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OD 12 CZERWCA DOŚWIADCZAMY ŚWIATA 
 

12 czerwca 2008 r. w naszej szkole nastąpiło oficjalne otwarcie 

sali doświadczania świata. Uroczystość otworzyła dyrektor Magdalena 

Dyszkiewicz. Ona też w paru słowach przedstawiła zaproszonym 

gościom, w jakim celu w naszej szkole powstała sala doświadczania 

świata. Następnie wszyscy przeszli do nowopowstałego obiektu. Jego 

otwarcia dokonały pani dyrektor oraz przewodnicząca samorządu 

szkolnego Paulina Marcinkowska. Salę poświęcił ksiądz Czesław 

Bartoszewski. Wicestarosta Kościański Edward Strzymiński pogratulował 

pani dyrektor tak pięknego obiektu. 

Od września 2009 r. w sali doświadczania świata odbywają się 

zajęcia. Prowadzi je pani Jadwiga Marcinkowska. 

 
Monika Ławecka 

Opiekun: Anna Hordecka 

 
 

MITYNG LEKKOATLETYCZNY 

 

25 października 2008 roku w naszej szkole odbył się  

II Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych zorganizowany 

przy współpracy Ludowego Klubu Sportowego Sana i Urzędu 

miasta Kościana. 

Uczniowie rywalizowali w kategoriach wiekowych 7 -12 lat, 

13 -16 lat i powyżej 17 lat. Sportowcy rzucali piłeczką palantową, 

skakali w dal, biegali, zmagali się w rzucie piłką lekarską o wadze  

3 kg. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek, a najlepsi 

pamiątkowe dyplomy. 

Imprezę zaszczyciły swoją obecnością 

władze szkoły i miasta. 

 
Uczniowie klasy II b u gim. 

Opiekun: Anna Szymanowska 

Rys. Karol Zapłata 
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TYDZIEŃ BIBLIOTEKI 
 

Od 20 do 24 października 2008 roku  

w naszej szkole zorganizowano szereg imprez 

propagujących czytanie pod hasłem Tydzień 

Biblioteki. W tym czasie uczniowie z klas „u” 

podejmowali różne działania, a w ramach 

współzawodnictwa za wykonane zadania 

otrzymywali punkty. W całotygodniowej 

rywalizacji zwyciężyła klasa II a „u” gimnazjum uzyskując 32 punkty. 

Organizacją imprezy zajęły się panie Jolanta Pawłowska i Ewa Czuba. 

W poniedziałek odbył się maraton nauczycielskiego czytania  

Oni to czytali. Nauczyciele czytali fragmenty swoich ulubionych książek  

z dzieciństwa, a dzieci przyznawały im punkty – cukierki. Zadaniem dla 

uczniów tego dnia było wykonanie zakładki do książki. 

We wtorek każda klasa przyniosła do biblioteki wcześniej 

przygotowane plakaty z bibliotecznymi przykazaniami. 

Środa należała do pani bibliotekarki, która odwiedziła dzieci  

w klasach. Opowiadała im o baśniach i pokazywała piękne książki. Dzieci 

wykonywały ilustracje do baśni i laurki do biblioteki. 

Czwartek był czasem zabaw i konkursów. Tego dnia odbył się 

quiz znajomości baśni Czy znasz tę baśń? Każda klasa przedstawiła  

(w postaci dramy) hasło reklamujące czytanie. Na zakończenie pani 

pielęgniarka przeczytała fragment swojej ulubionej książki. 

W piątek na urodziny biblioteki przybili goście: pan wicestarosta, 

pani kierownik biblioteki miejskiej i panie dyrektor. Najpierw uczniowie 

wręczyli pani bibliotekarce laurkę. Potem klasa I a zawodowa 

przedstawiła inscenizację pt. Stan chorobowy. Następnie zaproszeni gości 

czytali fragmenty wybranych przez siebie książek. 

I jak na urodziny przystało na 

wszystkich czekał pyszny tort! 

 

 

Monika Ławecka 

Opiekun: Jolanta Pawłowska 

 

 

W tym numerze gazetki postanowiliśmy 

przeprowadzić wywiad z Pauliną Marcinkowską – 

najlepszą uczennicą w roku szkolnym 2007/2008. 

 
 

ZAWSZE LUBIŁAM 
GOTOWAĆ… 

 
Arkadiusz Ruskowiak: Paulino jesteś 

uczennicą z najlepszymi wynikami  

w szkole. Ile czasu poświęcasz nauce 

każdego dnia? 

