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MAMY SWÓJ SZTANDAR 
 

Dzień 28 marca 2011 roku na 

zawsze zapisze się w historii naszej 

szkoły. Właśnie tego dnia, po prawie  

40 latach, nastąpiło oficjalne nadanie 

szkole sztandaru. Uroczystość 

poprzedziła msza św. podczas której 

ksiądz Czesław Bartoszewski poświecił 

sztandar. Dalsza część odbyła się w szkole. 

Z rąk starosty Andrzeja Jęcza sztandar odebrała pani dyrektor 

Magdalena Dyszkiewicz, która przekazała go uczniom. Poczet sztandarowy to: 

Monika Naskręt, Małgorzata Nowak i Miłosz Majchrzak. Następnie reprezentanci 

poszczególnych klas złożyli ślubowanie. 

Uzupełnieniem oficjalnej uroczystości były występy artystyczne 

uczniów. 

Fundatorami sztandaru była Rada Rodziców oraz Starostwo Powiatowe 

w Kościanie. 

 

Sandra Świniarska 

 
 

ODROBINA HISTORII 
 

Dnia 29 kwietnia 2011 roku odbył się  

w naszej szkole uroczysty apel z okazji  

220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Uczennice Szkoły Zawodowej opowiadały o historii jej powstania, 

znaczeniu i ludziach, którzy ją tworzyli. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną 

poświęconą temu historycznemu wydarzeniu i wysłuchaliśmy utworów 

muzycznych nawiązujących do przedstawianych treści. 

Pani dyrektor Jolanta Frąszczak podziękowała wszystkim mającym swój 

wkład w przygotowanie tego interesującego apelu. Podkreśliła, że na szczególne 

uznanie zasługuje umiejętne powiązanie przez organizatorów treści historycznych 

z multimedialnymi, nowoczesnymi środkami nauczania. 

Na zakończenie odbył się mini konkurs i wspólnie zaśpiewaliśmy utwór 

Tu wszędzie jest moja Ojczyzna. 

 

Sandra Świniarska 

Rys. Sylwia Maćkowiak 
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CZY ZNACIE MICHAŁA JURECKIEGO? 
 

W marcu mieliśmy niepowtarzalną okazję spotkania  

z Michałem Jureckim. Odbyło się ono w Zespole Szkół nr 4  

w Kościanie. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego akurat ta szkoła 

była gospodarzem spotkania, to odpowiedź jest prosta. To 

właśnie do tej „podstawówki” uczęszczał zawodnik.  

W spotkaniu uczestniczyły wszystkie kościańskie szkoły. 

Na początku Michał Jurecki opowiedział o swojej sportowej karierze. 

Wspominał o tym, że jest wychowankiem klubu Tęcza Kościan. Do Vive 

przyszedł w 2006 roku z AMD Chrobrego Głogów, gdzie w sezonie 2005/2006 

zdobył 145 bramek i był drugim strzelcem zespołu (po swoim bracie Bartoszu). 

Latem 2007 roku został piłkarzem HSV Hamburg, jednak nie przebił się do 

pierwszego składu i w styczniu 2008 roku oddano go do TuS Nettelstedt-

Lübbecke. W 2010 roku podpisał pięcioletni kontrakt z Vive Targi Kielce. 

Druga część spotkania poświęcona była promocji województwa 

świętokrzyskiego. Następnie odbył się quiz z nagrodami. Na koniec uczniowie 

zadawali sportowcowi pytania. Tu dowiedzieliśmy się, że Michał Jurecki ma 

pseudonim Bobo. Zapytany, jak lubi spędzać czas wolny, odpowiedział, że ma go 

bardzo mało, ale przede wszystkim z rodziną. 

 
Dawid Smoczyk 

 

 

KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ 

W WAKACJE 

Adam Bahdaj „Wakacje z duchami” 
 

Jest to pełna tajemniczych i zabawnych przygód 

opowieść o grupie chłopców spędzających wakacje  

w leśniczówce. Bohaterowie, to dzieci z fantazją i szalonymi 

pomysłami. Niedaleko znajduje się stary zamek, w którym podobno 

straszy – chłopcy oczywiście starają się rozwikłać tę zagadkę. 

Książkę tę można wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

– dział: książki przygodowe. 
 

Dawid Smoczyk 

 

 

PRAWDZIWA HISTORIA  
CZERWONEGO KAPTURKA  

 
17 marca 2011 roku mieliśmy okazję obejrzeć kolejne przedstawienie 

przygotowane przez szkloną grupę teatralną Belfer. Tym razem był to Czerwony 

Kapturek – historia prawdziwa. 

W rolę Czerwonego Kapturka wcieliła się pani Nadia Nowaczyk. 

Narratorem była pani Kinga Biszof. W przedstawieniu wystąpili oczywiście także 

uczniowie: Dawid Smoczyk, Ania Kosmalska, Karolina Prałat, Piotr Mleczak, 

Alicja Kuźniak, Kamila Szymkowiak, Asia Podgórska, Julka Sikorska, Magda 

Olejnik, Dawid Kaczmarek, Mikołaj Zieliński, Daniel Bosy, Paweł Gorszkowiak, 

Bartosz Kunc, Michał Maćkowski. 

Nad całością, jako reżyser czuwała pani Ewa Łaszczyńska-Maćkowiak. 

Bajka o Czerwonym Kapturku bardzo podobała się zgromadzonej 

publiczności – było mnóstwo śmiechu, a na zakończenie wspólna zabawa przy 

piosence finałowej. 

