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GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W KOŚCIANIE 

NR 1(1)/2007 

 

 

WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  

 

JAK DOSZŁO DO POWSTANIA NASZEJ SZKOLNEJ 

GAZETKI „WSZYSTKO O WSZYSTKIM” 

CZYLI 

WSPOMNIENIA Z WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH 

 

 

W kwietniu i maju 2006 roku uczestniczyliśmy 

w warsztatach dziennikarskich. Zajęcia te odbyły się w naszej 

szkole. Prowadził je pan Bartosz Hordecki. 

Na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy o tym jak miałaby 

wyglądać nasza szkolna gazetka. Określiliśmy linię programową 

naszego czasopisma. I zapewniamy, że każdy z Was znajdzie w nim 

coś dla siebie! Następnie wybraliśmy tytuł gazetki. Spośród wielu 

propozycji (m. in. Ploteczki z 5-teczki, Gazeta na 5) najbardziej 

spodobał nam się tytuł Wszystko o wszystkim. 

Podczas drugiego spotkania uczyliśmy się sztuki 

przeprowadzania wywiadu. Najpierw pan Bartek przeprowadził 

krótki wywiad z naszymi opiekunkami – panią Anną Hordecką  

i panią Jolantą Pawłowską. Następnie dobraliśmy się w pary  

i rozmawialiśmy ze sobą. Celem naszych miniwywiadów było 

uzyskanie jak najwięcej informacji o naszym rozmówcy. 

Ostatnie warsztaty dziennikarskie odbyły się w maju. Tym 

razem próbowaliśmy opisać jakieś ciekawe wydarzenie, czyli 

napisać reportaż. Okazało się to dla nas trudnym zadaniem, dlatego 

też nie wszyscy sobie z nim poradzili. Jednak się nie 

zniechęciliśmy. 

Uważamy, że warsztaty dziennikarskie były bardzo 

interesujące – inne od zwykłych lekcji. Mogliśmy na nich 

swobodnie rozmawiać, nikt nie zmuszał nas do zachowania ciszy. 

Wręcz przeciwnie, dowiedzieliśmy się, że dziennikarz nigdy nie jest 

cicho. Teraz z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania  

z panem Bartoszem Hordeckim. 

 

 

Rys. K. Górczak 
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Konrad Górczak 

Tadeusz Jaworski 

Opiekun: Jolanta Pawłowska 

Z DYR. MIROSŁAWĄ SZYMANOWSKĄ 
ROZMAWIAJĄ: MONIKA ŁAWECKA 

I MICHAŁ GORĄCY 
 

 

Monika Ławecka: Pani dyrektor serdecznie dziękujemy za to, że 

zgodziła się pani udzielić wywiadu do szkolnej gazetki Wszystko  

o wszystkim. I tak na początku chcielibyśmy, aby przypomniała 

sobie pani czasy, kiedy chodziła pani do szkoły. Proszę nam 

powiedzieć jaką uczennicą pani była? 

Mirosława Szymanowska: Przez całą szkołę podstawową byłam  

w trójce najlepszych uczennic. W technikum ekonomicznym też 

byłam jedną z najlepszych. Troszeczkę słabsze wyniki miałam 

natomiast w liceum pedagogicznym. Było nieco gorzej, ale nie źle! 

M.Ł.: Nigdy nie zdarzyła się pani żadna wpadka? 

M.S.: Uśmiecha się. 

M.Ł.: Proszę nam o niej opowiedzieć. 

M.S.: Przyznam się. Kiedy byłam jeszcze w liceum pedagogicznym 

bardzo chciałyśmy wybrać się na film pt. Dama Kameliowa. 

Powstał jednak problem, jak zwiać ze szkoły, aby kupić bilety. 

Wpadłyśmy więc na pomysł, że koleżanki wypudrują mnie kredą  

i będę udawać przed nauczycielem bardzo chorą. Rzeczywiście 

byłam strasznie blada… podeszłam do profesora i powiedziałam, że 

dzisiaj czuję się bardzo źle. Nauczyciel uwierzył w moje złe 

samopoczucie i wysłał mnie do domu. Ja natomiast prędko udałam 

się do kina po bilety. Kupiłam wszystkim dziewczynom. Nie ma się 

oczywiście czym chwalić… zrobiłam źle!!! 

Michał Gorący: Zaskoczyła nas pani! 

M.Ł.: Czy zawsze chciała pani zostać nauczycielem, czy marzyła 

pani o jakimś innym zawodzie? 

M.S.: Przez bardzo długi czas chciałam zostać sędzią dla nieletnich. 

Później chciałam studiować handel zagraniczny. Z czasem jednak 

wiedziałam, że chcę zostać nauczycielem. 
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M.Ł.: Jest pani bardzo elegancką kobietą. Czy stroje, które pani 

nosi projektuje pani sama? 

M.S.: Bardzo mi miło. Lubię się ładnie ubierać, zresztą jak każda 

kobieta. Stroje wybieram oczywiście sobie sama. Sama też 

dobieram kolorystykę i krój poszczególnych ubrań. 

