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W tym numerze naszej gazetki postanowiliśmy przybliżyć 

wam postać pani wicedyrektor Jolanty Frąszczak. 

 

 

SUROWA 
MATEMATYCZKA 
CZY SUROWA MAMA? 
 

Monika Ławecka: Na początek 

chcielibyśmy zapytać, jak długo 

jest pani zastępcą dyrektora  

w naszej szkole? 

Jolanta Frąszczak: Wicedyrektorem jestem już dziewiętnasty rok. 

M.Ł.: Dziś jest pani nauczycielem matematyki. Czy kiedy chodziła 

pani do szkoły matematyka była pani ulubionym przedmiotem? 

J.F.: Zawsze to był mój ulubiony przedmiot. Lubiłam matematykę  

i umiałam matematykę. 

M.Ł.: A czy otrzymała pani kiedyś jedynkę? 

J.F.: Chyba tak, chociaż nie pamiętam… Ale kiedyś nie było 

jedynek, te najgorsze to były dwóje. 

M.Ł.: Czy jako uczennica lubiła pani chodzić na dyskoteki? 

J.F.: Kiedyś nie było takich dyskotek jak w tej chwili, to były 

prywatki. Spotykaliśmy się u kogoś w domu. Tam tańczyliśmy  

i bawiliśmy się. A w ogóle to mieliśmy duże ograniczenie, 

ponieważ mogliśmy przebywać w wyznaczonej kawiarence tylko 

do godziny 20
00

. 

M.Ł.: A co pani robiła, kiedy rodzice nie chcieli wypuścić pani 

wieczorem z domu? 

J.F.: Pewnie zdarzyło mi się kombinować. Powiedziałam, że idę 

np. do koleżanki, a ja tak naprawdę poszłam gdzie indziej. 

Pamiętam, że raz za spóźnienie otrzymałam wielkie lanie. I to tylko  
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za to, że spóźniałam się kilka minut (a przyszłam kilka minut po 

20
00

). A tak poważnie mówiąc, to starałam podporządkowywać się 

nakazom i zakazom rodziców. 

M.Ł.: Znamy panią jako surową matematyczkę, czy jest pani 

również surową mamą? 

J.F.: Oj, chyba nie (śmieje się). Dzisiaj moje dzieci są już dorosłe. 

Pod moją opieką jest już tylko jedna córka. Pozostali mają już 

swoje rodziny. Jednak starałam się być w stosunku do nich 

wymagająca, ponieważ chciałam, aby zawsze szli dobrą, 

odpowiednią dla nich drogą. 

Arkadiusz Ruskowiak: A czego najbardziej nie lubi pani  

w drugim człowieku? 

J.F.: Nie toleruję kłamstwa! Nie lubię, kiedy ktoś w oczy mówi mi 

jedno, a za plecami zupełnie coś innego. 

A.R.: A co robi pani w czasie wolnym od pracy? 

J.F.: No to zależy. Latem jestem na ogrodzie. Natomiast zimą lubię 

rozwiązywać krzyżówki. Interesuje mnie też sudoku. Chociaż nie 

umiem jeszcze rozwiązywać tych najtrudniejszych. Mam również 

swoje ulubione programy telewizyjne. 

A.R.: Pani dyrektor do szkoły przyjeżdża pani samochodem. 

Chcielibyśmy dowiedzieć się czy zdarza się pani jeździć również 

rowerem. Który środek transportu pani woli: samochód czy rower? 

J.F.: Bardzo lubię rower i latem po mieście poruszam się rowerem. 

Wiadomo, że kiedy wybieram się gdzieś dalej, wtedy jadę 

samochodem. 

A.R.: Wiemy, że ma pani wnuki. Czy jest pani babcią, która 

opowiada dzieciom bajki, śpiewa kołysanki i gotuje obiadki? 

J.F.: Mam cztery wnuczki. Obiadów nie gotuję. Natomiast lubię 

opowiadać bajki. W ogóle uwielbiam być z wnuczkami. Chętnie 

chodzę z nimi na spacery. 

A.R.: A jaką bajkę opowiada im pani najczęściej. 

J.F.: W zasadzie to najczęściej czytam im bajki. To są różne 

opowieści, bardziej współczesne. 

A.R.: Jaka jest pani ulubiona potrawa? 

J.F.: Ja lubię dużo potraw. Bardzo lubię kawę i jej zapach. Nie 

jadam często wymyślnych dań. Bardzo lubię taką np. świeżą bułkę 

z samym masłem. 

A.R.: Chcielibyśmy zapytać o przepis na ulubioną potrawę. 

J.F.: Bardzo prosty. Świeża bułka i masło. Ale wiecie co, 

najbardziej to ja lubię, jak ktoś mi przygotuje danie i poda mi je na 

stół. 