Paulina Marcinkowska: Uczę się 

około godziny dziennie. 

Monika Ławecka: Jaki przedmiot 

lubisz najbardziej? 

P.M.: Moim ulubionym przedmiotem jest język polski. 

A.R.: A który sprawia ci najwięcej trudności? 

P.M.: Historia. 

M.Ł.: W tym roku zostałaś przewodniczącą samorządu szkolnego, 

czy to trudne zadanie? 

P.M.: Nie, to nie jest trudne zadanie. 

M.Ł.: Powiedz nam czym się interesujesz? 

P.M.: Lubię słuchać muzyki. 

A.R.: W takim razie powiedz nam, jakiego zespołu bądź 

wykonawcy słuchasz najchętniej? 

P.M.: Feel. 

M.Ł.: Kto jest twoim wzorem, kogo starasz się naśladować? 

P.M.: Moim wzorem jest Katarzyna Cichopek. 

A.R.: Dlaczego akurat ona? 

P.M.: Ponieważ przepięknie tańczy. Poza tym osiągnęła sukces. 

Jest bardzo wytrwała w dążeniu do celu. 
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A.R.: Kto jest twoją przyjaciółką? Zdradź nam imię i nazwisko. 

P.M.: Moją przyjaciółką jest Agata Bożek. 

M.Ł.: W ubiegłym roku za najlepsze wyniki w nauce otrzymałaś 

rower? Lubisz nim jeździć? 

P.M.: Bardzo lubię jeździć tym rowerem. 

A.R.: Jak często robisz sobie przejażdżki rowerowe? 

P.M.: Wycieczki rowerowe organizuję sobie raz w tygodniu. 

M.Ł.: Zdradź nam, kto towarzyszy ci podczas przejażdżek? 

P.M.: Najczęściej jeżdżę z Grzegorzem. 

A.R.: Paulino od tego roku jesteś uczennicą szkoły zawodowej. Jaki 

zawód wybrałaś? 

P.M.: Uczę się w zawodzie kucharki. 

M.Ł.: Dlaczego zdecydowałaś się być kucharką? 

P.M.: Bardzo lubię gotować. To jedno z moich ulubionych zajęć. 

A.R.: Dziękujemy Ci bardzo za udzielenie nam wywiadu. 

P.M.: Bardzo proszę. 

 
 

 

Wywiad przeprowadzili: 
Monika Ławecka 

Arkadiusz Ruskowiak 

Grzegorz Portny 

Opiekun: Anna Hordecka 

 

 

 

 

 

 
Paulina ze swoją przyjaciółką 

 

 

 

„RADOŚĆ PRZEŻYWA SIĘ TYLKO WTEDY, 
GDY SPRAWIA SIĘ JĄ INNYM” 

 

Powyższe słowa były hasłem V Dni Integracji w Zespole 

Szkół nr 3 w Kościanie, w których uczestniczyliśmy  

20 października 2008 roku. W tym roku po raz pierwszy 

zaprezentowaliśmy się na scenie. Wystąpiliśmy z Koncertem 

Jesiennym; śpiewaliśmy piosenki do znanych melodii, tylko  

z innymi słowami np.: Miała baba selera (na melodię: Miała baba 

koguta), Zielona kapusta (na melodię: Zielony mosteczek), Będziesz 

zdrowy (na melodię: Szła dzieweczka). Nasze piosenki tak 

spodobały się gospodarzom imprezy, że postanowili śpiewać razem 

z nami. Do występu przygotowały nas p. Karolina Mikołajczyk  

i p. Anna Szymanowska, a oprawę muzyczną zapewnił nam  

p. Szymon Skotarek. 

 
Malwina Stefańska 

Izabela Przybylska 

Opiekun: Karolina Mikołajczyk 

 

Zapraszamy, możesz pośpiewać razem z nami: 

Piosenka na melodię Szła dzieweczka 
 
Będziesz zdrowy i wesoły,  

zawsze kiedy jesz owoce,  
zawsze kiedy jesz warzywa,  

zapamiętaj to! 

Ref. Rób soki, sałatki, surówki z nas,  

a zawsze wesoły będziesz w ten czas! }bis 

A do szkoły noś ze sobą,  

albo jakiś sok z owoców,  

lub też jabłuszko czerwone 
i na przerwie chrup! 

