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WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  

 

WSZYSTKO O WSZYSTKIM 
W TVP 3 

 
15 kwietnia 2009 roku 

mieliśmy przyjemność zapoznać się  

z pracą dziennikarzy telewizyjnych. 

Tego dnia udaliśmy się do Poznańskiego Oddziału Telewizji Polskiej. 

Przypomnijmy Oddział TVP Poznań mieści się na ulicy Serafitek 8. 

Po budynku oprowadzała nas Dominika Narożna, dziennikarka 

Telekuriera. Ona też przybliżała nam pracę dziennikarzy telewizyjnych. 

Gmach, w którym znajdowaliśmy się  wybudowano w 2003 roku. 

Na parterze budynku mieszczą się biura marketingu i promocji 

oraz dział kontaktu z widzami. Środkową część zajmują redakcja 

programu Teleskop oraz dwa studia telewizyjne. Z pierwszego z nich 

nadawane są codzienne programy informacyjne: Teleskop i Wiadomości 

sportowe. Drugie duże studio zarezerwowane jest dla realizacji 

pozostałych studyjnych programów, jak np. Telewizja śniadaniowa. 

Na pierwszym piętrze (niedostępnym dla zwiedzających) znajdują 

się najważniejsze urządzenia techniczne. Tu odbywają się produkcja 

programów telewizyjnych, ich montaż i emisja. Na pierwszym piętrze są 

także reżyserka i pokoje redaktorów poszczególnych programów. 

Pani Dominika nie tylko pokazała nam studia. Objaśniła też do 

czego służą i jak działają urządzenia techniczne w telewizji. Po raz 

pierwszy widzieliśmy kamery. Zobaczyliśmy również urządzenie, które 

nazywa się prompter i służy dziennikarzom jako ściągawka. Otóż podczas 

nadawania programu np. wiadomości dziennikarz czyta z niego tekst, 

który przekazuje widzom. 

Podczas spotkania z panią 

Narożną mogliśmy zobaczyć 

również, jak przeprowadza się 

wywiad w telewizji. Arkadiusz 

Ruskowiak doświadczył tego 

nawet na własnej skórze. 

Zobaczcie!!! 

 
Monika Ławecka 

Arkadiusz Ruskowiak Rys. Arkadiusz Szymański 
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MAGICZNE WIERSZYKI 

JULIANA TUWIMA 

 
W środę 22 kwietnia 

gościli w naszej szkole pan 

Janusz Dodot – twórca 

i reżyser kościańskiego Teatru 

112 i pani Joanna Wojtko – aktorka Teatru 112. W ramach akcji 

Cała Polska czyta dzieciom pan Janusz Dodot recytował wiersze 

Juliana Tuwima. Usłyszeliśmy m. in.: Lokomotywę, Okulary, Dyzio 

marzyciela, Rzepkę. Pan Janusz przyznał, że kiedy był w naszym 

wieku bardzo często czytał wiersze Juliana Tuwima i nadal czuje do 

nich ogromny sentyment. 

W tym samym czasie, kiedy pan Janusz recytował wiersze, 

pani Joanna „wyczarowywała” dla nas cienie postaci pojawiających 

się w tekście. I tak na białym materiale pojawiły się: rzepka, bocian, 

pies Mruczek, kot, okulary, wieloryb, list, łupinka orzecha, 

miotła… A wszystko to zostało przedstawione za pomocą światła 

i szablonów wcześniej wyciętych z papieru. Dzięki prawdziwej 

parze niemalże czuliśmy obecność lokomotywy. 

Na pamiątkę dostaliśmy od pani Joanny pieska Mruczka. 

Papierowy piesek jest teraz w naszej klasie i przypomina nam 

o tym miłym zdarzeniu i wyjątkowych gościach. 

 

 

Artykuł pod opieką 

pani K. Dolaty napisali 

uczniowie klasy IV u 
 

 

 

„...KRASNOLUDKI SĄ 
NA ŚWIECIE...” 

 

Przedstawiamy Wam laureatów 

konkursów, które odbyły się w naszej 

szkole w ramach obchodów Dni Patrona. 

