Regularnik Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach
Nr 2 (51) 2016

Miesięcznik każdego ucznia

Całkiem za darmo

W dzisiejszym
świątecznym numerze „Lipniaka :
Wydarzyło się
Reporterskie wędrówki
Świąteczny wywiad z…
Świąteczne niespodzianki

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego
Nowego Roku 2017
życzy Redakcja

„Lipniaka”

Wydanie świąteczne!!!
Święta Bożego Narodzenia do czas niezwykły. A to za sprawą cudownej
atmosfery, jaka wszędzie panuje: w domach, w szkole, na ulicy. Choinka
pięknie przystrojona, w kościele żłóbek z maleńką Dzieciną, wigilia
z opłatkiem, z serca płynące życzenia świąteczno-noworoczne….
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 Warsztaty z kodowania

Ja czytam….

My czytamy……..

Ty czytasz….

Wy czytacie……..

On, ona czyta…

Oni, one czytają!!!!

Czyli…
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 Konkurs czytelniczy dla uczniów SP i Gimnazjum pod
hasłem „ Czytam sobie”

 Kiermasz książek w bibliotece

„Biblioteka kulturalnego człowieka”
Lipniak - Gazetka Szkolna
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 Andrzejki 2016 zakończone dyskoteką dla 4-6
i I-III gimnazjum :D

 „Adopcja serc”
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 Mikołajki

 Akcja Mikołajkowa
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 Przedświąteczne kolędowanie

 Konkurs kolęd w Trzcinicy

Występ naszych artystów był THE BEST
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 Koniec I semestru

FEEEERIE!!!
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Białe szaleństwo
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Przedmiotowe


Karol Władek, Maksymilian Udała, Anna Parzonka- zakwalifikowanie do
etapu powiatowego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce-



Jakub Dudziak, Roman Fabian- zakwalifikowanie do etapu powiatowego
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Wielkopolsce



Milena Wojdyga, Anna Parzonka, Maksymilian Udała, Julia
Waloszczyk-

- udział w etapie szkolnym Wojewódzkiego

Konkursu Geograficznego

Milena Wojdyga, Anna Parzonka, Maksymilian Udała, Julia , Karol Władek

- udział w etapie szkolnym Wojewódzkiego

Julia Walaszczyk-

Konkursu

Historycznego

 Aleksandra Żurawa – Konkurs Recytatorski im. Marii
z

Fredrów Szembekowej- wyróżnienie

Artystyczne

-Gminny Konkurs Plastyczny „Godło widziane oczami dziecka”

 Maja Białek – – I miejsce klasa II
Stanisław Woźniak, Nadia Woźnica- wyróżnienie – klasa II


Wiktoria Tomalik – I miejsce



Jakub Białek

- II miejsce



Jakub Dudziak

- III miejsce

Gminny Plastyczny „Godło widziane oczami dziecka”

 Zofia Bogacz - wyróżnienie
-.Gminny Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”
 Nadia Woźnica – I miejsce
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 Zofia Gość –

III miejsce

 Maja Grycman- II miejsce
 Filip Biczysko wyróżnienie
 Adrian Gruszka – II miejsce
 Amelia Dumin - wyróżnienie


Maja Białek, Wiktor Lorenc,
Stanisław Woźniakwyróżnienie w Gminnym
konkursie Plastycznym pt,.” Jak
będzie wyglądała praca rolnika w
przyszłości”



Lena Przybylska, Nadia
Woźnica—udział w Gminnym
konkursie „Piosenka jest dobra na
wszystko”



Maja Białek- I miejsce w
gminnym konkursie plastycznym „Godło Polski
w oczach dziecka”



Stanisław Woźniak, Nadia Woźnica- wyróżnienie w gminnym konkursie
plastycznym „Godło Polski w oczach dziecka”



Patryk Bakalarz-I miejsce w konkursie „ Piosenka jest dobra na wszystko”



Zuzanna Słupianek – II miejsce w konkursie” Piosenka jest dobra na wszystko”



