Regularnik Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach
Nr 1(46) 2015 Miesięcznik każdego ucznia

W pierwszym tegorocznym
numerze „Lipniaka” :

Całkiem za darmo

Na nowy rok
szkolny życzymy
samych dobrych
ocen
i wzorowego
zachowania
Redakcja „Lipniaka” 

Wydarzyło się
Reporterskie wędrówki
Wywiad z…
Jesienne niespodzianki

To i owo pod lipami!

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”)

Lipniak - Gazetka Szkolna
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
Witaj szkoło,
Oto wracamy
Żegnaj piasku…
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 Sprzątanie świata
Jest to międzynarodowa akcja polegająca na uporządkowaniu naszego otoczenia ze śmieci
i przede wszystkim na edukacji ekologicznej związanej z wytwarzaniem odpadów. Również
nasza szkoła po raz kolejny brała udział w tej akcji. Uczestniczyli w niej uczniowie
z podstawówki jak i z gimnazjum wraz ze swoimi wychowawcami. Celem było uprzątnięcie
najbliższej okolicy, co myślimy udało się spełnić z dobrym rezultatem. Zebrane masowo śmieci
lądowały w kontenerach, a uczniowie z uśmiechem wracali do klas. Jestem pewna, że swą pracą
wszyscy przyczyniliśmy się do tego, by środowisko wyglądało lepiej, by się nam lepiej oddychało,
pracowało i wypoczywało.

Lipniak - Gazetka Szkolna
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Mądra szkoła czyta Dzieciom

Pod takim hasłem przebiegała impreza czytelnicza zorganizowana z okazji Ogólnopolskiego
Dnia Głośnego Czytania.29 września br. na zaproszenie biblioteki szkolnej gościli w jej
murach Rodzice, Panie: Dorota Udała, Fabian Agnieszka, Małgorzata Baum,
Katarzyna Pogoda, Karina Drelak oraz absolwentki
naszej

szkoły

Maryniak, które

Karolina
czytały

na

Żłobińska, Justyna
głos

książkę

Agnieszki

Stelmaszyk pt."Krzyś i gang pelargonii', zabawną historię
z niesamowitym bohaterem. Odbiorcami byli uczniowie klas
I-III SP wraz z wychowawczyniami, którym przygoda
Krzysia-detektywa

bardzo

przypadła

do

gustu.

Po przeczytaniu uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące
treści wysłuchanego tekstu. Na zakończenie dzieci wręczyły Gościom folderki ze złotą listą
książek polecanych przez Fundację ABCXXI do czytania dzieciom w domu z cennymi radami
dotyczącymi wpływu czytania na rozwój dzieci. Ponadto uczniowie
przygotowanych

specjalnie

dla

nich "Wskazówek

Młodego

wysłuchali także

Czytelnika". Spotkaniu

towarzyszyła sympatyczna, literacka atmosfera.


Kolejne Laskowskie Święto Plonów i udany występ
naszych uczniów

4 października 2015 roku w Domu Ludowym w Laskach odbyło się Laskowskie Święto Plonów.
Uroczystość tę uświetnili uczniowie Zespołu Szkół w Laskach wykonując ciekawy program
artystyczny. Konferansjerzy Wiktoria Nawrot i Karol Władek zadbali o piękne słowo,
„niczym u Mickiewicza” przeplatane piosenkami w wykonaniu Chóru Violino i solistów
Joanny Majchrowskiej i Basi Żłobińskiej. Było na co popatrzeć, oj było !!!
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 Dzień Drzewa
10 października obchodzimy Dzień Drzewa. Z tej okazji 13 października odbył się w naszej
szkole apel

ekologiczny.

Uczniowie klasy

III

SP pod

opieką pani

Bożeny

Jokiel przygotowali część artystyczną, która przypomniała wszystkim o potrzebie ochrony
przyrody i roli, jaką odgrywają w naszym życiu drzewa. Apel ten był częścią projektu
realizowanego przez klasę III, którego tematyka dotyczyła lasu i jego mieszkańców.

 Już jesteśmy uczniami i gimnazjalistami!!!
14 października 2015 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
Dyrektor
wśród
ZS

w

szkoły

których

Pani

znaleźli

Laskach

oraz

Hanna

się rodzice,
Wójt

Smyrek przywitała
emerytowani

Gminy

Trzcinica

zaproszonych

nauczyciele
Pan

i

gości,

pracownicy

Grzegorz

Hadzik.

O zaszczytne miano Ucznia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach ubiegało się 23
uczniów szkoły podstawowej i 18 gimnazjalistów. Starsi uczniowie przygotowali szereg
nie lada zadań, z którymi przyszli uczniowie poradzili sobie świetnie. Oj, działo się dużo
i z humorem! Następnie wszyscy uczniowie uroczyście złożyli przyrzeczenie na ręce Pani
Dyrektor Hanny Smyrek i otrzymali „Dyplomy

pasowania na ucznia i gimnazjalistę”.

Ponadto przedstawiciele klas złożyli także kwiaty i zapalili znicz w Kąciku Patrona. Uroczystość
Pasowania przygotowali uczniowie klasy II gimnazjum pod opieką nauczycieli Pani
Wiesławy Trzęsickiej, Pani Joanny Jenda, Pani Magdaleny Skóry.
Lipniak - Gazetka Szkolna
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Uroczystość w szkole poprzedziła Msza Święta, którą odprawił proboszcz parafii ksiądz
Rafał Czmyr. Nad oprawą artystyczną nabożeństwa czuwali Pani Danuta Wieczorek
z chórem Violino oraz Pan Ryszard Maciej. Nie zapomniano również o zmarłych
pracownikach naszej szkoły, na grobach których zapalono znicze.

