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GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W KOŚCIANIE 

NR 4(4)/2007 

 

 

WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  
 

 

31 sierpnia 2007 roku wieloletnia dyrektor naszej szkoły 

pani Mirosława Szymanowska przeszła na emeryturę. 

Od 1 września 2007 roku dyrektorem szkoły jest pani 

Magdalena Dyszkiewicz. Członkowie koła dziennikarskiego 

postanowili przeprowadzić z nią wywiad. 

Oto, co nam o sobie powiedziała. 
 

 

NA TEN MOMENT 

CZĘŚĆ MOICH MARZEŃ SPEŁNIŁA SIĘ… 
 
Monika Ławecka: Minęły już dwa miesiące odkąd jest pani dyrektorem 

naszej szkoły. Jak czuje się pani w tej roli? 

Magdalena Dyszkiewicz: Bardzo dobrze. Chociaż muszę przyznać, że 

mam znacznie więcej obowiązków, 

więcej czasu muszę poświęcać 

pracy. Jednak ogólnie; czuję się 

nieźle! 

M.Ł.: Czy można w takim razie 

powiedzieć, że spełniło się pani 

marzenie? 

M.D.: Myślę, że tak. Na ten moment 

część moich marzeń spełniła się. 

M.Ł.: Dzisiaj jest pani dyrektorem 

szkoły, a całkiem niedawno była 

pani uczniem. Czy w pani edukacji znalazł się wzór nauczyciela, a może 

nawet dyrektora? 

M.D.: Najmilej wspominam moją wychowawczynię z czasów liceum. 

Była to pani profesor Aleksandra Skroban. Osoba o niezwykłej sile 

psychicznej. Kiedy chodziłam do liceum w jej życiu wydarzyło się wiele 

przykrych rzeczy. Pani profesor mimo to potrafiła być silna. 

Najważniejsze jednak dla nas jako uczniów było to, że pani Skroban 

poświęcała nam wiele czasu i przekazywała nam różne mądrości życiowe. 

Wiele z nich pamiętam do dzisiejszego dnia. 

 rys. Bartek 
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M.Ł.: Wróćmy jeszcze na chwilę do pani czasów szkolnych. Jakich 

przedmiotów nie lubiła pani najbardziej i dlaczego? 

M.D.: Najbardziej nie lubiłam przedmiotów ścisłych. Tak więc fizyki  

i chemii. Matematyka nie była moim ulubionym przedmiotem, ale można 

było się jej nauczyć. 

M.Ł.: Czy w związku z tym zdarzało się pani uciekać z tych 

przedmiotów? 

M.D.: Nie, nie uciekałam. Chociaż zdarzało mi się w czasie, kiedy 

miałam zajęcia z chemii albo fizyki załatwiać różne rzeczy związane  

z moją działalnością w PCK (Polski Czerwony Krzyż). Szczególnie 

wtedy, kiedy miała być jakaś kartkówka, albo pani miała nas pytać. 

Oczywiście byłam wtedy usprawiedliwiona. 

M.Ł.: Wydaje nam się, że praca dyrektora szkoły jest bardzo zajmująca. 

Jak w związku z tym znajduje pani czas na życie rodzinne i obowiązki 

domowe? 

M.D.: Myślę, że to jest kwestia organizacji. Ja jestem w dobrej sytuacji, 

ponieważ mam już w miarę duże dzieci. Mój starszy syn ma 13 lat i jest 

bardzo odpowiedzialny. Drugi syn jest w pierwszej klasie i też jest już 

samodzielny. A życie domowe mam na tyle dobrze zorganizowane, że 

każdy wie, co ma zrobić i dlatego nie jest mi trudno. Owszem zdarza się, 

że czas, który mogłabym spędzić z rodziną poświęcam na szkolne sprawy. 

Jednak czas na rodzinę musi się zawsze znaleźć. 

Arkadiusz Ruskowiak: Każdy wie, że trzeba dbać o swoją kondycję. 

Czy uprawia pani jakiś sport? 

M.D.: Niestety nie. Nie mam czasu (śmiech). Chociaż brzmi to jak 

wymówka! Tak naprawdę nigdy nie ciągnęło mnie do sportu, do jakiejś 

określonej dyscypliny. Jednak, kiedy znajdę trochę czasu to chodzę na 

spacery. Mamy w domu psa, który też mobilizuje mnie do wyjść. A kiedy 

jest cieplej jeżdżę na rowerze. Czasami robię sobie gimnastykę w domu. 