Martyna Namyślak- III miejsce w konkursie ” Piosenka jest dobra na wszystko”



Oliwia Laske- wyróżnienie w konkursie ” Piosenka jest dobra na wszystko”



Grycman Lena, Oliwia laske, Zuzanna Słupianek, Zofia Bogacz, maja
Maciejewska, Dumin Amelka- udział w konkursiee „ Piosenka jest dobra na
wszystko”



Zuzanna Słupianek – II miejsce



Oliwia Laske – wyróżnienie



Tobiasz Kania – I miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym
„Zapobiegajmy Pożarom”



Klaudia Szajdak – II miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym
„Zapobiegajmy Pożarom”
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Jakub Dudziak -

III miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym

„Zapobiegajmy Pożarom”


Roman Fabian - wyróżnienie Gminnym Konkursie Plastycznym
„Zapobiegajmy Pożarom”

Anioły bożonarodzeniowe – Gminny Konkurs Plastyczny
 Zofia Bogacz – wyróżnienie
 Jakub Kominek – wyróżnienie
 Oliwia Laske - wyróżnienie
Wiktoria Bielińska – I miejsce w Powiatowmy Konkursie Piosenki w
Kępnie
 Paweł Maryniak – V miejsce w Powiatowym Konkursie
Piosenki w Kępnie
 Angelika Zimoch – III miejsce w Gminnm Konkursiem
Plastyczny w Trzcinicy „Godło widziane oczami dziecka” Paweł Maryniak - wyróżnienie w Gminnym Konkursie Piosenki
w Trzcinicy –
 Julia Maryniak- II miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym:
„Zapobiegajmy Pożarom”:
 Fabian Gąszczak – III miejsce w Gminnym Konkursie
Plastycznym: „Zapobiegajmy Pożarom”:

Sportowe:


Zofia Gość- III miejsce w II Otwartych Mistrzostwach Powiatu Kępińskiego
„Bieg na orientację”



Arkadiusz Mikołajczyk- V miejsce w III miejsce w II Otwartych Mistrzostwach
Powiatu Kępińskiego: „ Bieg na orientację”



Karol Woźniak- udział w II Otwartych Mistrzostwach Powiatu Kępińskiego: „
Bieg na orientację”



Krzysztof Jeż – udział w II Otwartych Mistrzostwach Powiatu Kępińskiego: „
Bieg na orientację”



Anna Nawrot, Bartosz Wardęga, Filip Stężały, Patryk Wróbel, Fabian
Pregiel- IV miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w Biegach
Przełajowych
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Natan Rabiega, Piasecki Dawid, Dominik Froń, Paweł Gliński, Nawrot
Piotr-

IV miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w Biegach

Przełajowych


Nikodem Zimoch, Mikołaj Rogaliński, Maciej Poręba, Filip Stężały,
Patryk Stężały, Patryk Wrobel, Jakub Czajkowski- udział w Mistrzostwach
Powiatu w Piłce Nożnej Halowej

