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ÓSMY RAZ  

NA PARKIECIE 
 
25 marca 2015 roku 

tancerze z Wielkopolski już po raz 

ósmy spotkali się w naszej szkole.  

W turnieju wzięło udział 

dwadzieścia zespołów. Artyści 

występowali w trzech kategoriach. 

Złotą Nutkę otrzymały: Iskierki z Zespołu Szkół Specjalnych z Brzezia, 

Impuls ze Stowarzyszenia NA TAK z Poznania oraz Tarantella ze 

Środowiskowego Domu Samopomocy z Kościana. Zespoły 

reprezentujące naszą szkołę zajęły w swoich kategoriach II miejsce – 

Świetliki oraz III miejsce – Rainbow. Puchary i upominki wręczyli pan 

starosta kościański Bernard Turski, pani dyrektor Magdalena Dyszkiewicz 

oraz pani Katarzyna Smoczyk. Imprezę prowadzili pani Anna Spławska 

oraz pan Wiktor Szymanowski. 

W tej niepowtarzalnej imprezie uczestniczyliśmy dzięki 

Zespołowi Szkół Specjalnych w Kościanie oraz Stowarzyszeniu Patrzmy 

Sercem. Stowarzyszenie na turniej pozyskało fundusze od Starostwa 

Powiatowego w Kościanie oraz Urzędu Miasta w Kościanie. 

 
Patrycja Koralewska 

Zuzanna Nowak 

Zuzanna Wojszczyk 

 
 
 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 
 

 26 CZERWCA 2015 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 OD 27 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2015 – WAKACJE!!! 
 

UWAGA!   1 WRZEŚNIA 2015 O GODZ. 800  
– ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

Rys. Grzegorz Kuźdowicz 
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Rys. Mirosława Stanisławiak 
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W tym numerze gazetki nasze reporterki 

rozmawiają z nauczycielem muzyki i techniki, panem 

Szymonem Skotarkiem. 

 

DLA CHCĄCEGO NIC TRUDNEGO 

 
Zuzanna Wojszczyk: Dzień dobry panie Szymonie. Chciałybyśmy 

przeprowadzić z panem wywiad. 

Szymon Skotarek: Dzień dobry. Proszę bardzo. 

Z. W.: Od ilu lat uczy pan w naszej szkole muzyki? 

Sz. S.: O ile mnie pamięć nie myli od roku 2000. 

Z. W.: Od kiedy interesuje się pan muzyką? 

Sz. S.: Trudno powiedzieć. Od dzieciństwa. 

Z. W.: A za co się lubi muzykę? 

Sz. S.: Za to, że w ogóle jest, że przynosi radość i szczęście. 

Z. W.: Proszę podać tytuł piosenki, z którą wystąpił pan na scenie jako 

dziecko. Kiedy to było? 

Sz. S.: To było na pewno  

w przedszkolu. Podejrzewam, że 

była to piosenka pt. My jesteśmy 

krasnoludki. 

Z. W.: Czy w ogóle lubi pan 

śpiewać? 

Sz. S.: Tak, lubię. Śpiewam  

w różnych miejscach. 

Z. W.: Jaki utwór do pana pasuje  

i dlaczego? 

Sz. S.: Takiego utworu nie ma. 

Z. W.: Czy zdarzyło się, że miał 

już pan dość muzyki? 

Sz. S.: Muzyki nie, ale sposobu 

jej wykonania tak. 

Z. W.: Czy jest rodzaj muzyki, 

którego pan nie lubi i dlaczego? 

Sz. S.: Nie, nie ma takiego 

rodzaju. Nie lubię jednak muzyki 

nadmiernie hałaśliwej. 

Z. W.: Od ilu lat gra pan na pianinie? 

Sz. S.: Od dzieciństwa. Nie pamiętam 

dokładnie. To już będzie ponad 

trzydzieści lat. 

Z. W.: A czy rodzice musieli pana 

namawiać do gry?  

Sz. S.: Nikt mnie nie musiał zmuszać do 

gry. Wręcz przeciwnie. Bardzo szybko się 

uczyłem. Miałem czas również na grę  

w piłkę, którą bardzo lubiłem. 

Z. W.: Czy nauka gry na tym 

instrumencie jest trudna? 

Sz. S.: Trzeba powiedzieć, że każdy 

instrument ma swoje wymagania. Nauka 

gry na pianinie jest trudna, ale dla chcącego nic trudnego. 

Z. W.: Czy pana dzieci uczą się gry na jakimś instrumencie? 

Sz. S.: Uczą się, albo będą się uczyć. 

Z. W.: Czy pan jest ich nauczycielem? 

Sz. S.: Bywam. 

