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WWSSZZYYSSTTKKOO  OO  WWSSZZYYSSTTKKIIMM  

 
 

KAŻDY DZIENNIKARZ  

CHCE BYĆ TAKI, JAK ON 
 
 

„Bardziej mnie interesuje los 

prostego, zwykłego człowieka niż życie 

na wyższych piętrach społeczeństwa. 

Bieda to moja specjalność.” 
 

 

 

 

 

To słowa Ryszarda Kapuścińskiego, dziennikarza, legendy 

światowego reportażu. To człowiek, który pojawiał się wszędzie 

tam, gdzie działo się „coś złego”. To dziennikarz, dla którego 

obiektywna ocena była podstawą w pisaniu. 

Ryszard Kapuściński urodził się 4 marca 1932 r. w Pińsku. 

Studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu 

Warszawskiego. Po studiach pracował jako dziennikarz. 

Kapuściński dużo podróżował i pisał. Prawdziwą sławę przyniosły 

mu relacje z ogarniętego wojną domową Konga (1958 r.). Jednak 

jego zamiłowania reporterskie w pełni rozwinęły się dopiero 

podczas podróży do Afryki, gdzie, jak sam mówił „nędza i głód 

splatają się z nadziejami na lepsze jutro”. 

Wymieńmy, choć kilka książek napisanych przez Ryszarda 

Kapuścińskiego: Wojna futbolowa, Cesarz, Lapidarium, Imperium, 

Heban, Autoportret reportera, Podróże z Herodotem. 

Ryszard Kapuściński zmarł 23 stycznia 2007 roku. 

 

 

Redakcja 

 

rys. K . Górczak 
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ALLELUJA, ALLELUJA... 
 

Wielkanoc – najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, 

obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo w dniu 

żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei (325 r.) w pierwszą niedzielę po 

pierwszej wiosennej pełni księżyca (tj. miedzy 21 marca a 25 kwietnia). 

Obchody religijne Wielkanocy rozpoczynają się od Triduum 

Paschalnego – Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. 

Wczesnym niedzielnym rankiem odbywa się procesja i msza zwana rezurekcją. 

W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym, dzieli się 

święconym jajkiem i składa sobie życzenia. 

Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki 

Tydzień. Jest czasem radości. Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe 

obrzędy (świecenie pokarmów, pisanki, śmigus-dyngus). 

Święta wielkanocne mają bogatą tradycję, są niezwykle barwne, 

towarzyszy im wiele obrzędów, ponieważ ludzie, którzy kiedyś ściśle 

przestrzegali wielkiego postu z niecierpliwością czekali na odmianę.  

O wielu wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim 

świąteczne dni są bardziej radosne. 

Ponieważ nie sposób opisać wszystkich zwyczajów i obrzędów 

związanych z tym świętem przypomnimy tylko o tradycji święcenia potraw czyli 

święconce. W Wielką Sobotę, która jest dniem radosnego oczekiwania, konieczne 

jest poświęcenie koszyczka z jedzeniem. 

Nie może w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa 

Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post), chleba  

(ponieważ Jezus jest naszym chlebem życia), chrzanu doprawionego cukrem  

(gdyż gorzka męka Chrystusa została osłodzona cudem zmartwychwstania), jajek 

(symbolu nowego życia), masła (oznaki dobrobytu). 

 

 

 

Monika Ławecka 

Krzysztof Sobkowiak 

Opiekun: Anna Samol 

 

 

 

 

 

JESTEM ZŁOTĄ RĄCZKĄ 
 

 

 

 

 

 
Pan Tomasz Jąder z naszym redakcyjnym kolegą 

Michałem Gorącym 

 

Monika Ławecka i Michał Gorący 22.03.2007 roku przeprowadzili 

rozmowę z Tomaszem Jąderem – nauczycielem wychowania fizycznego  

i informatyki. 

Pan Tomasz Jąder został wybrany nauczycielem, z którym większość  

z Was chciała przeczytać wywiad. Wychodzimy Wam na spotkanie. 