M.Ł.: To prawda tak jest najlepiej! 

A.R.: Pani dyrektor dziękujemy pani z udzielenie nam wywiadu. 

J.F.: Bardzo proszę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wywiad przeprowadzili: 

Monika Ławecka 

Arkadiusz Ruskowiak 

Grzegorz Portny 
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ŚWIĘTA WIELKIEJNOCY 
 

Święta wielkanocne są świętem ruchomym. Wielka 

Niedziela przypada w pierwszą wiosenną pełnię 

księżyca. Tak więc mogą one wypaść między 22 marca  

a 25 kwietnia. Wielkanoc związana jest z pradawnymi 

obchodami wiosennego przesilenia, zatem wiele 

obyczajów wywodzi się z wcześniejszych rytuałów 

pogańskich. Chciałybyśmy wam przybliżyć kilka z nich. Oto one: 

1. Przed Wielkanocą robiono świąteczne porządki nie tylko po to, by 

mieszkanie lśniło czystością. Porządki miały symboliczne znaczenie –  

w ten sposób wymiatano z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło  

i choroby. 

2. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę woda miała moc 

magiczną. Na potwierdzenie tego święcono ją w Wielką Sobotę. Wierni 

przynosili świeconą wodę do domów, kropili nią domowników, 

zwierzęta, dom oraz zabudowania gospodarcze. 

3. W Wielką Środę na obrzeżach wsi rozpalano siedem ognisk, by ogień 

symbolicznie ochronił domostwa od pożaru. Zanim ogniska dogasły, 

zabierano z nich żagwie i przenoszono nimi zarzewie ognia do domów, 

gdzie podsycano na nowo, wygaszone wcześniej paleniska, odradzając 

w ten sposób ochronną moc domowego ogniska. 

4. Świecone pokarmy miały wielką moc, nie wyrzucano nic, nawet kości, 

które zjedzone przez psa miały chronić go od wścieklizny. 

5. Połykanie bazi miało chronić od bólu gardła, złego uroku oraz 

wzmacniało całe ciało. 

6. Poświeconą palmę zatykano za święty obraz gdzie czuwała nad domem 

aż do następnej Wielkanocy. 

Nie sposób opisać wszystkich obyczajów, które do dziś w tym okresie są 

praktykowane, gdyż bywają one różne, w zależności od regionu Polski. Ale 

myślimy, że zwrócicie uwagę na zwyczaje jakie panują w waszych domach  

i się z nami tym podzielicie. 

Renata Jaworska 

Marta Sikora 

Opiekun: Anna Samol 

 

I MIEJSCE ZESPOŁU TANECZNEGO 
„ŚWIETLIKI”  

W KONKURSIE TAŃCA „O ZŁOTĄ NUTKĘ” 
 

Dnia 26 lutego 2008 roku odbył się w naszej szkole I Konkurs Tańca  

o Złotą Nutkę. Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 13 zespołów tanecznych, 

które występowały w dwóch kategoriach. Wśród zespołów tanecznych nie 

zabrakło również nas, tancerzy i tancerek z zespołów edukacyjno – 

terapeutycznych, których zespół nosi nazwę ŚWIETLIKI. Nasz zespół istnieje już 

drugi rok. W ubiegłym roku otrzymaliśmy wyróżnienie na I Wielkopolskim 

Przeglądzie Tanecznym w Poznaniu. 

W Konkursie Tańca o Złotą Nutkę występowaliśmy jako ostatni zespół  

z nr 13. Trochę się martwiliśmy, nawet sobie żartowaliśmy, że będzie to pechowa 

„13-stka”, ale nasze opiekunki mówiły nam, że w ogóle nie mamy tak myśleć, bo 

na pewno przyniesie nam szczęście. Zatańczyliśmy taniec improwizowany  

z krzesłami do irlandzkiej muzyki. Dziewczyny ubrane były w piękne długie 

spódnice, a na głowie miały czepki; chłopcy natomiast w niebieskie koszule  

z krawatami oraz czarne kapelusze. Choreografię i stroje wymyśliły nasze 

wychowawczynie panie: Karolina Mikołajczyk, Magdalena Perekietka, Anna 

Szymanowska, Monika Włodarczak, którym bardzo dziękujemy. 

Oceniali nas jurorzy. Po tańcu kiedy nasze emocje nieco opadły, jury 

udało się na naradę, a my nie mogliśmy doczekać się werdyktu. Jednak po 

krótkiej przerwie pani dyrektor KOK odczytała, że I MIEJSCE w II kategorii 

Konkursu Tańca o Złotą Nutkę otrzymał Zespół Taneczny ŚWIETLIKI,  

czyli MY! 