Z. W.: Jaki jest najpiękniejszy odgłos natury? 

Sz. S.: Śpiew ptaków, szum drzew. Jak wszystko się połączy to wtedy 

mamy najpiękniejszy odgłos natury. 

Z. W.: Przeczytałyśmy, że dla imienia Szymon szczęśliwą liczbą jest 4. 

Czy rzeczywiście cyfra ta przyniosła panu powodzenie? 

Sz. S.: To się zgadza, bo 4 zawsze bardzo lubię. Mieszkam pod numerem 

4 i mam czteroosobową rodzinę. Wszystko pasuje. 

Z. W.: A co pan powie o kolorze białym. Podobno to pana ulubiony? 

Sz. S.: Źle się czuję w białym. Wolę granatowy, błękitny i niebieski. 

Z. W.:. A perła jako kamień. Odpowiada panu? 

Sz. S.: Perły to lubi moja żona. 

Z. W.: Czy jest takie miejsce, do którego chciałby pan powrócić? 

Sz. S.: Lubię powracać tam, gdzie jest dobrze. Nie mam jednego, jakiegoś 

szczególnego miejsca, do którego chciałbym powrócić. Wolę poznawać 

nowe miejsca. 

Z. W.: Jakie miejsce chciałby pan zwiedzić i dlaczego? 
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Sz. S.: Chciałbym pojechać do Australii. 

W.: Kiedy jest pan smutny, to … 

Sz. S.: Szukam czegoś słodkiego do jedzenia. 

Z. W.: Pana ulubiona książka to … 

SZ. S.: Najbardziej lubię Sto lat samotności. 

Z. W.: A pana ulubiony film? 

Sz. S.: Bardzo lubię polskie filmy, ale te starsze. Lubię Księgę 

wielkich życzeń. 

Z. W.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 

Sz. S.: Ja też bardzo dziękuję. 

  

  
Wywiad przeprowadziły: 

Zuzanna Nowak 

Zuzanna Wojszczyk 

 

 

 

 

 

 

Jak to z nowymi Jest … 
 

Rozmowy z nauczycielkami, które w tym roku szkolnym 

rozpoczęły pracę w naszej szkole 

 
Imię i nazwisko: Daria Knoska. 

Wiek: 25 lat. 

Ulubiony pisarz niemiecki: 

Theodor Fontane. 

Jeśli tańczyć to: sambę,  

z partnerem który umie tańczyć. 

Jeśli w kosmos, to na jaką 

planetę: w ogóle nie chciałabym 

być w kosmosie. 

Uczeń, którego zabrałabym na 

bezludną wyspę: 

odpowiedzialnego, szanującego 

nauczycieli, mądrego i uczciwego. 

Najbardziej śmieszą mnie: kabarety, zdarzenia w życiu codziennym. 

 

 

 

Imię i nazwisko: Marta 

Kostańska.  

Wiek: 29 lat. 

Ulubiony pisarz: nie mam 

ulubionego, najchętniej 

czytam książki biograficzne. 

Jeśli tańczyć to: pogo. 

Jeśli w kosmos, to na jaką 

planetę: Saturn. 

Uczeń, którego zabrałabym 

na bezludną wyspę: 

z 1 zawodowej lub 3 gimnazjum, pomocnego i grzecznego. 

Cecha, którą powinien mieć pani przyjaciel: wierność. 

 

11 



7 8 

Imię i nazwisko: Natalia 

Kowalska-Jakubowicz.  

Wiek: 36 lat. 

Gdybym mogła cofnąć 

czas, to żyłabym w epoce: 
wiktoriańskiej. 

Chciałabym mieć czas na: 
aktywny wypoczynek – 

marzy mi się chodzenie po 

skałkach. 

Zwierzę, które mnie 

symbolizuje to: koń. 

Jeśli wystąpić w talent show to: zaśpiewać z chórem gospel  

w odpowiedniej oprawie. 

Moje wakacyjne marzenie: podróż dookoła świata. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: Luiza Pluta. 

Wiek: 36 lat. 

Gdybym mogła zmienić swoje 

imię to: Amelia lub Aleksy 

(gdybym była mężczyzną). 

Taniec, który oddaje mój 

charakter to: tango. 

Zwierzę, które mnie symbolizuje 

to: surykatka. 

Jeśli wystąpić w talent show to: 
You Can Dance. 

Moje wakacyjne marzenie: 
podróż dookoła świata. 

