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GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W KOŚCIANIE 

NR 2(6)/2008 

 

 

WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  
 

 

 

 

 

17 kwietnia 2008 roku 

świętowaliśmy 35 – lecie istnienia 

szkoły. Z tej okazji braliśmy udział 

w festynie. Imprezę otworzyła pani 

dyrektor Magdalena Dyszkiewicz. 

Dobrej zabawy życzył wszystkim wicestarosta kościański Edward 

Strzymiński. Uroczystość prowadził pan Tomasz Jąder. 

W tym dniu każdy mógł znaleźć coś dla siebie! 

Na sali gimnastycznej odbywały się występy artystyczne. 

Jako pierwsi wystąpili z koncertem uczniowie szkoły muzycznej. 

Później na scenie pojawił się zespół rockowy. W dalszej kolejności 

mogliśmy obejrzeć spektakle przygotowane przez uczniów 

kościańskich szkół. Poza tym zatańczyli dla nas uczestnicy 

Środowiskowego Domu Samopomocy z Kościana. Wystąpił też 

kabaret z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kościana. 

Na pierwszym piętrze odbywały się gry i zabawy sportowe. 

Wśród dyscyplin dużą popularnością cieszył się tunel oraz łowienie 

rybek. Bardzo podobał nam się również rzut ringiem. Sala nr 12 

zamieniła się w kawiarenkę. Można było tam kupić kawę, ciasto  

i lody. W sali nr 10 każdy mógł 

skosztować chleba ze smalcem  

i ogórkiem. 

W trakcie imprezy mogliśmy 

kupić los za złotówkę. Pod koniec 

uroczystości wymienialiśmy je na 

wspaniałe niespodzianki. Niestety 

nikt nie wygrał roweru. 

 

Rys. Damian Józefiak 
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Przez cały czas trwania 

imprezy można było obejrzeć 

wóz strażacki i policyjny. 

Zaproszeni goście i rodzice 

mogli zwiedzać wystawę prac 

uczniowskich. Na kiermaszu 

można było kupić wiele 

oryginalnych rzeczy. Poza tym 

można było zapoznać się  

z wystawą przedstawiającą  

35 lat działalności naszej 

szkoły. Nie zapomniano również o Marii Konopnickiej – patronce 

szkoły. Każdy mógł zaznajomić się z wystawą jej poświęconą. 

Uroczystość zakończyła się o godzinie 14.00. 

Następnego dnia odbyła się w naszej szkole konferencja dla 

nauczycieli. 

 

 

Uczniowie klasy V oraz 

Monika Bajsztok 

i Ewelina Ratajska 

Opiekun: Anna Hordecka 

 

 

 

 

 

 
 

„DZIWNE, ŻE NIE  

ZABAWILIŚMY SIĘ NA ŚMIERĆ…” 
 

Tydzień z Pippi Pończoszanką odbył się w naszej szkole od 7 do 

14 maja. W tym czasie uczniowie zapoznali się z przezabawnym utworem 

Astid Lindgren. Każda klasa miała przydzielone zdania związane z Pippi 

Pończoszanką. 

I tak uczniowie: 

 przygotowali wystawę o Astryd Lindgren (wcześniej byli na 

zajęciach w Bibliotece Miejskiej), 

 wykonali komiksy o Pippi, 

 zrobili Willę Śmiesznotkę, 

 przebrali się za Pippi, 

 przygotowali kącik szalonej pieguski. 

Uczniowie poznawali Pippi Pończoszankę na wszystkich 

lekcjach: 

 na geografii sporządzili kontur 

Szwecji, który na plastyce 

malowali, 

 na języku polskim czytali lekturę  

i układali tekst komiksów, 

 na biologii wyszukiwali informacji 

o makaku (małpce Pippi), 

 na matematyce uczyli się tabliczki 

mnożenia, 

 na informatyce przygotowali 

prezentacje multimedialne o Pippi  

i o Szwecji, 

 na wychowaniu fizycznym uczyli 

się chodzić tyłem. 

Nasza przygoda z Pippi zakończyła się przedstawieniem, które 

przygotowali dla nas uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie. 

