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        To i owo pod lipami! 
        

Dzisiaj wielka jest 
rocznica- 
Jedenasty listopada!... 
Tym, co zmarli za 
Ojczyznę, 
Hołd wdzięczności 
Polska składa. 
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                                              Od redakcji 
         
 Po długiej, wakacyjnej przerwie wznawiamy wydawanie gazetki 
szkolnej. Powracamy do Was ze świeżą porcją dziennikarskiej 
twórczości. W tym roku nasza redakcja zdobyła nowych członków. 
Wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie zdążyli się do nas zgłosić 
serdecznie zapraszamy. 
W tym roku chcemy rozwijać nasze dotychczasowe działy. Mamy 
nadzieję, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nie zabraknie recenzji 
 z imprez kulturalnych, relacji z ciekawych wydarzeń czy własnej 
twórczości literackiej. Chcemy zachęcić Was do prezentowania 
 w gazetce szkolnej swoich pasji i zainteresowań, dzielenia się 
swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Również mile widziane będą 
zdjęcia i reportaże z wycieczek, spotkań, imprez. Piszcie do nas. 
Własne materiały i propozycje możecie zgłaszać członkom redakcji. 
Na początek roku szkolnego życzymy wszystkim szybkiego 
oswojenia się ze szkolną rutyną, umiejętności mądrego 
gospodarowania czasem i wytrwałości. 
 
                                                   (Redaktorzy „Lipniaka”) 
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„Wcześnie w życiu zrozumiałem, 

żeby być i mieć, trzeba najpierw 

pracować i chcieć… czyli 

NA MARZENIA NIGDY NIE JEST 

ZA PÓŹNO!!! 

Zachęcamy do czytania artykułów 

w gazetce szkolnej.. Mamy 

nadzieję, 

że spodobają się Wam nasze 

propozycje 

 

Na początek: 

DEKALOG… DOBREGO UCZNIA 

1. Używaj czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam. 

2. Dbaj o bliźniego swego jak o siebie samego. 

3. Bądź punktualny, bo kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi. 

4. Chcesz być szanowany, zachowuj się jak dobrze wychowany. 

5.  Nie daj się wywieźć w pole, nie chodź na wagary, ucz się pilnie w     

szkole. 

6. Rozwijaj swoje umiejętności  muzyczne, plastyczne, sportowe, a 

wyjdzie Ci to na zdrowie. 

7. Chcesz być wyróżniany, przychodź na lekcje przygotowany. 

8. chcesz mieć powodzenie, przyjrzyj się swojej higienie. 

9. Wiedzą to starzy, wiedzą to młodzi, że złość piękności szkodzi. 

10.Nie zaczepiaj, abyś nie był zaczepiany, nie przezywaj, abyś nie był 

przezywany. 
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 Wypoczęci i zrelaksowani wróciliśmy do naszej 

kochanej szkoły 

 Nowy samorząd już działa:  

-z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej Pracownicy szkoły 

i zaproszeni Goście 

obdarowani zostali 

samodzielnie upieczonymi 

muffinkami. 

Nauczycielu, byłeś mi naprawdę bliski 

Nauczycielu, wiesz, że byłeś mi jak brat 

Dałeś mi pałę 

Dałeś mi dwóję 

Dałeś mi piątkę 

Dałeś mi tróję 

Szóstki nie dałeś, szóstkę wpisałem sobie 

sam. 

 

 

 Spotkanie gimnazjalistów z Wójtem.             

 Jak co roku wzorowo wysprzątaliśmy świat. 

Najpiękniejsze życzenia 

wszystkim Pedagogom 

życzy    

Redakcja
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 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej 

przypomniała nam 5 klasa podczas 

uroczystego apelu. 

 Dziewczęta z naszej szkoły pamiętały o 

naszych kolegach przygotowując dla nich 

 w dniu ich święta wiele niespodzianek. 

Dzień Chłopaka . Jest to święto obchodzone 

 30 września przez chłopców dużych i małych. 

  

 

 10 października obejrzeliśmy z zachwytem 

występ naszych młodszych kolegów i 

koleżanek z okazji Święta Drzewa.  
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 Stypendyści otrzymali nagrody Wójta Gminy 

Trzcinica na uroczystym spotkaniu.  

