zęby. 

U: Nie, ja nie chcę! 

U: Nie zgadzam się. Nie przyjdę wtedy 

do szkoły! 

D: Noo to rzeczywiście jest dobry po-

mysł. 

U: Czy będzie kort tenisowy? 

D: Chyba nie. 

U: Czy w szkole będzie sala plastyczna? 
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D: Czy to będzie sala oddzielna? Nie 

wiem. Nie wykluczam, ale to musimy 

zobaczyd czy jedna sala będzie bar-

dziej dla plastyka, a druga będzie 

bardziej matematyczna, trzecia in-

formatyczna. Zobaczymy. To jest 

wszystko w planach. 

U: Czy w nowej szkole będzie stół 

szwedzki? 

D: Nie wiem… chyba… nie zastana-

wiałem się nad tym. Wydaje mi się, 

że taka formuła jaką teraz tutaj ma-

my, ona się sprawdza. A to co się 

sprawdza, trzeba kontynuowad.  

U: A czemu nie mamy teraz podwie-

czorków? 

D: Zobaczcie taka jest różnica, że na 

przykład w przedszkolu nie ma śnia-

daniówek i po to Wy macie tę śnia-

daniówkę, żeby zjeśd coś na śniada-

nie, ale i zostawid sobie coś na po-

tem. Żeby mied zapas na podwieczo-

rek.  

U: Ale w przedszkolu też mogą sobie 

przynosid śniadaniówki a maja pod-

wieczorek. 

U: A to nie jest fajne…. 

U: No właśnie… 

D: Rozumiem, że jest petycja żeby 

w szkole był podwieczorek? Ale co 

z tymi którzy wcześniej wychodzą do 

domu? Podwieczorek jest dopiero 

o 16.00. 

U: To na wynos! 

D: Na wynos? Ok. I taka jest petycja?  

U: Taaak. 

D: Dobrze. 

U: Czy będzie lekcja języka greckie-

go? 

D: Nie wiem, a kto by się chciał 

uczyd języka greckiego? 

U: Ja nie. 

U: Ja! 

U: Nie, ja nie lubię. 

U: Ja niemieckiego. 

U: A ja bym chciała szwedzkiego. 

D: My ogólnie w planach mamy 

tak… język angielski, którego się 

już uczycie i później do wyboru po 

trzeciej klasie, język hiszpaoski, 

język francuski i język niemiecki. 

I taki będzie wybór. Nad greckim 

się nie zastanawialiśmy. Może się 

uda zorganizowad zajęcia dodatko-

we z języka greckiego. Jak będzie 

wystarczająco dużo chętnych do 

danego języka, to wtedy my posta-

ramy się takiego nauczyciela tutaj 

zaprosid do współpracy.  

U: Czy będzie koo? 

D: Odpowiedź taka sama, jak 

z tymi zwierzętami wcześniej.   

U: Czy będzie można przynosid 

telefon do szkoły? 

D: Jak będziecie starsi i już będzie-

cie mieli telefony od rodziców, to 

można przynosid, ale na czas lekcji 

w ogóle z niego nie korzystamy 

i ustalamy takie rzeczy z wycho-

wawcą na samym początku każde-

go roku szkolnego, czy w szkole 

można korzystad z telefonu. Mnie 

osobiście nie podoba się ten pomysł, 

dlatego że to powoduje, że w pew-

nym momencie młodzież na przykład 

siedzi w telefonach zamiast ze sobą 

rozmawiad.  

U: Mój brat ciągle siedzi w telefonie… 

D: Lepiej jest żeby był taki bezpośred-

ni kontakt z kolega czy koleżanką. A te 

telefony to będziecie mieli czas żeby 

po lekcjach się nimi pobawid.  

U: Proszę Pana, bo właśnie ci starszo-

klasiści mają telefony i właśnie siedzą 

połowę przerwy na telefonach. 