Redakcja„Lipniaka” życzy wszystkim pierwszoklasistom
udanego startu w szkolne życie! 
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 Dzień Papieski
16 października obchodzimy w Polsce Dzień Papieski. Z tej okazji odbył się w naszej szkole
apel upamiętniający 37 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Klasa IV SP pod
opieką wychowawczyni Pani Doroty Cłapy przypomniała życiorys świętego Jana Pawła II
w postaci wierszowanych rymowanek. Młodsi i starsi uczniowie z uwagą wysłuchali wspomnień

o patronie swojej szkoły. W nastroju zadumy
i refleksji został zaśpiewany hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, a w kąciku patrona
zapłonęły znicze. Pamiętamy!

Debiut klasy IV przed społecznością szkolną- udany !!!

Lipniak - Gazetka Szkolna
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 Obchody Dnia Papieskiego
Tegorocznym obchodom Dnia Papieskiego przyświeca hasło: „Jan Paweł II- Patron Rodziny”.
8 X br 23 uczniów z klas VI SP oraz I-III Gimnazjum wraz z opiekunami: Panem Ryszardem
Maciejem, Panią Moniką Bartkowiak, Panią Ewą Mikołajczyk, Panią Renatą
Marczak oraz pocztem sztandarowym w składzie: Katarzyna Białek, Aurelia Gąszczak,
Mikołaj Smyrek, Karol Władek wzięło udział w XV Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze. Było to niezwykłe spotkanie dzieci
i młodzieży z całej Polski. 9 X
wspólnie z Fundacją” Dzieło
Nowego Tysiąclecia

została

przygotowana
i przeprowadzona w szkole
kwesta

na

stypendia

uzdolnionej

dla

młodzieży

z niezamożnych rodzin w myśl
słów Patrona; „ Człowiek
jest wielki nie przez to,
co ma, nie przez to, kim
jest, lecz przez to, czym
dzieli

się

z

innymi.”

W skład wolontariuszy
weszli uczniowie: Kajetan Parzonka, Michał Stanisławski, Dominika Smyrek,
Milena Wojdyga, Anna Parzonka, Julia Waloszczyk, Martyna Hojeńska, Roman
Fabian. Uczniowie kwestowali pod opieką nauczycieli: Pani Bożeny Jokiel, oraz
Pani Wiesławy Maciej.
Koordynatorem działań poświęconych Patronowi był katecheta Pan Ryszard
Maciej.
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 Jesienne wojaże
Klasa 3SP

z

wychowawczynią

Panią

Bożeną Jokiel i opiekunką biblioteki

szkolnej Panią Renatą Marczak była na pieszej wycieczce w lesie. Podziwialiśmy malownicza
okolicę okolice Lasek i widzieliśmy przebiegające zwierzęta. Spacerując po lesie nazywaliśmy
rośliny i określaliśmy, jaka to warstwa lasu. Obserwowaliśmy rośliny i ściółkę przez lupę.
Odkryliśmy paśnik i drewno przygotowane do sprzedaży. Było ciekawie i wesoło



13

Niezwykły
koncert!
października

br

w Sali KOK w Kępnie
odbyły się przesłuchania
wokalistów

biorących

udział

turnieju

w

poetycko-muzycznym
Artyzm

Papieski.

Do

grona laureatów z naszej
szkoły zakwalifikowały się
uczennice:
Wiktoria

Bielińska

Lipniak - Gazetka Szkolna
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SP z piosenką "Pioseneczka" - wyróżnienie oraz Joanna Majchrowska - Gimnazjum
z utworem "Strumieniu" - II miejsce. I dostąpiły zaszczytu udziału w koncercie galowym, który
odbył się w Kościele p.w. Św. Marcina w Kępnie pod hasłem „Stamtąd Wędrując
w Niebo”, zorganizowany z okazji odchodów Roku Świętego Jana Pawła II.


Stypendia rozdane

15 października 2015 roku już po raz ósmy odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów
Wójta Gminy Trzcinica. Stypendia dla uczniów zostały przyznane w trzech kategoriach:
stypendia za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia
w

dziedzinie

kultury

i

działalności

artystycznej.
Stypendium artystyczne:
Oliwia Laske, Bartosz Baum,
Klaudia Zakręt, Roman Fabian,
Amelia Sołtysiak,
Joanna Majchrowska,
Wiktoria Bielińska, Miłosz Ptak.
Stypendium sportowe:
Patrycja Glińska.
Stypendium naukowe:
Dominika Smyrek, Kornelia Noculak.
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Sukces Gimnazjalistów

28 października w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
w

Kępnie odbył

Nr

2

się III

Powiatowy Konkurs "Sprawni
w

przyszłym

zawodzie"

z zakresu wiedzy i umiejętności
technicznych. Naszą

szkołę

reprezentowali: Wiktoria Nawrot
- 3Gim, Katarzyna Białek 3Gim, Marcin Nawrot - 2Gim
i

Michał

Naszym

Kowaliński - 3Gim.
gimnazjalistom

udało

się wywalczyć drugą lokatę.

 Biegi przełajowe
22 października w Mielęcinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych
Biegach Przełajowych. Nie udało nam się zająć miejsca na podium, jednak wszyscy
zawodnicy

spisali

się

na

medal: pobiegli

najszybciej

jak

potrafili

i

byli

lepsi

od innych. Brawo! Niektórym np. Natanowi i Pawłowi Glińskiemu udało się zająć miejsca
w pierwszej dziesiątce. Gratulujemy!

