
Chociaż nasze myśli często jeszcze powracają do wakacyjnych 

przygód, krajobrazów i odpoczynku przyszedł czas na powrót do 

szkoły.  

W tym roku w murach COSiKa pozostali tylko uczniowie szkoły 

podstawowej, którzy 2 września razem z Gronem Pedagogicz-

nym  rozpoczęli kolejny rok szkolny.  

Społeczność COSiKa to teraz 23 uczniów w klasach I, II i III,  któ-

rzy pod okiem nauczycieli i innych specjalistów codziennie 

wzbogacają się o nową  

wiedzę i umiejętności.  

 

InCOS!K wita! 

Pierwszym, ważnym wydarze-

niem, które miało miejsce w 

COSiKu było pasowanie na 

ucznia.  

Tegoroczni pierwszoklasiści 

w dniu rozpoczęcia roku szkol-

nego zostali oficjalnie przyjęci 

do społeczności COSiKów oraz 

otrzymali uczniowskie legityma-

cje.  

Wszystkim pierwszakom  

składamy gratulacje  

i życzymy samych sukcesów! 

Centrum Oświaty Szkolnictwa i Kultury  

w Adamowiźnie 
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 Ważne tematy: 

 Słowo od Dyrekcji 

 Laureaci LEONA 

2018/2019. 

NOWI UCZNIOWIE 



WAKACYJNE WSPOMNIENIA DRUGOKLASISTÓW 
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Poniższe teksty są przepisane słowo w słowo, zgodnie z pracami uczniów,  

bo wakacyjne wspomnienia są jedyne i niepowtarzalne :) 

Było super i się spotkałem z dwoma siostrami nad je-

ziorem. Pływaliśmy w jeziorze. Tam mogłem skakać z 

pomostu i mogłem nurkować. Tam mogłem spać u 

babci i u dziadka. Nocowałem u sióstr i mieliśmy im-

prezę. Było super!  

Byłem w Efezie tylko z tatą. Było 

bardzo gorąco. Zwiedziłem też 

fabrykę cukierków. Przywiozłem 

do Polski Loku o smaku mięto-

wym.  
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Pocztówki z wakacji prosto z klasy i 



Podczas wakacji byłam u babci nad jeziorem i we Włoszech. U babci byłam na Kaszu-

bach. Marcela, Agata i Misia były w prawie tym samym miejscu co ja. We Włoszech 

było super! Mieszkałam w domu, przy którym był basen i jezioro, w którym pływało 

dużo zwierząt. Marcela też była wcześniej w tym miejscu   

i zostawiła mi skarb. W obu miejscach 

było bardzo fajnie! 

Byłam na wakacjach w Anglii.  

Było fajnie! A Wy gdzie byliście? 

 

Byłam w Ustce i u babci. W Ustce byłam 

z moimi rodzicami i siostrą cioteczną Mag-

dą. Z moją siostrą kopałyśmy doły do wody, 

które potem zasypywałyśmy.  

 

W wakacje pojechałem z mamą i tatą na 

lotnisko i był tam wujek Janek, który przy 

jechał Fordem Rangerem. Jeździłem z wuj-

kiem tym Fordem po tamtym terenie.  

Ja byłem nad morzem i w górach, w Szczyrku 

i Bieszczadach. Pierwszy raz wjechałem na Zbu-

jecką Kopę i stamtąd wchodziłem na Skrzycznę.  

W Bieszczadach jeździłem z tatą ciągnikiem. Było 

super! 

 

Byłam nad polskim morzem, w Grecji na Zakyn-

thosie i na mazurach. Było super fajnie. Na Za-

kynthosie było dużo basenów i zjeżdżalni.  

 

 

 

 

 

Ja byłam na wakacjach we 

Włoszech. Zwiedziłam miasta. Bardzo mi się po-

dobało. Był tam basen i jezioro. Chętnie tam wró-

cę! 
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Byłem  nad polskim morzem. Mieszkałem 

w fajnym pensjonacie. 