 

 
Rozmawiały: 

Karolina Czamańska 

Patrycja Koralewska 

Zuzanna Nowak 

Zuzanna Wojszczyk 

ROZMOWA NA POŻEGNANIE SZKOŁY 
 

Anna Hordecka: Chciałabym dzisiaj porozmawiać z wami o szkole, którą za 

miesiąc będziecie żegnać. O lekcjach, uczniach i nauczycielach. Zacznijmy może 

od początku, czyli jak wspominacie swój pierwszy dzień w naszej szkole? 

Roksana Ślotała: Trudno powiedzieć. Raczej stres. 

Tomasz Wieczorek: Naszym wychowawcą była pani Magdalena Kostyk. Jest  

z nami do dzisiaj. 

Dawid Drzewiecki: Wszystko dobrze pamiętamy. Lekcje historii i dyskusje  

z panią Marią Plutą. Ledwie pojawiliśmy się na lekcji i już … ćwiczenia, zadanie 

domowe. Chociaż ja jeździłem z panią Plutą na rajdy, więc miałem plusy. 

A. H.: A których nauczycieli uznalibyście za ludzi z olbrzymim poczuciem 

humoru? 

D. D.: Na pewno pan Szymon Skotarek, Tomasz Jąder i Grzegorz Skrzypek  

i pani Gosia Skałuba, z którą mieliśmy technikę. I Tede, czyli pan Dawid. 

A. H.: Kto jest najbardziej wymagającym nauczycielem? 

D. D.: Hordecka, Wiznerowicz i Kunc. [śmiech] 

A. H.: Chciałabym teraz chwilę porozmawiać o niewiarygodnych osiągnięciach 

sportowych Dawida. 

D. D.: Zawdzięczam je panu Jurkowi i panu Tomkowi . To dzięki nim znalazłem 

się w Portugali. Poznałem, co to znaczy być sportowcem. Trenować wiele godzin 

każdego dnia. Zobaczyłem Lizbonę i Porto. 

A. H.: Gdyby każdy z was miał powiedzieć parę słów o kolegach z klasy to… 

T. W.: Marlena [Marlena Kaczór] jest w gruncie rzeczy tajemnicza. Zawsze 

przygotowana i spokojna. Burdyś [Michał Burdyka] jest lubiany, nie jest 

zadziorny tak jak Jasiu [Dominik Jasiak]. [śmiech] 

R. Ś.: Jest podrywaczem. Tomka Wieczorka pamiętam jako małego grubaska. 

Ma bardzo donośny głos. 

Michał Burdyka: Bardzo dużo wie. Ogląda wiadomości. A potem dzieli się 

refleksjami z nami. Komentuje wszystko. 

T. W.: Tak jak ja lubię sprawy społeczne, tak Michał [Michał Maślak] 

nastawiony jest na sport. Ogląda wszystkie mecze. 

A. H.: Czy Michał nam się zmienił w przeciągu lat? 

R. Ś.: Tak, z racji zawodu brzuch mu się powiększył. 

M. B.: Dominik jest szalony. Jest zaczepny. 

D. D.: I wiemy, że Jasiu boi się mamy. [śmiech] 

M. B.: Dawid Drzewiecki to nasz wielki sportowiec. Super kolega. 

Dominik Jasiak: Hubert [Hubert Śleboda] jest fajny. 

D. D.: Jest spokojnym i miłym człowiekiem. Jednak szkoła to jest dla niego 

kosmos. Nie lubi tutaj przychodzić. 

R. Ś.: Adrian [Adrian Napierała] śpi na lekcjach. 
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Klasa z wychowawczynią.  
Na zdjęciu nie ma Huberta, którego oczywiście w nie było szkole. 
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Paweł Gieraszal: Jest bardzo pracowity. Wie, co jest w życiu ważne. 

Wszyscy: To prawda. 

Adrian Napierała: W moim domu wszyscy pracują. Nie ma osoby, która by nie 

pracowała. Wiecznie nie mamy czasu. 

D. D.: Na Józia [Dawida Józefiaka] zawsze można liczyć. To jest prawdziwy 

przyjaciel. 

T. W., A. N.: To prawda, on dotrzymuje słowa. 

M. B.: Norbi [Norbert Grześkowiak] jest zdolny, dobrze się uczy. Jest jednak 

bardzo tajemniczą postacią. Lubi grać na komputerze. Nigdy nie wiemy, czego 

możemy się po nim spodziewać. 

T. W.: Norbi przypomina mi Włóczykija z Muminków. Samotnik z wyboru. 

D. D.: Roksana [Roksana Ślotała] jest super koleżanką. 

Marlena Kaczór: Można z nią pogadać na różne tematy. 

