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WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  
 

 

Były takie czasy, że dzieci 

uczyły się w ratuszu… 

 
 

Redakcja gazetki Wszystko 

o wszystkim została zaproszona 

przez panią dyrektor Mirosławę 

Szymanowską na wyjątkowe 

spotkanie. 29 marca spędziliśmy 

podwieczorek w gronie emerytowanych nauczycieli naszej szkoły. 

Mieliśmy przygotowane pytania, które chcieliśmy zadać naszym 

gościom. Jednak nie było to konieczne. Rozmowa z nimi potoczyła się 

sama. A my dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy dotyczących 

przeszłości naszej szkoły. 

Pan Bogusław Kaźmierczak, który uczył wychowania fizycznego 

opowiedział nam o zajęciach sportowych w naszej szkole. Okazało się, że 

również kilkadziesiąt lat temu odbywały się SKS-y. Szkoła nie posiadała 

wówczas sali gimnastycznej, dzieci ćwiczyły w wynajętych salach. Pan 

Bogusław powiedział, że przy szkole było najlepsze lodowisko w mieście. 

Było ono wspaniale oświetlone, a jeżdżącym przygrywała muzyka. 

Młodzież, tak jak dziś, brała udział w różnych wycieczkach. Pani Janina 

Krawczyk wspominała biwaki na Dębcu, które odbywały się zawsze na 

koniec roku szkolnego. 

Okazało się również, że nauczyciele musieli pracować w znacznie 

większych klasach niż obecnie. Pani Krystyna Nastawna wspomniała, że 

uczyła w klasie życia, która liczyła wówczas 19 osób. Poza tym pani 

Mirosława Szyguła przypomniała, że dawniej w tych oddziałach nie było 

pomocy. Nauczyciel pracował z dziećmi sam. Praca ta była więc bardzo 

trudna. 

Ucieszyła nas również obecność pani Ireny Waligóry. Tę panią 

znamy wszyscy. Jednak nie wszyscy wiedzieliśmy, że pani Irena oprócz 

nauczyciela pracy techniki w swojej karierze była również bibliotekarką. 

Pani Krawczyk przypomniała remont szkoły, który odbywał się  

w 1976 roku. Wtedy zajęcia nie mogły odbywać się w naszej szkole. 

Lekcje przeprowadzano w Sierakowie i Czarkowie. Zdarzało się również, 

że zajęcia odbywały się w ratuszu i na Wałach Żegockiego. Trwało to rok. 

 rys. K .Górczak 
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Dopiero wtedy, po remoncie, pojawiły się toalety w szkole. Wcześniej 

były tylko toalety na dworze, tzw. wychodki. 

Pani Zofia Kaźmierczak uczyła w naszej szkole języka polskiego  

i prowadziła klasy życia. Z łezką w oku wspomina, że jeszcze dzisiaj 

otrzymała kartkę z życzeniami od swojej uczennicy. Pani Kaźmierczak 

opowiedziała nam również, jak doszło do tego, że nasza szkoła nosi imię 

Marii Konopnickiej. Języka polskiego uczyła również pani Maria Jurga, 

która wcześniej pracowała w szkołach masowych. Pani Maria 

wspominała, że w żadnej ze szkół praca nie sprawiała jej tyle satysfakcji, 

co w naszej. 

Zapytaliśmy, czy nasi goście chcieliby, chociaż na jeden dzień 

wrócić do szkoły jako nauczyciele. Odpowiedzi były różne. Pani 

Nastawna chciałaby wrócić, choćby zaraz, pan Kaźmierczak nie ma na to 

ochoty, natomiast pani Zofia chciałaby wrócić na jeden dzień. 

Nasi goście podziwiali warunki, w jakich teraz się uczymy. 