A.R.: A jakie jest pani hobby? 

M.D.: Bardzo lubię czytać książki. Kiedyś zbierałam znaczki, ale teraz 

nie kolekcjonuję niczego. Bardzo lubię za to pracować w ogrodzie. 

A.R.: Coś jeszcze? 

M.D.: W związku z tym interesuję się różnymi roślinkami. 

A.R.: Czy ma pani poczucie humoru? 

 
 

M.D.: Myślę, że tak. Poczucie humoru jest ważne. Cenię sobie ludzi  

z poczuciem humoru. 

A.R.: Chcielibyśmy to sprawdzić. Proszę nam opowiedzieć jakiś dowcip. 

M.D.: Ooo! Z dowcipami jest gorzej, bo zupełnie nie mam do nich 

pamięci. No, nie opowiem wam, bo nie pamiętam żadnego. 

M.Ł.: Mamy jeszcze pytanie, które chcą pani zadać nasi koledzy. Do tej 

pory w naszej szkole nie było dyskotek. Czy planuje pani jakieś zmiany  

w tym kierunku? 

M.D.: Jeżeli znajdą się nauczyciele, którzy zorganizują dyskotekę  

i obejmą was opieką podczas zabawy to nie widzę przeszkód. 

 

Oto pani dyrektor …. lat temu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad przeprowadzili: 

Monika Ławecka 

Arkadiusz Ruskowiak 
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W tym roku szkolnym powstały w naszej szkole różne koła 

zainteresowań. Postanowiliśmy przyjrzeć się tanecznemu  

i historycznemu. 

 

 

HISTORIA TO MY! 

 
Karolina Kozłowska: Chcielibyśmy 

dowiedzieć się, jaki jest cel 

prowadzonego przez panią kółka 

historycznego? 

Mariola Pluta: Celem kółka 

historycznego jest przybliżenie dzieciom historii miasta Kościana i historii 

najbliższej okolicy – małej ojczyzny. 

Paweł Łączny: Kto może należeć do kółka? 

M.P.: Do koła historycznego mogą należeć wszyscy, którzy interesują się 

historią, zwłaszcza historią małej ojczyzny. 

P.Ł.: Wiemy, że była już pani w ramach koła na wycieczce. Czy może 

nam pani coś o niej opowiedzieć? 

M.P.: Tak, byliśmy w Czempiniu. Zwiedzaliśmy tam kościół pod 

wezwaniem Michała Archanioła. Jego historię przybliżył nam regionalista 

Józef Świątkiewicz. Warto też zaznaczyć, że byliśmy również w Choryni, 

Kopaszewie, Rogaczewie Małym i w Turwi. Poznawaliśmy tamtejsze 

zabytki. 

K.K.: Jakie są pani plany związane z kołem. Czy będą jeszcze jakieś 

wycieczki?  

M.P.: Tak, z następną wycieczką udamy się do stolicy Wielkopolski. 

Tutaj zagadka dla wszystkich czytelników od opiekuna koła: jak nazywa 

się miasto, które jest stolicą Wielkopolski? Ten, który pierwszy 

przybędzie do mnie z gazetką i odpowiedzią na to pytanie otrzyma 

nagrodę. 

P.Ł.: Czy mogłaby pani podać nam jakieś hasło reklamujące koło 

historyczne, zachęcające do uczestniczenia w nim? 

M.P.: Tak, ymmm. HISTORIA TO MY! 

 

 

Pytania zadaliśmy również uczestnikom koła. 

K.K.: Jakie są wasze wrażenia po wycieczce? 

Dominika: Wycieczka była fajna. Podczas niej dowiedzieliśmy się wielu 

ciekawych rzeczy. Zwiedziliśmy kaplicę w Kopaszewie i w Choryni. 

Poznaliśmy eksponaty znajdujące się w Rogaczewie Małym. 

P.Ł.: Czy jesteście zadowoleni z zajęć koła historycznego? 

Renata: Tak! Dowiedzieliśmy się tutaj wielu ciekawych rzeczy. 

Niedawno mówiliśmy o nazwach ulic w Kościanie, to bardzo ciekawe. 

K.K.: Czego jeszcze nauczyliście się podczas zajęć z panią Plutą? 

D.: Wielu ciekawych rzeczy dotyczących np. Kościoła Pana Jezusa  

w Kościanie. Ksiądz oprowadził nas po nim i przybliżył jego historię. 

P.Ł.: Czy chcecie coś jeszcze powiedzieć? 