Wakacje trzecioklasistów 



W dniach 10-14.06.2019 uczniowie COSiKa 

wyjechali na Zieloną Szkołę organizowaną 

przez biuro podróży CHRIS do Ośrodka Tar-

da na Mazurach.  

Było to pięć dni spędzonych w malowni-

czym miejscu, pełnym atrakcji dla najmłod-

szych uczestników wycieczki, jak i nieco 

starszych. Codzienne atrakcje sportowe: 

nauka strzelania z łuku, pływanie kajakiem 

po jeziorze, gry terenowe, wspinaczka to 

niektóre z atrakcji, jakie dla nas przygoto-

wano.  

Czego nie jesteśmy 

w stanie przekazać 

słowami, mamy 

nadzieję, że odda-

dzą zdjęcia ;) 
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WSPOMNIENIE ZIELONEJ SZKOŁY 



 

Czy jest taka szkoła w świecie, 

Gdzie szczęśliwe chodzą dzieci? 

O poranku już wesołe, 

Biegną witać swoją szkołę? 

Siedzą w ławkach lub brykają, 

Same szóstki zdobywają? 

I kochają swoje Panie, 

Zawsze liczyć mogą na nie? 

 

Jedna szkoła taka w świecie! 

COSIK zwie się! Czy nie wiecie?! 

   - Sara S.  

 

 

 

Tu jest gwarno, tu wesoło 

I zielono jest wokoło. 

Tu się uczę, tu się bawię 

I ciekawy świat poznaję. 

Tutaj lekcje, tu zabawa, 

Twórcze myśli, no i brawa. 

Sprawdzian, test, kartkówka, 

To dopiero jest nerwówka! 

Ale nikt się nie poddaje, 

Bo w COSIKu jest „zajefajnie”! 

   - Agata K.  

 

COSIK szkółką jest radosną 

Zimą, latem oraz wiosną. 

Bardzo fajne mamy lekcje, 

Każdy robi to co zechce! 

Pani Asia uczy pilnie. 

Stopnie stawia nam w kajetach. 

Chce by każdy z nas był orłem 

I nie robił błędów wcale. 

  - Kostek W. 

 

 

COSIK, COSIK fajna szkoła, 

Dużo dzieci dookoła. 

Moja klasa jest najlepsza,  

Pani Asi to zawdzięcza! 

Jest nauka i jest „fun”, 

Bo to dla nas niezły szpan. 

Więc chodź do nas kolego drogi, 

Wprowadzimy Cię w swe progi. 

  - Antonina Ł. 
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O COSIKU WIERSZEM PISANE 

  

  

  

 00 



Ten wierszyk zwykły nie będzie. 

Ten wierszyk płytki nie będzie. 

Ten wierszyk będzie o szkole, 

W której było też moje przedszkole. 

W przedszkolu się bawiłam. 

A w szkole się uczyłam. 

Z książek wiedzę przyswajałam,  

Z Panią Asią się spierałam,  

O to czy morze jest słone,  

czy słońce jest zielone… 

Moja klasa jest fajowa, 

Bo tam każda mądra głowa. 

Bo to COSIK właśnie jest, 

Bo to COSIK jest the best! 

                   - Michalina Ś. 

 

Wszyscy o tym wiedzą w koło,  

Że w COSIKu jest wesoło . 

Lekcje są tam bardzo ciekawe, 

A po nich mamy świetną zabawę. 

Chętnie my tam przychodzimy, 

Uśmiechnięte mamy miny. 

Są tu wspaniali Nauczyciele 

I najlepsi przyjaciele. 

Ta szkoła jest najlepsza na świecie,  

chyba Ludzie o tym wiecie? 