Ref. Słodyczy nie kupuj, nie kupuj ich,  
pożytku wcale nie będziesz miał z nich! }bis 

      11 
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CZAR „ŚPIĄCEJ KRÓLWENY” 

 
5 listopada 2008 roku w naszej 

szkole miało miejsce niecodzienne 

wydarzenie. Gościliśmy delegację 

nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły 

niemieckiej. Grupa teatralna Belfer w ramach programu Cała 

Polska czyta dzieciom, przygotowała z tej okazji kolejne 

przedstawienie. Tym razem na szkolnej scenie wystawiono bajkę 

pod tytułem Śpiąca Królewna. Prawdopodobnie wszyscy znają losy 

królewny uśpionej na sto lat w zamku, ale... tylko w naszej wersji: 

- królem był nauczyciel wf, 

- były najpiękniejsze wróżki, 

- najzdolniejsi uczniowie klas „u” w trudnych rolach, 

- oprawa muzyczna w klimacie disco polo! 

Całości towarzyszył nastrój tajemnicy okraszony humorem, 

zabawą, przepięknymi strojami i bajeczną scenografią z dymem  

i profesjonalnym oświetleniem. Nasze popisy spotkały się  

z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, a to utwierdziło nas  

w przekonaniu, że warto było ciężko pracować! 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie  

i poświęcony czas – było super! Dziękujemy! 

 
Uczniowie klasy I pp 

Opiekun: Ewa Łaszczyńska-

Maćkowiak 

 

 

PS. Zauroczeni przygotowaniami 

do przedstawienia, wybieramy się 

do Teatru Nowego w Poznaniu, 

aby z bliska przyjrzeć się pracy 

zawodowych aktorów i teatrowi 

od kulis. 

Pielęgniarka szkolna pani Dorota Wdowicka 

ostrzega nas przed groźnymi meningokokami. 

UWAGA MENINGOKOKI! 
 

Patrycja Walenciak: Ostatnio pojawiły się plakaty o meningokokach. 

Słyszy się o nich też w telewizji. Czy mogłaby Pani wyjaśnić nam, co 

oznacza to pojęcie? 

Dorota Wdowicka: Meningokoki to bakterie, które mogą spowodować 

wiele chorób. 

Dominika Zielińska: Dlaczego meningokoki są tak niebezpieczne  

i jakie wywołują choroby? 

D.W.: Zakażenia wywołane przez bakterie zwane meningokokami może 

spowodować zapalenie opon mózgowych. Może wywołać również sepsę, 

czyli zakażenie całego organizmu. 

Renata Jaworska: Jakie są objawy zakażenia meningokokami? 

D.W.: Objawy zakażenia to: wysoka gorączka, złe samopoczucie, bóle 

głowy, wymioty, wysypka wybroczynowa (plamki na skórze, drobne 

czerwone punkciki, później zlewając się w duże plamy). Gdy wystąpią 

pierwsze objawy należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub zadzwonić 

po pogotowie. 

P.W.: Jak się zabezpieczyć przed tym zakażeniem? 

D.W.: U około 20-40 % zdrowych ludzi meningokoki występują w jamie 

ustnej i gardle nie powodując żadnych dolegliwości. 

Aby się zabezpieczyć należy: 

- stosować szczepienia ochronne, 

- unikać ryzykownych zachowań takich jak: picie z jednej 

butelki, jedzenie tej samej kanapki itd., 
- dbać o dobra kondycję fizyczną. 

R.J.: Dziękujemy Pani bardzo za udzielenie nam wywiadu. 

D.W.: Proszę bardzo. 

Wywiad przeprowadziły: 

Renata Jaworska 

Patrycja Walenciak 

Dominika Zielińska 

Opiekun: Jolanta Pawłowska 
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A MOŻE KOSTKĘ 

CZEKOLADY? 
 

Czekoladę otrzymuje się ze 

zmiażdżonych ziaren kakaowca. 

Około 2500 lat temu Majowie  

i Aztekowie wpadli na pomysł, aby ziarna kakaowca uprażyć,  

a potem zmieszać z woda i przyprawami. Tak powstał przepis na 

napój zwany chocol haa. Czekolada uchodziła wówczas za napój 

bogów, pito ją więc w czasie ceremonii religijnych. 

Pierwsze czekolady były gumowate albo twarde, ale producenci 

bez wytchnienia pracowali nad udoskonaleniem technologii. 

 

o W 1853 r. rodzina Fryów 

wprowadziła na rynek słodycze  

w czekoladowej polewie. 

 

o W 1879 r. pojawiła się  

w sprzedaży czekolada 

mleczna. 