Radość nasza nie miała 

granic, cieszymy się 

niezmiernie  

i bardzo dziękujemy! 

 

 
Marcin Kałucki 

Malwina Stefańska 

Norbert Szklarski 

Opiekun: Karolina Mikołajczyk 

                  8 
Grupa taneczna Świetliki 

z opiekunkami 
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INTEGRACYJNA ZABAWA KARNAWAŁOWA 

15 stycznia 2008 roku odbył się bal karnawałowy. W tym 

roku po raz pierwszy bawili się na nim nie tylko uczniowie naszej 

szkoły. Zaproszono też podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji dla 

Dzieci i Młodzieży, Ośrodka Wsparcia, Środowiskowego Domu 

Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jak przystało na 

karnawał bawiono się na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. 

Tańcom towarzyszyły konkursy. Najbardziej rozbawił wszystkich 

konkurs z „wałkiem”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też: 

„taniec z gwiazdami”, konkurs przebierańców, dmuchanie balonów 

oraz taniec na gazecie. Oprawę muzyczną balu zapewnił pan 

Szymon Skotarek, a wodzirejem była pani Anna Szymanowska. 

Zapraszamy za rok! 

Olga Kuźniak 

Patrycja Wróblewska 

Opiekun: Anna Szymanowska 

 

Wszyscy bawiliśmy się 

znakomicie! 

 

Pokoloruj obrazek 
 

 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 
 

 20 – 25 MARCA 2008  –  PRZERWA WIELKANOCNA 

 8 KWIETNIA 2008  –  SPRAWDZIAN DLA KLAS VI 

 17 – 18 KWIETNIA 2008  –  UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE  
Z 35-LECIEM NASZEJ SZKOŁY 

 22 – 23 KWIETNIA 2008  –   EGZAMIN 
ZEWNĘTRZNY  KLAS III GIMNAZJALNYCH 

 1 – 4 MAJA 2008  –  PRZERWA MAJOWA 

 22 MAJA 2008  –  BOŻE CIAŁO 

 26 MAJA 2008  –  DZIEŃ MATKI 

 1 CZERWCA 2008  –  DZIEŃ DZIECKA 
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Pielęgniarka szkolna pani Dorota Wdowicka radzi nam co 

powinno znaleźć się w każdej domowej apteczce. 

 

APTECZKA DOMOWA 
 

Wyposażenie apteczki domowej pozwala na 

zabezpieczenie domowników w przypadku najczęściej 

występujących obrażeń takich jak: 

oparzenia, skaleczenia, stłuczenia oraz w przypadku 

zachorowania np. wysokiej temperatury. 

Apteczka domowa: 

 Bandaże 

 Chusta trójkątna 

 Plaster z opatrunkiem 

 Plaster bez opatrunku 

 Gaza 

 Gaziki jałowe 

 Woda utleniona 

 Chusteczki odkażające 

 Nożyczki 

 Termometr 

 Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe 

 Leki przeciw biegunce  

Pamiętaj! Leki może Ci podać tylko osoba dorosła! 

 

SPORT 
 

Pan Jerzy Gąsiorowski informuje nas o kolejnych 

osiągnięciach naszych sportowców. 

 

 22.01.08. Rydzyna – Regionalne Mistrzostwa Polski w Tenisie 

Stołowym: Dominik Frąckowiak – I miejsce, Dorota Michalak –  

III miejsce, Monika Bajsztok – III miejsce 

 20.02.08. Rawicz – Regionalne Mistrzostwa w Pływaniu: 

Daria Górczak – I miejsce 50 m i 100 m st. dowolny 

Joanna Przybylak – I miejsce 50 m i 100 m st. grzbietowy 

Patrycja Ławecka – III miejsce 50 m st. grzbietowy 

Piotr Skrzypczyński – II miejsce 50 m i I miejsce  100 m st. dowolny 

Paweł Łączny – III miejsce 50 m i II miejsce 100 m st. grzbietowy 

Paweł Leonarczyk – I miejsce 50 m st. dowolny 

I miejsce sztafeta 4x50 m st. dowolny w składzie: Daria Górczak,  

Piot Skrzypczyński, Paweł Leonarczyk, Dominik Mikołajczak 

 27.02.08. Wschowa – Mistrzostwa Regionalne w Piłce Koszykowej: 

III miejsce – drużyna dziewcząt, II miejsce – drużyna chłopców 

 05.03.08. Konin – VI Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu: 

Daria Górczak – I miejsce 50 m i 100 m st. dowolny 

Joanna Przybylak – I miejsce 50 m i 100 m st. grzbietowy 

Paweł Leonarczyk – I miejsce 50 m i III miejsce 100 m st. dowolny 

Piotr Skrzypczyński – II miejsce 50 m i 100 m st. dowolny 

Dominik Mikołajczak – III miejsce 100 m st. dowolny 

 07.03.08. Gniezno – X Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie 

Stołowym: III miejsce – Dorota Michalak, Marika Maślak, Dominik 

Frąckowiak 

 

 

Informacje zebrali: 

Arkadiusz Ruskowiak 

Grzegorz Portny 

 

 
 



♣ Rozwiąż krzyżówkę 

 

1. Ptaki składają w nim jaja. 

2. Cierniowa na głowie Jezusa. 

3. Święto obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania 

Pańskiego. 