 

Monika Ławecka: Poprosimy teraz, aby przypomniał sobie pan czasy, kiedy 

chodził pan do szkoły. Jaki przedmiot w szkole podstawowej (oprócz 

wychowania fizycznego) lubił pan najbardziej? 

Tomasz Jąder: Wcale nie lubiłem wychowania fizycznego. Owszem chciałem 

być wysportowany. Lubiłem natomiast wszystkie przedmioty w szkole, tylko nie 

zawsze lubiłem się uczyć. 

M.Ł.: Pana ulubiona książka z dzieciństwa to… 

T.J.: Czterej pancerni i pies. 

M.Ł.: Co w  niej było takiego, że tak bardzo się panu podobała? 

T.J.: Przygody bohaterów. A w szczególności przygody, w których udział brał 

pies. Bo ja zawsze bardzo lubiłem psy. Chciałem mieć psa, jednak mieszkałem  

w bloku i było to niemożliwe. 

M.Ł.: A może opowie nam pan coś o swojej pierwszej sympatii, a może tą 

miłością była pańska żona (jak miała na imię?, gdzie ją pan poznał?) 

T.J.: Pierwsza sympatia…hm. Generalnie lubię wszystkich ludzi…hm. Było to 

pewnie na jakiejś kolonii. Byłem odważnym dzieckiem, bo już w wieku siedmiu 

lat jeździłem na obozy. Wtedy też podrywałem po raz pierwszy ładne 

dziewczyny. 

M.Ł.: Gdzie pan zapraszał dziewczyny na randki? 

T.J.: Oczywiście na spacer, nie żeby się specjalnie gdzieś tam chować.  

To zazwyczaj była wiosna, słońce, zieleń. Tak, więc przede wszystkim do parku. 

Michał Gorący: Gdyby mógł pan cofnąć czas, zmieniłby pan coś w swoim 

życiu? 

 rys. K. Górczak 
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T.J.: Tak. Jestem mądrzejszy o lata doświadczeń. Zmieniłbym przede wszystkim 

swój stosunek do nauki. Uczyłbym się więcej. 

M.G.: Czy jest jakaś maksyma, którą kieruje się pan w życiu? Jeżeli tak, to 

proszę nam ją zdradzić. 

T.J.: Mam wiele maksym. Na dzień dzisiejszy: Lepiej się zużywać niż rdzewieć, 

czyli lepiej się ruszać i być sprawnym, niż siedzieć w domu przed telewizorem. 

Bo przecież, kiedy jest się sprawnym i wysportowanym ułatwia się sobie życie. 

M.G.: Jak pan Tomasz Jader spędza czas wolny? 

T.J.: Spełniłem swoje marzenia z dzieciństwa. Mam teraz dużego psa, 

wychowałem go sobie od szczeniaczka. Szkolę go, chodzę z nim na długie 

spacery. Dawniej chodziłem za miasto z dziewczynami, a teraz z psem. 

M.G.: To są przyjemności, a jakie ma pan obowiązki? 

T.J.: Przede wszystkim jestem tak zwaną złotą rączką. W domu naprawiam 

wszystko. Buduję też wiele rzeczy od podstaw. Wybudowałem garaż, altankę na 

działce, wyremontowałem również podwórko. Poza tym zajmuję się w domu 

rachunkami i bankowością. 

M.G.: Czego najbardziej nie lubi pan wykonywać? 

T.J.: Hm… są rzeczy, które sprawiają mniej przyjemności, ale trzeba 

wykonywać wszystko, co życie przynosi. 

M.G.: Lubi pan rysować? 

T.J.: Lubię rysować, umiem rysować, choć dawno tego nie robiłem. W szkole 

średniej, na studniówkę wykonałem szereg malowideł, które zdobiły salę. Może 

kiedyś wrócę do rysowania. 