I. Konkurs recytatorski „Świat wierszy Marii Konopnickiej”: 

I miejsce – klasa I w składzie: Krzysztof Górczak, Mikołaj Kasztelan, 

Patryk Maciejewski, Daniel Soczówka 

II miejsce – Marlena Kaczór – kl. VI 

III miejsce – Michał Pojasek – kl. V b 

II. Konkurs wiedzy „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”: 

I miejsce – Patrycja Ławecka – kl. III b 

II miejsce – Monika Naskręt – kl. III b 

III miejsce – Renata Jaworska – kl. III a 

III. Konkurs plastyczny „Zilustrowanie utworów literackich Marii 

Konopnickiej”: 

I miejsce – Adrian Bota – kl. PP 

II miejsce – Marika Maślak – kl. II gimn. 

III miejsce – Łukasz Bartkowiak – kl. I gimn. 

IV. Konkurs plastyczny „Świat roślin i zwierząt w utworach Marii 

Konopnickiej”:  

I miejsce – Igor Pużyński – kl. V b 

II miejsce – Kamil Szustak – kl. IV 

III miejsce – Daniel Lisiak – kl.V a 

V. Konkurs plastyczny „Przyjaciele 

dzieci – bohaterowie utworów Marii 

Konopnickiej”: 

Kategoria A 

I miejsce – Joanna Nowaczyk, 

Joanna Michalska, Hubert  

Stanisławiak, Karolina Prałat – kl. IV u 

II miejsce – Mateusz Kupiec, Joanna Podgórska, Tomasz Selmoser, 

Dawid Szymański, Mikołaj Turkowiak, Filip Zegarski – kl. I-III u 

III miejsce – Julia Sikorska, Rafał Wawrzyniak, Michał 

Skrzypczyński – kl. V u 
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Kategoria B 

I miejsce – Olga Kuźniak, Marek Majsner, Monika Skrzypek, Jakub 

Walkowiak – kl. II b u gimn. 

II miejsce – Grzegorz Kuźdowicz, Krzysztof Kuźdowicz, Maciej  

Manierski, Katarzyna Rochowiak, Natalia Zapłata – kl. II a u gimn. 

III miejsce – Paweł Izydorczyk, Marcin Kałucki, Sebastian Maślak 

– kl. II c u gimn. 

REDAKCJA 

 

 

 

 

DZIEŃ MARII KONOPNICKIEJ 

 

7 kwietnia 2009 roku świętowaliśmy 

30-lecie nadania szkole imienia Marii 

Konopnickiej. W uroczystości uczestniczyli: 

uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice oraz 

zaproszeni goście. 

W czasie gali wręczono statuetki 

Przyjaciela Szkoły. Otrzymały je osoby, które 

od wielu lat wspierają naszą placówkę. 

Uroczystość uświetnił występ szkolnej grupy teatralnej. 

Młodzież przedstawiła spektakl pt. O dwóch takich, co ukradli 

księżyc. Na scenie zatańczyły 

również szkolne zespoły 

taneczne: Honey i Świetliki. 

Poza tym goście gromkimi 

brawami oklaskiwali występ 

klasy I, która recytowała wiersz 

Marii Konopnickiej pt. Zła zima. 

 

Monika Ławecka 

 

WŁOSKIE KLIMATY 

W NASZEJ SZKOLE 

 

29 kwietnia w naszej 

szkole odbył się Dzień Włoski. 

Został on zorganizowany 

w ramach programu Cała Polska 

czyta dzieciom dla klas „u”. 

Na dobry początek pani Ewa Czuba przeczytała fragmenty książki 

O psie, który jeździł koleją. 

Gościem specjalnym był pan Bastianino Nurchis, Włoch 

urodzony na Sardynii. Przybył ze swoją sympatyczną narzeczoną 

Polką. Program dnia był bardzo atrakcyjny: parzenie kawy po 

włosku, degustacja potraw, poznanie hymnu włoskiego, symboliki 

flagi, położenia Włoch na mapie. Centralnym punktem dnia był 

jednak występ wzorowany na festiwalu San Remo. W role Rominy 

Power i Albano wcielili się Alicja Kuźniak i Łukasz Bartkowiak. 

Śpiewając wielki przebój Felicyta rozbawili i rozkołysali całą salę, 

a gratulacje otrzymali od 

samego pana Nino. 