Lipniak - Gazetka Szkolna
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 Udana wycieczka czwartoklasistów!
26

października uczniowie

klasy

IV wyruszyli

na

swoją

pierwszą wycieczkę

do

Wrocławia.

Wszyscy zwiedzili wrocławską Bobolandięrodzinny park rozrywki oraz wrocławskie
Zoo, Afrikarium.

 Nauka i zabawa
W październiku uczniowie klas III, V i VI SP odbyli niezwykłą wycieczkę do Wrocławia.
Najpierw
w

spędziliśmy

parku

wesoło

rozrywki

czas

„Bobolandia”,

wraz z opiekunami: Panią Bożeną
Jokiel, Panią Ewą Mikołajczyk,
Panią

Aliną

Renatą

Gawlik,

Marczak,

Magdaleną Kosińską

Panią
Panią

i

Panem

Ryszardem Maciejem. Następnie
odwiedziliśmy
prowadzone
Centrum

Humanitarium
przez
Badań

Wrocławskie
EIT+.

Jest to wyjątkowe miejsce łączące edukację z zabawą. Podczas pobytu w Humanitarium
- 13 -
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z zaciekawieniem obejrzeliśmy interaktywną wystawę pt. „ Szkiełko i oko –tajemnice
optyki. Ponadto czynnie uczestniczyliśmy w specjalnych warsztatach tematycznych. Klasa
III została zaproszona do udziału w eksperymencie naukowym tworzenia wulkanu; klasa V
i VI poznawała tajniki wykonywania mydła , sama też „wyprodukowała”… kolorowe,
w różnych bajkowych kształtach mydełka. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że dzięki
takim otwartym i dynamicznym zajęciom zapoznaliśmy się z fascynującym światem nauki.
Przygodę z nauką na pewno wykorzystamy w trakcie dalszej edukacji.

[

Lipniak - Gazetka Szkolna
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 Obchody Święta Niepodległości
12 listopada 2015 roku odbył się uroczysty apel z okazji 97 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Montaż słowno - muzyczny przygotowała klasa II gimnazjum pod
opieką wychowawczyni Pani Joanny Jenda przy współpracy z Panią Magdaleną Skórą
i Panią Danutą Wieczorek - dyrygentem szkolnego chóru "Violino". Występująca młodzież
stworzyła nastrój zadumy i refleksji dostarczając wielu wzruszeń. Podsumowując uroczystość
Pani dyrektor Hanna Smyrek podziękowała uczniom i nauczycielom za piękną lekcję
patriotyzmu. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Trzcinica Pan Grzegorz Hadzik wręczył
nagrody laureatom gminnego konkursu plastycznego pod hasłem „Godło Polski widziane
oczami dziecka” oraz "Najciekawszy plakat z okazji Święta Niepodległości".

Przedszkole:
I miejsce- MAJA SOŁTYSIAK
III miejsce- MAGDALENA PARZONKA
Klasy I-III SP
II miejsce- JAKUB KOMINEK
III miejsce- STANISŁAW WOŹNIAK
Klasy IV- VISP
I miejsce- TOBIASZ KANIA
II miejsce- WIKTORIA BIELIŃSKA
Wyróżnienie: JAKUB BIAŁEK
- 15 -
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Spotkanie z Wójtem

16 listopada 2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie Wójta Gminy Trzcinica Grzegorza
Hadzika z uczniami klasy III gimnazjum. Podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie,
dotyczącej
samorządu

zagadnień
terytorialnego,

uczniowie mieli okazję poznać
jego strukturę i funkcjonowanie
na szczeblu gminy, powiatu
i województwa. Wójt w ciekawy
sposób przedstawił uczniom tę
tematykę, zapoznał ich także
z

planami

inwestycji

na

najbliższe lata w naszej gminie.
W końcowej części młodzież
mogła zapytać gościa o interesujące ich sprawy.

Lipniak - Gazetka Szkolna
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 Galowy występ chóru
W piątek 13 listopada 2015 r. w Auli Domu Katechetycznego przy Kościele p.w. św. Antoniego
w Ostrowie Wielkopolskim odbył się, w ramach Ogólnopolskiego Programu Narodowego
Forum Muzyki „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2015″ Koncert Jesienny
Chórów Szkolnych Regionu Ostrów Wielkopolski.

Nasz szkolny Chór „Violino” pod dyrekcją Danuty Wieczorek zaprezentował swoje
wokalne umiejętności w dwóch następujących utworach
1. „Życzenie” – muzyka: F. Chopin, słowa: S. Witwicki, akompaniament: Jerzy
Wojtaszek
2. „Pierwsza Brygada”- utwór legionowy

Gratulujemy!!!
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 Występ chóru w Trzcinicy
12 listopada 2015 roku w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się spotkanie promujące
publikację pod nazwą „XXV - lecie Samorządu Terytorialnego Gminy Trzcinica”
oraz

podsumowanie IV

edycji

Konkursu

Fotograficznego

„Gmina

Trzcinica

w obiektywie 2015”. Wydarzenie to swoim śpiewem uświetnił Chór Violino ZS im. JP2
w Laskach.

 Wieczór wróżb
Uczniowie klas IV-VI SP i gimnazjum zorganizowali wieczór wróżb połączony z dyskoteką
andrzejkową. Szczególnym zaangażowaniem wykazali się uczniowie Samorządu Szkolnego,
którzy przygotowali na tę okazję specjalny "salon wróżb". Wszyscy doskonale bawili się przy
muzyce.

