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GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W KOŚCIANIE 

NR 1(11)/2010 

 

 

WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  
 

 

 

 

NA TANECZNYM 

PARKIECIE 
PO RAZ TRZECI 

 
Jeśli ktoś chciał 

zobaczyć jak tańczą 

Świetliki, Iskierki, czy 

Szalone dziewczyny  

i przyszedł 16 lutego 2010 r. o godzinie 9.30 do naszej szkoły, to znalazł 

się w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu. 

III Konkurs Tańca o Złotą Nutkę otworzył wicestarosta kościański 

Edward Strzymiński. Przybyłych gości powitała pani dyrektor Magdalena 

Dyszkiewicz. Tegoroczny konkurs prowadzili pani Katarzyna Smoczyk  

i pan Tomasz Jąder. O złotą nutkę walczyli tancerze z Wielkopolski. Ich 

występy oceniali: Michał Dolata, Aleksandra Jakubowska i Anna 

Sołtysiak. 

Rywalizacja w pierwszej kategorii zakończyła się zwycięstwem 

zespołu Cheerleders z Poznania. Drugie miejsce zdobył Honey z naszej 

szkoły, a trzecie Trio z Leszna. 

W drugiej kategorii pierwsze miejsce zdobył zespół Tarantella ze 

ŚDS w Kościanie, drugie Iskierki z Brzezia oraz PePetki z Poznana, 

natomiast trzecie miejsce zajęły Świetliki z Kościana oraz Promyk  

z Dopiewa. 

Podczas III Konkursu Tańca  

o Złotą Nutkę można było podziwiać 

występy profesjonalnej pary tanecznej  

z Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. 

Gościnnie wystąpił również zespół Żeńcy  

z Nietążkowa. 

 

 
Michał Burdyka 

Bartosz Lisiak 

Tomasz Wieczorek 

 
Rys. Ewelina Komsta 
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W tym numerze gazetki postanowiliśmy przeprowadzić 

wywiad z Moniką Naskręt – przewodniczącą samorządu szkolnego 

w roku szkolnym 2009/2010. 

 

 

 

LUBIĘ UBIERAĆ SIĘ MODNIE 

I ELEGANCKO… 

 
Bartosz Lisiak: Czy wiadomość o tym, że zostałaś przewodniczącą 

samorządu szkolnego ucieszyła cię? 

Monika Naskręt: Tak, ta wiadomość bardzo mnie ucieszyła, tym 

bardziej, że się tego nie spodziewałam. 

B.L.: Czy jako przewodnicząca samorządu szkolnego wprowadziłaś 

już jakieś zmiany w naszej szkole? 

M.N.: Nie, nie wprowadziłam jeszcze żadnych zmian, ale myślę 

nad tym. 

Michał Burdyka: Moniko, jesteś uczennicą szkoły zawodowej. 

Powiedz nam, jaki zawód wybrałaś? 

M.N.: Wybrałam zawód kucharki. 

M.B.: A dlaczego akurat ten? 

M.N.: Ponieważ bardzo interesuje mnie gotowanie. 

B.L.: Za dwa lata kończysz szkołę. Jakie masz plany na przyszłość? 

M.N.: Chciałabym się dalej uczyć w zawodzie kucharki, może  

w technikum. 

M.B.: Czy w domu zdarza ci się gotować? 

M.N.: Bardzo rzadko. Jeżeli już coś przygotowuję, to jest to 

kolacja. Najczęściej serwuję rodzinie kanapki. 

B.L.: A z czym? 

M.N.: Z szynką, pomidorem, serem, sałatą. 

B.L.: Moniko, bardzo podoba nam się twój styl. Skąd czerpiesz 

pomysły na takie ubrania? 

 

 

M.N.: Lubię ubierać się modnie i elegancko. Moimi 

ulubionymi kolorami są fiolet, róż i niebieski. 

Pomysły na ubrania czerpię z Miley Cyrus. Lubię jej 

styl ubierania. Poza tym podoba mi się jak śpiewa. 

Oglądam również film pt. Hannah Montana, gdzie 

Miley Cyrus gra główną rolę. 

M.B.: Co lubisz robić w czasie wolnym od szkoły  

i pracy? 

M.N.: W wolnym czasie lubię grać na komputerze. 

M.B: A czym się interesujesz? 

M.N.: Interesuję się muzyką i pokazami mody. 

B.L.: Moniko, gdybyś mogła usunąć jakiś przedmiot 

z listy przedmiotów szkolnych, co to by było? 