                - Marcelina B. 
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O COSIKU WIERSZEM PISANE 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 
„CZYTAM Z KLASĄ” 

W roku szkolnym 2019/2020 nauczycielki z klas I, II i III zdecydowały się wziąć udział w ogólnopolskim pro-

jekcie edukacyjnym „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”, który jest skierowany do uczniów szkół pod-

stawowych klas I-III z terenu całego kraju oraz polonijnych szkół zagranicznych. Ma ona na celu rozbudza-

nie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej oraz doskonalenie umiejętności 

czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania. Projekt realizowany będzie od 1 października 2019 

roku do 30 kwietnia 2020 roku podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.  

W ramach projektu uczniowie wraz z nauczycielem analizują wybrane 3 lektury, które następnie omawia-

ją i opracowują przy pomocy „Lekturników” zgodnie z wytycznymi przygotowanym przez autorkę projek-

tu, p. Honoratę Szanecką.  

Na zakończenie poszczególnych modułów oraz całego projektu uczniowie uzyskają dyplom uczestnika 

projektu „Lekturki spod chmurki” oraz, mamy nadzieję, będą jeszcze chętniej niż dotychczas sięgać po 

książki.  

  

  



Dla uczniów COSiKa przynajmniej raz w miesiącu 

organizowane są wycieczki, żeby nauka odbywa-

ła się nie tylko w szkolnych salach, ale również 

poza nimi.  

We wrześniu zorganizowano wycieczkę do Za-

kątku Gongolina, gdzie uczniowie mieli okazję 

wziąć udział w wykopkach ziemniaków, poznać 

rośliny okopowe, a na sam koniec samodzielnie 

wykonać i zjeść placki ziemniaczane. Ponadto 

dzieci miały okazję spędzić czas wśród zwierząt 

hodowlanych.  

Z kolei w październiku uczniowie wraz z nauczy-

cielami udali się do Centrum Kultury w Grodzi-

sku Mazowieckim, gdzie Teatr Muzyczny Syrena 

wystawiał musical „Kot w butach”.  

W listopadzie odwiedziliśmy AIRO, a w grudniu 

obejrzeliśmy przedstawienie „Dziadek do orze-

chów” w Centrum Kultury na Wilanowie.   

COSiKowe WYCIECZKI 
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Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon” 

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon” powstał w  2013 roku. Jego zada-

niem jest nie tylko sprawdzenie posiadanych umiejętności językowych oraz 

przedmiotowych uczniów, ale także zachęcenie uczniów szkół podstawowych 

do nauki. „Leon” odbywa się w dwóch sesjach: jesienno-zimowej i wiosennej. Laureatami Konkursu Przed-

miotowego „Leon” są uczniowie, których wynik znajduje 

się w pierwszej 10. wyników osiąganych przez wszystkich 

uczniów biorących udział w konkursie. Szczególnie wyróż-

niani są laureaci pierwszych trzech miejsc.  

COSiKowi uczniowie biorą udział w „Leonie” od dwóch lat 

i w każdej z ogłaszanych sesji osiągali wyniki, które gwa-

rantowały im miano Lauretata.  

W zeszłorocznej sesji wiosennej Konkursu „Leon” ucznio-

wie COSiKa osiągnęli wyniki, które pozwoliły im uzyskać 

miano laureatów, a w szczególności Sebastian F., który 

został laureatem 3-go miejsca Konkursu Przedmiotowego 

Leon - zintegrowane sprawności.   

Lista laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Przedmioto-

wego „Leon” w sesji wiosennej.  



Jak powinien wyglądać chwyt prawidłowy pisarski? 

InCOS!K 2019/02 Str. 9 

Prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego jest ważny ponieważ rozwija umiejętności tzw. motoryki małej, 
ułatwia wyrobienie ładnego charakteru pisma, sprawia, że ręka mniej się męczy, przez co dziecko chętniej 
pisze, rysuje i koloruje, oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała podczas pisania.  

Nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego często prowadzi do zmęczenia i znacząco wpływa na jakość 
i czytelność pisma.  