Wszyscy byli zgodni, nasza szkoła jest piękna i dlatego powinniśmy 

szanować to, co mamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na podwieczorku byli: Bogusław Kaźmierczak, Maria Jurga, Mirosława Szymanowska, 
Zofia Kaźmierczak, Janina Krawczyk, Mirosława Szyguła, Krystyna Nastawna, Irena Waligóra 

 

Michał Gorący 

Monika Ławecka 

Arkadiusz Ruskowiak 

Opiekun: Anna Hordecka 

TAŃCZĄCE ANIOŁKI 
 

Od niedawna w naszej szkole mamy anioły. Co ciekawe 

anioły te potrafią tańczyć! 

To nowy zespół taneczny, który nazywa się Aniołki 

Charliego. Grupa to osiem roztańczonych dziewcząt: Agata Bożek, 

Daria Górczak, Anna Kokocińska, Marika Maślak, Paulina 

Marcinkowska, Dorota Michalak, Joanna Przybylak, Anna 

Sołtysiak. Póki co zespół wystąpił na przeglądzie w Lesznie. Grupa 

zaprezentowała tam Czerwonego Kapturka. Aniołki Charliego 

ćwiczą również salsę. 

Wiadomość z ostatniej chwili! 

Aniołki Charliego zajęły III miejsce w II Wielkopolskim 

Konkursie Zespołów Tanecznych w Poznaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daria Górczak 

Joanna Przybylak 

Opiekun: Katarzyna Smoczyk 
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„O PANIE TO TY NA MNIE SPOJRZAŁEŚ…” 
 

2 kwietnia 2007 roku minęły dwa lata od śmierci Jana  

Pawła II. Na pamiątkę tego wydarzenia chcieliśmy przypomnieć 

postać papieża Polaka i „ogrom dobroci płynącej z jego nauk”. 

W tym dniu odbył się w naszej szkole uroczysty apel 

wzbogacony wzruszającą prezentacją multimedialną. Wiersze 

recytowali uczniowie z klas I-IV: Anna Kosmalska, Elwira 

Kozłowska i Michał Pojasek, a także z klasy III b gimnazjum: 

Monika Ławecka, Arkadiusz Ruskowiak i Krzysztof Sobkowiak.  

Z kolei uczennice klasy III a gimnazjum: Daria Górczak i Joanna 

Przybylak zaśpiewały piosenki, w tym ulubioną przez Ojca 

Świętego Barkę. Do śpiewu włączyli się wszyscy uczestnicy apelu, 

a niejednemu spłynęła łza po policzku. 

Apelowi towarzyszyła wystawa książek i innych publikacji 

o Janie Pawle II. 

Pomysłodawczynią tych obchodów była pani Agata 

Rybarczyk. Do pomocy włączyli się też inni nauczyciele: Anna 

Samol, Ewa Łaszczyńska, Agnieszka Matuszak, Jolanta 

Pawłowska, Tomasz Jąder, Szymon Skotarek. 

 
 

Monika Ławecka 

Krzysztof Sobkowiak 

Opiekun: Anna Samol 

„WIO  KONIKU…” 
 

 
„Wio koniku, a jak się postarasz 
  na kolację zajedziemy akurat, 
  Koniom owsa nasypiemy zaraz, 
  a ja z panną smaczną zupkę będę jadł…” 

 

 

Powyższe słowa znanej piosenki towarzyszyły nam  

w drodze wycieczki, na którą udaliśmy się 30 kwietnia 2007 roku. 

Tym razem odwiedziliśmy naszego klasowego kolegę Norberta 

Szklarskiego, który zaprosił nas na przejażdżki konne. Bryczką 

zaprzężoną w dwa kucyki powoził wuja Norberta – pan Ireneusz 

Szczerbal. Radości i okrzyków nie było końca! Po przejażdżkach 

zwiedziliśmy gospodarstwo pana Szczerbala; obejrzeliśmy konie,  

a niektórzy z nas po raz pierwszy widzieli nutrie. Zjedliśmy 

również pyszny poczęstunek, po którym zadowoleni i pełni wrażeń 

wróciliśmy do szkoły. 

W czasie wycieczki opiekę nad nami sprawowały  

p. Karolina Mikołajczyk i p. Anna Szymanowska. 