Lipniak - Gazetka Szkolna
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A tak bawiła się klasa IIb SP podczas „andrzejek”
 Uczniowie- Seniorom

- 19 -
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29listopada odbył się Dzień Seniora w Smardzach, którego organizatorami byli: Wójt
Gminy Trzcinica Pan Grzegorz Hadzik, Koło Gospodyń Wiejskich w Smardzach
oraz nasza szkoła. Pod kierunkiem pań: Joanny Jenda, Magdaleny Skóry, Danuty
Wieczorek przygotowaliśmy na tę okazję część artystyczną pod hasłem "W jesiennej
zadumie...". Był to bardzo piękny i wzruszający występ.

Lipniak - Gazetka Szkolna
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Kalendarz wydarzeń sportowych
Szkoła Podstawowa
01.10.2015r.Biegi sztafetowe w Mielęcinie
22.10.2015r. Indywidualne biegi przełajowe w Mielęcinie
28.10.2015r. Drużynowe mistrzostwa w tenisie stołowym w Łęce Opatowskiej
05.11.2015r.Piłka nożna halowa w Łęce Opatowskiej
19.02.2016r.Piłka ręczna w hali KOSiR-u w Kępnie
01.03.2016r.(D.z) i 02.03.2016 r.(Chł.) Siatkówka w Łęce Mroczeńskiej -09.03.2016r.(Dz.)i

10.03.2016r. (Chł.) Unihokej w Łęce Mroczeńskiej
15.03.2016r. (Chł.) i 16.03.2016r. (Dz.) Koszykówka w SP nr3 w Kępnie lub Hala Sportowa
KOSiR-u-05.05.2016r. Czworobój lekkoatletyczy w KOSiR-ze

Kalendarz wydarzeń sportowych
Gimnazjum
01.10.2015r. Sztafeta biegów przełajowych w Mielęcinie
22.10.2015r. Indywidualne biegi przełajowe w Mielęcinie
29.10.2015r. Drużynowe mistrzostwa w tenisie stołowym w Łęce Opatowskiej
19.11.2015r. Piłka nożna halowa w hali KOSiR-u
05.02.2016r. Piłka ręczna w hali KOSiR-u
- 21 -
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18.02.2016r.(Dz.) 19.02.2016r.(Chł.) Koszykówka w Rychtalu
02.02.2016r (Chł.) 03.02.2016r.(Dz.)Siatkówka
10.03.2016r. ( Chł.) 11.03.2016r. (Dz.) Unihokej w KOSiR-ze
22.04.2016r. Piłka nożna- chłopcy Orlik w Baranowie
29.04.2016r. Lekka atletyka w Kępnie
13.05.2016r.Siatkówka plażowa w Piaskach lub w Kępnie

Wszelkie dodatkowe informacje
u Pani Doroty Cłapy!!!

W naszych reporterskich wędrówkach odwiedziliśmy mieszkańca Lasek Pana
Tadeusza Radlińskiego, weterynarza.
Reporterka „Lipniaka”: Od ilu lat jest Pan weterynarzem?
PAN RADLIŃSKI: Pracuję w tym zawodzie 42 lata. W Laskach od 15 maja 1973 roku. Jako
ordynator zajmowałem się zwierzętami w P.G.R. Od roku 1975 do czasu prywatyzacji
weterynarii w 1990 roku byłem kierownikiem przychodni. Od grudnia 1990 roku gabinetu
weterynaryjnego.
Reporterka „Lipniaka: Dlaczego wybrał Pan akurat ten zawód?
PAN RADLIŃSKI: Jako dziecko chciałem być leśniczym, ale pracując podczas wakacji
w Spółdzielniach Produkcyjnych i w P.G.R poznałem znajomego taty, który był lekarzem
weterynarii. Lubiłem zawsze zwierzęta i zobaczyłem, że w tym zawodzie można im pomóc.
Wybór studiów podjąłem dopiero w Liceum.
Reporterka „Lipniaka: Co trzeba ukończyć, aby zostać weterynarzem?
PAN RADLIŃSKI: Najpierw LO z klasą o profilu bio- chem ,ponieważ oceny z matury mają
z tych przedmiotów znaczenie przy rekrutacji na studia . Potem studia- obecnie pięcioletnie, na
wydziale weterynarii. Obecnie w UE są uznawane dyplomy uczelni we Wrocławiu , Olsztynie,
Lublinie, Warszawie. Nie są uznawane dyplomy Poznania i Krakowa. Po studiach można
dodatkowo robić płatne studia dające tytuł specjalisty, np.: chirurga, chorób psów i kotów.
Reporterka „Lipniaka: Czy Pańska praca jest niebezpieczna?
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PAN RADLIŃSKI: Pierwszą grupę niebezpieczeństw stanowią reakcje obronne zwierząt, tj.
kopnięcia, ugryzienia, podrapania, przygniecenie. Drugą grupą są choroby odzwierzęcegruźlica, bruceloza, tularemia, świerzb, grzybica, którymi przy nieuwadze i brawurze można się
zarazić. Dlatego praca lekarza weterynarii do bezpiecznych nie należy. Musimy przewidzieć jak
zwierze

się zachowa i się nie bać. Porody u zwierząt dużych wymagają też sporej siły.