 

o W 1912 r. opracowano 

technologię napełniania 

nadzieniem specjalnych 

czekoladowych foremek. 

 

 
Oprac. Anna Hordecka 

(na podst. książki Bardzo  

ilustrowana historia wynalazków) 

 

 

APELE 
 

W szkole odbyły się apele z okazji: 

 pasowania uczniów, 

 Dnia Edukacji Narodowej, 

 Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
 

Poza tym uczestniczyliśmy już  
w wielu wyjazdach.  

Przybliżymy Wam jeden z nich. 

 
 

WYCIECZKA DO KÓRNIKA 
 

Dzięki współpracy z Hufcem ZHP w Kościanie udało nam 

się dnia 10 października 2008 r. wyjechać na wycieczkę autokarową 

do Kórnika. Po zamku rodu Górków i Działyńskich oprowadził nas 

bardzo miły pan przewodnik. Następnie przejechaliśmy do 

Rogalina. Tutaj spacerowaliśmy po ogrodzie w stylu angielskim. 

Podziwiając uroki parku przeszliśmy do dębów: Lecha, Czecha  

i Rusa. Spoglądaliśmy w zamyśleniu na drzewa, które tak ściśle 

wiążą się z historią Polski. 

Z wycieczki wróciliśmy 

bardzo zadowoleni. Pogoda nam 

dopisała. W wycieczce wzięło 

udział 40 osób. 
 

Marta Sikora 

Opiekun: Maria Pluta 
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SPORT 

Pan Jerzy Gąsiorowski 

przekazał nam informacje o ostatnich 

sportowych osiągnięciach uczniów. 

18.09.08. Kościan – VII Regionalne 

Mistrzostwa w Piłce Nożnej Chłopców do lat 16-tu: I miejsce 

21.11.08. Brzezie – Turniej Drużynowy w Warcabach: 

II miejsce –  Mateusz Ginter, Grzegorz Portny, Dawid Strugarek 

II miejsce – Joanna Lisiak, Mateusz Kaźmierczak, Konrad 

Strugarek 

30.10.08. Leszno – VII Międzynarodowa Paraolimpiada  

w Pływaniu: 

Daria Górczak – I miejsce 25 m st. dowolnym, II miejsce 25 m st. 

klasycznym, II miejsce sztafeta st. dowolnym 

Monika Ławecka – III miejsce 25 m st. dowolnym, II miejsce 

sztafeta st. dowolnym 

Patrycja Ławecka – I miejsce 25 m st. dowolnym, II miejsce 

sztafeta st. dowolnym 

Karolina Kozłowska – II miejsce sztafeta st. dowolnym 

Paweł Leonaryczk – II miejsce 25 m st. dowolnym, II miejsce 

sztafeta st. dowolnym 

Domnik Mikołajczak – I miejsce 25 m st. dowolnym, I miejsce 

25 m st. grzbietowym, II miejsce sztafeta st. dowolnym 

Paweł Wojtkowiak – II miejsce sztafeta st. dowolnym 

Informacje zebrał: 

Arkadiusz Ruskowiak 

WEIHNACHTEN 

Święta Bożego Narodzenia  

w Niemczech cechują się silnym poczuciem 

więzi rodzinnych oraz podporządkowaniem 

się tradycji. Świąteczne przygotowania 

rozpoczynają się niemalże miesiąc wcześniej. 

Tak samo jak w Polsce, 6-go grudnia przychodzi z prezentami 

Święty Mikołaj. Niemieckie dekoracje świąteczne pojawiają się 

już z początkiem grudnia – okna domów i mieszkań dekorowane są 

specjalnymi lampionami, kolorowymi obrazkami i naklejkami. 

Popularne są wieńce z czterema świeczkami (Adventskranz). 

W każdą kolejną niedzielę Adwentu zapalana jest jedna 

świeczka. Niezwykle istotną tradycją jest choinka świąteczna – to 

właśnie z Niemiec pochodzi zwyczaj dekorowania świątecznego 

drzewka. Dzieci dostają adwentowe kalendarze. Każdy dzień 

związany jest z niespodzianką – najczęściej czekoladką lub drobną 

zabawką. Według niemieckiej tradycji świątecznej na wigilijnym 

stole musi pojawić się 9 różnych potraw, a m.in.: pieczona kiełbasa 

z kiszoną kapustą (Bratwurst mit Sauerkraut), pieczeń z gęsi 

(Gansebraten), karp (Karpfen), ciasto bożonarodzeniowe 

(Christstollen). Natomiast ulubioną potrawą w pierwszym dniu 

świąt jest pieczona gęś. 