M.G.: Poprosimy, więc pana o mały 

rysunek do naszej gazetki. Tutaj kartka 

papieru i cienkopis dla pana. Temat – To 

lubię robić najbardziej! 

T.J.: O ludu mój! Mam rysować? 

M.G.: Tak. 

T.J.: Co lubię robić najbardziej? Chyba 

siedzieć przy komputerze. To mój 

pierwszy monitor. Przywiozłem go sam, 

w plecaku, z zagranicy. Natomiast to 

stolik pod komputer, wykonałem go sam. 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA Z BALU 

KARNAWAŁOWEGO 
 

Na szkolnym balu karnawałowym bawiliśmy się 13 lutego 

2007 roku. Na uroczystość niektóre osoby przyszły przebrane. 

Uczniowie zespołu edukacyjno-terapeutycznego „C” z panią Ewą 

Czubą na czele przebrali się za pszczółki. Wszyscy przebrani brali 

udział w konkursie na najładniejsze przebranie. Zwycięzcami 

zostali: Norbert Szklarski, Katarzyna Gryś i Aleksander Sikora. 

Zabawa była fajna. Tańczyliśmy przy muzyce i braliśmy 

udział w różnych śmiesznych konkursach np. w szybkim jedzeniu 

galaretki pokrojonej w kostkę, tańcu na gazecie czy dmuchaniu 

balonów. 

Szkoda, że bal trwał tak krótko! Chciałabym, aby  

w przyszłym roku takich zabaw karnawałowych było więcej. 

 

Milena Janasik 

Opiekun: Monika Włodarczak 
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KTO NIE BYŁ NIECH ŻAŁUJE, 
KTO BYŁ NIECH WSPOMINA! 

 
15 lutego 2007 roku odbyła się w naszej szkole studniówka 

klas III gimnazjum. Uroczystość rozpoczęły nasze wchowawczynie: 

Arletta Głowacka i Katarzyna Smoczyk. Po oficjalnym powitaniu 

zasiedliśmy do słodko zastawionych stołów. Na naszych talerzach 

pojawiły się: pączki, murzynki, serniki, słowem same smakołyki. 

Te wszystkie dobrodziejstwa zostały przygotowane przez nasze 

ukochane mamy. Po posiłku przyszedł czas na zabawę. O dziwo nie 

było kłótni o piosenki, do których tańczyliśmy. Ważna była tylko 

dobra zabawa. Tańczyły zaproszone mamy, nauczycielki, tańczyli 

również uczniowie. Jednym słowem bawili się wszyscy. Około 

godziny 19.30 zjedliśmy kolację. A czas płynął bardzo szybko. 

Nawet nie spostrzegliśmy, kiedy wybiła 21.00 i nadszedł czas na 

zakończenie balu. I tak też się stało. 

Tylko, dlaczego ponownie sprawdziła się maksyma, 

wszystko, co dobre szybko się kończy? 
Michał Gorący 

Opiekun: Anna Hordecka 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGIENA W SZKOLE 

 
Monika Ławecka: Często mówi pani o higienie osobistej. A ja 

chciałabym dowiedzieć się, czy jest higiena dotycząca całej szkoły? 

Pani Dorota Wdowicka – pielęgniarka: Oczywiście, podam 

osiem podstawowych zasad obowiązujących w szkole: 

1. Do szkoły przychodź czysty i schludnie ubrany! 

2. Myj ręce po wyjściu z ubikacji! 

3. Spłukuj wodę w toalecie, pozostaw sanitariaty w czystości. 

4. Zmieniaj strój po lekcjach wychowania fizycznego. 

5. Nie pisz po ławkach i innych sprzętach! 

6. Po skończonej lekcji wywietrz klasę! 

7. Śmieci i inne odpadki wrzucaj do kosza! 

8. Kiedy biegasz na przerwie, nie męcz się tak, że przez 

połowę następnej lekcji nie możesz złapać „tchu”! 