 

 

Katarzyna Gryś 

Sebastian Maślak 

Opiekun: Karolina Mikołajczyk 
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DZIEŃ MATKI 

W ZESPOŁACH 

EDUKACYJNO – 

TERAPEUTYCZNYCH 

 
Dnia 22 maja 2007 roku  

w naszej szkole odbyła się 

biesiada dla mam z okazji nadchodzącego święta – Dnia Matki. 

Uroczystość rozpoczęła się od występów dzieci z różnych 

klas, które recytowały wiersze i tańczyły. Następnie wszystkie 

mamy śpiewały piosenki przy akompaniamencie pana Szymona,  

a my klaskaliśmy i śpiewaliśmy razem z nimi. Na zakończenie 

podaliśmy kawę i ciasto, które sami piekliśmy specjalnie na tą 

okazję. Serniki, babki i murzynki bardzo smakowały naszym 

mamom, ucieszyły się też z prezentu, który im wręczyliśmy – 

naszego zdjęcia w ramce. 
Wszystkie zgromadzone mamy bardzo dziękowały za 

biesiadę, było widać, że są bardzo wzruszone, a ich oczy 

wypełnione były łzami szczęścia. Mam nadzieję, że za rok 

spotkamy się na podobnej biesiadzie i że mamy wszystkich dzieci 

będą mogły na nią przyjść, także moja. 

 

 

 

 

Milena Janasik 

Opiekun: M. Włodarczak 

 

 

 

 

 

SZKOLNE OBCHODY DNIA ZIEMI 
 

Światowy Dzień Ziemi po raz pierwszy obchodzono 22 kwietnia  

1970 r. w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób ludzie chcieli wyrazić protest 

przeciwko dalszemu niszczeniu środowiska naturalnego. 

W Polsce Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. 

Tegorocznemu świętu przyświeca hasło Ziemia odzyskana. Spośród 

wielu ważnych problemów dotyczących ochrony środowiska wybrano ten, który 

trapi wielu Polaków, a mianowicie problem odpadów czyli śmieci. 

W naszej szkole obchodom Dnia Ziemi towarzyszyło wiele imprez: 

18.04.2007 – 27.04.2007 – wystawa prac uczniów Nie każdy śmieć to śmieć. 

Dowiedzieliśmy się co można wrzucać do 

pojemników oznaczonych różnymi kolorami oraz 

czego nie można. Uczniowie zaprezentowali 

prace wykonane z różnych odpadów. 

23.04.2007 – uroczysty apel z okazji Światowego 

Dnia Ziemi. Uczniowie zaprezentowali montaż 

słowno-multimedialny ukazujący piękno Ziemi. 

23.04.2007 – wystawa książek i albumów  

o tematyce przyrodniczej. 

26.04.2007 – konkurs plastyczny, w którym 

wzięli liczny udział uczniowie gimnazjum, na 

temat Zanieczyszczenia powietrza. 

27.04.2007 – konkurs recytatorski prozy i poezji Zielono mi pod patronatem 

świętego Franciszka poruszający tematykę budzącej się do życia przyrody na 

wiosnę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0pracowała klasa III b gimnazjum wraz z panią A. Głowacką 
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BEZPIECZNE WAKACJE 
 

Monika Ławecka: Zbliżają się wakacje. Czy mogłaby pani podać 

kilka wakacyjnych wskazówek dla uczniów? 

Pani Dorota Wdowicka – pielęgniarka: Z przyjemnością. 

Oto one: 

1. Pamiętaj! Zdrowie – dla każdego człowieka rzecz 

najważniejsza. 

2. Bezpiecznie wypoczywaj: uważaj na nieznanych 

kąpieliskach, nie skacz na „główkę” – może się to skończyć 

kalectwem lub śmiercią. 

3. Bezpiecznie używaj narzędzi w gospodarstwie domowym. 

4. Pamiętaj! Na drogach są również inni użytkownicy, poruszaj 

się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

5. Baw się bezpiecznie. 

6. Uważaj na kontakty ze zwierzętami – pamiętaj  

o wściekliźnie. 