 

Uczniowie klasy II a gimnazjum 

Opiekun: Anna Hordecka 
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RAJD DO JURKOWA 

 
Dnia 19 kwietnia 2008 

roku grupa uczniów, pod opieką 

pań: Marii Pluty i Agaty 

Rybarczyk wzięła udział  

w 53 Turystycznej Wiośnie na 

Ziemi Kościańskiej. 

Autokarem dojechaliśmy do drogi Gryżyna – Katarzynin. 

Wraz z innymi uczestnikami imprezy ruszyliśmy na turystyczny 

szlak. Szliśmy urokliwą drogą leśną. We wsi Wławie obejrzeliśmy 

galerię rzeźb miejscowego twórcy ludowego. Maszerowaliśmy 

podziwiając piękno Ziemi Kościańskiej przez Świniec do Jurkowa. 

Na rozlewiskach przed Jurkowem obserwowaliśmy brodzącego 

bociana. W Jurkowie zwiedziliśmy cenny zabytek historyczny, 

którym jest kościół p.w. Narodzenia N.M.P. Znajdują się tam 

tablice epitafijne z XIX w. upamiętniające przedstawicieli rodu 

Morawskich, którzy przez wiele lat gospodarzyli na tych terenach. 

Na mecie rajdu wzięliśmy udział w konkursach 

sprawnościowych. Każdy z uczestników rajdu otrzymał 

pamiątkową plakietkę i mógł posilić się smaczną grochówką. 

 

Do domów wróciliśmy 

radośni i zadowoleni! 

 

 

 
Dawid Drzewiecki 

Adam Kupiec 

Opiekun: Maria Pluta 

 

 

 

 

II  BIESIADA  DLA  MAM 

POD  HASŁEM  „NASZA  NIEZWYKŁA  MAMA” 
 
„Mamo, jak Ci dziękować za miłość twą? 

  Mamo, jak Ci dziękować za ciepło twoich rąk? 

  Mamo, jak Ci dziękować za serce twe? 

  Mamo, KOCHAM CIĘ”. 

 

Powyższe słowa piosenki towarzyszyły nam na II Biesiadzie 

dla Mam, która odbyła się dnia 19 maja 2008 roku w naszej szkole. 

Uroczystość rozpoczęła się od występów dzieci, które zaśpiewały 

piękne piosenki dla mam. Następnie przy akompaniamencie pana 

Szymona Skotarka rozpoczęła się biesiada. Mamy śpiewały 

piosenki, a także z nami tańczyły. Nie mogło zabraknąć również 

poczęstunku oraz przygotowanego przez nas upominku. Każda 

mama od swojej pociechy oprócz małego prezentu otrzymała 

dużego całusa. 

Wszystkie zgromadzone mamy bardzo dziękowały za 

biesiadę, były bardzo wzruszone i już zapowiadały swoja obecność 

na kolejnej III Biesiadzie w przyszłym roku. 

Uroczystość dla swoich 

kochanych mam przygotowała 

klasa I u b gim. z wychowawcą  

p. Anna Szymanowską oraz 

klasa 2 u b gim. z wychowawcą  

p. Karoliną Mikołajczyk. 

 

 

Katarzyna Gryś 

Malwina Stefańska 

Opiekun: Karolina Mikołajczyk 
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BEZPIECZNIE NA ROWERZE 
 

Dnia 10 maja 2008 roku grupa 

uczniów z naszej szkoły uczestniczyła  

w V Rajdzie Rowerowym 

organizowanym przez Stowarzyszenie – 

Stop Śmierci w Kościanie. 

Zakończenie rajdu odbyło się na boisku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych. Tam wzięliśmy udział w konkursach 

sprawnościowych. Nagrody zdobyli: Agnieszka Wysocka, Anita 

Krystkowiak, Michał Pojasek, Robert Kasztelan i Paweł Wojtkowiak. 

Obserwowaliśmy też pokaz ratowania ofiar wypadków drogowych. 

Policjanci przypomnieli rowerzystom o zasadach bezpiecznego 

poruszania się po drogach. 

