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WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WITAJCIE WŚRÓD NAS!  
 

30 września 2010 roku 

odbyło się pasowanie nowych 

uczniów. Do naszej szkoły 

przyszło ich 27. 

 

 

 

 

DLA KOGO KONOPY? 

 
W Dniu Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się 

uroczysta Gala Wręczenia Konopów. Prowadziły ją panie Kinga 

Biszof i Nadia Nowaczyk. Statuetki otrzymali: 

- Halina Wiznerowicz, 

- Katarzyna Kwiatkowska, 

- Eliza Kozłowska i Katarzyna Maciejczak, 

- Renata i Grzegorz Skrzypkowie, 

- Katarzyna Smoczyk, 

- Barbara Kunc, 

- Agata Żak, 

- Tomasz Jąder. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Michał Burdyka 

Bartosz Lisiak 

Tomasz Wieczorek 

Rys. Grzegorz Kuźdowicz kl. I pp 
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30 września 2010 roku w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 

odbyło się spotkanie z Łukaszem Wierzbickim – autorem książek „Dziadek  

i niedźwiadek” i „Afryka Kazika”. 

Nasz reporter przeprowadził z nim wywiad. 

 

 

ŻEBY NA ŚWIECIE NIE BYŁO 
WOJEN, TERRORYZMU, 
ŻEBY LUDZIE SIĘ SZANOWALI… 

 
Dawid Smoczyk: Czy mógłby pan powiedzieć nam, skąd wziął się 

pomysł na napisanie Afryki Kazika? 

Łukasz Wierzbicki: Kiedy przygotowałem książkę dla dorosłych  

o podróży Kazimierza Nowaka do Afryki, pomyślałem sobie, że jest to 

doskonały temat na bajkę dla dzieci. Najmłodsi lubią zwierzęta, a przecież 

w Afryce jest dużo fantastycznych zwierząt. Poza tym chciałem dać 

dzieciom wskazówkę, jak można podróżować bez pieniędzy, bez sprzętu. 

Chciałem, żeby wiedziały, że można rowerem przejechać świat i doznać 

takich wspaniałych przygód jak Kazimierz Nowak. 

D.S.: Czy to prawda, że przemierzył pan ten sam szlak, którym 

podróżował Kazimierz Nowak? 

Ł.W.: Nie do końca ten sam. Poznałem historię tego podróżnika. Od razu 

spakowałem się i pojechałem do Afryki. To było 10 lat temu. 

Odwiedziłem te same miejsca, w których on był. Podróżowałem po tym 

kontynencie jednak trochę inaczej, nie rowerem, ale samochodem, konno, 

balonem i łodzią. Gdy będę miał więcej czasu, to może uda mi się wziąć 

udział w ekspedycji śladem Kazika. 

D.S.: Książka Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd napisana jest z myślą  

o dorosłych czytelnikach. Czy mógłby pan nam zdradzić dlaczego? 

Ł.W.: To listy Kazimierza Nowaka pisane do gazet, które czytali dorośli. 

Nie ma tam kolorowych, wesołych przygód, które mogłyby zainteresować 

dzieci. Podróżnik nie pisał z myślą o nich. 

D.S.: Czy mógłby pan nam zdradzić, jakie były losy tytułowego bohatera 

książki Dziadek i niedźwiadek? 

Ł.W: Nie chciałbym mówić za dużo, ponieważ książka znajduje się  

w bibliotece. Jest to opowieść o absolutnie niesamowitym niedźwiedziu. 

Zakochałem się w nim. Każdy, kto go pozna, polubi go. Jest to dowcipny  

i serdeczny niedźwiedź, który 

uwielbia bawić się, tańczyć, jeść  

i kąpać się. Dziadek i niedźwiadek to 

książka o przyjaźni żołnierzy ze 

zwierzątkiem. 

D.S: Czy to prawda, że pomysł na 

napisanie tej książki podsunęła panu 

sąsiadka, do której poszedł pan na 

kawę? 

Ł.W: Tak, rzeczywiście tak było. Siedziałem sobie, przygryzałem 

herbatnika i popijałem kawką, a pani Ania (moja sąsiadka) powiedziała, 

że słyszała w radiu historię o niedźwiedziu, który służył w armii. Od razu 

przystąpiłem do wyszukiwania artykułów i zdjęć o tym niezwykłym 

zwierzęciu. Historia potwierdziła się. 

D.S.: Jak odnalazł pan w sobie talent pisarski? 