 

 

 11 października w naszej szkole odbyła się 

zbiórka na fundację ,,Dzieło Nowego 

Tysiąclecia” 
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 30 października – zmiana czasu 

 

 31 października – 

Halloween  

 

 



Lipniak - Gazetka Szkolna                             - 8 - 
 

 1 listopada – Święto Zmarłych 

 

 

 11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości 
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 29 listopada – Andrzejki  

 

 

 

                        Sport! Sport ! Sport! 

 
 
Choć wakacje minęły, cieszmy się złotą, polską jesienią. Jak?    

Oczywiście uprawiając sport na powietrzu! 

Zamiast leniuchować przed telewizorem czy komputerem, korzystajmy z ostatnich, silnych 

promieni słońca i wyjdźmy na powietrze! Warto bowiem potrenować w towarzystwie 

kolorowych liści.  
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Biegaj do utraty tchu 

Jesienią   możesz biegać o każdej porze! Choć w ciągu dnia słońce może jeszcze troszkę przypiekać, 

wieczory i poranki stwarzają idealne warunki na jogging. 

 

Wychodź na spacery i marsze 

Aby utrzymać ciało w formie, jak najwięcej czasu spędzaj na powietrzu. Nie lubisz biegać - wybierz 

się z koleżanką  na intensywny marsz lub na spacer. Dzięki temu spalisz dodatkowe kalorie, 

dotlenisz organizm i poprawisz metabolizm. Przy okazji skuś się na zbieranie kasztanów - 

dodatkowe kilkanaście przysiadów może zdziałać cuda ;) 

 

Rolkowa i rowerowa jazda 

Bez wątpienia tęsknisz za tymi wakacyjnymi sportami. I choć już zapewne wzdryga cię na myśl o 

nadchodzącej zimie pamiętaj, że jesień sprzyja  rolkowemu i rowerowemu szaleństwu.                                 

Dlatego już teraz wyjdź z domu i oddaj się rowerowemu lub rolkowemu szaleństwo – tylko zadbaj o 

swoje bezpieczeństwo: kask, odblaski i bezpieczne miejsce ! 

 

Nordic walking w plenerze 

Jeżeli  lubisz się  zdrowo zmęczyć - wybierz nordic walking. Dzięki takiemu treningowi rozruszasz 

wszystkie mięśnie swojego ciała - nawet te, o których istnieniu nie miałaś zielonego pojęcia. 

                                                    Do dzieła!!! 
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W związku z zbliżającym się Halloween redakcja ma 

dla was niespodziankę w postaci makijażu na to święto  
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         Wywiad z Panią Marzeną Poziomką –kierownikiem Biblioteki 

Publicznej w Laskach. Wywiad został przeprowadzony w ramach 

projektu gimnazjalnego pod nazwą: „ Podróż do miejsc niezwykłych, 

czyli… co w kulturze piszczy” realizowanego przez uczniów klasy III 

gimnazjum: Wiktorię Strużycką, Weronikę Podejmę i  Kajtka Parzonkę. 

 
Wiktoria  i Weronika:   Czy lubi Pani swoją pracę? 

Pani Marzena Poziomka:   -Tak, bardzo lubię moją pracę. Wynika to przede wszystkim 

 z mojego zamiłowania do literatury. Od najmłodszych lat uwielbiam czytać i pracując 

 w bibliotece mogę pogłębiać swoje zainteresowania. 

Wiktoria i Weronika: Jak zaczęła się Pani przygoda z biblioteką? 

Pani Marzena Poziomka: Moja przygoda z biblioteką rozpoczęła się już w dzieciństwie. Tak 

jak wspomniałam wcześniej, od zawsze kochałam książki i jako mała dziewczynka byłam w 

bibliotece częstym gościem. Myślę, że zamiłowanie do książek zaszczepione w dzieciństwie 

i ogromny szacunek dla zawodu bibliotekarza doprowadziły do tego, że dziś znajduję się w 

takim, a nie innym miejscu. Kiedy pojawiła się możliwość podjęcia pracy w Filii Bibliotecznej w 

Laskach nie wahałam się ani chwili. Swoją karierę zaczynałam jako stażystka, obecnie jestem 

zatrudniona na stanowisku bibliotekarza. I choć moja przygoda w roli bibliotekarki trwa od 

niedawna, uważam, że podjęłam dobrą decyzję. 

Wiktoria i Weronika: Jak długo pracuje Pani w bibliotece? 

Pani Marzena Poziomka   :Pracuję w bibliotece od maja br. 