Podczas rajdu opiekowały się nami panie: Maria Pluta i Agata 

Rybarczyk. 

 

Michał Pojasek 

Opiekun: Maria Pluta 

 

 

EUROPA I POLSKA MOIM DOMEM 

 
Dnia 14 maja 2008 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie 

odbył się I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 

zatytułowany Europa i Polska moim domem. Wzięli w nim udział 

uczniowie ze szkół w Lesznie, Rawiczu, Brzeziu, Wschowie, Rydzynie  

i Kościanie. Naszą szkołę reprezentowały: 

Monika Bajsztok – kl. III a gimn. 

Renata Malcherek – kl. III b gimn. 

Paulina Marcinkowska – kl. III b gimn. 

Zajęliśmy I miejsce! (równorzędnie z zespołem z Brzezia) 

Do konkursu uczniów przygotowała pani Maria Pluta. 

 

Monika Bajsztok 

Opiekun: Maria Pluta 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 

 – DZIEŃ DUŃSKI 

 
29 maja w ramach programu Cała 

Polska czyta dzieciom, klasy „u” 

świętowały Dzień Duński. Honorowym 

gościem i uczestnikiem spotkania była 

pani Bogusława Sochańska, dyrektor 

Instytutu Duńskiego w Polsce, tłumaczka 

baśni Hansa Christiana Andersena. 

Spotkanie rozpoczęliśmy piosenką Kochajmy bajki. Potem 

w monologu wystąpiła pani Kinga jako H. Ch. Andersen 

przybliżając nam jego postać. Towarzyszyła jej pani Nadia 

śpiewając piosenki. 

Następnie pani Ewa Łaszczyńska przeprowadziła rozmowę  

z panią dyrektor Sochańską, która opowiedziała nam mnóstwo 

ciekawostek o Kopenhadze, królowej Małgorzacie II, symbolach 

narodowych Danii, a także przeczytała fragment tekstu w języku 

duńskim. 

Również uczniowie mieli 

okazję do publicznych występów. 

Klasy pani Magdaleny Perekietki  

i Moniki Włodarczak pokazały 

dawny strój duński i brawurowo 

wykonały duński taniec. 

Prezentowali się wyjątkowo! 

Potem nadszedł czas 

degustacji potraw tradycyjnej 

kuchni duńskiej. Filip z klasy pani 

Sylwii Kaczmarek przedstawił 

przepis na słodkie ziemniaki. Adam 

Dudek z klasy IV opowiedział jak  
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przygotował z kolegami śledzie w sosie curry. Mateusz i Damian  

z klasy pani Żanety Szczepaniak polecili nam sałatkę z makaronu,  

a Piotr Mleczak z klasy V ciasteczka owsiane, które stały się 

przebojem kulinarnym! 

Po krótkiej przerwie z ochotą przystąpiliśmy do konkursu 

układania klocków lego. Fantazja podpowiadała nam niesamowite 

rozwiązania, a do zabawy włączyli się również nauczyciele z panią 

dyrektor Jolantą Frąszczak na czele! 

Po tych zabawach nadszedł czas relaksu. Baśń  

H. Ch. Andersena To pewna wiadomość przeczytała nam pani  

B. Sochańska. I tak nasze spotkanie dobiegło końca! Dzieci 

podziękowały gościowi i wręczyły własnoręcznie wykonanego 

anioła. Dyrektor Sochańska była bardzo wzruszona i poprosiła, aby 

dzieci podpisały się na skrzydłach anioła. 

 
W imieniu wszystkich uczestników spotkania 

 artykuł pod opieką pani E. Łaszczyńskiej 

napisali uczniowie klasy IV u i V u 

 

WSPOMNIENIA   

Z  ZIELONEJ  SZKOŁY 

-  SZKLARSKA  PORĘBA 

 
W dniach od 27 do 29 

maja 2008 roku trzy klasy „u” 

przebywały w Szklarskiej 

Porębie na Zielonej Szkole. Nasze wychowawczynie p. Eliza 

Kaźmierczak, p. Karolina Mikołajczyk oraz p. Anna Szymanowska 

zorganizowały nam moc atrakcji. 