Ł.W: Nie wiem, czy mam talent pisarski. Wiem, że kiedy byłem 

dzieckiem, to tworzyłem dziwne historyjki. Walczyły w nich smoki, 

dinozaury i ufoludki. Podpisywałem je swoim imieniem i nazwiskiem. 

Opowiadania te poprawiała moja babcia. Była moim pierwszym 

korektorem. A potem zapomniałem o tej pasji. Poszedłem do liceum, na 

studia, do pracy. Po wielu latach powstał pomysł na napisanie książki 

Afryka Kazika i nie wiedziałem, kto mógłby to zrobić. Wtedy 

pomyślałem… Zmierzę się z tym. Sam ją napiszę. Jednak nie miałem 

jeszcze doświadczenia i nie wiedziałem, czy dam sobie radę. 

D.S.: Dlaczego pisze pan książki dla dzieci? Dlaczego nie są to horrory, 

thrillery, czy też romanse? 

Ł.W.: Bo dzieci są najważniejsze i one będą kiedyś dorosłe. To dzieciom 

trzeba opowiadać tego typu historie, o tym, jak podróżować, o tym, żeby 

przyjaźnić się ze zwierzętami, o tym, jak traktować innych ludzi. Za 

moment to dzieci będą tworzyć świat. Dlatego staram się przekazać te 

historie właśnie im. Dorośli mają już swoje książki. Wiedzą, czego mogą 

się w nich spodziewać. Może, jak moi czytelnicy dorosną, to stworzę dla 

nich książkę. Bardzo trudno pisze się książki dla dzieci. To nie jest wcale 

takie łatwe, bo dziecko musi otrzymać ciekawą opowieść. Jeżeli nie 

będzie interesująca, to nie będzie jej czytać. Dziecko jest bardzo surowym 

i szczerym czytelnikiem. Dorosłego można czasem nabrać, dziecka nigdy. 

[śmieje się] 

D.S.: W jaki sposób pisze pan książki: ręcznie, czy komputerowo? 
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Ł.W.: Ręcznie. Może dlatego, że kiedy uczyłem się pisać nie było jeszcze 

komputerów. Oczywiście potem przepisuję tekst komputerowo. Jednak 

poprawki też nanoszę na wydruk. 

D.S.: Co pan lubi robić oprócz pisania książek? 

Ł.W.: Bardzo wiele rzeczy. Uwielbiam słuchać muzyki. Ona towarzyszy 

mi przez cały dzień. Lubię jeździć na koncerty. Kocham podróżować, 

lubię jeździć konno, lubię czytać książki. Jednak mam zbyt mało czasu na 

moje zainteresowania. 

D.S.: Czy boi się pan owadów? 

Ł.W.: Nie. Nie miałem nigdy z nimi problemu. Co prawda, latem 

rozkładam przy łóżku siatkę na komary, ale to wszystko. 

D.S.: Czy posiada pan jakieś zwierzę? 

Ł.W.: Kota. Wabi się Blanka. Ma dziewięć lat i jest łaciata. Chociaż nie 

wiem, czy to nie jest skrzyżowanie kota z małpą. Musicie wiedzieć, że 

Blanka uwielbia skakać po drzewach. Poza tym moi rodzice mają konie. 

Mamy również jeża, który mieszka od trzech lat w naszym ogrodzie. On 

wabi się Nikodem. 

D.S.: A jakie jest pana największe marzenie? 

Ł.W.: Żeby na świecie nie było wojen, terroryzmu, żeby ludzie się 

szanowali. Chciałbym, żeby na świecie było dobrze, żeby w Afryce 

kilkuletnie dzieci nie musiały pracować. A tak w ogóle, to człowiek ma 

wiele marzeń. A z takich osobistych rzeczy, to chciałbym, żeby na wiosnę 

ukazała się moja trzecia książka. 

 

 

 
Wywiad przeprowadził: 

Dawid Smoczyk 

Zdjęcia: Michał Burdyka 

Tomasz Wieczorek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z NICH MOŻEMY BYĆ DUMNI 

 
17 listopada 2010 r. odbył się po raz 

piąty w naszej szkole Dzień Polski pod hasłem 

Sławni i znani Polacy. Przedstawialiśmy portrety sławnych 

Polaków i braliśmy udział w wielu konkursach i zabawach. 

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat naszych rodaków. 

Bardzo nam się podobało. Z niecierpliwością czekamy na 

kolejny Dzień Polski. 

 
Klasa III a „u” gim. 

