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WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  
 

 

 

 

WYBORY RADY SAMORZĄDU SZKOLNEGO 
 

17 września 2014 roku odbyły wybory do Rady Samorządu 

Szkolnego. Na zebraniu przewodniczący klas i ich zastępcy. 

Zdecydowaną większością głosów przewodniczącym Rady Samorządu 

Szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 został Radosław Wojciechowski 

z klasy II b zawodowej, a jego zastępcą Michał Burdyka z klasy  

III zawodowej. Za działania organizacyjno-kulturalne naszej szkoły 

odpowiadać będą: Daniel Lisiak, Natalia Kasztelan, Ewa Nowak, Krystian 

Koralewski, Katarzyna Kałucka, Joanna Lisiak. 

 
REDAKCJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennikarki naszej gazetki, Zuzanna Nowak i Magdalena Lebiedziew, 

przeprowadziły z Radkiem krótką rozmowę. 

Przeczytajcie! 

 
Zuzanna Nowak: Jak czujesz się w roli przewodniczącego? 

Radosław Wojciechowski: W roli przewodniczącego czuję się dobrze. 

Z. N.: Czy masz jakieś propozycje zmian w naszej szkole? 

R. W.: Myślę nad tym, ale nie chciałbym już zdradzać moich propozycji. 

Z. N.: Co ci się w naszej szkole nie podoba? 

R. W.: Odjazdy autobusów mogłyby być wcześniej. Poza tym chciałbym, 

aby w naszej szkole było więcej turniejów klasowych. 

Z. N.: A co jest tutaj najlepszego? 

R. W.: Najlepsze są SKS-y, rewalidacje z wychowania fizycznego. Lubię 

też wyjazdy na basen. Rys. Grzegorz Kuźdowicz Imię _______________________ 

Nazwisko ___________________ 

Klasa ______________________ 

Hasło ____________________ 
 

 

WWWEEESSSOOOŁŁŁYYYCCCHHH   ŚŚŚWWWIIIĄĄĄTTT!!!    
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PASOWANIE NOWYCH UCZNIÓW 
 

23 września 2014 roku odbył się apel, 

podczas którego pani dyrektor Magdalena 

Dyszkiewicz pasowała 21 nowych uczniów naszej 

szkoły. Złożyli oni uroczyste ślubowanie. Następnie 

pani wicedyrektor Jolanta Frąszczak rozdała 

upominki. 

Podczas uroczystości nie zapomniano  

o akcentach ludowych (przypominamy, że rok 2014 

jest czasem Oskara Kolberga). Na apelu wystąpiła 

kapela dudziarska. Usłyszeliśmy muzykę, której 

wcześniej zupełnie nie znaliśmy. Część artystyczną wypełnił również 

występ klasy VI u. Dziewczyny klasy II b gimnazjum zaśpiewały utwory 

pt. Chodź, pomaluj mój świat i Bieszczadzki rajd. 

 
Karolina Czamańska 

Patrycja Koralewska 

 

 

 
 
 

CO, GDZIE I KIEDY? 
 
19.12.2014 – Lubiń k/Krzywinia – Lubińskie 

Kolędowanie z Gwiazdami – zespół PECTUS 

20.12.2014 – Kościan KOK – „Świątecznie” 

koncert Haliny Kunickiej i Czesława 

Majewskiego 

21.12.2014 – Kościan Rynek – Szopka Betlejemska z żywymi zwierzętami; 

„Jasełka uliczne” – spektakl plenerowy 

28.12.2014 – Osieczna – XIII Międzyrejonowy Przegląd Zespołów 

Śpiewaczych PZERiI – „Śpiewamy kolędy i pastorałki” 
03.01.2015 – Lipno – Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek 

04.01.2015 – Góra – Kolędowy Wieczór z Teresą Werner 

11.01.2015 – XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

W tym numerze gazetki przybliżymy Wam postać pani 

wicedyrektor Magdaleny Żurczak. Przeczytajcie, co powiedziała 

nam o sobie i swoich marzeniach. 

 

PIERWSZĄ MIŁOŚĆ PRZEŻYŁAM 

W LICEUM 
 

Zuzanna Nowak: Dzień dobry pani dyrektor. 

Magdalena Żurczak: Witam dziewczyny. Proszę o prosty zestaw pytań. 