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

Źródło: dzieci.pl/polis 

20. listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To ważny moment i jednocześnie do-

skonała okazja, by na chwilę się zatrzymać i z bliska spojrzeć na świat oczami małego człowieka - dziecka.  

Konwencja o prawach dziecka uchwalona 20 listopada 1989 r. przez Organizację Narodów Zjednoczo-

nych to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Zaznacza, że każdemu dziecku, nieza-

leżnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. 

Inicjatorem pierwszego projektu była Polska.  

Obrońcą i inicjatorem  poszanowania praw dziecka był między innymi Janusz Korczak.  

Jako miłośnik dzieci i bardzo mądry pedagog stworzył podwaliny dla mądrego rodzicielstwa. 

 

 



InCOS!K 2019/02 
 Str. 10 

 

Apel twojego dziecka inspirowany tekstami Janusza Korczaka 

 

RODZICU 

 

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko 

próba sił z mojej strony. 

Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję- poczucia bezpieczeństwa. 

Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w 

ogóle możliwe. 

Nie rób ze mnie mniejszego  dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję bezradną postawę i słabiej 

sobie radzę. 

Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej 

przejmę się tym, co mówisz, jeśli porozmawiamy w cztery oczy. 

Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest doświadczyć rzeczy nieprzyjemnych. 

Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości. 

Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię, że cię nie lubię. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miaż-

dżąca przewaga. 

Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć 

twoją uwagę. 

Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy. 

Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie 

wychodzi. 

Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumie-

my. 

Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości, gdyż  strach zmusza mnie do kłamstwa. 

Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie. 

Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyja-

śnienia, poszukam ich gdzie indziej. 

Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są. 

Pamiętaj, że w każdej sytuacji jesteś dla mnie wzorem do naśladowania. 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
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COSiKowi RODZICE DZIECIOM 

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego tata Adasia z obecnej trzeciej klasy  podzielił się z uczniami naszej 

Szkoły swoją pasją latania - organizując wycieczkę do Aeroklubu w Warszawie, czym zainicjował piękną 

tradycję dzielenia się swoimi pasjami z naszymi uczniami. 



COSiKowi RODZICE DZIECIOM 
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Na początku roku szkolnego wśród mam drugiej klasy zrodziła się chęć zorganizowania dla dzieci 

warsztatów, podzielenia się swoimi umiejętnościami, dania czegoś od siebie.  

Dzięki takiej inicjatywie zorganizowane zostały warsztaty „Las w słoiku”, w trakcie których chętni 

uczniowie pod okiem Pani Euniki - mamy Piotra, przygotowali swoje lasy. Teraz, mamy nadzieję dba-

ją o nie.  

Kolejną mamą odwiedzającą COSiKowych uczniów była Pani Monika - mama Zuzi, która namówiła 

także swoją mamę - Panią Ewę. W efekcie warsztaty piernikowe odbyły się pod okiem mamy i babci, 

a nic tak nie łączy pokoleń, jak wspólne świąteczne wypieki.  

Dziękujemy Pani Reginie - mamie Sebastiana za  inicjatywę w sprawie pokazu z pierwszej pomocy. 

Z informacji dostępnych wychowawczyni klasy II kolejne mamy szykują się do zorganizowania warsz-

tatów dla swoich dzieci.  

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do podzielenia się ze swoimi dziećmi oraz uczniami COSi-

Ka pasjami, zainteresowaniami czy umiejętnościami w formie warsztatów, odwiedzin w klasach lub 

zorganizowania wyjazdu - tak jak to zrobił w roku poprzednim Pan Bogdan - tata Adama z klasy III.  

Wszelkie pomysły, wątpliwości można skonsultować z wychowawcami klas. 
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We współpracy z Przedszkolem Niepublicz-

nym Kajtek dziękujemy rodzicom Olgierda 

za przybliżenie naszym uczniom zasad pracy 

Straży Granicznej. 



