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GAZETKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ 

IM. MARII KONOPNICKIEJ 

W KOŚCIANIE 

NR 3(10)/2009 

 

 

WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  
 

MAMY NOWĄ PRZEWODNICZĄCĄ 
 

24 września i 1 października 2009 roku odbyły się 

wybory do samorządu szkolnego. Wyborcami władz byli 

przewodniczący klas i ich zastępcy. 

Przewodniczącą samorządu szkolnego została Monika 

Naskręt. Zastępcą przewodniczącej będzie Patrycja Ławecka. 

Na sekretarza powołano Magdalenę Czechanowską. Poza tym 

wybrano członków komisji organizacyjno-kulturalnej. Są nimi: 

Robert Kasztelan, Adam Kupiec, Paulina Zając, Katarzyna 

Rochowiak i Wiktor Drzewiecki. 

Tegoroczne wybory 

prowadziła pani Maria Pluta 

(opiekun samorządu szkolnego). 

 
Michał Burdyka 

Bartosz Lisiak 

Tomasz Wieczorek 

 

 

PRZYWITALIŚMY NOWYCH UCZNIÓW 

 
2 października 2009 roku odbyło się pasowanie nowych 

uczniów. Pasowania dokonała pani dyrektor Magdalena 

Dyszkiewicz. Każdy uczeń otrzymał dyplom i upominek. W tym 

roku szkolnym mamy 38 nowych uczniów. 

Podczas akademii dzieci z klas II i III recytowały wiersze. 

Natomiast piosenki śpiewał chór szkolny pod opieką pana 

Szymona Skotarka. Imprezę prowadziła pani Maria Pluta. 
 

Michał Burdyka 

Bartosz Lisiak 

Tomasz Wieczorek 
Rys. Marcin Olejnik 
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CHODZIŁA DO SZKOŁY  

OD CZWARTEGO ROKU ŻYCIA  

I TO NIE ZA KARĘ! 
 

Marika Maślak: Serdecznie dziękujemy, że zgodziła się pani na 

udzielenie wywiadu do gazetki szkolnej Wszystko o wszystkim. 

To uczniowie zadecydowali, że właśnie z panią chcieliby 

przeczytać wywiad w kolejnym numerze. 

Barbara Kunc: Nie wierzę (śmiech). 

Dorota Michalak: Na początku chciałabym zapytać panią, jak to 

się stało, że puszczykowianka zaczęła pracować w kościańskiej 

szkole? 

B.K.: Moje drogie, mąż wybudował dom w Puszczykowie  

i musiałam się przeprowadzić. Nie chciałam zrywać kontaktów  

z Kościanem i dlatego postanowiłam pracować właśnie tutaj. 

M.M.: Nigdy nie myślała pani o tym, aby pracować w miejscu 

zamieszkania? 

B.K.: Początkowo tak, jednak z czasem odmyśliłam się. 

D.M.: A kiedy zaczyna pani lekcje o 7
45

, to o której pani wstaje? 

B.K.: Ojej! O godzinie 5
00

. 

D.M.: Dlaczego tak wcześnie? 

B.K.: Muszę przygotować się do wyjazdu. O 6
30

 mam już 

pociąg. Nie da rady inaczej. O 7
30

 jestem w Kościanie. 

D.M.: I chce się pani tak wcześnie wstawać? 

B.K.: Nie, bardzo mi się nie chce. Odsypiam w sobotę  

i w niedzielę. 

M.M.: Zdarzyło się pani kiedyś nie być w szkole, ponieważ 

pociąg się spóźnił? 

B.K.: Tak, zdarzyło się. To była zima. Zresztą, kiedy jest mróz, 

to pociągi często spóźniają się. 

D.M.: Dowiedziałyśmy się, że pani bardzo lubi szkołę. Okazało  

 

się bowiem, że uczęszczała pani do niej już w wieku czterech lat. 

Jak to możliwe? 

B.K.: Aaaa… to dlatego, że mój ojciec był kierownikiem szkoły. 

Gdy byłam dzieckiem bardzo często siedziałam w klasie, kiedy 

on prowadził zajęcia. Bo musicie wiedzieć, że nie chodziłam do 

przedszkola. I tym sposobem tak wcześnie rozpoczęłam naukę. 

M.M.: A jaki był pani ulubiony przedmiot? 

B.K.: Najbardziej lubiłam biologię. 

M.M.: A nie lubiła pani? 

B.K.: Matematyki (śmiech). 

D.M.: Jestem ciekawa, co robiła pani w wolnych chwilach? 