Muzycznie rozpoczęła się 

też impreza, kiedy to Karol 

Adamczak z chórkiem – 

panie Ewy i Agata – 

brawurowo wcielił się 

w postać Drupiego. 

W przygotowanie 

imprezy zaangażowane 

były wszystkie klasy „u” – 

przygotowali flagi, mapy, gazetki, dekoracje, wspaniałe potrawy. 

Degustowano makaron z sosem bolońskim, pizzę, sałatki włoskie, 

placek bakaliowy, nadziewane canelloni, chlebek z oliwkami 

i suszonymi pomidorami. 
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Pan Nino nauczył nas też 

włoskiej piosenki dla dzieci, a także 

kilku włoskich słów. Spotkanie było 

bardzo udane – wesołe, pouczające, 

relaksujące, integrujące wszystkie 

klasy. 

A w przyszłym roku 

planowany jest dzień… 

Ale to będzie niespodzianka! 

 

Uczennice i uczniowie 

 klasy V i 1 pp 
 

 

WIZYTA W DRUKARNI 

 

W dniach 25 – 26.05.09 r. 

w ramach programu Cała Polska 

czyta dzieciom – VII Ogólnopolski 

Tydzień Czytania Dzieciom, klasy „u” 

zwiedziły drukarnię pana Zbigniewa 

Sołtysiaka mieszczącą się przy  

ul. Surzyńskiego w Kościanie. 

Uczniowie mieli okazję 

obejrzeć wyposażenie drukarni. Zapoznali się z procesem powstawania 

gazet i książek oraz oprawy prac dyplomowych. Dowiedzieli się też, że na 

zamówienie drukowane są kalendarze, faktury VAT, recepty, ulotki 

i reklamy produktów spożywczych. Ciekawostką było obejrzenie 

czcionek, które do niedawna układali zecerzy, by wydrukować tekst. 

W chwili obecnej ich pracę zastąpiły komputery. 

Na zakończenie wycieczki uczniowie otrzymali drobne upominki. 

Do szkoły wszyscy wrócili bardzo zadowoleni. 

 

Artykuł pod opieką p. Ż. Szczepaniak 

napisali uczniowie klasy VI u 

ZARAŻANIE KSIĄŻKĄ 

 
W roku 2009 zaraziliśmy 

się książką Barbary Gawryluk pt. 

Dżok, legenda o psiej wierności. 

Książką zajmowaliśmy się od 

15 do 27 kwietnia. W tym czasie: 

 czytaliśmy lekturę, 

 pisaliśmy ogłoszenie o zaginięciu psa, 

 na matematyce liczyliśmy z Dżokiem, 

 na zajęciach logopedycznych rozwiązywaliśmy łamigłówki 

językowe, 

 na geografii i plastyce wykonywaliśmy mapę Krakowa, 

 braliśmy udział w quizach, konkursach plastycznych 

i literackich, 

 uczestniczyliśmy w zajęciach w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej, 

 obejrzeliśmy prezentację multimedialną pt. Mój przyjaciel pies, 

 uczestniczyliśmy w pogadankach na temat chorób 

przenoszonych przez psy, 

 dowiedzieliśmy się czym zajmuje się pies terapeuta, 

 braliśmy udział w Turnieju z Dżokiem, 

 przygotowaliśmy wystawy: o Krakowie, ochronie zwierząt, 

 na j. niemieckim poznaliśmy słownictwo związane z psem, 

 wykonaliśmy kukiełki 

głównych bohaterów 

książki, 

 obejrzeliśmy wystawę 

książek, w których 

głównym bohaterem jest 

pies, 

 przygotowaliśmy 

scenografię do 

przedstawienia. 

          9 
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Zarażanie książką zakończyło 

się 27 kwietnia 2009 roku. Wtedy to 

rozstrzygnięto wszystkie konkursy, 

wręczono nagrody i dyplomy. Poza 

tym zaprzyjaźniona już kl. VI 

z Zespołu Szkół nr 4 wystawiła dla nas 

Dżoka, legendę o psiej wierności. 

Na końcu spotkania pani Joanna Frąckowiak zaprosiła 

dziesięcioro uczniów na autorskie spotkanie z Barbarą Gawryluk. 