Wiktoria i Weronika: Na czym polega praca bibliotekarza? 
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Pani Marzena Poziomka: Praca bibliotekarza polega przede wszystkim na wykonywaniu 

czynności związanych z funkcjonowaniem biblioteki, a więc na gromadzeniu, opracowywaniu 

i udostępnianiu materiałów bibliotecznych (książek, czasopism itp.). Gromadzenie zbiorów to nic 

innego jak zakup publikacji czy przyjmowanie darów. Opracowywanie zbiorów polega na ich 

opisaniu i skatalogowaniu każdej pozycji według ściśle określonych norm bibliotecznych. 

Udostępnianie natomiast polega na wypożyczaniu zbiorów na zewnątrz lub umożliwieniu 

korzystania z nich w czytelni. Ponadto do obowiązków bibliotekarza należy prowadzenie 

działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz popularyzacja książki. Bibliotekarze współpracują z 

wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Trzcinicy wraz z Filią Biblioteczną w Laskach współpracuje m.in. z takimi 

organizacjami jak Towarzystwo Przyjaciół Lasek 

„LUKUS”, Fundacja „Wrota Wielkopolski”, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wrota 

Wielkopolski, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich czy 

Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. W bibliotekach 

organizowane są różnego rodzaju spotkania, wystawy, 

imprezy kulturalne, warsztaty i zajęcia dla najmłodszych, 

za pośrednictwem których biblioteka wychodzi naprzeciw 

potrzebom społeczeństwa i współuczestniczy w 

upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

Wiktoria i Weronika: Kiedy powstała Filia 

Biblioteczna w Laskach? 

Pani Marzena Poziomka: Filia Biblioteczna swoją działalność prowadzi od 1946 r., najpierw 

jako punkt biblioteczny, następnie jako Gromadzka Biblioteka Publiczna, później Gminna 

Biblioteka Publiczna, a od 1977 r. jako Filia Biblioteczna Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Trzcinicy. 

Wiktoria i Weronika:  Ile woluminów posiada Filia Biblioteczna? 
    

Pani Marzena Poziomka: Filia Biblioteczna posiada w swoich zbiorach 8 942 woluminy, w 

tym 3 658 książek dla dorosłych, 3 271 książek dla dzieci i młodzieży oraz 2 013 książek 

popularnonaukowych. 

Wiktoria i Weronika: Co wchodzi w skład księgozbioru bibliotecznego Filii 

Bibliotecznej w Laskach? 
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Pani Marzena Poziomka: W skład księgozbioru Filii Bibliotecznej wchodzi literatura piękna 

dla dzieci i młodzieży, literatura piękna dla dorosłych oraz literatura popularnonaukowa. 

Wiktoria i Weronika: Jakich książek jest więcej, popularnonaukowych czy 

beletrystycznych? 

-Przeważają pozycje beletrystyczne. 

Wiktoria i Weronika: Od kiedy działają komputery? Kiedy powstała czytelnia 

internetowa? 

Pani Marzena Poziomka: Czytelnia internetowa powstała w 2010 r. 

Wiktoria i Weronika: Czy zainstalowanie komputerów w bibliotece było dobrym 

pomysłem? Czy komputery pomagają w pracy? 

Pani Marzena Poziomka: Moim zdaniem skomputeryzowanie biblioteki było bardzo dobrym 

pomysłem. Jest to udogodnienie 

zarówno dla czytelników, którzy 

mogą bezpłatnie skorzystać z 

komputera podłączonego do sieci 

internetowej, jak i dla samych 

bibliotekarzy, którym komputery 

w dużym stopniu ułatwiają 

pracę. Zapewniają one szybki 

dostęp do informacji, a dzięki 

skatalogowaniu zbiorów 

bibliotecznych w programie 

SOWA pozwalają sprawdzić 

dostępność konkretnych tytułów 

bez konieczności szukania ich na 

półkach. Dzięki komputerom 

praca bibliotekarzy jest sprawniejsza i efektywniejsza, a czytelnicy są bardziej zadowoleni. 

Wiktoria i Weronika: Co Pani czyta? 

Pani Marzena Poziomka: Najczęściej sięgam po powieści kryminalne. Nie ograniczam się 

jednak wyłącznie do tego gatunku literackiego. Czytam właściwie wszystko, co w jakiś sposób 

mnie zainteresuje. Wśród moich ulubionych tytułów znajdą się zatem nie tylko kryminały, ale 

również szereg innych książek, od fantastyki po literaturę popularnonaukową. 
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Wiktoria i Weronika: Jak wygląda typowy dzień w Pani pracy? 
 