Dysponujemy również wiedzą jak zwierze poskromić.
Reporterka „Lipniaka:: Czy mógłby Pan krótko opowiedzieć co zrobić , gdy pogryzie nas dzikie
zwierzę?
PAN RADLIŃSKI: Dzikich zwierząt nie należy łapać i dotykać . Zdrowe dzikie zwierzęta boją
się człowieka i go unikają. Matki bronią swojego potomstwa. W przypadku pogryzienia przez
dzikie zwierze – nawet nietoperza czy jeża , pierwszą rzeczą jest zgłoszenie się do lekarza
rodzinnego. Dzikie zwierzęta mogą być bowiem zakażone wścieklizną a na zębach i pazurach
mieć też zarodki tężca. Ponieważ dzikie zwierze najczęściej ucieknie, nie ma możliwości poddać je
obserwacji, aby wykluczyć wściekliznę . Lekarz rodzinny w takim przypadku podejmuje decyzje
o podaniu surowicy. Podobną procedurę stosuje się w przypadku pogryzienia przez psa lub kota.
Trzeba pamiętać , że nawet spokojny pies może wgryźć się , gdy ktoś stoi tyłem i będzie uciekać.
Do psa zawsze zwracamy się twarzą.
Reporterka „Lipniaka: Czy często znajduje Pan na ulicy chore zwierzęta i czy ludzie zwracają na nie
uwagę?
PAN RADLIŃSKI: Aby mieć pewność , że zwierzę jest chore, trzeba je zbadać. Przechodnie
najczęściej zgłaszają do nas zwierzęta potrącone przez samochód. Na ulicach widuje się
przeważnie psy i koty. Część z nich jest rzeczywiście zaniedbana. Ale aby podjąć interwencję
trzeba znać właściciela a nie zawsze jest to możliwe. Spotyka się też prośby sąsiadów
o interwencje wówczas , gdy uważają że właściciel zwierzęcia je głodzi lub dręczy. Tam gdzie
potwierdzamy , że faktycznie ma to miejsce , właściciel jest karany mandatem i ponownie
kontrolowany po pewnym czasie.
Reporterka „Lipniaka: Co czuje Pan, gdy musi Pan uśpić zwierzę?
PAN RADLIŃSKI: Decyzja o odebraniu zwierzęciu życia jest zawsze trudna. Obecnie
obowiązujące przepisy stanowią ,że uśpić można tylko zwierzę w 3 przypadkach:
 Nieuleczalnej choroby przebiegającej z bólem ,celem skrócenia cierpień zwierzęcia
 Agresji zwierząt stwarzającej zagrożenie dla otoczenia, oraz niechcianych miotów
szczeniąt i kociąt ale tylko w czasie, kiedy nie widzą.
Gdy widzę, że zwierzę cierpi i nie jesteśmy mu w stanie pomóc, to pomimo pewnego żalu, wiem,
że eutanazja jest konieczna. Gorzej gdy ktoś przynosi małe kocięta lub szczenięta. Mam wtedy
dwa wyjścia – albo zgodzę się je zabrać i samemu je hodować, co po roku spowodowałoby,
że miałbym pokaźne stadko, albo odmówić, wiedząc że właściciel może zwierzęta utopić,
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wyrzucić je w lesie czy w sposób brutalny je zabić. Uważam, że lepszym wyjściem jest bezbolesne
uśpienie.
Reporterka „Lipniaka: Czy często przeprowadza Pan skomplikowane operacje?
PAN RADLIŃSKI: Na małych zwierzętach takich jak psy i koty tak. Są to głównie zabiegi
związane ze sterylizacją czyli uniemożliwieniem zwierzętom rodzenia niechcianych szczeniąt
i kociąt. U świnek do najczęstszych należą operacje przepuklin. Do często wykonywanych
zabiegów należy też szycie różnych często bardzo głębokich ran. U dużych zwierząt, które mają
określoną wartość rynkową- czyli cenę jaką uzyskuje gospodarz przy sprzedaży, operacje robi
się rzadko. Za tucznika gospodarz dostaje 500zł..więc logiczne jest, że nie zapłaci za operację
300-400 zł. U bydła przy ciężkich porodach wykonuje się cesarskie cięcie tylko sporadycznie,
bowiem w gospodarstwie nie ma warunków do wykonania takiego zabiegu a przewiezienie
zwierzęcia. Które już jest obolałe do lecznicy nie jest możliwe, bo związane to jest z dodatkowym
cierpieniem.
Reporterka

„Lipniaka:

Co

czuje

Pan,

kiedy

taka

bardzo

duża

operacja się uda?
PAN RADLIŃSKI: Udana

operacja

satysfakcja i wiara w to, że

warto podjąć ryzyko. Poza

tym

doświadczenia,

nabywa

się

każda operacja, nawet przy

to

ponieważ

tym samym schorzeniu jest

inna.
Reporterka

„Lipniaka:

Z

jakimi

schorzeniami

u zwierząt spotyka się Pan

najczęściej?

PAN

Najczęstszą grupę schorzeń

RADLIŃSKI:

stanowią
w

choroby

żywieniu

wymagań

zwierząt

życiowych

spowodowane

i

błędem

beztroskim traktowaniem ich

tj.

biegunki,

dolegliwości

żołądkowe, niedobory mineralne oraz brakiem higieny- wszawice, świerzb, choroby skóry,
zarobaczenie. Z chorób zakaźnych najczęściej spotyka się zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc
i Różyce. Obecnie często, szczególnie dzieciom kupuje się króliki miniaturowe, chomiki, świnki
morskie, żółwi i psy bez jakiejkolwiek wiedzy o ich wymaganiach, zachowaniu i żywieniu.
Wszystkie szczenięta psów są przecież bardzo łache, zabawne i milutkie. Ale zbiegiem czasu
rosną i pojawiają się kłopoty. Trzeba wiedzieć, że każda rasa psa jest inna, i nie wszystkie nadają
się do trzymania w domu. Moja rada- Chcesz mieć jakieś zwierzątko to najpierw przeczytaj jak
się zachowuje, czego potrzebuje ile i jakiego pokarmu zje i jak dużo urośnie.
Reporterka „Lipniaka: Co sądzi Pan o hotelikach dla zwierząt?
PAN RADLIŃSKI: Hoteliki prowadzone przez fachowców są korzystnym rozwiązaniem dla
ludzi podczas urlopu czy w przypadkach losowych. Zwierzę ma tam zapewnioną opiekę
Lipniak - Gazetka Szkolna
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i wyżywienie. Obecnie sporo osób, mieszkańców miast kupuje konie lub kucyki , aby uczyć dzieci
jazdy konnej, lub doleczenia poprzez
jazdę na koniu urazów nóg. Konie te
mieszkają

właśnie

w hotelach w których są tez tzw.
hipodromy
przeznaczone

czyli
do

tereny

jazdy.