Magdalena Lebiedziew: Czy funkcja wicedyrektora odpowiada pani? 

M. Ż.: Odpowiada mi. Jest to odpowiedzialne stanowisko i staram się 

sumiennie wywiązywać z powierzonych mi zadań. 

M. L.: Kiedy była pani 

dzieckiem i myślała pani  

o szkole, jak wyglądała 

szkoła pani marzeń? 

M. Ż.: To mają być te 

proste pytania? Szkoła 

moich marzeń miała być 

nowoczesna i przyjazna 

uczniom. Marzyłam o tym, 

żeby była w niej pracownia 

komputerowa. Poza tym 

chciałam, aby było 

mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, na które mogłabym uczęszczać. Bardzo 

chciałam chodzić na kółko komputerowe i kółko taneczne, a w mojej 

szkole takich nie organizowano. 

M. L.: Czy dzisiaj chciałaby pani, aby nasza szkoła taka była? A może już 

taka jest? 

M. Ż.: Nasza szkoła jest nowoczesna – ma już dwie pracownie 

komputerowe, są tablice interaktywne, z których możecie korzystać 

podczas lekcji. Myślę również, że nasza szkoła ma olbrzymią ofertę zajęć 

pozalekcyjnych. Możecie sami decydować, w których chcecie 

uczestniczyć. 

M. L.: Jakie marzenia chciałaby pani urzeczywistnić w naszej szkole? 

M. Ż.: Marzyłoby mi się powiększenie bazy lokalowej szkoły. 

Chciałabym, aby w starym budynku była winda, która przeznaczona 

http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,2614/Itemid,656/
http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,2614/Itemid,656/
http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,3033/Itemid,656/
http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,3033/Itemid,656/
http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,5762/Itemid,656/
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byłaby dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Byłoby wspaniale, gdyby 

powstał plac zabaw dla najmłodszych dzieci. 

M. L.: Proszę dokończyć zdania. W szkole musi być … 

M. Ż.: Bezpiecznie. 

M. L.: W szkole niedopuszczalna jest … 

M. Ż.: Przemoc. 

M. L.: Dobry uczeń to … 

M. Ż.: Uczeń sumienny,  

o wysokiej kulturze osobistej. 

M. L.: Czy bycie dyrektorem 

jest bardziej stresujące od 

bycia nauczycielem? 

M. Ż.: Z całą pewnością tak. 

Ciągle jest do wykonania 

mnóstwo zadań. To jest 

bardzo stresujące. Najczęściej 

wszystko jest do wykonania 

na tzw. „już” lub „wczoraj”. 

M. Ż.: Co robi pani, kiedy się pani denerwuje? 

M. Ż.: Robię się czerwona, purpurowa ze złości. 

M. L.: Jak stara się pani relaksować podczas weekendu? 

M. Ż.: Weekend spędzam zazwyczaj z moim mężem i synkiem. Jeździmy 

na wycieczki rowerowe, chodzimy na spacery, wyjeżdżamy do kina  

i zwiedzamy różne ciekawe miejsca. 

M. L.: 30 października był dzień noszenia spódnic. Zaobserwowałyśmy, 

że pani nie lubi tej części garderoby i najczęściej ubiera pani spodnie. 

Dlaczego? 

M. Ż.: Dlaczego nie noszę spódniczek? (zastanawia się). Chyba dlatego, 

że w spodniach jest mi wygodniej. Tak naprawdę to ja mam chyba tylko 

jedną spódniczkę w domu. 

M. L.: Szkoła to dla każdego ważny etap w życiu. Poznajemy tu swoich 

kolegów, przeżywamy tu pierwsze miłości. Czy może nam pani  

opowiedzieć o swojej szkolnej miłości. 

M. Ż.: Pierwszą miłość przeżyłam dopiero w liceum. Tak się stało, że tą 

miłością jest mój obecny mąż. Tak naprawdę to właśnie w nim 

zakochałam się po raz pierwszy, to właśnie była pierwsza miłość. 

M. L.: Czy w szkole podstawowej miała pani przyjaciółkę od serca? Czy 

 

była podobna do pani? 