 

Z pielęgniarką Dorotą Wdowicką 

rozmawiała Monika Ławecka 

 

 

 

 

 

W  NAJBLIŻSZYM  CZASIE: 
 

 OD 5 DO 10 KWIETNIA 2007  –  PRZERWA WIELKANOCNA, 

 12 KWIETNIA 2007  –  SPRAWDZIAN DLA KLAS VI, 

 24 i 25 KWIETNIA 2007  –  EGZAMIN ZEWNĘTRZNY  KLAS  
III GIMNAZJALNYCH, 

 OD 1 DO 4 MAJA 2007  –  PRZERWA MAJOWA, 

 26 MAJA 2007  –  DZIEŃ  MATKI – NIE ZAPOMNIJ!!! 

 1 CZERWCA 2007  –  DZIEŃ  DZIECKA  
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TAJEMNICE LASU  

WSPOMNIENIE Z WYCIECZKI 

 

Dnia 17 października 2006 roku wraz z naszymi koleżankami  

i kolegami z zespołów edukacyjno – terapeutycznych „B”, „C” i „D” gimnazjum 

pod opieką naszych wychowawców p. Karoliny Mikołajczyk, p. Magdaleny 

Perekietki i p. Moniki Włodarczak wybraliśmy się na wycieczkę do Nadleśnictwa 

w Racocie. Po przybyciu na miejsce spotkaliśmy się z panią leśnik, która 

opowiedziała nam o szkodnikach leśnych oraz pokazała nam różne gatunki 

drzew. Pani leśnik zrobiła też nam quiz ze znajomości zwierząt żyjących w lesie. 

Po bardzo ciekawej pogadance trochę już zziębnięci i zmęczeni odpoczęliśmy 

przy ognisku smażąc kiełbaskę i popijając ciepłą herbatę. Do Kościana 

wróciliśmy pełni wrażeń i bardzo zadowoleni. 

 

 

Malwina Stefańska 

Norbert Szklarski 

Opiekun: Karolina Mikołajczyk 

 

 

 
 
 
 
 

 
PYTANIE   DO   PANI   DYREKTOR 

PO PRZEPROWADZONYM SONDAŻU, WIEKSZOŚĆ  

Z WAS CHCIAŁA ZADAĆ PANI DYREKTOR NASTEPUJĄCE 

PYTANIE: DLACZEGO W NASZEJ SZKOLE NIE MA SKLEPIKU? 
Pani dyrektor powiedziała nam, że jest to sprawa opiekuna samorządu 

szkolnego. Udaliśmy się, więc, z nurtującym Was pytaniem, do pani Marii Pluty. 

Opiekun samorządu odpowiedziała nam, że w szkole nie ma sklepiku, ponieważ: 

nie ma na niego miejsca, nie mamy sprzedawcy, nie mamy również samochodu, 

który dowoziłby towar. 

Monika Ławecka 

„ŚWIAT SAM SOBIE NIE DA RADY, 
SEGREGUJMY WIĘC ODPADY” 

 
To hasło przyświeca naszym ekologicznym działaniom  

w tym roku. Promujemy RECYKLING, czyli odzysk i ponowne 

wykorzystanie odpadów. 

W listopadzie i grudniu uczniowie gimnazjum aktywnie 

włączyli się do akcji zbiórki makulatury. Dowiedzieliśmy się, że 

można ją przetwarzać 7 razy. 

Uratowaliśmy dwa średniej wielkości drzewa .  

Jedno drzewo dostarcza tlenu 10 osobom w ciągu roku. 

1 kg aluminium = 60 puszek. 

Wiemy, że recykling puszek można 

powtarzać w nieskończoność!!! 

Podczas kolejnego przerobu aluminium nie traci nic ze swoich 

właściwości. Odzyskując aluminium ze złomu osiągamy korzyści: 

ekologiczne: 
- zmniejsza się ilość śmieci, 

- oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania  

  aluminium z rudy (boksytu), 

- obniżamy ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o 95%, 

- oszczędzamy wodę o 97% w porównaniu z produkcją aluminium  

   z rudy, 

ekonomiczne: 
- 4 tony boksytów, 

- 700 kg ropy naftowej, 

- 1 kg puszek aluminiowych kosztuje 4 złote. 
 