Hotele

dysponują też nauczycielami jazdy
konnej. Właściciel konia może, gdy
ma

wolny

czas

przyjechać,

opiekować się koniem i jeździć pod
okiem instruktora. Pozostawianie
zwierząt w hotelach jest na pewno
lepszym wyjściem jak umieszczenie
w przepełnionych schroniskach lub
wyrzucenie w lesie. Oczywiście nie
bierze

się

tu

pod

uwagę,

że

dla

każdego

psa

czy

kota

rozłąka

z właścicielem jest stresem.
Reporterka „Lipniaka: Na koniec, proszę powiedzieć , czy jest Pan zadowolony ze swojej pracy?
PAN RADLIŃSKI: Zawód przeze mnie wykonywany jest trudny, wiąże się z dużą
odpowiedzialnością za każdą podjętą decyzję ,ale daje dużo radości. Niesamowite wrażenie robi
każdy ruch nowonarodzonego zwierzęcia i czułe lizanie przez jego matkę. W ciągu 42 lat pracy
spotykam się już z trzema pokoleniami w danej rodzinie. Znam dziadków, rodziców, dzieci. Mogę
powiedzieć, że dzięki temu zawodowi znam 80% mieszkańców naszej gminy . Zabawne jest to,
że psy które leczyłem poznają mnie z daleka. Rolnicy też pamiętają te szczególne przypadki,
które udało się wyleczyć. Inna była wieś 42 lata temu i tych uroczych widoków dziś już nie ma.
Nie widzi się już drabiniastych wozów konnych, kop ułożonych ze snopków zboża na palach
po żniwach. Rzadko widzi się krowy na pastwiskach. W moim zawodzie nadal dużo chodzi się
pieszo przy tak zwanych akcjach jak szczepienia czy pobieranie krwi do badań i to też można
polubić.
Reporterka „Lipniaka: Dziękujemy za interesujący wywiad.

Drugi wywiad przeprowadziły: Milena Wojdyga i Michalina Waloszczyk
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W naszych reporterskich wędrówkach postanowiliśmy porozmawiać z Panem
Piotrem Czarnasiakiem, nauczycielem języka angielskiego
Reporterki „Lipniaka”: Zdradzi nam Pan, jakie ma Pan wykształcenie i gdzie pobierał Pan nauki?
Pan Piotr Czarnasiak: Mam wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
Reporterki „Lipniaka”: Jak długo pracuje Pan w szkole? Czy w ciągu tych lat zdarzyło się Pan
postawić ocenę, której się Pan wstydzi?
Pan Piotr Czarnasiak: Pracuję w szkole od pięciu lat. Nigdy nie postawiłem oceny, której się
wstydzę.
Reporterki „Lipniaka”: Jakie są wady i zalety nauczyciela anglisty?
Pan Piotr Czarnasiak: : Zaletą jest to, że można mówić cały czas po angielsku. Wadą to, że
uczniowie nie wszystko rozumią.
Reporterki „Lipniaka”: Podczas lekcji doświadcza Pan wielu uczuć i emocji. Czy mógłby Pan o nich
opowiedzieć? Czy należy do nich duma z uczniów?
Pan Piotr Czarnasiak: Każda lekcja jest inna. Ale uczucia i emocje na każdej są zbliżone.
Reporterka„Lipniaka”: Proszę zdradzić, jak najłatwiej nauczyć się języka angielskiego , aby bez
problemu porozumieć się z Anglikiem?
Pan Piotr Czarnasiak: : Nie ma złotego środka. Chęć do pracy przede wszystkim. A najłatwiej
nauczyć się języka będąc w kraju, gdzie jest on językiem urzędowym
Reporterka „Lipniaka”: Pracował Pan także w szkole językowej. Jak ocenia Pan nauczanie w obu
tych szkołach?
Pan Piotr Czarnasiak: Nauczanie jest różne, jak i słuchacze na zajęciach. W szkole językowej
grupy są mniejsze i kontakt ze słuchaczami jest większy.
Reporterka„Lipniaka”: W jaki sposób życie zawodowe wpływa na Pana życie prywatne? W jakim
stopniu osoba, którą znamy ze szkoły jest tą samą w domu?
Pan Piotr Czarnasiak: Trudne pytanie. O to należałoby zapytać osoby z którymi mieszkam
Reporterka„Lipniaka”: Czy satysfakcja zawodowa w dzisiejszych czasach jest możliwa w tym
zawodzie? Jakie on daje przyjemności?
Pan Piotr Czarnasiak: Jest możliwa. Kiedy uczeń dostaje dobre oceny albo potrafi wybrnąć
z sytuacji językowej, co nie zawsze jest łatwe.
Reporterka„Lipniaka”: Czy był Pan w Wielkiej Brytanii, proszę krótko opisać, jakie ciekawe
miejsca Pan zwiedził?
Pan Piotr Czarnasiak: Tak, byłem. Zwiedziłem Manchester i Liverpool. Widziałem stadiony
sportowe i lokalne zabytki.
Lipniak - Gazetka Szkolna
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Reporterki„Lipniaka”: Czy czyta Pan książki w wersji angielskiej? Które by nam Pan polecił do
nauki języka angielskiego?
Pan Piotr Czarnasiak: Tak czytam. Ostatnio przeczytałem „Great Gatsby”. Ale uważam,
że części „Harrego Pottera” w wersji angielskiej też są ciekawe.
Reporterki „Lipniaka” Czy zawód nauczyciela to dobra alternatywa na przyszłość dla młodego
człowieka?
Pan Piotr Czarnasiak: To zależy , co dany człowiek chciałby robić. Nie ma nic
przyjemniejszego, gdy robi się to, co się lubi.
Reporterki” Lipniaka”: Czy ma Pan jakieś hobby?
Pan Piotr Czarnasiak Tak, uwielbiam czytać książki.
DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS NA PRZEPROWADZENIE WYWIADU.
(REPORTERKI „ LIPNIAKA” )