D.: Na kole historycznym jest super! Z panią Marią Plutą jest fajnie! 

 

 

 

 

Uczestnicy wycieczki po terenie Agroekologicznego Parku Krajobrazowego 
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego przed dworkiem Taczanowskich w Choryni 

 

 

Wywiad przeprowadzili: 

Karolina Kozłowska 

Paweł Łączny 
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Koło taneczne prowadzi pani Katarzyna Smoczyk.  

Nasze koleżanki: Daria Górczak i Joanna Przybylak poprosiły ją  

o udzielenie wywiadu. 
 

W ŻYCIU WAŻNA JEST HARMONIA  
I WYCZUCIE RYTMU 

 
Joanna Przybylak: W jakim celu powstało koło taneczne? 

Katarzyna Smoczyk: Koło taneczne powstało po to, by uczniowie mogli 

rozwijać uzdolnienia taneczne. A musimy wiedzieć, że taniec jest jednym ze 

sposobów przeżywania i przekazywania emocji. Poza tym daje zabawę  

i odprężenie. 

J.P.: Czy każdy może zapisać się na kółko? 

K.S.: Tak, oczywiście. Serdecznie zapraszamy szczególnie chłopców, których 

nam brakuje. 

J.P.: Czy ktoś pomaga pani w prowadzeniu koła? 

K.S.: Nie, kółko prowadzę sama, ale bardzo chętnie korzystam z pomocy 

uczniów. Bardzo cieszy mnie, kiedy uczestnicy mają swoje propozycje. 

J.P.: Ilu uczniów uczęszcza na kółko? 

K.S.: W kole tanecznym mamy dwunastu uczniów. 

J.P.: Widzieliśmy już pierwszy występ kółka, czy jest pani z niego zadowolona? 

K.S.: Mogę powiedzieć, że jestem zadowolona. Dziewczyny przygotowywały się 

do występu przez cztery godziny, wiec czasu miały bardzo mało. Tak więc 

odniosły nie lada sukces. Było kilka małych niedociągnięć. Będziemy nad nimi 

pracować, aby nasze występy były atrakcyjniejsze. 

J.P.: A kiedy następny występ kółka? 

K.S.: Na pewno zaprezentujemy się w Kościańskim 

Domu Kultury podczas Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 

J.P.: Dziękujemy za rozmowę. 

K.S.: Proszę bardzo. 

Następnie zadałyśmy kilka pytań uczniom. 
Daria Górczak: Jakie tańce ćwiczycie? 

Ania: Salsę i taniec nowoczesny. 

D.G.: Po co zapisałaś się na kółko taneczne? 

Ania: Bo lubię tańczyć. 

D.G.: A co chciałyby powiedzieć inne dziewczyny? 

Dziewczyny: Też lubimy tańczyć! 

D.G.: Dziękujemy. 

MITING LEKKOATLETYCZNY 

OLIMPIAD SPECJALNYCH POD HASŁEM 

„TRZYMAJ FORMĘ” 
 
 

Dnia 9 października 

2007 roku odbył się  

w naszej szkole I Miting 

Lekkoatletyczny Olimpiad 

Specjalnych pod hasłem 

Trzymaj formę, w którym 

uczestniczyli uczniowie  

klas „u”. 
Na początku Mitingu 

wszyscy uczestnicy: uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście 

wykonali rozgrzewkę. Po wstępnych ćwiczeniach uczniowie udali 

się na stanowiska, gdzie wzięli udział w następujących 

konkurencjach sportowych: skok w dal, rzut piłeczką palantową, 

rzut piłką lekarską, bieg na 60 m, slalom rowerowy. W przerwach 

miedzy konkurencjami słuchaliśmy muzyki, a nawet trochę 

tańczyliśmy. Okrzyków radości było, co nie miara. Każdy uczestnik 

mitingu otrzymał upominek – kolorową piłkę, z którą to pełni 

wrażeń wróciliśmy do domu. 

P.S. Powiemy Wam jeszcze coś w sekrecie – bawiliśmy się super, 

dlatego z niecierpliwością oczekujemy kolejnego mitingu.  

Bo przecież każdy wie, że: 

„W zdrowym ciele, zdrowy duch  

ćwicz, a zawsze będziesz zdrów!!!” 

 
Izabela Przybylska 

Marcin Kałucki 

Opiekun: Karolina Mikołajczyk 

 



10 9 

ZGADNIJ JAKI TO NAUCZYCIEL? 
 

 
1. ............................................... 