Chodziła pani na dyskoteki, zabawy, a może miała pani jakieś 

inne rozrywki? 

B.K.: Bardzo lubiłam czytać książki. Do dzisiaj czytanie jest 

moją pasją. 

D.M.: A jaka jest pani ulubiona książka? 

B.K.: Szczerze? 

D.M.: Szczerze! 

B.K.: Bardzo lubię romanse. 

M.M.: Kiedy były wakacje letnie przyjeżdżało do pani 

kuzynostwo. Niech nam pani opowie, co wtedy się działo. 

B.K.: Mieszkaliśmy na wsi. Mieliśmy tam bardzo duże 

mieszkanie. W każde wakacje letnie przyjeżdżało do nas 

kuzynostwo. Było nas wtedy piętnaście osób. Mieszkaliśmy 

blisko stawu. Moi kuzyni mieli dziwne pomysły. Pewnego razu 

zbudowali tratwę. Wypłynęli na niej. Po przepłynięciu kilku 

metrów tratwa zaczęła tonąć, a oni razem z nią. Na szczęście 

akcja ratownicza nastąpiła bardzo szybko i nikomu nic się nie 

stało. Jednak od tego czasu nie można nam było zbliżać się do 

stawu. 

D.M.: Czy w związku z tym wydarzeniem ma pani uraz do 

wody? 
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B.K.: Nie, nie. 

D.M.: A może opowiedziałaby 

nam pani o swojej pierwszej 

miłości. Kiedy to było? Jak miała 

na imię? 

B.K.: Pierwsza moja miłość to 

czasy licealne. Chłopak miał na 

imię Maciej. Jednak miłość ta 

skończyła się wraz z końcem 

szkoły. 

M.M.: A teraz pytania zupełnie  

z innej beczki. Czy to prawda, że uwielbia pani kupować buty? 

B.K.: Tak. Mam ich bardzo dużo. Zajmują piwnicę i pokój. 

Musicie wiedzieć, że to jest dziedziczne, bo moja córka też lubi 

kupować obuwie. 

D.M.: A jakie to są buty: na obcasie, płaskie, jakiego koloru? 

B.K.: W tej chwili na obcasie już nie. To zależy jakie pasują mi 

do ubioru. A czasami kupuję zupełnie spontanicznie, bo akurat 

takie mi się podobają i już… 

D.M.: Serdecznie dziękujemy pani za udzielenie nam wywiadu. 

B.K.: Dziękuję panienki! Mi też było bardzo miło. 

 

 

 
Wywiad przeprowadziły: 

Marika Maślak 

Dorota Michalak 

 

 
 

 

 
 

DZIEŃ BIBLIOTEKI 
 

23 października w naszej szkole klasy „u” 

świętowały Dzień Biblioteki. Impreza tradycyjnie 

odbyła się pod patronatem akcji Cała Polska czyta dzieciom. Pani 

Jolanta Pawłowska wymyśliła szereg ciekawych i zabawnych 

konkurencji, w przygotowaniu których pomagała klasa II pp. 

Powołano specjalne jury, które oceniało prace plastyczne, 

wypowiedzi i wiedzę. Zasiadały w nim: nasza pani dyrektor  

Magdalena Dyszkiewicz, pani Joanna Frąckowiak, kierownik Oddziału 

dla Dzieci MBP w Kościanie i pani Dorota Wdowicka, pielęgniarka 

szkolna. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych, której 

tematem był ulubiony bohater, a także książek opatrzonych pięknym 

cytatem związanym z czytaniem. Zadaniem uczniów było między 

innymi rozpoznanie baśni po przeczytaniu krótkiego fragmentu, 

przedstawienie reklamy zachęcającej do przeczytania konkretnej 

książki, rozwiązanie zagadek i rebusów, krzyżówek i zadań 

specjalnych. Atmosfera rywalizacji unosiła się nad głowami 

uczestników… Jednak ostatecznie zwyciężyła klasa V, a drugie 

miejsca ex aequo zdobyły klasy I i III gimnazjum. Gratulujemy 

wspaniałej wiedzy i radości z jaką przystąpili do konkurencji. 

Aby urozmaicić spotkanie i zapełnić czas oczekiwania na 

werdykt jury wystąpił zespół bębniarzy  „PORUTA” z klasy II pp. 

Imprezę podsumowała pani dyrektor Dyszkiewicz, a pani Frąckowiak 

zachęcała uczniów do dalszego czytania, nie tylko baśni.  