- 27 -

Lipniak - Gazetka Szkolna

W ramach Narodowego Programu Promocji Czytelnictwa w Szkołach
i Bibliotekach postanowiliśmy zapytać Nauczycieli ZS oraz gimnazjalistów,
co obecnie czytają . Oto ich wypowiedzi:
1.Pani dyrektor Hanna Smyrek
Autor: Maciej Stuhr
Tytuł: ,,Felietony”
2.Pani wicedyrektor Monika Bartkowiak
Autor: Murphy Brown
Tytuł: ,,Potęga podświadomości”
3.Pani Magdalena Skóra
Autor: Katarzyna Enerlich
Tytuł: ,,Prowincja pełna szeptów”
4.Pan Piotr Czarnasiak
Autor: F.S Fitgerald
Tytuł: ,, Great Gatsby”
5.Pan Ryszard Maciej
Autor: Todd Burpo
Tytuł: ,,Niebo istnieje naprawdę”
6. Pani Dorota Cłapa
Autor: Mikołaj Gogol
Tytuł: ,,Martwe dusze”
7.Pani Alina Gawlik
Autor: Anna Herbich
Tytuł: ,,Dziewczyna z Powstania”

8. Pani Magdalena Drzazga
Autor: Nicolas Spark
Tytuł: ,,Bezpieczna przystań”
9.Pani Renata Marczak
Autor: Rick Jordan
Lipniak - Gazetka Szkolna
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Tytuł: ,,Bogowie olimpijscy” wg Percy Jacksona
10 Pani Bożena Jokiel
Autor: Grzegorzewski
Tytuł: „Czas tęsknoty”
11. Pani Danuta Wieczorek
Autor: Agata Tuszyńska
Tytuł: ”Oskarżona”
12. Julia Podejma
Autor: Terry Pratchett
Tytuł:

”Spryciarz

z

Londynu”
13. Wiktoria Nawrot
Autor: Jane Austin
Tytuł: „Emma”
14. Kornelia Noculak
Autor:George R.R. Martin
Tytuł: „Gra o tron”
15. Aleksandra Żłobińska
Autor: Ryszard Spadło
Tytuł: „ Skazaniec”, T.2
16 Wiktoria Żłobińska
Autor: Marta Fox
Tytuł: „Kaśka Podrywaczka”
17. Maksymilian Udała
Autor: Agnieszka Stelmaszyk
Tytuł; „Kroniki Archeo”
Dziękujemy za udzielenie informacji (Red.)

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaka sobie ludzkość
wymyśliła”
(Wisława Szymborska”)
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Wywiad ze stypendystą- Miłoszem Ptakiem, uczniem klasy VI SP
Julia Waloszczyk :Skąd wziął się pomysł, żeby zacząć tańczyć?
Miłosz Ptak: W zasadzie na początku bardziej chciała tego moja mama niż ja.
Julia Waloszczyk :Jaki był Twój największy sukces taneczny?
Miłosz Ptak :Zdobycie pierwszego miejsca na turnieju w Kędzierzynie- Koźlu,
ponieważ wygraliśmy z para, z która przegrywaliśmy.
Julia Waloszczyk: W jakiej szkole tańca uczysz się? Miłosz Ptak; W Studiu Tańca
„Retro” w Kępnie. Moim trenerem jest Pan Paweł Wielgosz.

Lipniak - Gazetka Szkolna
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Julia Waloszczyk: Opisz krótko jak wykładają zajęcia w tej szkole, w jakich
tańcach czujesz się najlepiej?
Miłosz Ptak: Ćwiczę 2 razy w tygodniu, układ bywa różny. Najlepiej czuje się
w tańcach latynoamerykańskich.
Julia Waloszczyk: Taniec jak każdy inny sport niesie za sobą wiele różnych
kontuzji. Jeden uraz może przekreślić wiele lat ciężkiej pracy. Nie boisz się tego?
Miłosz Ptak; Nie boję się tego. Nasze treningi nie są dla mnie trudne i wyczerpujące.
To w końcu taniec amatorski.
Julia Waloszczyk: Co zawdzięczasz tańcu? Jak zmienił on twoje życie?
Miłosz Ptak: Tańcu zawdzięczam wiele wspaniałych chwil i satysfakcji ale doszły mi
nowe obowiązki.
Julia Waloszczyk: Co było Twoim najtrudniejszym doświadczeniem tanecznym?
Miłosz Ptak: Stres związany z pierwszym turniejem.
Julia Waloszczyk: Uważasz,