7. Nie pij alkoholu, nie pal, nie bierz 

narkotyków (to już nie jest modne). 

8. Opalaj się rozsądnie – noś czapkę  

z daszkiem oraz okulary 

przeciwsłoneczne, używaj kremów  

z filtrem. 

9. Grzybobranie może być miłą formą 

wypoczynek – zbieraj i jedz grzyby, 

które znasz (najlepiej z osobą 

dorosłą). 

M.Ł.: Dziękuję za rozmowę. 

D.W.: Ja również dziękuję.  

Do zobaczenia we wrześniu. Miłych wakacji! 

 

Z pielęgniarką Dorotą Wdowicką 

rozmawiała Monika Ławecka 

 

PYTANIE DO PANI DYREKTOR 

Tym razem zapytaliśmy panią dyrektor: 

CZY W NASZEJ SZKOLE BĘDĄ MUNDURKI? 
Pani dyrektor powiedziała nam, że to czy mundurki pojawią 

się w naszej szkole zależy od rodziców, którzy muszą wyrazić na to 

zgodę. Już wkrótce odbędzie się z nimi zebranie, na którym 

zapadnie decyzja, czy od przyszłego roku będziemy nosić 

mundurki. 

Czekajcie więc na dalsze wiadomości! 

 
Monika Ławecka 

 

 

 

MISTRZ ORTOGRAFII 
Dnia  10 maja 2007 roku uczniowie 

naszej szkoły zmierzyli się z ortografią. 

Pojedynek z „ó”, „rz”, „h” wygrali: 

Paulina Marcinkowska (I), 

Joanna Przybylak (II), Michał Gorący (II) 

Monika Bajsztok (III). 

 
Anna Hordecka 

 

 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 

 15 CZERWCA 2007  – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
KLAS III ZAWODOWYCH 

 22 CZERWCA 2007  –  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
POZOSTAŁYCH  KLAS 

 OD 23 CZERWCA DO 31 WRZEŚNIA 2007  – WAKACJE!!! 
 

UWAGA!  3 WRZEŚNIA 2007 O GODZ. 8.00  – 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2007/2008 



♣ ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ 
 

 

1. Otrzymujesz je w dniu zakończenia roku szkolnego. 

2. Łowisz nią ryby. 

3. W tym miesiącu rozpoczyna się lato. 

4. Mieszkaniec gór. 

5. Polskie morze. 

6. Możesz nim jechać na wakacje. 

7. Zbieramy je nad morzem. 

8. Pojazd dwukołowy. 

9. Robisz nim zdjęcia. 

10. Chronią przed słońcem. 

11. Najwyższe góry w Polsce. 

12. Mają swoje święto 1 czerwca. 

13. Możesz się w nim kąpać. 

14. W tym miesiącu rozpoczyna się rok szkolny. 
 

Oprac. Zyta Poniży 

Wakacje. 
 

To jest to, co uczniowie 
(i nie tylko!) lubią najbardziej. 

 
                         Hej - ho! Wakacje już blisko! 
                             Czas śmignął galopem, w skok. 
                                  W teczkach, zeszytach, tornistrach 

     niesiemy ten szkolny rok. 
       Co z niego w głowach zostało? 
          A w oczach? A w sercach co? 
             Chyba niemało, niemało... 

 
                ...Lato nas wzywa: hej-ho! 
 

(Łochocka Hanna — Hej-ho! Wakacje już blisko) 

 
  
 

rys. K. Górczak 
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Opiekunowie zespołu redakcyjnego: Anna Hordecka, Jolanta Pawłowska, 

Magdalena Perekietka, Zyta Poniży 

Kolportaż: Joanna Gawron, Michał Gorący 

WYDAWCA: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie 

              

        1.                    

      2.                 

      3.                    

         4.               

       5.                  

        6.                 

      7.                     

               

        8.                

      9.                   

       10.                 

       11.               

     12.                   

       13.                

     14.                    

   Imię i nazwisko_____________________ 

 

   Klasa____________ 

 

   Hasło____________________________ 