Przedstawienie obejrzała także grupa przedszkolaków ze Starych 

Oborzysk. 

 

Michał Burdyka 
 

 

 

TURYTYCZNA WIOSNA 

 
9 kwietnia 2011 roku drużyna z naszej 

szkoły uczestniczyła w 56 Turystycznej 

Wiośnie na Ziemi Kościńskiej, zorganizowanej 

przez zarząd oddziału PTTK w Kościanie. 

Przeszliśmy pieszo trasę (szlakiem czarnym) ze Zglińca do Krzywinia. Na 

mecie rajdu wzięliśmy udział w konkursach sprawnościowych i konkursie 

krajoznawczym. Z rajdu wróciliśmy zmęczeni ale i bardzo zadowoleni. 
 

 

Miłosz Majchrzak 
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FASCYNUJĄCY ŚWIAT 

STAROŻYTNEJ GRECJI 

 
W tym roku w ramach 

programu Zarażanie książką 

poznawaliśmy Mity dla dzieci 

Grzegorza Kasdepke. 

16 maja najmłodsze dzieci z klas I-III spotkały się z panią 

Karoliną Antczak, która przeczytała im Mit o Syzyfie. Na zakończenie 

odbył się quiz dotyczący treści tego mitu. 

Zarażanie książką zakończyło się 31 maja. Wtedy to 

rozstrzygnięto wszystkie konkursy, wręczono nagrody i dyplomy. 

Odwiedzili nas zaprzyjaźnieni uczniowie z Zespołu Szkół nr 4, którzy 

przedstawili nam swoją wersję Mitu o Syzyfie. 

Tego dnia odbyły się także Igrzyska Olimpijskie, w których 

wzięły udział wszystkie klasy szkoły podstawowej. 
 

Michał Burdyka 

Tomasz Wieczorek 

 

NASZ PROJEKT „JEDZ 
SMACZNIE I ZDROWO" 

 
W tym roku szkolnym uczniowie 

klasy II b gimnazjum wzięli udział  

w projekcie Jedz smacznie i zdrowo. 

Realizację projektu rozpoczęliśmy od 

obejrzenia prezentacji multimedialnej. Dzięki niej poznaliśmy 10 zasad 

racjonalnego odżywiania. Każdą z tych zasad przedstawiliśmy na plakacie. Nasze 

prace można było obejrzeć na gazetce ściennej znajdującej się na pierwszym 

piętrze. W ramach projektu przygotowaliśmy również wiosenne kanapki. Pięknie 

udekorowanymi kanapkami poczęstowaliśmy kolegów z drugiej klasy szkoły 

podstawowej. Na zakończenie projektu wykonaliśmy kolaż Szkoła ze smakiem. 

Zamieściliśmy na nim zdjęcia, które przedstawiają nasze działania. 

 

Michał Maślak 

Tomasz Wieczorek 

KRÓTKA HISTORIA TELEFONU 
 

Aleksander Graham Bell przeszedł do historii jako 

wynalazca telefonu. Tak naprawdę wielu konstruktorów 

miało podobne pomysły, ale telefon Bella był pierwszym 

działającym, który został opatentowany.  

Słowa „telefon”, znaczącego po grecku „odległy dźwięk”, używano na 

długo przed pojawieniem się wynalazku Bella. Aż do 1867 roku oznaczało jednak 

jakikolwiek dźwięk dobiegający z oddali, na przykład syrenę mgłową.  

Zasada działania telefonu polegała na zmianie dźwięków ludzkiej mowy 

na sygnały elektryczne.  

Współczesne telefony działają tak samo jak wynalazek Bella – zmieniają 

dźwięk na sygnały elektryczne. Obecnie coraz więcej ludzi używa telefonów 

komórkowych, które działają inaczej – przesyłanie sygnałów z aparatu do aparatu 

nie wymaga użycia kabli, tylko fal radiowych. 

 

 
Na podstawie książki  

Bardzo ilustrowana historia wynalazków 

opracował Dawid Smoczyk 

 
 

W  NAJBLIŻSZYM CZASIE:  
 

 22 CZERWCA 2011  –  ZAKOŃCZENIE ROKU  
SZKOLNEGO 

 OD 23 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2011  –  WAKACJE!!! 
 

UWAGA!   1 WRZEŚNIA 2011 O GODZ. 8.00  – 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 

 



♣ Rozwiąż krzyżówkę 
 

 

1. Stolica Polski. 

2. Polskie morze. 

3. Nasz zachodni sąsiad. 

4. Rozkładany domek na wakacje. 

5. Miesiąc, w którym rozpoczynają się wakacje. 

6. Otrzymujesz je w dniu zakończenia roku szkolnego. 

7. Możesz się w nim kąpać. 

8. Do czytania lub przeciwsłoneczne. 

9. Przyrząd, który wskazuje kierunki świata. 

Oprac. Zyta Poniży 

 

 

Pokoloruj Tygryska i jego  

zamek według kodu: 

1 – ŻÓŁTY, 

2 – POMARAŃCZOWY, 

3 – RÓŻOWY, 

4 – BRĄZOWY, 

5 – CZARNY. 

 

 

 

 

Rozwiąż 

PROSIACZKOWĄ KRZYŻÓWKĘ 

i odczytaj rozwiązanie. 
 

 

 

 

Oprac. D. Smoczyk 
 

Redakcja informuje, że nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 2(13)/2011) otrzymuje Natalia Michałowska z klasy IV. 

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 
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    8.        
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   Imię _______________________ 

   Nazwisko __________________ 

   Klasa ______________________ 

   Hasło ____________________ 
 