W pierwszym dniu po przyjeździe do Szklarskiej Poręby  

i zakwaterowaniu w Pensjonacie Panorama, udaliśmy się na długi 

spacer po mieście; musieliśmy być uważnymi obserwatorami bo po 

powrocie panie zrobiły nam konkurs pt. Hej, góry nasze góry. Na 

drugi dzień po porannej gimnastyce i śniadaniu udaliśmy się na 

spotkanie z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, 

dowiedzieliśmy się na czym polega praca Goprowca oraz 

obejrzeliśmy sprzęt ratowniczy. Po spotkaniu poszliśmy do Chaty 

Walońskiej gdzie byliśmy poszukiwaczami skarbów oraz 

uczestnikami walk walońskim. Po tylu atrakcjach czekał na nas 

pyszny obiad, a po obiedzie znów niespodzianka – spacer nad 

Wodospad Kamieńczyk, a wieczorem ognisko i konkurs piosenki. 

W ostatnim dniu udaliśmy się na pożegnalny z miastem 

spacer, rozmawialiśmy z góralką, delektowaliśmy się oscypkiem 

oraz zakupiliśmy pamiątki. O godz. 14.00 pożegnaliśmy się  

z właścicielami pensjonatu i udaliśmy się na dworzec PKP,  

z którego to odjechaliśmy do domu. 

Wycieczka dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń. 

Dziękujemy! 

 
W imieniu wszystkich klas artykuł 

pod opieką p. Karoliny Mikołajczyk 

napisali: Izabela Przybylska i Marcin Kałucki 
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ZGADNIJ JAKI TO NAUCZYCIEL? 

 

 

 

1. ................................................. 

 

 

 

2. ................................................ 

 

 

 

 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 
 13 CZERWCA 2008  –  ZAKOŃCZENIE 

ROKU SZKOLNEGO KLAS III 
ZAWODOWYCH 

 20 CZERWCA 2008  –  ZAKOŃCZENIE 
ROKU SZKOLNEGO 

 OD 21 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2008  –  WAKACJE!!! 
 

UWAGA!  1 WRZEŚNIA 2008 O GODZ. 8.00  – 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009 

 

Pielęgniarka szkolna pani Dorota Wdowicka przypomina 

nam numery telefonów, które każdy powinien znać. 

 

TELEFONY ALARMOWE 

 
W czasie wakacji możecie potrzebować nagłej pomocy. 

Korzystajcie wtedy z telefonów alarmowych (bezpłatnych, 

czynnych całą dobę). To numery, które musisz znać: 

 

112 – wezwanie pomocy w każdym wypadku 

 

 

999 – pogotowie ratunkowe 

 

 

998 – straż pożarna 

 

 

997 – policja 

 
W przypadku przemocy w rodzinie korzystajcie z telefonu 

niebieskiej linii: 

 

0801120002 (płatny pierwszy impuls) 

poniedziałek – sobota godz. 10.00 – 22.00 

niedziele i święta godz. 8.00 – 16.00 
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DEUTSCH MACHT SPAβ! 

 
Drodzy Uczniowie! 

Zapraszam do rozwiązania poniższego zadania. 

Jeśli poprawnie przetłumaczycie liczby i sprawdzicie w tabeli, jakim 

literom one odpowiadają, odgadniecie nazwy 5 miast. Są to miasta 

leżące w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, czyli państwach, w których 

mówimy po niemiecku. Trzy pierwsze osoby, które zgłoszą się do mnie 

z prawidłowym rozwiązaniem, czeka niespodzianka. Powodzenia!!! 

 
 

 

 

 

 

 

1. zwei-fünf-achtzehn-zwölf-neun-vierzehn: 

............................................................ 

2. sieben-fünf-vierzehn-fünf-dreiundzwanzig-

eins:................................................. 

3. dreizehn-fünfzehn-vierzehn-eins-drei-acht-neun-

einundzwanzig-dreizehn:................................................... 

