
2 

GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W KOŚCIANIE 

NR 2(13)/2011 

 

 – NUMER OKOLICZNOŚCIOWY –  

 

 

WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PODOBNO SĄ LUDZIE, 

KTÓRZY NIE WIDZIELI 

KRASNOLUDKÓW. 

JESTEM PRZEKONANY,  

ŻE MAJĄ SŁABY WZROK.” 
Axel Munthe 

 
Dawid Smoczyk: 28 marca nasza szkoła 

otrzyma sztandar. Chcielibyśmy powspominać  

z paniami wielkie uroczystości, które miały 

miejsce w naszej szkole. 

Sylwia Maćkowiak: Zacznijmy może od 

nadania imienia naszej szkole. 

Elżbieta Kostyk: Zanim doszliśmy do całej uroczystości, to dzieci, młodzież  

i nauczyciele zbierali materiały dotyczące Marii Konopnickiej. Poza tym 

poznawali jej utwory. Byli na obozie wędrownym (Przeworsk-Żarnowiec-Solina-

Kielce), podczas którego zwiedzili muzeum Marii Konopnickiej w Zabrzu. Ten 

obóz prowadziła pani Emilia Stępczak, ówczesna dyrektor szkoły. Opiekunami 

byli również panowie Kaźmierczak i Urbański. Na lekcjach techniki (z panem 

Urbańskim) przygotowano tablicę, na której wypalone były daty powstania 

poszczególnych utworów Konopnickiej. To była piękna rzecz. Na ten dzień 

przygotowano również proporczyki i znaczki okolicznościowe. 17 marca 1979 r. 

odbyła się wielka uroczystość nadania szkole imienia. Na parterze wmurowano 

tablicę pamiątkową, która na początku była zasłonięta biało-czerwoną flagą. Pod 

tablicą stał wazon z biało-czerwonymi goździkami. 

Barbara Kunc: Trzeba też powiedzieć, że uroczystość odbyła się na korytarzu, 

ponieważ nie mieliśmy jeszcze wtedy sali gimnastycznej. 

E.K.: Na uroczystość przybyli wszyscy: dzieci, rodzice, władze państwowe  

i oświatowe, delegacje uczniowskie z innych szkół. Przy drzwiach pięknie ubrana 

młodzież witała gości. Tam też wręczano im proporczyki i znaczki 

okolicznościowe. Przy tablicy pamiątkowej stali harcerze (mieliśmy wówczas 

drużynę w szkole). Jej odsłonięcia dokonał kurator Edward Szymański. 

Uczniowie wystąpili z pięknym programem artystycznym. Był bardzo bogaty. 

Zaprezentowano wówczas dokonania kółka tanecznego, teatralnego i chóru 

szkolnego. Dziś to wszystko możemy obejrzeć w kronikach. Nadanie imienia to 

była długofalowa praca. Uczniowie  przygotowywali albumy, kąciki poświęcone 

Marii Konopnickiej. W sali nr 4 (tam, gdzie dziś jest pokój nauczycielski) była 

wystawa poświęcona pisarce. 
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S.M.: Kto przygotowywał 

uroczystość nadania imienia? 
B.K.: Uroczystość zaczęła 

przygotowywać pani Emilia 

Stępczak, a później przygotowania 

przejęła pani Elżbieta Kostyk. 

Chciałam jeszcze dodać, że na 

tablicę, która jest na parterze był 

konkurs. Projektanci przedstawiali 

swoje propozycje, a nauczyciele 

głosowali na najlepszy projekt. 

D.S.: A jak wyglądały inne 

imprezy w naszej szkole? 

Jolanta Frąszczak: Rocznice nadania imienia przebiegały bardzo różnie. 

Jednego roku była połączona z dniem kobiet. Prezentowano wtedy trzy sławne 

Polki. Uczniowie musieli odgadnąć kto to jest. Wśród nich była oczywiście Maria 

Konopnicka. A w 1984 r. (piąta rocznica nadania szkole imienia) uczniowie 

składali przysięgę: Obiecujemy w piątą rocznicę nadania szkole imienia Marii 

Konopnickiej wobec dyrekcji szkoły oraz wychowawców i kolegów, że swoim 

zachowaniem będziemy godnie reprezentować szkołę. Ważny jest również fakt, że 

szkół noszących imię Marii Konopnickiej było więcej. 19 października 1987 r. 

odbyła się u nas sztafeta pod hasłem Co słonko widziało. W spotkaniu brały 

udział placówki specjalne noszące imię Marii Konopnickiej. W 1989 r. była 

dziesiąta rocznica i wtedy miała miejsce wystawa Cztery pory roku w twórczości 

Konopnickiej. W maju 1989 r. Konopniczanie spotkali się w Jaworze. W tym 

samym roku zjazd przedstawicieli placówek kształcenia specjalnego im.  