M. B.: I jest bardzo szczera. O wszystkim mówi otwarcie. 

D. D.: Paweł [Paweł Gierszal]jest leniuszkiem. Trochę zadziorny. 

T. W.: To taki mały zadziorek. 

A. H.: A Bartek [Bartosz Lisiak] to pracuś, który bardzo nie lubi szkoły. Zrobi 

wszystko, żeby spóźnić się na zajęcia. 

 
Z kasą III zawodową rozmawiała Anna Hordecka 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA POKOJOWĄ 

NUTĘ 
 

Dnia 9 kwietnia 

2015 roku mogliśmy pomóc 

dzieciakom z sierocińca na 

Ukrainie. Do naszej szkoły 

przybył zespół muzyczny 

Otawa z Tarnopola. W koncercie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły 

oraz młodzież z Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie. Podczas imprezy 

zbierano pieniądze na rzecz dzieci z Ukrainy. Zebraliśmy 480 zł. Mamy 

nadzieję, że pieniądze te choć w niewielkim stopniu pomogą naszym 

rówieśnikom mieszkającym na wschodzie. 

Utwory wykonane przez Otawę bardzo nam się podobały. Był to 

repertuar mocno urozmaicony. Zespół śpiewał ballady i piosenki 

biesiadne. Utwory wykonywano głównie w języku ukraińskim, choć kilka 

piosenek było w naszym narodowym języku, jak np. Hej sokoły oraz 

Zakochany clown. Na zakończenie zespół zaśpiewał po ukraińsku „sto 

lat”, a na bis raz jeszcze „sokoły”. 

 
Magdalena Lebiedziew 

 

 

 

CO, GDZIE I KIEDY? 
 

19-20.06.2015 – Śmigiel – VI Ogólnopolski 

Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Muzol” 

20.06.2015 – Wschowa – Dni Wschowy – koncert 

Vavamuffin i Kasi Kowalskiej 

20-21.06.2015 – Boszkowo – Wianki 2015 – V Spotkania Zespołów Ludowych, 

Kapel i Gawędziarzy Krainy Lasów i Jezior TO MY Wielkopolska 

27-28.06.2015 – Leszno – IX Piknik Szybowcowy „Leszno. Rozwiń skrzydła!” – 

koncert DE MONO 

16.08.2015 – Kościan – V Motopiknik Kościan 

22-23.08.2015 – Wilkowice – XIV Ogólnopolski Festiwal Starych 

Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka 

http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,3077/Itemid,656/
http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,4430/Itemid,656/
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GODNE POLECENIA NA WAKACJE  

 
FILM 

Warto, żeby najmłodsi obejrzeli Sekrety morza. Film 

opowiada o sześcioletniej Sierszy, która udaje się ze swoim 

bratem w magiczną podróż i odkrywa, co stało się z jej 

mamą. Dowiaduje się również jaką wartość ma rodzina. 

 

 

 

MUZYKA 

Dla fanów popu polecamy płytę pt. Mini World, 

którą nagrała Indila. Na krążku znajdziecie 

największy przebój piosenkarki pt. Dernière danse. 

 

 

 

KSIĄŻKA 

Wakacje to wspaniały czas na czytanie. 

Dla tych, którzy lubią przygody, 

podróże i odkrywanie nieznanych 

lądów polecamy książki Martyny 

Wojciechowskiej. Tym, którzy muszą 

odreagować szkołę proponujemy 

Zniszcz ten dziennik Keri Smith. 

 

 

 

TEATR 

Zapraszamy również na spektakl w wykonaniu 

naszych uczniów pt. Wspaniały, wybitny  

i pełen uroku. Reżyserem przedstawienia jest 

Janusz Dodot. Sztuka zostanie wystawiona  

12 czerwca 2015 roku o godz. 11
00

 w KOK. 
 

 

REDAKCJA 

Kącik kulinarny 
 

BBAABBKKAA  DDRROOŻŻDDŻŻOOWWAA  
 

 

 

 

Składniki: 

 50 g drożdży 

 szklanka mleka 

 5 żółtek 

 4 szklanki mąki 

 szklanka cukru 

 ½ kostki masła 

 mieszanka keksowa 

 szczypta soli 

 

 

 

 

Przygotowanie: 

Do miski wlewamy podgrzane mleko, dodajemy pokruszone 

drożdże i łyżkę cukru. Dokładnie mieszamy, dodajemy mąkę  

i ponownie mieszamy (rozczyn). Mikserem ubijamy żółtka  

z cukrem. Wlewamy do rozczynu i mieszamy. Dodajemy sól, mąkę 

i wyrabiamy ciasto. Masło roztapiamy i studzimy. Wlewamy do 

ciasta mieszając, aż ciasto będzie łatwo odchodzić od miski. 