D: No widzisz… zamiast ze sobą roz-

mawiad. 

U: A Proszę Pana, czy w nowej szkole 

będzie kwiaciarnia? 

D: Nie, ale jak porozmawiacie z wy-

chowawczynią jedną, drugą, to zaw-

sze można posadzid kwiatki gdzieś na 

zewnątrz. Ogródek zrobid. 

U: Posadziliśmy już. 

D: No właśnie. 

U: A czy będzie lekcja szycia? 

D: Szycia? W ramach techniki jak naj-

bardziej takie zajęcia mogą się odbyd. 

U: Proszę Pana, ja przyniosę maszynę 

do szycia i będę uczyła jakiegoś ludzia.  

D: Tak? 

U: Tak, ja już mam! Bo dzisiaj mama 

odbiera maszynę do szycia. 

D: I będziesz szyła? 

U: Tak. 

D: To super. 

U: A będzie koza? 
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D: A po co Ci koza? 

U: Albo bicie linijką po rękach? 

(śmiech) 

D: No nie wyobrażam sobie. 

U: A klęczenie na grochu? 

D: A to takie macie życzenia? 

U: Kozę!  

D: Takie rzeczy byście chcieli, bo ja 

bym takich nie chciał w szkole? 

U: Bicie szczotką po uchu! (śmiech) 

U: Kozę! Kozę! 

U: My chcemy prawdziwą kozę! Kozy 

są super! I robią meeeee! 

(śmiech) 

D: Czy to już wszystkie pytania? 

U: Tak, dziękujemy! 

 

Wywiad z Dyrekcją 
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Z przymrużeniem oka... 

 

 

… czyli HUMOR Z COSiKa :) 

Nieformalny hymn COSiKa 

Siekiera motyka, gwóźdź pineska,  

Dziś w COSiKu jest impreska.  

Siekiera, motyka, kot i pies.  

Przecież COSiK jest THE BEST! 

„ N: Jak będziecie w ósmej klasie, to już 
dawno o mnie zapomnicie… U: Nigdy pani nie zapomnimy! Będzie 

pani w naszych mózgownicach już na 
amen!” 

Uczennica w trakcie prac w ogródku 

szkolnym: „Jaki to był epicki kamieo!” 

„N: Jakie znacie jeszcze krajobrazy? 

U: Nizioskie!  

U: Nieziemskie! 

N: Nieziemscy to wy jesteście. 

U: Nizinne! I górskie! 

N: I jakie jeszcze? 

U: Wyżyoskie! …” 

Pani Kasiu! 

Pani zobaczy jacy je-

steśmy dorośli.  

Czytamy gazety! 



Dla dociekliwych 

Rozwiązanie zagadek  

w następnym numerze :) 

W szczęśliwym ciele sprawny umysł 
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Znajdź 4 różnice  

Rozwiąż Sudoku 

Żródło: Mensa 



Nasi gimnazjaliści 

Uroczyste zakooczenie roku szkolnego 2018/2019  

odbędzie się 21 czerwca 2019 roku o godzinie 9:00. 

OGŁOSZENIA 

Tradycyjny Grill z okazji zakooczenia roku szkolnego  

odbędzie się 19.06.2019 (środa) o godzinie 18:00.* 

Serdecznie zapraszamy całą COSiKową społecznośd! 

W programie niespodzianka przygotowana przez uczniów klasy I i II.  

 

*w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, termin grilla ulegnie zmianie, o czym będziemy informowad 

„Egzamin sprawił, że straciłam 

wszystkie chęci do życia i zaczęłam 

myśled pod jakim mostem skooczę. 

Ale im dalej od egzaminów, tym 

moje nastawienie się zmienia... 

 

Mury naszej szkoły w tym roku opuści jedenaścioro 

uczniów gimnazjum. Można powiedzied, że 

pomysłodawców COSiKa, ponieważ „pojawiły się 

prośby od części rodziców starszych dzieci, aby 

utworzyd w Adamowiźnie gimnazjum, w którym ich 

pociechy mogłyby się rozwijad w bezpiecznym 

otoczeniu pod okiem wykwalifikowanej kadry.  