M. Konopnickiej odbył się również w Głogowie. W 1990 r. na uroczystości 

odśpiewaliśmy po raz pierwszy Rotę (wówczas mogliśmy już ten utwór śpiewać). 

Podczas innych obchodów wystawialiśmy na scenie utwory pisarki, były 

konkursy recytatorskie, ortograficzne. Staraliśmy się urozmaicić te uroczystości. 

E.K.: Bardzo pomagały nam przeróżne zakłady, które działały w Kościanie: 

Zakłady Mięsne, Zakłady Budowlane, Miejski Zakład Komunalny. 

Przedsiębiorstwa te sponsorowały wiele rzeczy i imprez szkolnych. 

S.M.: Kto wpadł na pomysł, żeby Maria Konopnicka była patronką naszej 

szkoły? 

B.K.: Maria Konopnicka była jedną z wielu postaci podanych jako propozycja 

patrona. Poza nią byli jeszcze: Tuwim, Korczak, Porazińska. Jednak wybrano 

Konopnicką. To pisarka, która tworzyła dla dzieci. Ostateczna decyzja podjęta 

była na radzie pedagogicznej. 

D.S.: A czy uczniowie mieli jakiś wpływ na wybór patrona? 

 

B.K: Były rozmowy z rodzicami, a z uczniami debatowano o patronie w klasach. 

D.S.: W gabinecie pani dyrektor wisi portret Marii Konopnickiej. Skąd wziął się 

w naszej szkole i kto go namalował? 

B.K.: Kto go namalował, to nie wiem. Rzeczywiście zawsze wisiał w gabinecie 

dyrektora. Jednak, kiedy odbywały się ważne uroczystości zabierano go na 

korytarz, tam, gdzie miały miejsce. 

D.S.: Czy w naszej szkole uczniowie nosili tarcze? 

E.K.: Tak. Na niebieskim tle była biała piątka. Wówczas wszyscy uczniowie 

mieli obowiązek noszenia tarczy, nie tylko w naszej szkole. 

D.S.: Czy chciałyby panie wrócić do roku 1979? 

B.K.: O tak. Byłyśmy wtedy bardzo młode. [Śmieją się] 

B.K.: Nauczycieli było mało. W szkole pracowało nas czternaścioro. Panowała 

bardzo rodzinna atmosfera i to było piękne. Uczniowie też mieli lepiej. Nie było 

egzaminów, kompetencji. 

D.S.: Dziękujemy paniom serdecznie. 

J.F.: To my bardzo dziękujemy. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś pytania,  

to nie ma problemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad przeprowadzili: 

Sylwia Maćkowiak 

Dawid Smoczyk 

Zdjęcia: Michał Burdyka 
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TYGRYS – ZAJĄC – PIES 

 
Maria Konopnicka wg chińskiego horoskopu jest 

tygrysem. To czujne zwierzęta, zawsze gotowe, żeby 

przejść do czynu. Tygrysy żyją dla walki. Dowodem 

na to jest ryzykowna działalność pisarki. Od 1878 r. 

uczestniczyła ona w konspiracyjnych i jawnych akcjach 

społecznych: opieka nad więźniami politycznymi, działalność 

Czytelni dla Kobiet, Koła Oświaty Ludowej. Była 

współorganizatorką protestu opinii światowej przeciw pruskim 

represjom wobec dzieci polskich we Wrześni i ustawom 

wywłaszczeniowym oraz prześladowaniom unitów. Osoby spod 

znaku tygrysa są zdolne, szybko przyswajają nowe informacje  

i pojęcia. W swych działaniach są kreatywne. Nie zapominajmy  

o tym, że twórczość Konopnickiej jest różnorodna. Znamy ją przede 

wszystkim jako poetkę. Jednak spod jej pióra wyszły również: 

dramat „Z przeszłości” (1881 r.), utwór epicki pt. „Pan Balcer  

w Brazylii”, nowele (m.in. „Dym”, „Miłosierdzie gminy”). 