 

Klasa VI 

 

 

„MOJE KSIĄŻKI 
TO MOJE DZIECI” 

 
8 maja 2009 r. uczestniczyliśmy 

w spotkaniu autorskim z Barbarą 

Gawryluk, które odbyło się w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej. Pisarka 

opowiadała czytelnikom o swojej 

codziennej pracy w Radiu Kraków. 

Zapytana, którą ze swoich książek lubi najbardziej, odpowiedziała, że 

książki traktuje jak swoje dzieci i dlatego nie ma ulubionej. Pani 

Gawryluk przeczytała uczestnikom spotkania fragment swojej powieści 

pt. W Zielonej Dolinie. Później opowiedziała 

jak powstało jej dziewięć książek. Na końcu 

spotkania pani Gawryluk obdarowała 

chętnych autografem. Udało nam się zdobyć 

wpis do Dżoka, legendy o psiej wierności. 

Scenografią spotkania z Barbarą 

Gawryluk były prace przygotowane przez 

uczniów z naszej szkoły podczas Zarażania 

książką 2009. 
 

Klasa VI 

JEDNA EUROPA – 

WIELE KULTUR 

 
Dnia 8 maja 2009 roku pojechałyśmy 

do Leszna na II Międzyszkolny Konkurs 

Wiedzy o Unii Europejskiej zatytułowany 

Jedna Europa – wiele kultur. W konkursie rywalizowało pięć drużyn. 

Nasz zespół to trzy dziewczyny: Dorota Michalak, Sandra Świniarska 

i Renata Jaworska. Powtórzyłyśmy sukces naszej drużyny z zeszłego roku 

– znów zajęłyśmy I miejsce! W nagrodę każda z nas otrzymała dyplom, 

Encyklopedię powszechną i Kalendarz Europejski. Do szkoły 

przywiozłyśmy też wspaniały puchar, który przekazałyśmy pani dyrektor 

Magdalenie Dyszkiewicz. 

Dziękujemy pani Marii Plucie, która tak dobrze przygotowała nas 

do konkursu. 

 

Renata Jaworska 
 

POŁĄCZMY NASZE ŚWIATY 
 

8 maja 2009 roku na rynku w Kościanie odbył się 

VIII Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej. W imprezie 

uczestniczyli podopieczni placówek dla niepełnosprawnych 

z powiatu kościańskiego. Zebranych gości powitał Starosta 

Kościański Andrzej Jęcz. Podczas imprezy wręczono nagrody 

laureatom konkursów plastycznego i literackiego. Pobyt na rynku 

umilały występy m.in.: Orkiestry Dętej TON, Muzola, Pryzmatu. 

Uroczystości towarzyszyły kiermasze, na których można było 

zakupić prace wykonane przez osoby niepełnosprawne. Poza tym 

na zgromadzonych czekał bigos, grochówka i słodki poczęstunek. 

 

Klasa I b zawodowa 



ĆWICZENIA 

W UDZIELANIU 

PIERWSZEJ POMOCY 

 
W dniu 4.02.2009 roku 

odbyło się w naszej szkole 

spotkanie dotyczące pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Brali 

w nim udział uczniowie I i II klas zawodowych oraz klasa PP. 

Instruktorami byli strażacy OSP w Kościanie: Tymoteusz Bączyk, 

Bartosz Napierała i Patryk Ptak. Z szerokiego zakresu pierwszej pomocy 

ćwiczyliśmy w szczególności zachowania ratownicze przy utracie 

przytomności, atakach padaczki, urazach głowy i kręgosłupa oraz 

krwotokach. Najwięcej uwagi poświęciliśmy zabiegom resuscytacyjnym 

polegającym na przywróceniu spontanicznego krążenia i oddychania. 

Warto pamiętać o tym, że do udzielenia pierwszej pomocy osobie 

będącej w stanie zagrożenia życia zobowiązani jesteśmy zarówno ze 

względów etycznych jak i prawnych. 

Spotkanie zostało przygotowane dzięki staraniom pań 

D. Wdowickiej i K. Antczak oraz pana Sz. Skotarka. 

 

Klasa I a zawodowa 

 

RAJD PIESZY 

Dnia 18.04.09 r. odbył się kolejny rajd pieszy. 