4. neunzehn-eins-zwölf-sechsundzwanzig-zwei-einundzwanzig-

achtzehn-sieben:........................................................ 

5. elf-fünfzehn-zwölf-fünfzehn-vierzehn-neun-

eins:............................................... 

 
Miasta leżące w Niemczech to:.......................................... 

Miasto leżące w Szwajcarii to:............................................ 

Miasto leżące w Austrii to:................................................... 

 

Oprac. Agnieszka Trąbka 

 

SPORT 
O najnowszych osiągnięciach naszych 

sportowców informuje pan Jerzy Gąsiorowski. 

 
26.04.08. Poznań – II Mistrzostwa Wielkopolski  

w Piłce Ręcznej: I miejsce – drużyna chłopców 

25 – 27.04.08. Grodków – X Halowe Mistrzostwa 

Polski w Piłce Nożnej do lat 16-tu: 

III miejsce ( Piotr Skrzypczyński, Miłosz Majchrzak ) 

28.04.08. Leszno – Regionalne Mistrzostwa w Grach Zespołowych – Piłka 

Nożna: I miejsce – chłopcy młodsi, II miejsce – chłopcy starsi 

4 – 6.04.08. Gubin – XIII Mistrzostwa Polski w Pływaniu: 

Daria Górczak – I miejsce 50 m st. dowolnym, II miejsce 100 m  

st. grzbietowy 

8.05.08. Kościan – X Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce Nożnej: 

I miejsce – Adam Grzesiak, Piotr Skrzypczyński, Mateusz Rosadziński 

13.05.08. Kościan – Regionalne Mistrzostwa w Lekkoatletyce: 

Joanna Gawron – III miejsce bieg 800 m 

Monika Ławecka – II miejsce sztafeta 4x100 m 

Joanna Przybylak – II miejsce sztafeta 4x100 m, II miejsce bieg  

100 m, III miejsce skok w dal 

Adam Grzesiak – II miejsce bieg 100 m, III miejsce skok w dal,  

I miejsce sztafeta 4x100 m 

Dawid Kaźmierczak – I miejsce bieg 100 m 

Łukasz Piotrowski – I miejsce sztafeta 4x100 m 

Mateusz Rosadziński – I miejsce sztafeta 4x100 m 

Piotr Skrzypczyński – I miejsce skok w dal, I miejsce bieg 100 m,  

I miejsce sztafeta 4x100 m 

Dawid Strugarek – I miejsce bieg 800 m 

Konrad Strugarek – II miejsce bieg 800 m, II miejsce rzut pił. palant. 

 

 
Informacje zebrali: 

Arkadiusz Ruskowiak i Grzegorz Portny 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A B C D E F G H I J K L M 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
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♣ Rozwiąż krzyżówkę 

             

 1.            

    2.         

3.             

    4.         

   5.          

    6.         

7.             

    8.         

 

1. Stolica Polski. 

2. Trwają do 31 sierpnia. 

3. Pływa na morzu. 

4. Na północy Polski. 

5. Przedstawia obszar Ziemi w pomniejszeniu. 

6. Wysyłana z życzeniami. 

7. Jeden z kierunków świata. 

8. Ptaki latające nad morzem. 

Oprac. Zyta Poniży 

         
 

 

 

ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE 

Wypoczywaj bezpiecznie! Uważaj na nieznanych kąpieliskach, 

nie skacz na główkę – może się to skończyć kalectwem lub 

śmiercią! 
 

 

Redakcja informuje, że zdobywcą nagrody (gazetka nr 1/2008) 

została Marta Sikora z klasy II a gim. Upominek czeka na zwycięzcę  

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 

Skład komputerowy: Jolanta Pawłowska, Magdalena Perekietka 

Opiekunowie opracowania graficznego: Eliza Kaźmierczak, Magdalena 

Żurczak 

WYDAWCA: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie 

Rys. Anita Krystkowiak                            Rys. Łukasz Wasilewski 

   Imię _______________________ 

   Nazwisko __________________ 

   Klasa ______________________ 

   Hasło ____________________ 
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