4. Pierwsze wiosenne kwiaty. 

5. W tym mieście witano Jezusa palmami. 

6. Uczeń Chrystusa, który zaparł się go trzy razy. 

7. W tym miesiącu rozpoczyna się wiosna. 

Oprac. Zyta Poniży 

 

Oby zdrówko dopisało, 
by jajeczko smakowało, 
by babeczka nie tuczyła, 

atmosfera miła była, 
by zajączek uśmiechnięty 

przyniósł radość w ten dzień święty!!! 

 
życzy 

 
REDAKCJA 

 
 
 

 

 

 

STOPKA REDAKCYJNA 

WSZYSTKO O WSZYSTKIM redagują członkowie koła 

dziennikarskiego 

Opiekunowie zespołu redakcyjnego: Anna Hordecka, Jolanta Pawłowska 

Skład komputerowy: Magdalena Perekietka 

Opracowanie graficzne: kl. VI, pracownia arteterapeutyczna 

(opiekunowie: Eliza Kaźmierczak, Magdalena Żurczak) 

WYDAWCA: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie 

            1.         

       2.            

       3.            

4.                   

     5.              

       6.            

         7.          

   Imię ______________________ 

   Nazwisko __________________ 

   Klasa _____________________ 

   Hasło _____________________ 
 



OSTERN  IN  DEUTSCHLAND 

 
Lany poniedziałek oraz zwyczaj święcenia pokarmów są  

w Niemczech całkowicie nieznane. Natomiast równie popularne jak  

w Polsce jest tam malowanie pisanek. 

Już na jakiś czas przed Wielkim Tygodniem w przydomowych 

ogródkach, na balkonach i w oknach pojawiają się gałązki obwieszone 

kolorowymi pisankami. 

Kulminacyjnym punktem obchodów Świąt Wielkanocnych  

w Niemczech jest Wielki Piątek. Jest on dniem ustawowo wolnym od 

pracy i przeznaczonym na wspólne modlitwy w kościołach towarzyszące 

złożeniu Pana Jezusa do grobu. Po ukończeniu nabożeństwa, wierni 

zapraszani są przez księdza do sali katechetycznej na agapę. Jest to 

wspólny posiłek składający się z chleba, wina oraz wody. 

W Wielką Sobotę wieczorem przed kościołami katolickimi 

rozpalane są ogromne ogniska. Następuje poświęcenie ognia, 

sprowadzenie go do kościoła i zapalenie świecy paschalnej. Następnie 

odbywa się obdarowywanie ogniem wiernych, którzy za pomocą swoich 

świec wielkanocnych zabierają go do domów, aby w czasie świąt 

towarzyszył im przy posiłkach. 

W Niedzielę Wielkanocną często odbywa się uroczyste śniadanie 

w parafii. Na stołach pojawiają się pasztety, zimne wędliny, jaja  

i obowiązkowo świece. Po śniadaniu wszystkie dzieci idą szukać 

„wielkanocnego zajączka”. Są to pochowane w ogrodzie, w lesie, na 

podwórku słodycze. 

Ciekawostką jest, że kierownictwo 

największego domu handlowego w Berlinie przy 

Placu Poczdamskim ustawia na parterze 

kilkanaście ogromnych pisanek malowanych 

przez niemieckich i zagranicznych artystów. Jest 

wśród nich pisanka z polskim napisem 

Wielkanoc. 

 

 

Wyszukiwanie materiału: uczniowie klasy V 

Opiekun: Magdalena Kostyk 

 

SPRAWDŹ, CZY ZNASZ JĘZYK NIEMIECKI! 
 

Jeśli przetłumaczysz wszystkie hasła na język 

niemiecki, uzyskasz hasło krzyżówki. 

Rozwiązania zbierać będzie p. Magdalena Kostyk do  

28 marca 2008 roku. 

Proszę podać na kartce: hasło, imię, nazwisko oraz 

klasę. 

 

1. Pisanka 

2. Zając Wielkanocny 

3. Wielki Piątek 

4. Świąteczny 

5. Bukiet Wielkanocny 

6. Malować 

 

 

      1         

     2          

3                

    4          

  5             

  6             
 

Oprac. Magdalena Kostyk 

 

WKŁADKA 