 

 

 
2. ............................................... 

 
 

3. …………………………….. 

 
 

4. …………………………….. 

 
 

 

Patrycja Walenciak i Dominika Zielińska rozmawiały  

z pielęgniarką szkolną panią Dorotą Wdowicką na temat grypy. 
 

NIE DAJ SIĘ GRYPIE! 
 

Dominika Zielińska: Jesienią często chorujemy na grypę. Czy mogłaby pani 

opowiedzieć nam o tej chorobie? 

Dorota Wdowicka: Grypa atakuje nas co roku, zwłaszcza jesienią  

i wiosną. Uchronić się przed nią trudno, bo wirus grypy jest bardzo zaraźliwy. 

Wirus znajduje się w jamie ustnej, nosie. Gdy kaszlemy lub 

kichamy „rozpylamy” go na otoczenie. 

Grypa rozpoczyna się nagle: 

 wysoką gorączką do 39° C, 

 bólem głowy, mięśni i stawów, 

 bólem gardła, 

 silnym kaszlem, 

 ogólnie czujemy się „rozbici”. 

D.Z.: A jak mamy postępować, gdy jednak zachorujemy? 

D.W.: Przede wszystkim udajemy się do lekarza, który 

zapisze nam odpowiednie leki. Kładziemy się do łóżka, aby nie obciążać 

organizmu wysiłkiem. Pijemy dużo płynów (soki, herbatki ziołowe, wodę 

mineralną). 

Patrycja Walenciak: Co moglibyśmy zrobić aby nie zachorować? 

D.W.: Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego: 

 pamiętaj o ubraniu odpowiednim do pory roku, 

 jeżeli zmokniesz lub zmarzniesz weź gorącą kąpiel i wypij coś ciepłego 

np. herbatę (z sokiem malinowym), 

 jesienią i zimą zażywaj witaminę C w postaci naturalnej (np. cebula, 

kiwi, natka pietruszki, kiszona kapusta) lub w tabletkach, 

 unikaj ludzi kaszlących, psikających – ryzyko zakażenia jest wtedy 

mniejsze. 

Bardzo dużą szansą na uniknięcie zachorowania jest szczepienie! 
W tym roku szkolnym, tak jak przez ostatnie kilka lat, 

wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej zostały 

zaszczepione przeciw grypie. Szczepionkę dla uczniów 

zakupił ROTARY CLUB z Kościana. 
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PODTRZYMYWANIE PAMIĘCI… 

 
Młodzież z klas gimnazjalnych i zawodowych od połowy 

września zaczęła zbierać informacje z Internetu, czasopism i książek 

dotyczące Karola Wojtyły. 

W połowie listopada odbył się drugi już konkurs poświęcony 

życiu i pontyfikatowi Jana Pawła II. Przy układaniu pytań szczególną 

uwagę zwrócono na twórczość literacką Karola Wojtyły 

oraz na dokumenty (listy, encykliki) powstałe w ciągu 

prawie 27-letniego pontyfikatu. 

W finale konkursu udział wzięło 10 osób. 

Zwycięzcami zostali: 

I miejsce – Joanna Przybylak (kl. I a zaw.) 

II miejsce – Marta Sikora (kl. II a gim.) 

III miejsce – Monika Bajsztok (kl. III a zaw.) 

        Krzysztof Sobkowiak (kl. I a zaw.) 

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły panie Anna Samol  

i Agnieszka Matuszak. 

 

Renata Jaworska 

Marta Sikora 

Opiekun: Anna Samol 

 

 
W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 

 21 GRUDNIA 2007  –  JASEŁKA W NASZEJ SZKOLE 

 24 – 31 GRUDNIA 2007  –  PRZERWA 
ŚWIĄTECZNA 

 21 STYCZNIA 2008  –  DZIEŃ  BABCI 

 22 STYCZNIA 2008  –  DZIEŃ  DZIADKA 

 STYCZEŃ 2008  –  ZABAWY  KARNAWAŁOWE 

 28 STYCZNIA – 9 LUTEGO 2008  –  FERIE ZIMOWE 

 

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW  
PODCZAS PRZERW 

 
1. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia poza 

teren szkoły. 

2. Podczas przerwy uczniowie wychodzą na boisko szkolne. 

3. W czasie przerwy wszyscy uczniowie opuszczają świetlicę. 

4. Od 15 października do 15 kwietnia uczniowie mogą spędzać 

przerwy w budynku szkoły albo na boisku. Uczniowie 

pozostający w starym budynku gromadzą się na I piętrze  

i parterze, na dużych korytarzach. Uczniowie pozostający  

w nowym budynku gromadzą się wyłącznie na I piętrze. 