I tak oto, pierwsi uczniowie COSiKa za chwilę 

zostaną również pierwszymi absolwentami tejże 

szkoły i rozpoczną kolejny etap w swoim życiu jakim 

jest szkoła średnia.  

 
Ostatnie miesiące były dla nich pracowite 

i jednocześnie stresujące, ze względu na egzaminy 

gimnazjalne. Sami o tych trzech dniach mówią:  

Egzamin gimnazjalny to był straszliwy 

stres. Te trzy dnie to był koszmar... 

Podchodząc do egzaminu miałem mieszane 

uczucia. Raz byłem pozytywnie nastawiony, 

a za chwilę nachodziły mnie czarne myśli.  

 

Z perspektywy „po” egzaminach mogę po-

wiedzied, że jestem  częściowo zadowolony, 

a częściowo nie, z tego, co napisałem.  
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Na całe szczęście COSiK to nie tylko egzaminy, które 

zweryfikowały wiedzę naszych „prawie” absolwentów, ale 

także minione trzy lata wspólnej nauki, przygód, wyjazdów, 

rozmów, czasem burzliwych wymian zdao. COSiK to także 

nowo poznane osoby, a za chwilę wspomnienia z nimi 

związane,  które za jakiś czas mamy nadzieję będą okazją do 

ponownego spotkania w gronie COSiKowej społeczności. 



Zapraszamy Paostwa i Wasze dzieci do I klasy szkoły podstawowej i naboru  

uzupełniającego do II i III klasy szkoły podstawowej.  

 

Naszym gimnazjalistom życzymy po opuszczeniu progów naszej szkoły 

wszystkiego, co najlepsze w kolejnych etapach życia!!!  

Na zawsze pozostaniecie w naszych sercach i będziecie tu mile  

widziani!!! 

Słowo od Dyrekcji 

Szkoła podstawowa: 

+48 726 161 592 

+48 726 161 594 

szkola@cosik.edu.pl 

info@cosik.edu.pl 

Gimnazjum:  

+48 726 161 592 

+48 726 161 594 

gimnazjum@cosik.edu.pl 

info@cosik.edu.pl 

Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury  

ul. Osowiecka 98d, 05-825 Adamowizna  

http://cosik.edu.pl/  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa/ Gimnazjum Niepubliczne 

COSIK Adamowizna  

 

Zapraszamy do polubienia naszej strony na 

Już teraz zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszego InCOS!Ka  

A w nim: relacja z czerwcowej, zielonej szkoły oraz uroczystości zakooczenia roku szkolnego  2018/2019, informacja 

o gotowości szkolnej dziecka, „Jak powinien wyglądad poprawny chwyt pisarski? Sposoby dwiczenia ręki.”, a także 

wiele innych, ciekawych tematów.  

 
Biuletyn powstał dzięki wspólnej pracy Pao Joanny Radziszewskiej i Katarzyny Pazura,  

we współudziale  z Dyrekcją COSiKa, Panią Grażyną Strojek oraz uczniami szkoły.  

http://cosik.edu.pl/
https://www.facebook.com/Niepubliczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-Gimnazjum-Niepubliczne-COSIK-Adamowizna-1833854220180114/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCfuHigYXGBdoCdiIkR5Csu937z7d0fCSnwKk69G0yBF5nhc9bK617nXhx8fMWPILF9bNJKPxmnfKUY
https://www.facebook.com/Niepubliczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-Gimnazjum-Niepubliczne-COSIK-Adamowizna-1833854220180114/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCfuHigYXGBdoCdiIkR5Csu937z7d0fCSnwKk69G0yBF5nhc9bK617nXhx8fMWPILF9bNJKPxmnfKUY