Opiekun: Monika Włodarczak 

 

 

 

CHOPIN NA PLAKAT MARSZ! 
 
  Rok 2010 był Rokiem Fryderyka Chopina. Biblioteka szkolna w celu 

przybliżenia sylwetki kompozytora zorganizowała cykl zajęć jemu 

poświęconych. 

  Pani Jolanta Pawłowska przedstawiła uczniom klas zawodowych 

prezentację multimedialną ukazującą życie i twórczość F. Chopina. Poza tym 

bibliotekarka ogłosiła konkurs, który składał się z dwóch etapów. W pierwszym 

wzięli udział wszyscy uczniowie I i II klas zawodowych. Każdy z nas 

rozwiązywał test pt. Co wiem o Fryderyku Chopinie? Do drugiego etapu 

zakwalifikowało się 6 osób. W tej części konkursu należało wykonać plakat 

promujący Rok Chopinowski. I miejsce zdobyła Sandra Świniarska, II – Renata 

Jaworska, a III – Miłosz Majchrzak. Komisja wyróżniła też pracę Patrycji 

Walenciak. 

 

 
Sandra Świniarska 

Miłosz Majchrzak 
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URODZINY 

KSIĄŻKOWEGO MISIA 

 

 W dniach 23 i 25 

listopada 2010 roku uczniowie 

klas I-VI „u” uczestniczyli  

w Urodzinach książkowego misia 

zorganizowanych w ramach akcji 

Cała Polska czyta dzieciom. 

 Pierwszego dnia zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej. 

Każda klasa otrzymała książkę o misiu, a jej zadanie polegało na 

pomalowaniu postaci misiów. W ten sposób powstały piękne plakaty  

z misiami: Uszatkiem, Paddingtonem, Baloo, Puchatkiem i Gumisiem. 

Następnie każda z grup otrzymała słownictwo do wybranej książki  

i musiała wykonać misiową wystawkę w swojej sali. Na zakończenie była 

zabawa przy piosence Stary niedźwiedź mocno śpi. 

 Drugiego dnia wszyscy spotkali się w szkolnej bibliotece. Dzieci 

poznały najpopularniejsze książkowe misie dzięki ciekawej prezentacji 

multimedialnej przygotowanej przez panią bibliotekarkę. Później 

obejrzały bajki: o misiu Coralgolu i Kubusiu Puchatku. Mogły też 

podziwiać wystawkę pt. Misiowa biblioteczka, a pluszowe misie siedziały 

między książkami. Dopełnieniem spotkania było słodkie co nieco, czyli 

wspaniały tort przygotowany przez klasę VI „u”. 

 Tegoroczne obchody święta książkowego misia przygotowały 

panie Ewa Czuba i Jolanta Pawłowska. 

 

 

 

 
Michał Burdyka 

Tomasz Wieczorek 

 

 

 

 

 

 

TEJ SZKOŁY NIE 
ZAMIENIŁABYM NA INNĄ!   
 

Dawid Smoczyk: Skąd wziął się pani pomysł 

na nauczanie geografii? 

Halina Wiznerowicz: Moim ulubionym przedmiotem  

w szkole podstawowej była geografia. Lubię czytać książki 

geograficzno-przyrodnicze. 

D.S.: Ile lat uczy pani w naszej szkole? 

H.W.: W tym roku mija 20 lat od kiedy to rozpoczęłam pracę w naszej 

szkole. Bardzo ją lubię. Nie wpadł mi nigdy do głowy pomysł zmiany 

pracy. 

D.S.: Jakie zna pani języki obce? 

H.W.: Kiedyś dość dobrze posługiwałam się językiem niemieckim  

i rosyjskim. Niestety przez ponad 30 lat nie miałem styczności z tymi 

językami, więc obecnie ich znajomość jest na słabym poziomie. 

D.S.: Czy nie myślała pani żeby nauczać tych języków? 

H.W.: Nie mogłabym uczyć żadnego języka obcego, bo nie mam do tego 

przygotowania. 

D.S.: Dlaczego wybrała pani nauczanie w ZSS im. Marii Konopnickiej  

w Kościanie? 

H.W.: W naszej szkole zaczęłam pracę dlatego, że w żadnej innej 

kościańskiej szkole nie było etatu dla nauczyciela geografii. Dzisiaj, 

naszej szkoły nie zamieniłabym na inną. 

D.S.: Gdzie pani studiowała? 

H.W.: Ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz 

podyplomowe studia pedagogiczne również w Poznaniu i Lesznie. 