Tym razem szliśmy Szlakiem Zielonym z Kopaszewa 

do Jerki. Na mecie rajdu, jak zwykle, czekała na nas 

ciepła grochówka oraz dużo konkursów z nagrodami. 

W konkursie podnoszenia ciężarów Paweł Wojtkowiak zajął III miejsce, 

a w konkursie krajoznawczym Marta Sikora, również III miejsce. 

Z rajdu wróciliśmy bardzo zadowoleni i pełni wrażeń. 

Naszymi opiekunkami były panie: Maria Pluta, Agata Rybarczyk, 

Jolanta Dziamska i Małgorzata Skałuba. 

 

Marta Sikora 

ATRAKCYJNA LEKCJA 

HISTORII 
 

30 kwietnia 2009 roku 

w naszej szkole odbył się uroczysty 

apel z okazji 218 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Obejrzeliśmy prezentację multimedialną przybliżającą 

tragiczny czas w dziejach naszej ojczyzny, gdy Polska znalazła się 

pod zaborami i zniknęła z mapy Europy. Uzupełnieniem prezentacji 

były wiersze recytowane przez uczniów z Samorządu Szkolnego. 

Wystąpił też Paweł Wojtkowiak z klasy III a gimnazjum, który po 

raz kolejny pięknie zagrał na trąbce. Tym razem wykonał dwie 

pieśni patriotyczne: Warszawiankę i Boże coś Polskę. 

Podsumowując to spotkanie pani dyrektor Magdalena 

Dyszkiewicz powiedziała, że było ono dla wszystkich 

zgromadzonych atrakcyjną lekcją historii Polski. 

Uroczystość przygotowały panie M. Pluta i J. Pawłowska. 
 

Patrycja Walenciak 

Dominika Zielińska 

 

 

 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 
 

 10 CZERWCA 2009  –  ZAKOŃCZENIE 
ROKU SZKOLNEGO III KLAS ZAWODOWYCH 

 19 CZERWCA 2009  –  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 OD 20 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2009  –  WAKACJE!!! 
 

UWAGA!   1 WRZEŚNIA 2009 O GODZ. 8.00  – 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 
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PODRÓŻ DO ŹRÓDEŁ 

WISŁY 

 
W dniach od 19 do 22 maja 

2009 roku dwie klasy „u” wyjechały 

na kolejną Zieloną Szkołę do Wisły. 

Nasze wychowawczynie panie: 

Karolina Mikołajczyk oraz Anna 

Szymanowska zorganizowały nam 

moc atrakcji. 

Pierwszy dzień wycieczki był pod hasłem: Zaczynamy wspaniałą 

przygodę – Hej, góry nasze góry i też tak było; bowiem po przyjeździe do 

Wisły i zakwaterowaniu w Domu Wczasowym Limba udaliśmy się na 

wieczorny spacer. 

Drugiego dnia zwiedzaliśmy to urocze miasto, zgodnie z hasłem: 

Poznajemy Wisłę. Zwiedziliśmy kościół ewangelicko – augsburski i Park 

Kopczyńskiego z amfiteatrem. Pojechaliśmy do Łabajowa, aby podziwiać 

przepiękne krajobrazy górskie oraz zobaczyć skocznię narciarską, na 

której uczył się skakać Adam Małysz, z powrotem szliśmy pieszo ponad  

6 km; po obiedzie czekały na nas wozy konne, które zawiozły nas na 

Dolinę Jurzykową. Wieczorem była dyskoteka i konkurs wiedzy o Wiśle. 

Trzeci dzień Zielonej Szkoły odbył się pod hasłem Wisła – Perła 

Beskidów. Po śniadaniu poszliśmy do Domu Zdrojowego obejrzeć figurę 

Adama Małysza z białej czekolady. Potem byliśmy w Zameczku 

Myśliwskim Habsburgów, Muzeum Narciarstwa oraz mieliśmy lekcję 

muzealną w Muzeum Beskidzkim. Po obiedzie zwiedziliśmy Bajeczną 

Ciuchcią zaporę na Jeziorze Czerniańskim, Rezerwat Pstrąga Górskiego, 

Zameczek Prezydenta, ujście Białej i Czarnej Wisełki oraz skocznię 

narciarską w Wiśle Malince; wieczorem biesiadowaliśmy przy ognisku. 