M.Ł.: Proszę nam w takim razie powiedzieć, w jakim stroju chodzi 

pani dyrektor w domu? Czy chodzi pani w dresie? 

M.S.: (Śmieje się). Nie nigdy nie chodzę w dresie. Zmieniam po 

prostu strój na bardziej wygodny. 

M.Ł.: Wiemy, że ma pani psa, jak się wabi? 

M.S.: Mam psa, który wabi się Ares. To jest bokser. Tak więc dość 

duży pies, ale najważniejsze, że jest bardzo kochany… naprawdę. 

M.G.: Z przeprowadzonego wcześniej wywiadu z różnymi 

nauczycielami i sekretarkami wiemy, że bardzo lubi pani słodycze. 

Czy rzeczywiście musi pani każdego dnia skosztować coś 

słodkiego? 

M.S.: Nie muszę codziennie jeść słodyczy, ale w zasadzie dlaczego 

mam sobie odmawiać. W szkole do kawy jem drożdżówkę. 

M.G.: To w takim razie jak pani dba o swoją figurę? 

M.S.: Staram się jeść często, ale za to w małych ilościach. 

M.G.: Pytaliśmy uczniów, jakie pytanie chcieliby pani zadać. 

Większość z nas zastanawia się dlaczego w szkole nie ma dyskotek. 

M.S.: Jest to spowodowane tym, że mieszkacie w różnych 

miejscach i byłby więc problem z dojazdem. 

M.G.: Co więc musimy zrobić, żeby co jakiś czas w naszej szkole 

dyskoteki odbywały się? 

M.S.: Wystarczy, żebyście mieli kartki od rodziców, na których 

wasi opiekunowie zobowiążą się do tego, że przywiozą was na 

dyskotekę i odbiorą was z niej. 

M.G.: Serdecznie dziękujemy pani raz jeszcze za udzielenie nam 

wywiadu. 

M.S.: Ja również dziękuję! 

 

 

JAK PRZEBIEGAŁY ANDRZEJKI 
W NASZEJ SZKOLE 

 

Miałam okazję uczestniczyć we wspaniałej zabawie 

andrzejkowej, która odbyła się w naszej szkole 30 listopada 2006 

roku. Imprezę prowadziły panie: Perekietka, Kunc, Poniży, 

Hordecka oraz wychowawcy klas. Pani Magda wróżyła oraz 

prowadziła różne zabawy. Najpierw bawiliśmy się w kalambury, 

potem wróżyliśmy sobie z serca imię przyszłego wybranka, czy 

wybranki. Przerwy umilały nam słodycze i napoje. 

Oczywiście tańcom nie było końca… 

 

 

Milena Janasik 

Opiekun: Monika Włodarczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W NADCHODZĄCYM CZASIE: 
 

22 GRUDNIA 2006 R. – JASEŁKA 

STYCZEŃ 2007 R. – ZABAWY KARNAWAŁOWE 

21 STYCZNIA 2007 R. – DZIEŃ BABCI 

22 STYCZNIA 2007 R. – DZIEŃ DZIADKA 

15 – 28 STYCZNIA 2007 R. – FERIE ZIMOWE 
 

             7 
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JEST TAKI DZIEŃ… 
 

Zbliża się najpiękniejszy czas w roku – Boże Narodzenie. 

Poprzedza je Adwent, trwający cztery niedziele. Zwieńczeniem 

tego radosnego oczekiwania jest Wigilia Narodzenia Pańskiego. 

W Polsce wigilia weszła na stałe do tradycji w XVII wieku. 

Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych 

potraw. Wieczerza ta ma charakter rodzinny. Zaprasza się na nią 

oprócz krewnych, osoby mieszkające samotnie. 

Wigilijna kolacja rozpoczynała się, gdy na niebie ukazała się 

pierwsza gwiazda. Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy 

betlejemskiej. Znany jest też zwyczaj pozostawiania wolnego 

miejsca przy wigilijnym stole. Miejsce to przeznaczone bywa dla 

przygodnego gościa. Pozostawiając wolne miejsce wyrażamy 

również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić  

z nami. 

Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy 

wigilijnej jest zwyczaj łamania się opłatkiem. Czynność ta 

następuje po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim  

i złożeniu życzeń. 

Do tradycji wigilijnej należy też włożenie pod obrus sianka 

oraz przygotowanie nieparzystej liczby potraw. Wskazane też 

byłoby skosztować wszystkich dań, żeby nie zabrakło którejś 

podczas następnej wieczerzy. Po wieczerzy śpiewa się kolędy. 

Pięknym zwyczajem jest obdarowywanie prezentami. 

W wielu rejonach Polski w ten wieczór wyruszali kolędnicy. 