M.N.: Wydaje mi się, że nie usunęłabym żadnego. Dodałabym 

jednak język angielski. 

M.B.: Język angielski, to straszne… Serdecznie dziękujemy ci za 

udzielenie nam wywiadu. Życzymy ci wszystkiego dobrego. 

M.N.: Dziękuję! 

 

 
Wywiad przeprowadzili: 

Michał Burdyka 

Bartosz Lisiak 

 

 

 

Przypominamy, że możecie pisać do nas na adres: 

wszystkoowszystkim2@op.pl 

Serdecznie zapraszamy do korespondencji! 

 

mailto:wszystkoowszystkim2@op.pl
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PARĘ SŁÓW O RZECZACH WAŻNYCH  
I WAŻNIEJSZYCH 

 
18 czerwca 2010 r. żegnamy uczniów klas III zawodowych. Choć są to ludzie 

bardzo zajęci, udało nam się namówić ich do udzielenia nam krótkiego wywiadu. 

 

Marika Maślak: Grzegorz, jest sobota, godzina 19
00

.  

Co robisz? 

Grzegorz Portny: Jadę na zabawę. 

M.M.: Dokąd i z kim? 

G.P.: W różne miejsca. Zawsze z kolegami i koleżankami. 

 

M.M.: Co zrobiłbyś, gdybyś wygrał 6 000 000 zł? 

Adrian Konieczny: Uuuuuu. Najpierw 

wybudowałbym willę z basenem. 

Koledzy z klasy III b: Z nami by się podzielił. 

(Adrian śmieje się) 

A.K.: O tak, podzieliłbym się z kolegami. 

 

M.M.: Pawle, kończysz w tym roku szkołę. Za czym będziesz 

tęsknił najbardziej? 

Paweł Łączny: Za kolegami. 

M.M.: A za którym nauczycielem? 

P.Ł.: Oczywiście za panem Grzegorzem Skrzypkiem. 

 

Dorota Michalak: Arek, jak wyobrażasz sobie swoją  

zawodową przyszłość? 

Arkadiusz Ruskowiak: Z pewnością chciałbym pracować  

w wyuczonym zawodzie, czyli jako stolarz. Dobrze byłoby, żebym 

zatrudnił się w ciekawej firmie. Chciałbym zarabiać około 2 000 zł. 

 

D.M.: Pawle, chcesz być lakiernikiem samochodowym. 

Z pewnością dużo już wiesz o samochodach. Opowiedz 

nam proszę o wymarzonym samochodzie? 

Paweł Lisowki: Aaaa to tak. To musiałoby  

być audi A6, czarne, ciemne szyby. 

 

D.M.: Moniko, jak wyobrażasz sobie wasz bal 

zakończeniowy? 

Monika Ławecka: Po pierwsze, to powinien trwać do 

samego rana. Wszyscy muszą być elegancko ubrani: mężczyźni  

w garniturach, a dziewczyny w pięknych sukniach. 

D.M.: A co z posiłkami? 

M.Ł.: Najpierw słodkie, potem garmażerka i na końcu kolacja. 

Najważniejsza jest jednak dobra zabawa, tańce i humor. 

 

D.M.: Wojtku, wiemy, że lubisz jeździć na dyskoteki. 

Wyobraź sobie, że pewnego wieczoru zamykają 

wszystkie dyskoteki w kraju. Co robisz? 

Wojtek Klak: (bardzo przerażona mina) Umieram. 

(Klasa śmieje się)  

W.K.: Musiałbym przenieść się do innego państwa. 

 

Maja Kokocińska: Marto, co robisz, kiedy masz wolny czas? 

Marta Kaczmarek: Najbardziej lubię słuchać muzyki. Czasami ćwiczę. 

Mam w domu rower stacjonarny i bieżnię. Czas 

wolny spędzam przy komputerze, wychodzę na 

spacery, spotykam się ze znajomymi. 

Maja K.: A jakiej muzyki lubisz słuchać? 

M.K.: Raczej spokojnej, relaksacyjnej  

i romantycznej. Bardzo lubię Sumptoastik i Dodę. 

Maja K.: Jeździsz na zabawy, czy dyskoteki? 

M.K.: Nie, nie lubię tego typu imprez.  

 

Maja K.: Magda, czy chciałabyś w przyszłości założyć 

rodzinę? 

Magdalena Rajewska: Na razie nie myślałam o tym.  

W przyszłości chciałabym mieć rodzinę. Chciałabym 

mieć dwoje dzieci, przystojnego i bogatego męża. 

Moglibyśmy mieszkać w jakimś pięknym domu. 