M.Ż.: W szkole podstawowej miałam przyjaciółkę, która miała na imię 

Monika. Moja przyjaciółka była całkowitym przeciwieństwem mnie. Ja 

byłam grzeczna, spokojna, ułożona. Ona natomiast miała szalone 

pomysły, zawsze pierwsza była do rozrabiania. Myślę, że dzięki temu tak 

doskonale się uzupełniałyśmy. Ona wkręcała mnie w swoje zwariowane 

pomysły, a ja starałam się ją utemperować, aby za dużo nie narozrabiała. 

M. L.: A jakiego przedmiotu bała się pani najbardziej i dlaczego? 

M. Ż.: Bardzo nie lubiłam plastyki, a to dlatego, że nie umiem ładnie 

rysować. Moja przyjaciółka umiała pięknie rysować i często mi pomagała. 

M. L.: Czy był nauczyciel, którego bała się pani? Jakie miał cechy? Co 

panią w nim najbardziej przerażało? 

M. Ż.: Na szczęście na swojej drodze nie spotkałam nauczyciela, którego 

bym się bała. 

M. L.: To jaki powinien, pani zdaniem, być idealny nauczyciel? 

M. Ż.: Powinien kochać dzieci, powinien być przewodnikiem ucznia  

w jego edukacji. Powinien mieć poczucie humoru. 

M. L.: Dziękujemy. 

M. Ż.: Ja też bardzo dziękuję. 

  
Wywiad przeprowadziły: 

Magdalena Lebiedziew 

Zuzanna Nowak 
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PREZENTY, PREZENTY…   
 

Jednym z najmilszych aspektów Bożego 

Narodzenia jest obdarowywanie się prezentami. 

Zwyczaj ten wywodzi się z tradycji niemieckiej. 

W Polsce przyjął się w XIX wieku, najwcześniej 

wśród szlachty i mieszczan. Na wsiach jeszcze  

w połowie XX wieku nie był powszechny. 

Niegdyś nazywano go gwiazdką, ponieważ prezenty wręczano, gdy na 

niebie zajaśniała pierwsza gwiazda. W różnych regionach kraju prezenty 

przynoszą różne osoby: anioły i aniołki, św. Mikołaj (Mazowsze), Stary 

Józef (Wielkopolska), Dzieciątko Jezus (Śląsk), Gwiazdor (Kaszuby). 

Miłym dodatkiem do prezentów są własnoręcznie wykonane 

karteczki, na których wypisuje się imiona obdarowanych, a czasami także 

różne żartobliwe komentarze dotyczące ich sprawowania się w mijającym 

roku. Aby przygotować karteczki do prezentów, wystarczy wyciąć  

z kolorowego brystolu małe prostokąty, złożyć je na pół i zrobić 

dziurkaczem dziurkę, przez którą zostanie przewleczona kolorowa 

wstążka. Można także zrobić karteczki w kształcie np. bombek, gwiazd, 

bałwanków, aniołków czy choinek. 

 
Źródło: 

K. Żywczak, Biesiad polska: tradycje i przepisy kulinarne, Warszawa 2013, s. 57. 

 

 
W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 

 22-31 GRUDNIA 2014 – ZIMOWA PRZERWA  
ŚWIATECZNA 

 1 STYCZNIA 2015 – NOWY ROK 

 2, 5 STYCZNIA 2015 – DNI WOLYE OD ZAJĘĆ  
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

 6 STYCZNIA 2015 – TRZECH KRÓLI 

 16 LUTEGO – 1 MARCA 2015 –  FERIE ZIMOWE!!! 

 1 KWIETNIA 2015 – SPRAWDZIAN KLAS VI 

 2-7 KWIETNIA 2015 – WIOSENNA PRZERWA SWIĄTECZNA 

Jak to z nowymi Jest … 
 

Rozmowy z nauczycielami, którzy w tym roku szkolnym 

rozpoczęli pracę w naszej szkole 

 
Imię i nazwisko: Kinga Biszof. 

Wiek: dużo ale na tyle się nie czuję. 

Wybrałam zawód nauczyciela ponieważ: chciałam pracować z dziećmi  

i młodzieżą. 

Ulubiona książka: Ania z Zielonego Wzgórza. 

Miejsce, które chciałabym zwiedzić: Rzym. 

Moim idolem jest: Jan Paweł II. 

Dlaczego: kierował się wspaniałymi wskazówkami w życiu, bardzo lubił 

młodzież i małe dzieci. 