Dodatkową atrakcją był zlot starych samochodów. 

W ostatni dzień nacieszyliśmy oczy pięknymi krajobrazami 

górskimi i pełni humoru wsiedliśmy do pociągu, który przywiózł nas do 

Kościana. Wycieczka dostarczyła nam wielu niezapomnianych przeżyć 

i wrażeń. Dziękujemy! 
W imieniu obu klas artykuł 

pod opieką p. Karoliny Mikołajczyk 

napisali uczniowie klasy 2 u c gimnazjum 

II KONKURSU TAŃCA 

O ZŁOTĄ NUTKĘ 
 

10 lutego 2009 roku parkiet 

naszej sali gimnastycznej był 

miejscem, na którym zatańczyło 

piętnaście zespołów. 

Patronat nad II Konkursem Tańca o Złotą Nutkę objął Starosta 

Kościański. Organizatorami tegorocznej imprezy byli: Zespół Szkół im. 

M. Konopnickiej w Kościanie, Starostwo Powiatowe w Kościanie, 

Stowarzyszenie Patrzmy Sercem, Kościański Ośrodek Kultury. 

Organizacją turnieju zajęły się panie: Eliza Kaźmierczak i Katarzyna 

Smoczyk. Uczestnicy II Konkursu Tanecznego o Złotą Nutkę wystąpili  

w dwóch kategoriach. Tancerzy oceniało trzyosobowe jury w składzie: 

przewodnicząca – Anna Sołtysiak – licencjonowany instruktor aerobiku, 

instruktor tańca współczesnego, członek – Michał Dolata – nauczyciel 

muzyki, członek zespołu muzycznego oraz członek –  Katarzyna Naglik – 

instruktor aerobiku. Przyznano następujące miejsca: 

w I kategorii: 

I miejsce – Krzywiniacy ze Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Krzywiniu 

II miejsce – Świetliki z Zespołu Szkół Specjalnych  

w Kościanie 

III miejsce – Muminki z Zespołu Szkół Specjalnych  

nr 105 w Poznaniu 

w II kategorii: 

I miejsce – Tańczące perełki z Zespołu Szkół Specjalnych  

nr 101 w Poznaniu 

II miejsce – Iskierki z Zespołu Szkół Specjalnych  

w Brzeziu 

III miejsce – Honey z Zespołu Szkół Specjalnych  

im. Marii Konopnickiej w Kościanie 

Zespoły które zdobyły pierwsze miejsce otrzymały złotą nutkę, 

dyplom, medale, nagrody indywidualne i grupowe. Każdy zespół 

otrzymał dyplom, medale oraz nagrody grupowe. 

 

Monika Ławecka 



    Imię ______________________ 

    Nazwisko __________________ 

    Klasa ______________________ 

    Hasło ____________________ 

 
 

♣ Rozwiąż krzyżówkę 

 

 

1. Wskazuje kierunki świata. 

2. Bałtyckie, Północne lub Śródziemne. 

3. Najzimniejszy kontynent świata. 

4. Miasto położone nad Morzem Bałtyckim. 

5. W tym mieście można zwiedzić Wawel i Kościół Mariacki. 

6. Pływa po jeziorze. 

7. Największe w Polsce to Mamry i Śniardwy. 

 

Oprac. Zyta Poniży 
 

 

ZNAJDŹ 5 RÓŻNIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oprac. M. Perekietka 

 

Redakcja informuje, że nagrody za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 1/2009) otrzymują: Łukasz Bartkowiak – kl. PP i Mateusz 

Gorzelańczyk – kl. VI u. 

Upominki czekają na zwycięzców 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 

Opiekun opracowania graficznego: Eliza Kaźmierczak 

WYDAWCA: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie 

     1.             

       2.           

3.                  

   4.               

    5.              

        6.          

       7.           



SPORT 

Drodzy Czytelnicy! Z wielką radością informujemy Was 
o rewelacyjnych osiągnięciach naszych szkolnych sportowców. 