że aby tańczyć trzeba mieć jakieś wrodzone

umiejętności?
Miłosz Ptak: Uważam, że każdy może tańczyć, ale wrodzone zdolności bardzo w tym
pomagają.
Julia Walaszczyk: Kim jest twoja partnerka?
Miłosz Ptak: Moja partnerką jest Kasia i jest sympatyczną dziewczyną.
Julia Waloszczyk: Czy otrzymując nagrodę Wójta Gminy Trzcinica za osiągnięcia
w dziedzinie artystycznej czujesz się bardzo wyróżniony i czy jest to dodatkowy
impuls do dalszej pracy?
Miłosz Ptak: Bardzo mnie to motywuje do pracy i oczywiście czuje się wyróżniony.
Julia Waloszczyk: Dziękuję za rozmowę.
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Życzę wielu sukcesów tanecznych i podbicia świata!
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- 32 -

Uwaga! Rodzic kontra nastolatek!!!
"Z jakiego powodu najczęściej kłócimy się z rodzicami i jak zapobiegać tego typu problemom?"
To pytanie jest chyba jednym z najczęściej zadawanych przez dzisiejszych nastolatków.
W poniższym artykule postaram się wytłumaczyć, gdzie leży problem i przedstawić metody
zapobiegania domowym sprzeczkom.
Po pierwsze zastanówmy się, co może być tzw. czynnikiem zapalnym do "wojny z rodzicami".
Uprzedzę was już na wstępie, że ze „starszymi” nie wygra się NIGDY, tak więc zanim sami
zaczniecie stwarzać nerwową atmosferę w domu, przemyślcie to dwa razy. Są starsi i myślą,
że pozjadali wszystkie rozumy (tak zapewne uważa większość z was), prawda jednak jest taka,
że przeżyli już swoją młodość i nabyli pewne doświadczenie.
Oto kilka podstawowych zasad, których powinniśmy się trzymać, by uniknąć sporu :
1. Pamiętajcie ! Rodzic uważa, że zawsze ma rację (bez względu na to, czy faktycznie tak jest, czy
nie). Nawet jeśli jego poglądy względem naszych są zupełnie sprzeczne, potakujcie im. Będą
myśleli, że wygrali, a my unikniemy niechcianego konfliktu.
2. Jeśli nie przyjdziecie na czas, co na pewno zdarzyło wam się wielokrotnie, postarajcie się
sensownie wytłumaczyć swoje spóźnienie, nawet gdybyście musieli posunąć się do drobnego
kłamstwa. Najważniejsze, że wykażecie skruchę i chęć rozmowy. Jeśli jednak taka metoda
zawiedzie, a rodzic nie potrafi opanować wybuchu gniewu, podejdźcie, przytulcie się do niego
i powiedzcie zwykłe słowo "przepraszam". Ono jeszcze nigdy nikogo nie zabiło, a potrafi pomóc
rozwiązać nawet najtrudniejszą sprzeczkę.
3. Jestem przekonana, że im jesteśmy starsi, tym rodzice wymagają od nas więcej. Czasem może to
przekraczać nasze możliwości, lecz nie wiemy jak im to wytłumaczyć, by jednocześnie uniknąć
kłótni. Po pierwsze nie bójcie się im powiedzieć, że nie nadążacie z nauką! Trudno w to uwierzyć,
ale oni też byli kiedyś w naszym wieku i przeżywali podobne problemy. Jeśli się przełamiecie,
wszystko następne co was czeka (czyli "poważna rozmowa"), będzie o wiele łatwiejsze.
4. Wydaje mi się, że by wasz pokój wyglądał jak na nastolatka przystało, panuje w nim wieczny
bałagan. Potraficie w nim znaleźć wszystko, ale niekoniecznie rodzice się na to godzą, czyż nie?
Istny terror, gdy mama każe w nim posprzątać. Mnie, tak samo jak Wam, nie zawsze chce się to
robić, tak więc proponuję przekonywać rodziców, że to nie jest bałagan, tylko artystyczny nieład.
Nie dość, że ich rozbawicie, to może nawet pozwolą Wam go zatrzymać na dłużej (oczywiście do
następnych gruntownych porządków). Gdy to zawiedzie, niestety, ale musicie się wziąć do roboty!
Kłótnia do niczego nie prowadzi, a można jej umiejętnie uniknąć, trzeba tylko się trochę postarać,
odstawić swoje ego na bok i wszystko będzie tak, jak należy. Gdy rodzice stoją nam nad głową jak
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kat nad duszą to nie po to, by nam uprzykrzyć życie, tylko byśmy wyrośli na mądrych ludzi.
Mam nadzieję, że podsunęłam Wam kilka pomysłów, które może w przyszłości wykorzystacie.
Głowa do góry i powodzenia.
(Materiał opracowała Julia Walaszczyk)

RYMOWANKI DLA
NAJMŁODSZYCH
O JESIENI
Fajna jest ta jesień,
Bo długo siedzę w domu,
Oglądam sobie bajki,
Nie mówię nic nikomu.
~Hubert Dziewulski
Złota jesień, kolorowa,
Dla malarzy jest gotowa.
W pochmurne, jesienne dni
Słońce zamienia się w deszczowe łzy.
~Natalia Jasińska
Jesienne przysmaki”
Lepszy na jesień kęsek taki,
Niż w niewoli warzywne przysmaki.
~Bartosz Piecha

(Wyszukała i najmłodszym Czytelnikom przedstawiła Julia Waloszczyk)

Lipniak - Gazetka Szkolna

- 34 -

Następny” Lipniak” już w grudniu !!!
Nie przegap!!!

Opadają
liście.
Czas
snuje się
mgliście.
Świetliście.
Anieliście.
Liście…

Liście…
- 35 -

Lipniak - Gazetka Szkolna

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 tekst.

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.

Tu jest miejsce na TWÓJ ARTYKUŁ!!
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