Gdybym mogła wrócić do szkoły, to chciałabym znaleźć się na lekcji: 
języka polskiego. 

Gdybym mogła przez jeden dzień być postacią z bajki, to byłabym: 

Śpiącą Królewną, ponieważ bym się wyspała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozmawiały: 

Patrycja Koralewska 

Zuzanna Wojszczyk 
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Imię i nazwisko: Weronika Karaś. 

Wiek: 23 lata. 

Wybrałam zawód nauczyciela ponieważ: zawsze chciałam pracować  

z dziećmi. To jest moja pasja. 

Ulubiona książka: uwielbiam kryminały i sensacje, np. Mistyfikacja. 

Miejsce, które chciałabym zwiedzić: Stany Zjednoczone. 

Moim idolem jest: Jan Paweł II. 

Dlaczego: przekazał nam zasady którymi można się kierować. 

Gdybym mogła wrócić do szkoły, to chciałabym znaleźć się na lekcji: 
biologii. 

Gdybym mogła przez jeden dzień być postacią z bajki, to byłabym: 

Ralf Demolka – wszystko psuje ale ma dobre serce. 

 

 

 

 

 

 

 
Rozmawiały: 

Karolina Czamańska 

Patrycja Koralewska 

MARATON CZYTANIA 
 

Tradycją naszej szkoły stał się Nauczycielski Maraton Czytania.  

28 października 2014 roku nauczyciele po raz piąty przedstawiali 

uczniom klas „u” swoje ulubione książki. 

W pierwszej grupie (dla uczniów szkoły podstawowej) wystąpiły 

panie: Nadia Hampelska, Sylwia Kaczmarek, Anna Michalak, Kinga 

Biszof, Weronika Karaś, Natalia Kowalska-Jakubowicz oraz pan Tomasz 

Jąder. 

W drugiej grupie (dla uczniów gimnazjum) ulubione książki  

z dzieciństwa zaprezentowały panie: Anna Szymanowska, Jolanta 

Dziamska, Luiza Pluta, Katarzyna Paruszewska i pan Szymon Skotarek. 

Uczniowie bardzo dobrze się bawili słuchając czytających 

nauczycieli. Po zakończeniu prezentacji odbyło się tradycyjne głosowanie 

za pomocą cukierków. W pierwszej grupie najwięcej punktów zdobył pan 

Tomasz Jąder. Drugie miejsce zajęła pani Weronika Karaś, a trzecie pani 

Anna Michalak i pani Kinga Biszof. W drugiej grupie zwycięzcami 

zostali pan Szymon Skotarek i pani Luiza Pluta. 

Kolejny Nauczycielski Maraton Czytania już za rok! 

 
Zuzanna Nowak 

Zuzanna Wojszczyk 
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CO WARTO PRZECZYTAĆ?   
 

Mała Lotta i renifery, 

Holly Webb 
 

Z okazji świąt ukazała się nowa książka 

Holly Webb pt. Mała Lotta i renifery. Powieść 

opowiada o dziewczynce imieniem Lotta i jej 

niezwykłej przyjaźni z reniferami. Mała Lotta 

spędza święta u prababci w Norwegii. Jest z tego 

powodu bardzo szczęśliwa, bo może robić mnóstwo 

fascynujących rzeczy: jeździć na sankach, spacerować po zaśnieżonych 

polach i odwiedzać pastwiska ze stadami reniferów. Zwierzęta te 

fascynują dziewczynkę. Pewnej nocy, tuż przed Bożym Narodzeniem, 

Lotta budzi się w magicznym świecie. Musi się zaopiekować łanią 

renifera oraz jej młodym … 

 

 

 

 

CO WARTO OBEJRZEĆ? 
 

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii, 

reż. Peter Jackson 

 
26 grudnia 2014 odbędzie się kinowa 

premiera ostatniej części trylogii, będącej 

adaptacją powieści J. R. R. Tolkiena Hobbit, 

czyli tam i z powrotem. 

Tym razem Hobbit. Bitwa pięciu 

armii. W tej części krasnoludy z Ereboru 

odzyskują ojczyznę, ściągając gniew smoka 

na Esgaroth. Wolne istoty Śródziemia łączą 

siły przeciwko Sauronowi, który wysyła 

legiony orków na Samotną Górę. 