Związane z Bożym Narodzeniem 

są również świąteczne ciasteczka 

(Platzen) w różnych kształtach – 

gwiazdki, choinki, Mikołajki. Podczas 

świąt dzieci otrzymują prezenty, które 

tym razem wcale nie przynosi św. 

Mikołaj, ale Christkind (Dzieciątko 

Jezus). Stałym punktem świąt Bożego 

Narodzenia jest rodzinne muzykowanie  

i śpiewanie kolęd. Życzenia wigilijne 

składa się bez dzielenia się opłatkiem. 

   5 
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UWAGA! Zagadki 
(rozwiązania proszę podać w j. niemieckim) 

Jest okrągła, błyszcząca i zawieszamy ją na choince. To ………..…….. 

Te święta rozpoczynają się 24 grudnia każdego roku. To....................... 

Popularny w Niemczech z 4 świeczkami, które są zapalane po jednej  

w każdą niedzielę adwentu to.................................  

Rozwiązania proszę oddawać p. M. Kostyk do 19 grudnia 2008. 

Z osób, które dostarczą prawidłowo rozwiązania zostanie wylosowana  

1 osoba, dla której jest przewidziana nagroda niespodzianka. 

 

Wyszukiwanie materiałów: Weronika Drzewiecka, 

Dawid Drzewiecki, Adam Kupiec, Bartosz Lisiak, Piotr Pawłowski 

Opiekun: Magdalena Kostyk 

 

 

 

 

 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 
 

 19 GRUDNIA 2008  –  JASEŁKA  
W NASZEJ SZKOLE 

 22 GRUDNIA 2008 – 4 STYCZNIA 2009  –  ZIMOWA PRZERWA 
ŚWIĄTECZNA 

 21 STYCZNIA 2009  –  DZIEŃ BABCI 

 22 STYCZNIA 2009  –  DZIEŃ DZIADKA 

 STYCZEŃ 2009  –  ZABAWY  KARNAWAŁOWE 

 16 LUTEGO – 1 MARCA 2009  –  FERIE ZIMOWE 

 

PRAWA CZŁOWIEKA 
 

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji 

Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną 

Deklarację Praw Człowieka. Dla upamiętnienia tej daty 10 grudnia 

uznajemy dniem Praw Człowieka. 

Prawa Człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, 

według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, 

wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można 

się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie 

mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu 

przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych 

praw. Poszanowanie Praw Człowieka i godności ludzkiej jest 

uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Prawa 

Człowieka dotyczą wszystkich, niezależnie od wieku. Powszechna 

Deklaracja Praw Człowieka jest prawami wszystkich ludzi bez 

względu na płeć, rasę, wyznanie i korzenie kulturowe. 

W Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka wiele praw 

sformułowanych jest w sposób, który każdego człowieka czyni 

głównym odbiorcą: "Każdy ma prawo..." Wśród nich istnieją prawa 

i wolności, które w żadnych okolicznościach nie mogą być łamane. 

Prawa Człowieka obejmują 30 artykułów. Wśród nich znajdują się 

między innymi: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa 

osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; 

prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl  

i korzystania z niego w innym kraju w razie prześladowania; zakaz 

zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do 

życia w godziwych warunkach materialnych. 

 

Oprac. Anna Hordecka 
 



      Imię ________________________ 

      Nazwisko ___________________ 

      Klasa _______________________ 

      Hasło _____________________ 

 
 

♣ Rozwiąż krzyżówkę 
 

 
1. Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło 

Powszechną Deklarację Praw Człowieka. 

2. Liczba pojedyncza rzeczownika „ludzie”. 

3. Miesiąc, w którym obchodzimy dzień Praw Człowieka. 

4. Trafia tam osoba, która łamie prawo. 

5. Instytucja, której zadaniem jest ochrona praw człowieka.  

6. Wymierzana przez sąd. 

7. Przeciwieństwo niewoli. 

 

 

Oprac. Zyta Poniży 

 

ZNAJDŹ  7  RÓŻNIC! 

 

Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

są ściągnięte z Internetu. 
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WSZYSTKO O WSZYSTKIM redagują członkowie koła 

dziennikarskiego  

Opiekunowie zespołu redakcyjnego: Anna Hordecka, Jolanta Pawłowska 

Skład komputerowy: Jolanta Pawłowska, Magdalena Perekietka 

Opiekun opracowania graficznego: Eliza Kaźmierczak 

WYDAWCA: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie 
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