 
Sondę przeprowadziły: 

Maja Kokocińska 

Marika Maślak 

Dorota Michalak 
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ZAJĄCZEK W KOSZUTACH 

 
„Pisanki, pisanki, jajka malowane, 

nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek…”. 

 
Słowa tej wielkanocnej piosenki towarzyszyły 

nam podczas autokarowej wycieczki do Koszut, na którą udaliśmy się 17 marca 

2010 roku w celu utrwalenia tradycji i zwyczajów wielkanocnych.  

W przepięknym dworze mieszczańskim, po którym oprowadziła nas pani 

Marlena obejrzeliśmy charakterystyczne dla tego stylu wyposażenie;  

a w pokoju salonowym oddaliśmy się uważnemu słuchaniu, jakie tradycje 

wielkanocne pozostały w naszej kulturze po dziś dzień. Następnie wykonaliśmy 

różne ozdoby wielkanocne, były m.in. jajka, koguciki oraz koszyczek na zająca, 

który niezmiernie nam się przydał, gdyż w parku ów zając zostawił dla nas słodki 

upominek. 

Po ponad 2,5 godzinnych warsztatach udaliśmy się w drogę powrotną do 

Kościana. Nastrój zbliżających się świąt bardzo dawał się we znaki, a i humory 

nas także dopisywały. 

 
Klasa 2/3 u gimnazjum 

Opiekun: Karolina Mikołajczyk 

 

 

 

 

IV BIESIADA DLA MAM 
 

Dnia 24 maja 2010 roku odbyła się już IV Biesiada dla Mam, którą 

przygotowali uczniowie klas 2 u c i 2/3 u gimn. wraz z wychowawczyniami 

Karoliną Mikołajczyk i Anną Szymanowską. Mamy z łezką w oku wysłuchały 

piosenek przygotowanych przez swoje pociechy oraz otrzymały laurki wraz  

z upominkiem. Nie zapomniano także o poczęstunku, po którym Mamy aktywnie 

uczestniczyły w biesiadzie śpiewając piosenki. O oprawę muzyczną zadbał pan 

Szymon Skotarek. Biesiada była przednia, a i humory wszystkim dopisywały. 

Wszyscy bawiliśmy się świetnie! 

 

 
Klasa 2/3 u gimnazjum 

Opiekun: Karolina Mikołajczyk 

 

DNI PATRONA 
 

W dniach 22-26.03.2010 roku 

dziennikarze naszej gazetki uczestniczyli  

w IV Dniach Patrona. Jak i w poprzednich 

latach w ciągu tego tygodnia odbyło się 

szereg imprez związanych z naszą 

patronką. Tym razem towarzyszyło nam 

hasło „Tydzień z Marią Konopnicką”. 

 

22 kwietnia 2010 roku odbyła się uroczysta Gala Marii 

Konopnickiej, która zakończyła tegoroczne obchody Dni Patrona. 

Galę prowadziła pani Maria Pluta. 

Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor szkoły Magdalena 

Dyszkiewicz. Przedstawiła wszystkim uczniom i nauczycielom gości, 

którzy przybyli na tę uroczystość. Naszą szkołę odwiedzili m. in.: starosta 

kościański Edward Strzymiński i pani Dorota Kinal. 

Kolejnym punktem gali było wręczenie nagród uczniom, którzy 

brali udział w konkursach. Nagrody wręczyła pani dyrektor  

M. Dyszkiewicz, której pomagała uczennica naszej szkoły Sandra. 

Później przyszedł czas na część artystyczną. Prezentację 

twórczości Marii Konopnickiej przedstawiła nam pani bibliotekarka 

Jolanta Pawłowska. 

Główną atrakcją apelu były występy koleżanek ze szkoły 

podstawowej, gimnazjum oraz klas „u”. Przedstawiły one taniec, który się 

wszystkim bardzo podobał. Nagrodziliśmy je głośnymi brawami. Bardzo 

kolorowy był występ dziewcząt z klasy zawodowej i gimnazjum, 

przedstawiający taniec z parasolkami. 

Następnie rozpoczęło się krótkie przedstawienie, w którym brało 

udział 6 osób. Nie zabrakło również dobrej muzyki. 

Na zakończenie występów artystycznych zobaczyliśmy pokaz 

mody. Wystąpiła w nim moja koleżanka Roksana. 

Podczas apelu najbardziej podobał mi się występ modelek. 

Najmniej zaciekawił mnie występ, w którym występował przebrany 

kucharz. 