Dodajemy mieszankę keksową i jeszcze wybieramy. Pieczemy  

ok. 40 minut w temperaturze 180° C. 

 

Smacznego! 
 

Klasa III a pp 

Klasa III b pp 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Derni%C3%A8re_danse
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POZNAJEMY ZIEMIĘ 

KALISKĄ 
 

19 maja 2015 roku 

uczestniczyłyśmy w wycieczce 

po Ziemi Kaliskiej. 

Pierwszym miastem, które odwiedziłyśmy był Kalisz. Najpierw 

pojechaliśmy do Zespołu Szkół nr 7, który tak jak nasza szkoła, nosi imię 

Marii Konopnickiej. Po szkole oprowadziła nas pani dyrektor Anna 

Zimna. Widzieliśmy sale lekcyjne, stołówkę ze sklepikiem, salę 

gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę oraz izbę patrona, w której 

zgromadzono pamiątki związane z Marią Konopnicką. Szkoła bardzo nam 

się podobała – była kolorowa i przestronna. Następnie przejechaliśmy pod 

pomnik Marii Konopnickiej, gdzie zrobiliśmy zdjęcia. Opuszczając Kalisz 

mijaliśmy dom, w którym spędziła dzieciństwo nasza patronka. 

Kolejnym punktem wycieczki był Russów. Tutaj zwiedziliśmy 

dworek innej pisarki – Marii Dąbrowskiej. Potem spacerowaliśmy po 

pięknym parku otaczającym dworek i zwiedzaliśmy znajdujący się tam 

skansen. 

Następnie udaliśmy się w drogę powrotną. Zatrzymaliśmy się 

jeszcze w Gołuchowie, gdzie odwiedziliśmy rezerwat żubrów. 

Wycieczka dostarczyła nam wielu wrażeń. 

Wróciłyśmy zmęczone, ale bardzo zadowolone. 

 

 

 
Karolina Czamańska 

Patrycja Koralewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIELONA SZKOŁA 

W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 
 
W dniach 25-29 maja 2015 roku uczniowie klas IIIa pp i III b pp 

przebywali na Zielonej Szkole w Szklarskiej Porębie. 

Program był bardzo bogaty: 

 poznawanie ukształtowania i roślinności górskiej, 

 spotkanie z pracownikiem GOPR, 

 wjazd i zjazd wyciągiem krzesełkowym na Szrenicę, 

 zajęcia w Hucie Szkła (produkcja szkła ozdobnego: ptaszki, 

zwierzątka, kwiaty, koszyczki itp.), 

 zajęcia w Chacie Walońskiej (walończyk – człowiek gór), 

 wędrówki szlakami, podziwianie wodospadu Szklarka. 

Odwiedziliśmy też naszych sąsiadów Czechów. Zwiedziliśmy 

uroczą Pragę, rozciągającą się wzdłuż rzeki Wełtawy z zabytkowym 

Mostem Karola. 

Wszyscy wrócili cali, zdrowi, zadowoleni i opaleni. AHOJ!!! 

 
Uczestnicy wycieczki 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



♣ Rozwiąż krzyżówkę 
 

     1.                

2.                       

  3.                     

   4.                       

     5.                   

   6.                 

    7.                  

  8.                    

     9.             

 

 

1. Ojciec święty, zwierzchnik Kościoła katolickiego 

2. Miejscowość, w której urodził się Jan Paweł II 

3. Miesiąc, w którym Jan Paweł II został kanonizowany 

4. Kierunek studiów, który Wojtyła rozpoczął po zdaniu matury 

5. Szkoła w Starych Oborzyskach, której patronem jest Jan Paweł II 

6. Imię Jana Pawła II 

7. Osobisty sekretarz Jana Pawła II 

8. Państwo, w którym mieszka papież 

9. Miesiąc, w którym urodził się Jan Paweł II 

 

 
Oprac. Zyta Poniży 

 

 

 

Policz, ile muszelek leży na plaży. 

Pokoloruj obrazek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja informuje, że nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 2(22)/2014) otrzymuje Zuzanna Nowak z klasy II b gimn. 

Upominek do odbioru w bibliotece szkolnej. 

 

Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

są ściągnięte z Internetu. 

 

STOPKA REDAKCYJNA 
Wszystko o wszystkim redagują członkowie koła dziennikarskiego 

Opiekunowie zespołu redakcyjnego: Anna Hordecka, Jolanta Pawłowska 

Wydawca: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie 

   Imię _______________________ 

   Nazwisko ___________________ 

   Klasa ______________________ 

   Hasło ____________________ 
 