Pani Marzena Poziomka: Trudno mówić o typowym dniu pracy w bibliotece, ponieważ z 

reguły każdy dzień wygląda inaczej. 

 Do moich obowiązków należy prowadzenie administracji biblioteki, konserwacja zbiorów 

bibliotecznych i ich udostępnianie, prowadzenie służby informacyjnej oraz działalności o 

charakterze kulturalnym i edukacyjnym, mającej na celu popularyzację czytelnictwa. Codziennie 

mam kontakt z wieloma czytelnikami, z których każdy jest inny i ma inne oczekiwania. 

Dodatkowo w bibliotece organizowane są różnego rodzaju zajęcia, od głośnego czytania czy 

warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży począwszy, na zajęciach z seniorami 

skończywszy. Jedno co z całą pewnością mogę powiedzieć o typowym dniu pracy bibliotekarza 

to fakt, iż wbrew stereotypom, jest on bardzo aktywny. 

Wiktoria i Weronika:  Jakie cechy charakteru przydadzą się w pracy bibliotekarza? 

Pani Marzena Poziomka: Bibliotekarz ma służyć czytelnikowi radą i pomocą w 

wyszukiwaniu informacji. Biorąc to pod uwagę cechą pożądaną w pracy bibliotekarza jest z 

pewnością szeroko rozumiana komunikatywność. Bibliotekarz powinien posiadać umiejętność 

precyzyjnego i jasnego wyrażania swoich myśli, zdolność do rozumienia wypowiedzi innych 

oraz umiejętność aktywnego słuchania. Ponadto bibliotekarz musi być otwarty na czytelnika i 

jego potrzeby oraz chętnie służyć pomocą. Istotna jest również wysoka kultura osobista, 

życzliwość i cierpliwość, a w przypadku pracy z dziećmi i młodzieżą także kreatywność. 

 

Wiktoria i Weronika:  Bardzo  dziękujemy za udzielenie wywiadu.  Do widzenia. 
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                                            Co to jest hałas?  

       

 

                       

W szkole mamy wielu kolegów, którzy oprócz edukacji znajdują czas na rozwijanie 

swoich pasji, zamiłowań i zainteresowań. 



                                                                                          - 17 -                                         Lipniak - Gazetka Szkolna                                          
 

 Jednym z takich uczniów jest Paweł Maryniak, uczeń klasy III Gimnazjum. 

Reporterka „ Lipniaka” postanowiła zadać Pawłowi kilka pytań o jego 

zainteresowania muzyczne. 

 
Julia: Możesz obejść się bez muzyki? 

Paweł: Zdecydowanie nie. Kocham przysiąść wieczorem przy pianinie i ćwiczyć.  

Każda chwila przy instrumencie nie jest chwilą straconą.  

Julia: Jakiego masz ulubionego piosenkarza lub piosenkarkę 

Paweł: Nie posiadam ulubionego. Mój gust muzyczny zmienia się co miesiąc. Kocham wracać 

do moich poprzednich playlist z przed paru lat. To czego słucham dzieli się na dwa rodzaje: 

utwory których słucham na co dzień (w szkole, w samochodzie, w mieście) i utwory które 

śpiewam na konkursach. Niestety dużo osób śpiewa utwory na konkursach które są akurat 

popularne. Jest to duży błąd ponieważ dzisiejsza muzyka w 90% nie nadaje się na poważniejsze 

występy. 

Julia: Ile miałeś lat, kiedy zaczęłaś śpiewać? 

Paweł: Nie pamiętam ale sądzę,że to była moja druga czynność po mówieniu. Kiedy koledzy  

w przedszkolu prosili Mikołaja o samochodziki, ja pisałem list 

do z prośbą o zestaw karaoke i gitarę… 

Julia: Czy chodziłeś lub chodzisz do szkoły muzycznej. Jak 

wygląda nauka w takiej szkole ? 