W doborowych nastrojach uczniowie wrócili na lekcje. 

Dziękujemy wszystkim 

nauczycielom, którzy  

włączyli się  

w przygotowanie tej 

imprezy. 

 
Łukasz Bartkowiak 

klasa II pp 

Rok 1979 – pani Basia  

( jeszcze Włodarkiewicz )  

ogłasza zbiórkę makulatury 

 

Rok 1994 – rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego „Zapobiegamy AIDS” 
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IV DZIEŃ POLSKI W NASZEJ SZKOLE 

 
4 listopada klasy gimnazjalne zespołów edukacyjno–

terapeutycznych wzięły udział w IV Dniu Polski. Tym razem  

w formie zabawowej uczniowie utrwalali i pogłębiali swoją 

wiedzę na temat największych miast Polski. 

Gimnazjaliści zaprezentowali miasta i odgadywali slajdy 

przedstawiające zabytki. Po podziale na grupy białych  

i czerwonych, brali udział w różnych konkursach i bawili się 

przy polskiej muzyce, którą wcześniej musieli odgadnąć.  

W rezultacie wygrała drużyna czerwonych. Jak co roku, każda 

klasa przygotowała polskie specjały. Tym razem były to: 

pierniki, babka poznańska oraz kanapki z serem wędzonym  

i bryndzą. 

Na zakończenie każda klasa otrzymała dyplom za udział 

w IV Dniu Polski. Uczniowie bawili się, śpiewali piosenkę 

Kocham Cię Polsko. Nie zabrakło również gadżetów z polskimi 

barwami narodowymi. 

 
Klasa II a u  

z wychowawczynią 

 

 
 

 

BIEGAĆ 20 KILOMETRÓW TO DOPIERO WYCZYN! 
 

Michał Burdyka: Cześć 

Daniel, chcielibyśmy 

przeprowadzić z tobą 

krótki wywiad. 

Daniel Bosy: Dobra. 

M.B.: Ile masz lat? 

D.B.: Mam 20 lat. 

M.B.: W jakim klubie 

trenujesz? 

D.B.: Trenuję w LKS 

SANA Kościan. 

Bartosz Lisiak: Kto jest 

twoim trenerem? 

D.B.: Trenuje mnie pan Roman Talikadze, którego bardzo cienię. 

Tomasz Wieczorek: Czy mógłbyś wymienić swoje największe 

sukcesy? 

D.B.: Mam już piętnaście medali. To nagrody z różnych zawodów: 

półmaratonów, biegów przełajowych. 

T.W.: Danielu powiedz nam, jak często trenujesz? 

D.B.: Trenuję codziennie. Biegam w szkole. Trenuję również  

w domu. Każdego dnia biegam około 20 kilometrów. 

B.L.: W jakich godzinach biegasz? 

D.B.: Trenuję zawsze po lekcjach. 

B.L.: Czy oprócz biegów trenujesz jeszcze jakąś dyscyplinę sportową? 

D.B.: Tak, często jeżdżę na rowerze. Bardzo lubię grać w piłkę. 

M.B.: Danielu, czy masz rodzeństwo? 

D.B.: Tak, mam dwóch braci i dwie siostry. 

T.W.: Czy oni też uprawiają jakąś dyscyplinę sportową? 

D.B.: Nie. 

M.B.: Danielu, czy masz w szkole wielu kolegów? 

D.B.: Tak, ale moim przyjacielem jest Łukasz Bartkowiak. 

T.W.: A kiedy jest sobota lub niedziela i możesz odpocząć, co wtedy 

robisz? 



Bartek, Michał i Tomek rozmawiają 

 z Danielem Bosym 
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D.B.: Słucham muzyki. 

B.L.: A jakiej muzyki słuchasz najchętniej? 

D.B.: Bardzo lubię techno. 

B.L.: Wiemy, że jesteś uczniem klasy przysposabiającej do pracy. 

Powiedz nam jakie zajęcia lubisz wykonywać podczas lekcji? 

D.B.: Najbardziej lubię szyć. Nie lubię gotowania i pieczenia. 

M.B.: Od kiedy Daniel trenuje w LKS SANA Kościan? 

Roman Talikadze: Daniel trenuje już dwa lata. Jest to bardzo 

sumienny zawodnik. Przykłada się do tego, aby być dobrym 

sportowcem. 

T.W.: W jakich zawodach Daniel brał już udział? 