 

Kącik kulinarny 
 

ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNEE  PPIIEERRNNIICCZZKKII  
 

Składniki: 
 1 kg mąki 

 25 dag cukru (przepalić na karmel) 

 50 dag miodu naturalnego 

 25 dag masła 

 2 opakowania przyprawy piernikowej 

 1 łyżeczka goździków (przemielonych)  

 2 łyżeczki cynamonu 

 3 łyżki kakao 

 jajka 

 3 łyżeczki amoniaku (rozpuścić w małej 

ilości wody) 

 

Wykonanie: 
Do przepalonego cukru dodajemy masło, miód, kakao, przyprawy. 

Wszystko podgrzewamy. Po ostudzeniu wlewamy na mąkę, jajka, 

amoniak. 

Wyrabiamy ciasto i pozostawiamy w lodówce 1 dzień. Następnie 

wałkujemy do grubości 5 milimetrów i wycinamy pierniczki. Pieczemy 

ok. 10 min w temp. 150-160°C. Zimne lukrujemy. 

 

Smacznego! 

 
Klasa III a pp 

Klasa III b pp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/search?client=firefox-a&hs=Hyz&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&q=peter+jackson&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwEHnxCXfq6-QU5WWppxshIHiJ1VbFmsJZadbKWflpmTCyasUjKLUpNL8ouYGqQt7VJ5bSaf1dk69YhgChPfnzMA3SY_rk0AAAA&sa=X&ei=_E14VJr9H4XsO97qgLgF&ved=0CJgBEJsTKAIwEA&biw=1280&bih=842
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TO, CO O ZIMIE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ 
 

Zima rozpoczyna się 22 grudnia i trwa do 21 marca. Zimą 

temperatury są najniższe w roku – w Polsce wynoszą średnio 2° C. 

Najzimniejszym miesiącem jest styczeń. Zima oznacza również krótki 

dzień i długą noc. W najkrótszy dzień roku 21 grudnia, słońce zachodzi 

już koło 15
30

. 

Zimą świat zwierząt i roślin przechodzi w stan uśpienia. Wiele 

zwierząt zapada w hibernację lub tzw. sen zimowy, np.: niedźwiedź, 

borsuk, nietoperz, jeż. 

 

ZZIIMMOOWWEE  RREEKKOORRDDYY  

Najniższa temperatura w Polsce: -41,0ºC (Siedlce, 1940 r.). 

Najniższa temperatura na świecie: -89,2ºC (Antarktyda, 1983 r.). 

 
Mamy nadzieję, że te niskie temperatury nie przeszkodzą Wam  

w uprawianiu sportów zimowych. A jest ich wiele: narciarstwo, skoki 

narciarskie, saneczkarstwo, bobsleje, hokej, łyżwiarstwo figurowe, biegi 

narciarskie, łyżwiarstwo szybkie, snowboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne życzenia radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

w cieple rodziny, pięknie 
pachnącej choinki, 

zdrowia i energii na co dzień 
oraz uśmiechu i życzliwości 

Nowym Roku. 
 

życzy 

 

REDAKCJA 



♣ Rozwiąż krzyżówkę 
 

 

 

1. Dzielimy się nim przed wieczerzą wigilijną 

2. Czas oczekiwania na narodziny Chrystusa 

3. Pierwsi przywitali małego Jezusa 

4. Miasto, w którym urodził się Jezus 

5. "....... pasterzom mówił" – uzupełnij tytuł kolędy 

6. Znajdujemy je pod choinką 

7. Rozdaje prezenty w Wigilię Bożego Narodzenia 

8. Jeden z darów Trzech Króli 

9. Tradycyjna wielkopolska potrawa wigilijna z maku 

10. Matka Jezusa 

 
 

Oprac. Zyta Poniży 

 

 

 

Choinka ubrana jest w słowa. 
Przeczytaj wyrazy i narysuj odpowiednie 

ozdoby choinkowe. 
 

 
Redakcja informuje, że nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 

(gazetka nr 1(21)/2014) otrzymuje Krzysztof Kuźdowicz z klasy III b pp. 

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 

     1.         
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   Nazwisko ___________________ 

   Klasa ______________________ 

   Hasło ____________________ 
 

 