 

 
Marlena Kaczór kl I b gimnazjum 
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MŁODZI PRZYJACIELE ŚRODOWISKA 

 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVIII 

Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej. Konkurs 

ten odbył się 13 kwietnia 2010 r. w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie. 

W konkursie wzięły udział dwie drużyny składające się z trzech 

osób. Szkołę podstawową reprezentowali Piotr Dratwiński, Aldona Kunc  

i Radosław Wojciechowski, a gimnazjum Piotr Bakalarczyk, Dariusz 

Drewnowski oraz Damian Mostowski. Grupa młodsza zajęła I miejsce,  

a grupa starsza miejsce V. 

Uczniowie naszej szkoły zdobyli tytuł Młodego Przyjaciela 

Środowiska, puchar starosty leszczyńskiego oraz cenne nagrody. 

 
Piotr Dratwiński kl. V 

 

 
 
 
 

EUROPA SIĘ BAWI 
 

18 maja 2010 r. uczniowie naszego 

gimnazjum wzięli udział w III Międzyszkolnym 

Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Konkurs 

odbył się w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka 

w Lesznie. 

Naszą szkołę reprezentowali: Beata Gadomska, Maciej 

Konieczny, Adam Kupiec i Dawid Smoczyk. Uczniowie wykazali się 

bardzo dobrą wiedzą o Unii Europejskiej rozwiązując różne zadania. Swą 

sprawność fizyczną zaprezentowali w konkursach sprawnościowych. 

Do udziału w konkursie uczniów przygotowała pani Maria Pluta. 
 

Joanna Lisiak kl. VI a 

 

 

Czy wiesz jakie lekarstwa i środki opatrunkowe powinny 

być w domowej apteczce? 

 

APTECZKA 

 
W domu mała jest szafeczka 

pełna leków – to apteczka. 

Są tu tabletki polopiryny, 

plaster, bandaż, witaminy, 

termometr i rolka ligniny, 

syrop od kaszlu, 

krople żołądkowe,   

maść na oparzenia 

i woda utleniona, 

potrzebna przy skaleczeniach. 

 

Anna Kosińska 
 

 

 
 

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE 
 

Pani Agata Rybarczyk poleca strony internetowe, na które 

warto zajrzeć, np. w czasie wakacji. 

  

www.wikipedia.pl 

www.encyklopedia.pwn.pl 

www.sport.onet.pl 

www.sciaga.pl 

www.miastodzieci.pl  
www.stronydladzieci.pl 

www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php 

www.dzieci.wp.pl 

www.smerfy.net 

http://www.wikipedia.pl/
http://www.encyklopedia.pwn.pl/
http://www.sport.onet.pl/
http://www.sciaga.pl/
http://www.miastodzieci.pl/
http://www.stronydladzieci.pl/
http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
http://www.dzieci.wp.pl/
http://www.smerfy.net/
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POMOC DZIECIOM  
W AFRYCE 

 
Marika Maślak: Dawidzie, byłeś  

w naszej szkole organizatorem akcji 

Pomoc Dzieciom w Afryce. Skąd wziął 

się pomysł na to przedsięwzięcie? 

Dawid Smoczyk: Pomysł zrodził się 

podczas rekolekcji szkolnych. Wtedy to 

mówiliśmy o misjonarzach z Afryki, o dzieciach mieszkających na tym 

kontynencie. Postanowiłem pójść z tym pomysłem do pani dyrektor Magdaleny 

Dyszkiewicz. Opowiedziałem o tym, że w szkole moglibyśmy zbierać przybory 

szkolne, które później zostałyby wysłane do Poznania, a stamtąd do Afryki. Pani 

dyrektor zgodziła się na przeprowadzenie zbiórki. 

Dorota Michalak: Kto mógł uczestniczyć w tej akcji? 

D.S.: Każdy mógł przynosić nowe przybory szkolne. Gromadziliśmy je  

w bibliotece. 

D.M.: Jak długo trwała akcja? 

D.S.: Akcja trwała od 12 do 30 marca 2010 roku. 

M.M.: Czy oprócz naszej szkoły w akcję włączyły się inne instytucje? 

D.S.: Ależ oczywiście. Przyłączyli się do nas: Zespół Szkół nr 1 w Kościanie, 

Liceum im. Oskara Kolberga w Kościanie, różne hurtownie kościańskie. Poza 

tym, ucieszył nas fakt, że dary na rzecz Afryki przekazał również Burmistrz 

Miasta Kościana.  

D.M.: Ile rzeczy zebrałeś podczas akcji? 

D.S.: To były dwa duże kartony. 