Michał Gorący 

Opiekun: Arletta Głowacka 
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W OCZEKIWANIU NA PRZYJŚCIE WIOSNY… 
 

Wszyscy czekamy niecierpliwie na przybycie wiosny. My 

postanowiliśmy poprawić sobie „zimowe” chmurne nastroje 

przygotowaniem wyśmienitej sałatki. Kosztowało nas to trochę pracy – 

kupienie produktów, smażenie, szatkowanie, mieszanie, dosmaczanie, 

mycie rąk i naczyń. Ale jaki efekt! Smak sałatki wpłynął na poprawę 

naszych humorów – zobaczcie sami. Polecamy Wam nasz sposób na 

ostatnie zimowe chandry i podajemy nasz sekretny przepis: 

Produkty 

1 pikantny rosołek chiński 

1 łagodny rosołek chiński 

3 filety z kurczaka 

pół kapusty pekińskiej 

puszka groszku 

puszka kukurydzy 

słoik papryki konserwowej 

(600 ml) 

3 jajka 

duży por 

4 ogórki octowe 

majonez 

sól, pieprz 

Przygotowanie 

Pokruszony makaron z chińskich zupek zalać małą ilością wrzątku, aby 

napęczniał. Filety z kurczaka pokroić w kostkę i usmażyć na oleju  

z proszkiem smakowym z zupek chińskich. Kukurydzę i groszek 

odcedzić. Paprykę, ugotowane jajka i ogórki pokroić w kostkę. Kapustę 

pekińską drobno posiekać. 

Wszystkie składniki połączyć. Dodać majonez, przyprawić do smaku, 

dokładnie wymieszać. 

 

Życzymy wszystkim smacznego!!! 
 

KLASA ZET „B” 

Opiekun: Ewa Łaszczyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 
Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego, 

A przy tym wszystkim stołu bogatego. 

Mokrego dyngusa, smacznego jajka. 

I niech te święta będą jak bajka. 

 

REDAKCJA 

 

 

 
 

STOPKA REDAKCYJNA 

WSZYSTKO O WSZYSTKIM redaguje zespół w składzie: 

Michał Gorący, Konrad Górczak, Milena Janasik, Monika Ławecka, 

Krzysztof Sobkowiak, Malwina Stefańska, Norbert Szklarski 

Opiekunowie zespołu redakcyjnego: Anna Hordecka, Jolanta Pawłowska, 

Magdalena Perekietka, Zyta Poniży 

Kolportaż: Joanna Gawron, Michał Gorący 

WYDAWCA: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie 

                    rys. K .Górczak 



 

Znajdź w diagramie nazwy 8 kwiatów, które są ukryte  

w liniach poziomych i pionowych. Z pozostałych liter czytanych 

kolejno utwórz hasło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasło 
 

 

 

 

         

 

Oprac. Zyta Poniży 

 

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ 

 
1.  Wielki ...... rozpoczyna się w Środę Popielcową. 

2.  W tym dniu tygodnia obchodzimy śmigus-dyngus. 

3.  „Zielona” pora roku. 

4.  Przynosi słodycze w Wielki Czwartek. 

5.  Święto Zmartwychwstania Pańskiego. 

6.  Z piasku lub ciasto wielkanocne. 

7.  W wazonie na stole wielkanocnym.  

 
 

Z K R O K U S K 

T B Ó L I Ż A O 

U S Ż I Ę W I N 

L N A R C Y Z W 

I B R A T E K A 

P E Ż O N K I L 

A L K A N O C I 

N F I O Ł E K A 

         

Imię i Nazwisko_________________ 

Klasa__________________________ 

Hasło 1________________________ 

Hasło 2________________________ 

DODATEK 