25.03.09. Rawicz – Regionalne Mistrzostwa w Pływaniu: 

Daria Górczak – I miejsce 50 m st. dowolny, I miejsce 100 m st. dowolny, 

I miejsce sztafeta 4x50 m st. dowolny 

Joanna Przybylak – I miejsce 50 m st. grzbietowy, II miejsce 100 m st. 

grzbietowy 

Patrycja Ławecka – I miejsce 50 m st. grzbietowy 

Monika Ławecka – III miejsce 50 m st. dowolny 

Domnik Mikołajczak – I miejsce 50 m st. dowolny, I miejsce 100 m  

st. dowolny, I miejsce sztafeta 4x50 m st. dowolny 

Paweł Wojtkowiak – II miejsce 50 m st. grzbietowy, I miejsce sztafeta 4x50 m 

st. dowolny 

17.04.09. Wschowa – XVI Regionalne Mistrzostwa w Biegach Przełajowych: 
Daniel Bosy – I miejsce 

Dawid Strugarek – II miejsce 

Konrad Strugarek – II miejsce 

Renata Jaworska – III miejsce 

Drużynowo – II miejsce 

29.04.09. Wschowa – Mistrzostwa Regionalne w Piłce Koszykowej: 
I miejsce – Michał Gorący, Jakub Michalak, Arkadiusz Ruskowiak, Piotr 

Skrzypczyński, Dawid Strugarek, Dawid Szeszuła, Łukasz Wasilewski 

III miejsce – Beata Gadomska, Ewelina Hofman, Renata Jaworska, Patrycja 

Ławecka, Monika Naskręt, Sandra Świniarska 

5.05.09. Leszno – Regionalne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce: 

Joanna Gawron – II miejsce bieg 800 m 

Monika Naskręt – III miejsce bieg 800 m 

Magdalena Czechanowska – I miejsce skok w dal, I miejsce bieg 100 m 

Patrycja Ławecka – II miejsce bieg 100 m, I miejsce bieg 100 m 

Renata Jaworska – I miejsce bieg 800 m 

Monika Ławecka – I miejsce bieg 100 m 

Daria Górczak – II miejsce pchnięcie kulą 

Piotr Skrzypczyński – I miejsce skok w dal 

Konrad Strugarek – I miejsce sztafeta 4x100 m 

Dawid Strugarek – II miejsce bieg 1500 m 

Patryk Majchrzak – I miejsce skok w dal, II miejsce bieg 100 m 

Robert Kasztelan – III miejsce bieg 100 m, III miejsce bieg 800 m 

Adam Grzesiak – I miejsce sztafeta 4x100 m 

Damian Józefiak – II miejsce skok w dal 

Daniel Bosy – I miejsce bieg 1500 m 

Jacek Skrzypczyński – I miejsce sztafeta 4x100 m 

Paweł Łączny – III miejsce pchnięcie kulą 

UWAGA! Drużynowo Zespół Szkół im. M. Konopnickiej 

w Kościanie zajął I MIEJSCE 

26.03.09. Międzychód – Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce Koszykowej 

Chłopców: 
II miejsce – Michał Gorący, Mateusz Kaźmierczak, Jakub Michalak, Piotr 

Skrzypczyński, Konrad Strugarek, Dawid Szeszuła, Łukasz Wasilewski 

13.03.09. Gniezno – XI Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Stołowym: 

Marika Maślak – I miejsce 

Dorota Michalak – II miejsce 

12.05.09. Kościan – XI Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce Nożnej:  
I miejsce – Piotr Skrzypczyński, Dawid Strugarek, Konrad Strugarek  

15 – 17.05.09. Choszczno – XV Mistrzostwa Polski w Piłce Koszykowej 

Dziewcząt: 

I miejsce – Magdalena Czechanowska, Beata Gadomska, Dorota Michalak 

22 – 23.05.09. Wrocław – XV Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce: 
Magdalena Czechanowska – I miejsce sztafeta 4x100 m, III miejsce skok w dal 

Piotr Skrzypczyński – II miejsce skok wzwyż, 

Konrad Strugarek – III miejsce bieg 1500 m 

25 – 26. 04.09. Ostrzeszów – XV Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych 
Daniel Bosy – VII miejsce 

Dawid Strugarek – XIX miejsce 

Robert Kasztelan – XVII miejsce 

Informacje zebrał 

Arkadiusz Ruskowiak 

WKŁADKA 