Większość tygrysów ma bardzo dobrą kondycję fizyczną i chętnie 

uprawia sport na świeżym powietrzu. Autorka „Pana Balcera” 

kochała górskie krajobrazy. Jej ulubionym zajęciem były górskie 

wędrówki. Odbyła wiele wypraw w Tatry i to na „szczyty po 

śniegach”. Ludzie-tygrysy są urodzonymi indywidualistami. Mają 

charyzmę i potrafią motywować innych. Często odnoszą sukcesy 

jako artyści. Tak też było z Konopnicką. Pisarka za swą twórczość 

otrzymała wiele nagród. Wśród nich najważniejszą był dworek  

w Żarnowcu (na 25-lecie pracy pisarskiej). A w miłości? Niestety, 

ludzie spod znaku tygrysa czują się samotni, często są niezrozumiali 

przez swoich partnerów. Autorka „Na jagody” bardzo wcześnie 

wyszła za mąż za Jarosława Konopnickiego. Małżeństwo było 

nieudane i zakończyło się rozwodem. Tygrysy to niespokojne 

osobowości. Chcą osiągać zwycięstwo po zwycięstwie. 

Niewątpliwie nasza patronka jest zwycięzcą i to w wielu  

 

dziedzinach. Zarówno w pracy literackiej, jak i na wszystkich 

innych płaszczyznach aktywności, nie została obojętna wobec 

żadnego z ważnych zagadnień społecznych i politycznych swej 

epoki. 

 
Wyobraźmy sobie teraz, że Maria Konopnicka 

staje się pracownikiem naszej szkoły. Zbadaliśmy, 

jakie relacje miałaby z dyrekcją. Otóż pani dyrektor 

Magdalena Dyszkiewicz jest wg horoskopu chińskiego 

psem. Okazuje się, że panie dogadywałyby się 

idealnie. W układzie tym dominowałby obustronny szacunek  

i wzajemne zrozumienie. 

 
Niestety Konopnicka nie miałaby łatwego 

życia z panią dyrektor Jolantą Frąszczak, która jest 

spod znaku zająca. A jak nie trudno się domyślić 

zając, to wieczny uciekinier, a tygrys myśliwy. 

Ciekawe, jak skończyłaby się ta gonitwa? 

 

Pocieszające jest natomiast dla nas wszystkich (uczniów, 

pracowników szkoły), że nasze panie dyrektor tworzą wg 

horoskopu chińskiego idealny układ. Te dwa zodiaki to 

przyjaciele. Każdy wnosi to, czego brakuje drugiemu. 
 

 

 

 

Opracowano na podstawie 

Horoskopu chińskiego przetłumaczonego  

przez Blankę Gołaszewską 

oraz książki pt. Maria Konopnicka  

Jana Baculewskiego 
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♣ Rozwiąż krzyżówkę 

 

1.  „Stefek Burczymucha”, „Zła zima” i „Muchy samochwały”. 

2. Miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Patrona. 

3. Pieśń patriotyczna napisana przez Marię Konopnicką. 

4. Imię patronki naszej szkoły. 

5. „Jak dobrze jest żyć” to .... naszej szkoły. 

6. Dla nich Maria Konopnicka napisała „O krasnoludkach  

i o sierotce Marysi”. 

7. Miasto, w którym urodziła się Maria Konopnicka. 

8. Kieruje działalnością szkoły. 

 

Oprac. Zyta Poniży 

 

 

 

 - jest to imię pochodzenia 

hebrajskiego, od słowa mariam 

(napawać radością) lub od egipskiego 

meri-jam (ukochana przez Boga). Imię 

otoczone szczególną czcią w świecie 

chrześcijańskim – imię matki Chrystusa. 

Maria posiada trudny charakter. Jest kobietą pracowitą. Jest 

bardzo pewna siebie i zdecydowana, uparcie dąży do celu. Nie znosi 

bylejakości i prowizorki. Do życiowych zadań podchodzi w sposób 

perfekcyjny i często innym ludziom stawia wysokie wymagania. Cechuje 

ją doskonałość, mistrzostwo i wszelkie osiągnięcia, daleko wykraczające 

poza to, co zwykłe i pospolite. Pociąga ją wszystko, co tajemnicze. To 

introwertyczka, która ma skłonność do zamykania się w sobie i nie 

zawsze ujawnia swe myśli i uczucia. Gdy się z czymś nie zgadza, bardzo 

ostro się przeciwstawia. Porażki sprawiają jej przykrość, ale nie 

powstrzymują od dalszego działania. 

Sławne kobiety o tym imieniu: 

 Maria Curie-Skłodowska – fizyczka i chemiczka, dwukrotnie 

wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, 

 Maria Dąbrowska, Maria Krüger, Maria Kuncewiczowa, Maria 

Rodziewiczówna, Maria Kownacka – pisarki, 

 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – poetka. 

 

 
Opracowano na podstawie 

książki pt. Twoje imię. Przewodnik 

onomastyczno – hagiograficzny 

Franciszka Sowy 
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