D.M.: Jak ta paczka znajdzie się w Afryce? 

D.S.: Przybory szkolne, które zebraliśmy będą posegregowane w Poznaniu.  

A później wysłane do Afryki drogą powietrzną. 

M.M.: A kto zawiózł paczkę do Poznania? 

D.S.: Do Poznania paczka dotarła dzięki panu 

Sławomirowi Matuszakowi. 

D.M.: Dziękujemy ci za udzielenie nam wywiadu. 

 

 

 
Wywiad przeprowadziły: 

Marika Maślak 

Dorota Michalak 

11 maja 2010 r. dwudziestu uczniów naszej szkoły 

uczestniczyło w spotkaniu z autorem książki Afryka 
Kazika. Łukasz Wierzbicki opowiadał nam o podróżach, 

które odbył Kazimierz Nowak. 

Poprosiliśmy go, aby 

napisał dla Was parę słów.  

Oto one. 

 

 
Michał Burdyka 

Tomasz Wieczorek 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 
 

 18 CZERWCA 2010  –  ZAKOŃCZENIE ROKU  
SZKOLNEGO III KLAS ZAWODOWYCH 

 25 CZERWCA 2010  –  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 OD 26 CZERWCA DO 31 SIERPNIA 2010  –  WAKACJE!!! 
 

UWAGA!   1 WRZEŚNIA 2010 O GODZ. 8.00  – 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 
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SPORT 
 

Pan Jerzy Gąsiorowski informuje Was o kolejnych 

sukcesach naszych szkolnych sportowców. 

 

 

ZAWODY REGIONALNE 

Leszno – Regionalne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce  

Kunc Aldona – I miejsce bieg 100 m 

Grześkowiak Norbert – I miejsce bieg 100 m 

Drzewiecki Dawid –  I miejsce bieg 800 m 

Lisiak Daniel – I miejsce skok w dal 

Bosy Daniel – I miejsce bieg 1500 m 

Ławecka Monika – I miejsce sztafeta 4x100 m 

Czechanowska Magdalena – I miejsce sztafeta 4x100 m 

 

ZAWODY WOJEWÓDZKIE 

Kościan – XII Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce Nożnej  

I miejsce (Majchrzak Patryk, Skrzypczyński Piotr, Strugarek Dawid, Wojtkowiak 

Paweł, Drzewiecki Dawid, Gierczyński Maciej, Lewandowski Jarosław) 

Czarnków – XII Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce Nożnej do lat 16-tu  

III miejsce (Drzewiecki Dawid, Lisiak Bartosz, Lisiak Daniel) 

 

MISTRZOSTWA POLSKI 

Płock – Halowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Chłopców do lat 16-tu  

II miejsce (Majchrzak Patryk, Gierczyński Maciej, Wojtkowiak Paweł, 

Drzewiecki Dawid) 

Słupsk – Halowe Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Kobiet 

V miejsce (Nowak Małgorzata, Gadomska Beata) 

Ostrzeszów – Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych 

V miejsce – Bosy Daniel, Kasztelan Robert 

IV miejsce – Drzewiecki Dawid, Lisiak Bartosz, Kunc Aldona, Jaworska Renata 

 

 
Informacje zebrali: 

Michał Burdyka 

Tomasz Wieczorek 

 

 

 

 

MATEMATYCZNE ZMAGANIA 
 

Wpisz wyniki działań do koła tak by cyfra jedności 

w każdym rozwiązaniu była jednocześnie cyfrą dziesiątek 

w następnym rozwiązaniu. 
 

 

 

 

Oprac. Monika Kunc 

 



♣ Rozwiąż krzyżówkę 
               

     1.          

  2.             

      3.         

 4.              

    5.           

       6.        

     7.          

    8.           

    9.         

               

1. Zajęcia w szkole. 

2. Mamry lub Śniardwy. 

3. Wakacyjna pora roku. 

4. Najwyższe góry świata. 

5. Pilnuje kąpiących się w morzu i jeziorze. 

6. Polskie morze. 

7. Kontynent, który przejechał Kazimierz Nowak. 

8. Zaczynają się po rozdaniu świadectw. 

9. Zbieramy je na plaży. 
 

 

Oprac. Zyta Poniży 

 
 

ZNAJDŹ 7 RÓŻNIC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oprac. M. Perekietka 

 

Redakcja informuje, że nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 3(10)/2009) otrzymuje Roksana Adamczak z klasy IV 

Upominek do odbioru w bibliotece szkolnej. 
 

Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

są ściągnięte z Internetu. 
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