R.T.: Daniel brał udział w Mistrzostwach Polski Seniorów w Biegach 

Górskich oraz w licznych półmaratonach (w tym roku biegał  

w Kościanie, Grodzisku i Okonku). Daniel pokonał dystans 21,1 km  

w 1 h 22 min. Największym osiągnięciem tego sportowca jest VIII 

miejsce w Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych w Jaworze 

organizowanych przez Sprawnych Razem. Poza tym Daniel bierze 

udział w licznych biegach na terenie całego kraju.  

B.L.: Czy Daniel, jako sportowiec, musi poddawać się jakimś 

badaniom? 

R.T.: Tak, ma Kartę Zdrowia Sportowca, w której co pół roku lekarz 

medycyny sportu potwierdza sprawność sportowca. Poza tym Daniel 

posiada licencję zawodnika, potwierdzoną przez Polski Związek 

Lekkiej Atletyki. Chciałbym jeszcze dodać, że Daniel jest bardzo 

lubiany przez zawodników, trenera oraz działaczy SANY Kościan.  

W klubie odnalazł przyjaciół, na których zawsze może liczyć. 

Szczególne wsparcie Daniel otrzymuje od Kuby Nowaka. 

T.W.: Serdecznie dziękujemy panu za udzielenie nam informacji. 

R.T.: Ja również dziękuję. 
 

 
Wywiad z Danielem i jego trenerem przeprowadzili: 

Michał Burdyka, Bartosz Lisiak, Tomasz Wieczorek 

 

 

 

NASZA REDAKCJA 
 

Od września 2009 roku gazetka 

Wszystko o wszystkim pracuje  

w nowym składzie. 

Z początkiem roku szkolnego 

do redakcji gazetki szkolnej dołączyli: 

 

Burdyka Michał, Lisiak Bartosz, 

Kokocińska Maja, 

Maślak Marika, Michalak Dorota, 

Wieczorek Tomasz. 

 
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli macie ciekawe tematy, którymi 

chcielibyście podzielić się z innymi piszcie do nas! Podajemy 

Wam adres naszej skrzynki internetowej: 

 

wszystkoowszystkim@op.pl 
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Marika i Dorota 

podczas wywiadu z panią 

Barbarą Kunc 

Maja zajmuje się 

składem gazetki 

 

mailto:wszystkoowszystkim@op.pl
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SŁÓW KILKA O ANDRZEJKACH 

 
Dnia 27 listopada 2009 roku w naszej szkole odbyła się 

zabawa andrzejkowa. 

Na salce od godziny 11.30, przy ulubionej muzyce bawili 

się uczniowie szkoły podstawowej klas I –III. 

Spotkaniu towarzyszyły wróżby, konkursy oraz słodki 

poczęstunek. 

Dzięki andrzejkom mogliśmy się dowiedzieć co będziemy 

robić kiedy będziemy dorośli. Mamy nadzieję, że za rok 

powtórzymy zabawę – mówią zgodnie uczestnicy imprezy. 

 
Klasy I i II  

z wychowawczyniami 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A MOŻE TROCHĘ Z HISTORII 
UBIKACJI… 

 
Nowoczesna ubikacja z sedesem i urządzenia 

wodociągowo-kanalizacyjne to jeden z tych 

wynalazków, które bardzo podnoszą komfort życia.  

A jak toalety wyglądały dawniej? 

 

Starożytne toalety 
Pierwsze prototypy prostych spłukiwanych 

klozetów powstały tysiąc lat temu, ale o trzy tysiące lat są 

starsze „pratoalety” z miasta Harappa w Indiach. Mniej 

więcej w tym samym czasie z toalet zlokalizowanych 

wewnątrz budynków korzystali Grecy pozostający  

w kręgu kultury minojskiej. Do spłukiwania używano 

wody przynoszonej w dzbanach lub doprowadzonej ze 

strumieni. Rzymianie budowali toalety publiczne  

z siedziskami, w których wycinano otwory. Poniżej  

w kanale płynęła woda, która wymywała nieczystości. 

 

Królewska toaleta 
Budowanie toalet było jedną  

z tych starożytnych umiejętności,  

o których średniowieczni Europejczycy 

zapomnieli. Za potrzebą chadzano wtedy za 

stodołę, a w miastach większość ludzi 

używała nocnika, który opróżniano wprost 

na ulicę. Naprawdę! Dopiero w 1596 roku 

sir John Harington, skonstruował pierwszą 

nowożytną spłukiwaną toaletę. Niestety, 

zbudował tylko dwa egzemplarze, jeden dla 

siebie, a drugi dla królowej. 