D.S.: Z kim najlepiej się pani dogaduje z grona pedagogicznego? 

H.W.: Lubię moje wszystkie koleżanki i kolegów i myślę, że  

z wzajemnością. 

D.S.: Która klasa uczy się najlepiej geografii? 

H.W.: Najlepsze wyniki z geografii osiągają klasy II a i III gimnazjum. 

D.S.: Od kiedy pani uczy wychowania do życia w rodzinie? 

H.W.: Wychowania do życia w rodzinie uczę od 2000 r., ale już 10 lat 
wcześniej uczyłam w klasach zawodowych przedmiotu o podobnej 

nazwie – przygotowanie do życia w rodzinie. 

D.S.: Co zmieniła by pani w naszej szkole? 
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H.W.: Bardzo chciałabym, aby niektórzy uczniowie byli bardziej 

tolerancyjni w stosunku do kolegów i koleżanek. 

D.S.: Czy chciałaby pani, aby w każdej z klas były kamery? 

H.W.: Kamery w każdej klasie? Myślę, że nie przeszkadzałoby mi to. 

D.S.: Wiemy, że w przeszłości chciała pani zostać pisarką. Może 

napisałaby pani jakieś opowiadanie do gazetki szkolnej. Opublikujemy je. 

H.W.: W wieku szkolnym chciałam być pisarką, ale życie zweryfikowało 

moje marzenia. Odkryłam, że nie wystarczają tylko chęci, trzeba mieć też 

talent, a moje uzdolnienia bardziej oscylują wokół przedmiotów ścisłych. 

D.S.: Jakie miejsca pani zwiedziła? 

H.W.: Zwiedziłam wiele miejsc w Polsce. W naszym kraju czekają 

jeszcze na mnie tylko Bieszczady. Poza tym poznałam dużą część Europy. 

Najbardziej urzekła mnie Holandia z morzem tulipanów, wiatrakami, 

kanałami i kolorowymi małymi domkami. 

D.S.: Jakie jest pani wymarzone miejsce? 

H.W.: Chciałabym zwiedzić kiedyś Brazylię. Kraj ten kojarzy mi się od 

dzieciństwa z egzotyką. Kiedy byłam dzieckiem moja babcia z podróży 

po Brazylii przywiozła mi wiele wspaniałych przedmiotów, m. in. 

ogromną muszlę z Oceanu Atlantyckiego. Mam ją do dzisiaj. 

D.S.: Jakie jest pani największe marzenie? 

H.W.: Są bardzo osobiste więc nie chcę o nich mówić. 

D.S.: Czy chciałaby pani kogoś pozdrowić? 

H.W.: Z wielką przyjemnością pozdrawiam wszystkich uczniów. 

 

 

 
Wywiad przeprowadził: 

Dawid Smoczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z PANIĄ MARIOLĄ PO 
POWIECIE KOŚCIAŃSKIM 

 

Dnia 11 września 2010 r. 

grupa uczniów z naszej szkoły pod 

opieką pań Marii Pluty i Agaty 

Rybarczyk wzięła udział w XXXIII 

Rajdzie Kolarskim im. Dezyderego Chłapowskiego do Turwi. 

Przejechaliśmy trasę: Lubosz Nowy, Lubosz Stary, Spytkówki, 

Gołębin Stary, Turew, Wyskoć, Darnowo, Racot. Na mecie w rajdu 

wzięliśmy udział w konkursach. Oto nasze sukcesy: 

- konkurs krajoznawczy – 1 miejsce Marta Sikora, 

- konkurs przenoszenia ciężarów – 1 miejsce Paweł Wojtkowiak,  

2 miejsce Dawid Smoczyk, 

- konkurs rzutu lotką do celu – 3 miejsce Damian Mostowski. 

W czasie rajdu poznaliśmy zabytki: kościół w Gołębinie Starym, 

pałac i park w Turwi, pałac i kościół w Racocie. Zapoznaliśmy się  

z życiem i działalnością Dezydergo Chłapowskiego, patrioty i wielkiego 

reformatora rolnictwa. 

Z rajdu jesteśmy bardzo zadowoleni. Poznaliśmy piękno ziemi 

kościańskiej i parku krajobrazowego im. gen. Dezyderego 

Chłapowskiego. 
 