DLA DOCIEKLIWYCH  
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DLA DOCIEKLIWYCH  

SŁOWO OD DYREKCJI 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! 

Powoli kończy się kolejny rok kalendarzowy, dużymi krokami zbliża się okres świąteczno-noworoczny 

– czas refleksji względem tego, co za nami i nadziei wobec tego, co nam przyniesie kolejny rok.  

Dla COSIK-owej społeczności ostatni rok był jak to w życiu bywa różnorodny – z jednej strony  przedłu-

żający się proces uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dot. Adamowizny 

zdecydowanie nie należy do pozytywnych aspektów naszej rzeczywistości, z drugiej strony osiągnięcia 

naszych uczniów w kolejnych konkursach, czy też podczas egzaminów gimnazjalnych napawają dumą! 

Największą radość sprawia jednak, kiedy patrzymy na rozwój osobisty naszych uczniów i przekonanie, 

że i my się do tego przyczyniamy, jak wspaniale się rozwijacie!  

Były też momenty wzruszające – mury naszej Szkoły opuścili nasi gimnazjaliści – z uzyskanych informa-

cji wynika, że wszyscy znaleźliście swoje miejsce w kolejnym etapie edukacyjnym, choć to przede 

wszystkim Wy wraz z ubiegłorocznymi absolwentami ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas 

gimnazjów wiecie, co to oznacza, kształcić się w podwójnym roczniku. Życzymy Wam jak najlepiej                

i mamy nadzieję, że sobie poradzicie – jak zawsze w Was wierzymy!  

Żródło: Bystredziecko.pl 



W chwili obecnej wspieramy Milana, który ze względu na problemy okołoporo-

dowe wymaga rehabilitacji. Ewentualne darowizny prosimy przelewać na 

rzecz Fundacji „Serca dla Maluszka”, Ul. Kowalska 89, 43-300 Bielsko-Biała, 

Bank Millenium 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142, Tytułem: Milan Dora 

W tym roku ponownie wspieramy WOŚP w Grodzisku Mazowieckim - 

https://www.facebook.com/WOSPGM  - zachęcamy do licytacji Vouche-

rów COSiKa i Kajtka. 

Zapraszamy na dni otwarte w COSiKu, które odbędą się:           

 17.01.2020 r. godz. 17.00 i 24.04.2020 r. godz. 17.00 

OGŁOSZENIA 

Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury  

ul. Osowiecka 98d, 05-825 Adamowizna  

http://cosik.edu.pl/  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa: 

+48 726 161 592 

+48 726 161 594 

info@cosik.edu.pl 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa/Gimnazjum Niepubliczne 

COSIK Adamowizna  

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku: 

Już teraz zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszego InCOS!Ka  

 

Biuletyn powstał dzięki wspólnej pracy Pań Joanny Radziszewskiej i Katarzyny Baranieckiej,  

we współudziale  z Dyrekcją COSiKa, Panią Grażyną Stojak oraz uczniami Szkoły.  

W kolejny rok wchodzimy z wielką nadzieją, iż urzędnicy miejscy przyspieszą prace nad MPZP dla 

miejscowości Adamowizna, że Radni Miejscy w Grodzisku Mazowieckim uchwalą zapisy będące zgod-

ne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Grodzisk Mazowiecki i że w związku z tym będziemy mogli rozpocząć prace nad naszymi nowymi 

obiektami szkolnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Jesteśmy przekonani, że Wy drodzy Uczniowie nadal będziecie się rozwijać w obranym kierunku,                   

w związku z czym życzymy Wam i Waszym Rodzicom wszystkiego, co najlepsze w nadchodzącym roku 

– dużo zdrowia i jak najmniej zmartwień, a naszej kadrze oprócz zdrowia życzymy wytrwałości                         

i wspólnych sukcesów! 

        Dyrekcja Szkoły 

SŁOWO OD DYREKCJI 

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