 

 

Monika Ławecka 

Krzysztof Sobkowiak 

Opiekun: Anna Samol 

 

 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 
 

Na godzinach wychowawczych oraz lekcjach biologii  

i chemii zapoznaliśmy się z tematyką selektywnej zbiórki odpadów 

w domach i w szkole. 

W naszej szkole przeprowadzamy segregację śmieci: 

 butelki plastikowe – wyrzucamy do przeznaczonego do tego 

celu kosza przy parkingu szkolnym 

 odpady organiczne – (liście, skoszoną trawę, chwasty) 

kompostujemy przy boisku szkolnym 

 zużyte baterie – wyrzucamy do specjalnego pojemnika  

w sali numer 11 

 stare, zużyte podręczniki – oddajemy na makulaturę. 

We wrześniu uczniowie gimnazjum wraz z panią Głowacką 

poszukiwali dzikich wysypisk w naszej okolicy. Z zadowoleniem 

możemy stwierdzić, że na terenie miasta Kościana nie odnaleziono 

dzikich wysypisk. Niestety gorzej przedstawia się sytuacja na terenie 

gminy Kościan. Uczniowie: Michał Gorący, Paweł Lisowski, 

Grzegorz Portny, Monika Ławecka i Patrycja Ławecka odnaleźli  

i sfotografowali dzikie wysypiska w okolicach Kościana. 

Sporządzono gazetkę szkolną oraz album zatytułowany Dzikie 

wysypiska naszego środowiska. 

Album przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kościan. 

 

 

 

Michał Gorący 

Paweł Lisowski 

Opiekun: Arletta Głowacka 
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ZRÓBMY DOBRY KLIMAT 
 

W naszej szkole ruszyła akcja pt. Zróbmy dobry klimat. 

Kampania zachęca Polaków do bardziej świadomego 

gospodarowania energią, które doprowadza do zmniejszenia emisji 

CO2, a tym samym, przyczynia się do zahamowania wzrostu 

temperatury Ziemi. 

Organizatorem akcji jest pani Anna Puzyrewicz. W dniu 

15.09.2006 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w akcji 

Sprzątanie Świata i walki ze szkodnikiem szrotówka 

kasztanowcowiaczka. Młodzież sprzątała tereny wzdłuż kanału 

Obry i grabiła liście pod drzewami kasztanowca. To najbardziej 

skuteczna forma walki z tym szkodnikiem. 

 

 

Daria Górczak 

Opiekun: Anna Puzyrewicz 

 

 

SPORT 
 

 

 
 

Laur zwycięstwa przywieźliśmy z: 

 

- Międzynarodowej Paraolimpiady w Pływaniu  w Lesznie. Tutaj 

Paweł Lisowski zajął II miejsce. 

- Mistrzostw Wielkopolski w Piłce Koszykowej. Zespół  

w składzie: Jakub Michalak, Adam Grzesiak, Tomasz 

Rymaniak, Piotr Izydorczyk, Paweł Lenarczyk, Piotr 

Skrzypczyński zdobył dla naszej szkoły srebrny medal. 

- Ogólnopolskiego Integracyjnego Mitingu Pływackiego  

w Głogowie. Daria Górczak aż dwa razy stanęła na podium  

(III miejsce). 

- Mistrzostw Regionalnych w Piłce Koszykowej. Tutaj chłopcy  

i dziewczęta przywieźli do Kościana brązowe medale. 

 

 

 

 

Informacje zgromadziły: 

Daria Górczak 

Karolina Kozłowska 

Opiekun: Anna Hordecka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rozwiąż krzyżówkę 
 

 

 

 

1. Zimny, biały puch. 

2. Czas oczekiwania na narodziny Chrystusa. 

3. Uzupełnij słowa kolędy „Cicha noc, ............. noc”. 

4. Msza odprawiana w Wigilię Bożego Narodzenia. 

5. Dzieci znajdą je pod choinką. 

6. Miesiąc, w którym obchodzimy Boże Narodzenie. 

7. Kolorowe ozdoby choinkowe. 

8. Ryba na stole wigilijnym. 

 

Oprac. Zyta Poniży 

 

ZNAJDŹ RÓŻNICE 
 

 
UWAGA! 

Wszystkich Tych, którzy chcieliby włączyć się do redagowania 

gazetki szkolnej prosimy o kontakt z redakcją! Jeśli masz coś do 

powiedzenia – PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!!! 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 

 

 

STOPKA REDAKCYJNA 
WSZYSTKO O WSZYSTKIM redaguje zespół w składzie: 

Michał Gorący, Daria Górczak, Konrad Górczak, Karolina Kozłowska, 

Monika Ławecka, Arkadiusz Ruskowiak 

Opiekunowie zespołu: Anna Hordecka, Arletta Głowacka, Jolanta 

Pawłowska, Magdalena Perekietka, Zyta Poniży 

WYDAWCA: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie 

1               

  2                

  3                

   4                 

 5                   

 6                   

7                  

   8             

    Imię _____________________ 

    Nazwisko ________________ 

    Klasa ____________________ 

    Hasło ____________________ 