Dziś spotyka się toalety z wbudowanymi głośnikami. Witają nas  

w łazience, przypominają o myciu rąk i odtwarzają muzykę. 

 
Michał Burdyka, Maja Kokocińska, 

Bartosz Lisiak, Tomasz Wieczorek 

Tak się bawiliśmy! 
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Pielęgniarka szkolna pani Dorota Wdowicka 

ostrzega nas przed grypą typu A(H1N1). 

 

GRYPA – CZY WIESZ JAK SIĘ 
ZACHOWAĆ? 

 
Wirus A(H1N1) jest zupełnie nową odmianą powstałą  

z połączenia wirusów grypy świń, ptaków i ludzi. Obecnie nie ma 

przeciwko niej szczepionki. 

Zakażenie nową grypą, podobnie jak grypą sezonową odbywa 

się drogą kropelkową, np. przez kichanie i kaszel. 

Objawy nowej grypy A(H1N1) są podobne jak grypy 

sezonowej: 

gorączka, kaszel, ból gardła, katar z płynną wydzieliną 

lub zatkanym nosem, bóle mięśniowe i stawowe, ból głowy, 

dreszcze, mogą występować wymioty i biegunka. 

 

Informacje dla uczniów 

 Myj często ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj 

przy pomocy preparatów alkoholowych! 

 Podczas kaszlu i czyszczenia nosa zakrywaj nos  

i usta chusteczką jednorazową, którą po użyciu wyrzuć! 

 Jeśli zapomniałeś chusteczki podczas kichania i kasłania 

zasłoń nos i usta rękawem powyżej łokcia, a nie dłońmi! 

 Unikaj dotykania oczu i nosa, aby nie roznosić zarazków! 

 W wolnym czasie przebywaj na świeżym powietrzu! 

 Często wietrz pomieszczenia, w których przebywasz! 

 Unikaj kontaktu z chorymi osobami! 

 Zostań w domu jeśli czujesz się źle! 

 W przypadku wystąpienia objawów 

grypopodobnych zgłoś się do lekarza 

pierwszego kontaktu! 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 
 

 22 GRUDNIA 2009  –  JASEŁKA  
W NASZEJ SZKOLE 

 23 GRUDNIA 2009 – 3 STYCZNIA 2010  –  ZIMOWA 
PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

 21 STYCZNIA 2010  –  DZIEŃ  BABCI 

 22 STYCZNIA 2010  –  DZIEŃ  DZIADKA 

 18 – 31 STYCZNIA 2010  –  FERIE ZIMOWE!!! 

 
 
 
 

UWAGA!!! 
 

W dniu 14 grudnia o godzinie 
16.00 w naszej szkole odbędzie się 
wernisaż prac artystycznych uczniów 
klasy I i II Przysposabiającej do Pracy pod hasłem 

„Świąteczne różności z Galerii Rozmaitości”. 
W wernisażu będą uczestniczyć rodzice uczniów  

klas pp i zaproszeni goście. 
 

Natomiast od 15.12. do 18.12. 
zachęcamy wszystkich uczniów do 
sprzedaży swoich świątecznych prac 
na kiermaszu bożonarodzeniowym, 
na który zapraszamy społeczność 
lokalną. Zarówno wernisaż jak  
i kiermasz odbędą się w łączniku – 
wejście od strony parkingu. 



♣ Rozwiąż krzyżówkę 

1. Ptak, który przylatuje do nas na zimę. Jego przysmakiem 

jest jarzębina. 

2. Przyrząd do mierzenia temperatury. 

3. Drzewo iglaste, którego igły opadają na zimę. 

4. Zmiana lodu w wodę. 

5. Ulepiony ze śniegu. 

6. Jeden z miesięcy zimowych. 

7. Gromadzone przez zwierzęta na zimę. 

8. „Zimowy domek” dla ptaków. 

9. Ptak, który odlatuje od nas na zimę, pięknie śpiewa. 

 

Oprac. Zyta Poniży 
 

POŁĄCZ PUNKTY 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Oprac. M. Perekietka 
 

Redakcja informuje, że nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 2/2009) otrzymuje Malwina Stefańska z klasy 2 u gim. 

Upominek do odbioru w bibliotece szkolnej. 

 

Wszystkie gify znajdujące się w tym numerze gazetki 

są ściągnięte z Internetu. 

 

STOPKA REDAKCYJNA 
Wszystko o wszystkim redagują członkowie koła dziennikarskiego 

Opiekunowie zespołu redakcyjnego: Anna Hordecka, Jolanta Pawłowska 

Wydawca: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie 
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