Marta Sikora 

 

 

 

 

 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 
 

 31 STYCZNIA – 13 LUTEGO 2011 –  FERIE ZIMOWE!!! 

 8 MARCA 2011 – IV KONKURS TAŃCA O ZŁOTĄ NUTKĘ 

 25 MARCA 2011 – DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 

 12-14 KWIETNIA 2011 – EGZAMINY GIMNAZJALNE 
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W KRAINIE GŁOSKOLANDII 

 
 Dnia 15.12.2010 r. uczestniczyłam 

w I Konkursie Logopedycznym W Krainie 

Głoskolandii, który organizowały panie 

Karolina Mikołajczyk i Katarzyna Flak. 

 Konkurs składał się z części 

plastycznej i recytatorskiej. Na ścianach 

wisiały piękne, kolorowe plakaty, które wykonały dzieci naszej szkoły. Każdy 

plakat był ilustracją wiersza z trudną głoską. W części plastycznej pierwsze 

miejsce zajęły klasy: kl. IV „u”, VI „u” oraz II a „u” g. W części recytatorskiej 

dzieci wygłaszały wybrany wiersz. Pierwsze miejsce zdobyła klasa VI u, która 

oprócz sprawnej recytacji wyróżniła się dużą pomysłowością w przedstawieniu 

trudnego wiersza. 

 Każdy z laureatów dostał słodką nagrodę. Wszystkie dzieci świetnie się 

bawiły. 
 

Patrycja Wróblewka kl. III c „u” gim. 

 

 

CO MA WSPÓLNEGO HIP-HOP 

Z BOŻYM NARODZENIEM? 
 

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się  

w naszej szkole Jasełka. 

 W sali panował tajemniczy półmrok i nagle na scenie pojawiły się 

diabły. Zaczęły tańczyć w rytm hip-hopu. Później rozmawiały ze sobą. Na 

szczęście szybko przybyły anioły, które oznajmiły nam wesołą nowinę.  

I wtedy to, przybyła Święta Rodzina. Wszystkie występy nagrodzono 

gromkimi brawami. 

Tegoroczne Jasełka 

przygotowały panie: Arletta 

Głowacka, Anna Samol, 

Agnieszka Matuszak, Agata 

Szumnarska. 

 
Marlena Kaczór 

ZNAJDŹ 7 RÓŻNIC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. M. Perekietka 
 

 

Redakcja informuje, że nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 1(11)/2010) otrzymuje Agnieszka Wysocka z klasy V. 

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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CZY WIESZ CO JESZ? 
 

Nasza szkoła bierze 

udział w programie edukacyjnym 

Jedz smacznie i zdrowo. Jego 

organizatorem jest Federacja 

Polskich Banków Żywności oraz 

marka WINIARY. Program jest 

skierowany do gimnazjalistów. 

Jego celem jest przypomnienie 

młodzieży zasad prawidłowego i smacznego odżywiania, 

zachęcenie do samodzielnego przygotowania posiłków oraz 

wpajanie zasad pozwalających ograniczyć marnowanie żywności. 

Nauczyciele mogą na lekcjach wychowawczych przeprowadzić 

zajęcia według gotowych scenariuszy. Pomogą im w tym nadesłane 

plakaty edukacyjne. 

W naszej szkole w ramach tego programu wszyscy 

uczniowie gimnazjum obejrzeli prezentację multimedialną 10 zasad 

racjonalnego odżywiania. Zasady były również umieszczone na 

gazetce ściennej, dzięki czemu zapoznać się z nimi mogli pozostali 

uczniowie szkoły. 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na 

stronie www.jedzsmacznieizdrowo.pl. 

 

 

 
Informacje zebrali: 

Michał Burdyka 

Tomasz Wieczorek 

 

 

 

 

♣ Rozwiąż krzyżówkę 

 

1. Jeden z posiłków spożywanych w ciągu dnia. 

2. Pij je codziennie, aby mieć zdrowe zęby i kości. 

3. Stosuje się ją, aby schudnąć lub w przypadku problemów 

zdrowotnych. 

4. Powodują otyłość i niszczą zęby. 

5. Narząd, który jest zmysłem smaku. Pomaga on przy żuciu  

i przełykaniu pokarmu. 

6. Napój, który gasi pragnienie i nie dostarcza kalorii. 

7. Układ, który służy do pobierania pokarmu i jego dalszych przemian. 

8. Składnik znajdujący się w mięsie, rybach i jajach. 

9. Jabłka, gruszki, banany. 

10. Znajduje się w produktach zbożowych, usprawnia pracę przewodu 

pokarmowego. 

 
Oprac. Zyta Poniży 
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Imię _______________________ 

Nazwisko __________________ 

Klasa ______________________ 
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WKŁADKA 
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