5. W razie niepogody wszyscy uczniowie zostają w budynku 

według zasad j/w. 

6. Podczas przerw obiadowych w stołówce szkolnej przebywają 

tylko uczniowie korzystający z posiłku. 

7. Uczniowie mają prawo do skorzystania z toalety  

i obowiązek niezwłocznego jej opuszczenia. 

8. Zarówno podczas schodzenia na boisko jak i wchodzenia 

uczniowie zachowują spokój. 

9. Ewentualne incydenty podczas przerw uczniowie zgłaszają 

najbliżej stojącemu nauczycielowi.  

10. Po wejściu z przerwy do szkoły uczniowie spokojnie udają się 

do sal. 

 

 

Opracowanie: Dyrekcja 
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SPORT 

 
O osiągnięciach naszych sportowców 

informuje na bieżąco pan Jerzy Gąsiorowski. 

 
Zawody regionalne 

 19.09.2007. Kościan – VI Regionalne Mistrzostwa w Piłce Nożnej 

chłopców do lat 16-tu: II miejsce 

 21.11.2007. Brzezie – Turniej Drużynowy w Warcabach: II miejsce 

Zawody wojewódzkie 

 25.10.2007. Międzychód – Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce 

Koszykowej chłopców do lat 16-tu: II miejsce 

Mistrzostwa Polski 

 14-16.09.2007. Słupsk – Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Kobiet: 

IV miejsce 

 21-23.09.2007. Ciechanów – XI Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej 

chłopców do lat 16-tu: V miejsce 

 28-29.09.2007. Strzelce Krajeńskie – Mistrzostwa Polski  

w Sztafetowych Biegach Przełajowych: VI miejsce 

Imprezy Integracyjne 

 25.10.2007. Leszno – Międzynarodowy Miting w Pływaniu:  

Daria Górczak – I miejsce 50 m st. dowolnym, I miejsce 50 m st. 

klasycznym 

Joanna Przybylak – I miejsce 50 m st. grzbietowym  

Monika Ławecka – III miejsce 25 m st. dowolnym 

III miejsce sztafeta st. dowolnym  

w składzie: Daria Górczak, Joanna 

Przybylak, Monika Ławecka, Patrycja 

Ławecka 

 

 

Informacje zebrał: 

Arkadiusz Ruskowiak 

 
 

ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNE 
 

Jacek zapisał numery telefonów swoich kolegów, ale nie 

zanotował przy numerach ich imion. Pomóż mu rozwiązać tę zagadkę, 

jeżeli wiadomo, że: 

- numer Marka zawiera trzy takie same cyfry 

- suma cyfr numeru Michała wynosi 4 

- numer Bartka zawiera kolejne cyfry 

- numer Andrzeja składa się wyłącznie z cyfr, przy pomocy których 

zapisujemy liczby parzyste. 

Połącz chłopców z odpowiednimi numerami telefonów. 

 

Oprac. Monika Kunc 



♣ Rozwiąż krzyżówkę 
 

            

   1.         

2.            

 3.           

  4.          

  5.          

6.            

  7.          

 8.           

            

 

1. Biały, na stole wigilijnym. 

2. Urodził się w niej Jezus. 

3. Pierwsi przybiegli przywitać małego Jezusa. 

4. Śpiewane w wieczór wigilijny. 

5. Ciasto wigilijne z przyprawami i miodem. 

6. Matka Jezusa. 

7. Można je znaleźć pod choinką. 

8. Obchodzi imieniny w Wigilię. 

 

Oprac. Zyta Poniży 

 

 
 

Wesołego jajka - oj, to nie ta bajka! 
Przepraszam, pomyłka, to miała być choinka! 

Więc życzę prezentów, szczęśliwych momentów, 
karpia smacznego 

i roku 2008 udanego! 
 

 

 
STOPKA REDAKCYJNA 

WSZYSTKO O WSZYSTKIM redagują członkowie koła 

dziennikarskiego  

Opiekunowie zespołu redakcyjnego: Anna Hordecka, Jolanta Pawłowska 

Skład komputerowy: Magdalena Perekietka 

Opracowanie graficzne: koło plastyczne 

WYDAWCA: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie      Imię ____________________________ 

     Nazwisko _______________________ 

     Klasa ___________________________ 

     Hasło ___________________________ 