Paweł: Skończyłem szkołę muzyczną I stopnia w Kępnie  

z paskiem i gratulacjami. Nauka niewiele różni się od tej  

w gimnazjum. Dostawałem normalne oceny z 6 przedmiotów 

które uzupełniane były egzaminami z instrumentów przed końcem każdego roku. Jednak 

nauczyciele są wyrozumiali i wiedzą że oprócz szkoły muzycznej mamy też gimnazjum bądź 

podstawówkę więc często przechodziły wymówki typu ‘’ważny sprawdzian z chemii’’ 

Julia: Jak spędzasz czas wolny? 

Paweł: Tak jak większość osób w tej szkole tylko dodając do tego konkursy wokalne i grę na 

instrumentach.           

Julia: Jakie piosenki lubisz śpiewać? 

Paweł: Mój gust się ciągle zmienia jednak ostatnio kocham śpiewać lekkie utwory jazzowe oraz 

utwory w klimacie „Na jednej z dzikich plaż” czy „Długość dźwięku samotności” które polecam 

 z całego serca. 

Julia: Ile czasu poświęcasz swojej pasji? 

Paweł: Bardzo często sądzę że za dużo, jednak to złe podejście. Mam raz w tygodniu: emisję 

głosu, naukę gry na fortepianie i chór. Podczas gdy chodziłem do szkoły muzycznej, to oprócz 

wcześniej wymienionych zajęć dochodziły 3 dni w tygodniu śpiewu.  

Julia: Na jakim instrumencie grasz? 
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Paweł: Na gitarze i fortepianie a w planach mam jeszcze organy. 

Julia: Czy rodzice wspierają Cię w pasji? 

Paweł: Dzięki nim mogłem rozwijać swoją pasję. Wystarczy powiedzieć że dowozili mnie 4 razy 

w tygodniu do Kępna gdzie następnie na mnie czekali po parę godzin. Oprócz tego zawożą mnie 

do teraz na różnego rodzaju konkursy.  

Julia : Wolisz śpiewać solo czy w duecie? 

Paweł: Na konkursach solo ponieważ z duetami są zwykle problemy. Na występach bardziej 

duet, lubię czuć wsparcie na scenie. 

Julia: Kto zainspirował Cię do śpiewania? 

Paweł: Nie było jakiegoś szczególnego wydarzenia czy osoby która by mnie nakierowała w te3 

stronę. Ciągnęło mnie do tego od małego i tak jakoś wyszło. 

Julia: Paweł, dziękujemy bardzo że poświęciłeś nam swój czas i  życzymy Ci 

wytrwania w swojej pasji oraz wielu sukcesów muzycznych. 
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         Wierzyć nie wierzyć… 
   Już tysiąc lat temu mędrcy zgłębiali znaczenia liczb, szukając w nich odpowiedzi 

na pytania dotyczące sensu istnienia świata. Powstała nawet nauka o symbolice 

liczb. Jeśli przychodzisz do biblioteki , sali numer 8, 

koniecznie powinieneś  wiedzieć, jakie znaczenie ma 

liczba „8”. Ósemka była uznawana za symbol 

doskonałości i nieskończoności. Znany z matematyki 

symbol nieskończoności to przecież cyfra „8” 

 w pozycji leżącej „∞”! Ósemka ma duże znaczenie 

 w religii chrześcijańskiej. Osiem osób liczyła załoga 

Arki Noego. Jezus dał ludziom  

8 błogosławieństw. Liczba ta oznacza porządek, 

prawo, stosowanie zasad. Oznacza także zdrowie, 

bogactwo oraz miłość. W numerologii „8”reprezentuje doskonałe połączenie 

dwóch światów: ducha i materii. Szkoda, że 8 nie jest stopniem w szkole, ale 

w przyszłości, kto wie… 

 

    SMS ! SMS! SMS!  SMS! SMS! SMS! SMS! SMS! SMS! SMS!       

                 

 

 

Przeczytać można! 
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  Kącik HOBBYSTY 

 

Masz jakieś hobby? Chcesz się nimi podzielić? Znaleźć osoby  

o wspólnych zainteresowaniach? Napisz do nas! Napisz czym się interesujesz, jaką 

masz kolekcję, co lubisz robić najbardziej i dlaczego? Czekamy na Twój tek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu jest miejsce na TWÓJ ARTYKUŁ!!     

Dręczy Cię jakiś problem, coś Cię 

niepokoi? Może to Twoja miłość 

Cię zraniła, a może masz kłopoty 

 w domu lub w szkole? 

Napisz do nas, a otrzymasz 

odpowiedź na nurtujące  

Cię pytania. 
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