Wywiad z Panią Renatą Gość, dyrektorem Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy, autorką wielu książek . Wywiad został
przeprowadzony w ramach projektu gimnazjalnego pod
nazwą: „ Podróż do miejsc niezwykłych, czyli…co w kulturze
piszczy” przez uczniów III klasy gimnazjum: Wiktorię
Strużycką, Weronikę Podejmę oraz Kajtka Parzonkę.
Wiktoria i Weronika: Dzień dobry. Jesteśmy uczennicami III klasy Gimnazjum w Laskach.
Realizujemy projekt edukacyjny pt. „Podróż do miejsc niezwykłych, czyli…. Co w kulturze
piszczy.” W ramach projektu odwiedzamy biblioteki w Gminie Trzcinica. Chciałybyśmy
przeprowadzić z Panią wywiad dotyczący Pani przygody z pisaniem.
Pani Renata Gość:
-Zapraszam serdecznie!
Wiktoria i Weronika: Jak i kiedy zaczęła się Pani przygoda z pisaniem?
Pani Renata Gość:
-W 2002 roku, gdy pracowałam w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie,
przygotowywałam wtedy wystawę o szlakach turystycznych znajdujących się na terenie powiatu
kępińskiego. Owocem tej wystawy była moja pierwsza opracowana publikacja pt. „Szlaki
turystyczne powiatu kępińskiego”. Publikacja ma charakter przewodnika turystycznego, gdzie
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opisane są ciekawe miejsca z terenu powiatu kępińskiego. Od tej książki zaczęła moja działalność
twórcza i wydawnicza.
Wiktoria i Weronika Skąd bierze Pani pomysły do swoich książek ?
Pani Renata Gość:
-Pomysły do opracowywania wydawnictw książkowych są związane z moją pracą zawodową.
Właściwie zawsze piszę na „zapotrzebowanie”, potrzebę chwili. W swoim dorobku zawodowym
mam już wydanych kilkanaście wydawnictw książkowych. Jako historyk i regionalista piszę
głównie o regionie, w którym mieszkam, prezentując w swoich książkach historię, kulturę,
zabytki oraz geografię obszaru powiatu kępińskiego. Wśród wydanych książek znajdują się
pozycje traktujące o szlakach turystycznych powiatu kępińskiego, monografie parafii w
Trzcinicy, w Wielkim Buczku oraz w Skalmierzycach. Odnajdujemy również wydawnictwa ściśle
związane z naszą kulturą i tradycją, tj. "Stare fotografie pamiętają…", "Zabytki i walory
krajoznawcze gminy Trzcinica", "Kronika wydarzeń kulturalnych na Ziemi Trzcinickiej". W 2015
r. opracowałam publikację regionalną z Festiwali kulinarnych, odbywających się corocznie w
Ustroniu. Jest to książka o tytule „Smaki Wrót Wielkopolski”. Ponadto jestem również autorką
bajek dla dzieci. Piszę bajki terapeutyczne, które pomagają w pracy z dziećmi, w rozwiązywaniu
różnych problemów z jakimi się borykają. Dzięki identyfikacji z bohaterem ulubionej książki
dziecko może szybciej znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji. Moje bajki są zamieszczone są
w zbiorze „Bajek terapeutycznych” (2004), „Bajek psychoedukacyjnych” (2006), „Bajek
relaksacyjnych” (2008), wydanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu.
Wiktoria i Weronika:: Czy czyta Pani książki i jakich pisarzy współczesnych? Czy ma Pani
jakichś ulubionych pisarzy:
Pani Renata Gość:
-Nie mam ulubionego pisarza. Lubię czytać książki, które traktują o relacjach międzyludzkich, z
którymi muszą mierzyć się nie tylko fikcyjni bohaterowie, ale często także czytelnicy. Lubię
książki, w których można odnaleźć tematykę moralną i egzystencjalną. Prozę, która traktuje
o skomplikowanej naturze świata i nieprzewidywalnym ludzkim losie…
Wiktoria i Weronika: O czym nigdy nie napisze Pani w swojej książce, chociaż bardzo by Pani
chciała?
Pani Renata Gość:
-Jak już wspomniałam, swoje książki piszę na „potrzebę chwili” i raczej nigdy nie stanęłam przed
takim dylematem, czy na dany temat: pisać czy nie pisać.
Wiktoria i Weronika: Jest Pani autorką przepięknej i bardzo mądrej bajki terapeutycznej. Czy
planuje Pani napisać kolejne bajki. Na pewno dzieci i młodzież z niecierpliwością oczekują tego
typu utworów, które pomagają zrozumieć trudne problemy, z którymi spotykają się na co dzień?
Pani Renata Gość:
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-Na razie, ze względu na brak czasu, nie pracuję nad utworami dla dzieci. Chociaż swoje bajki
terapeutyczne wykorzystuję podczas zajęć edukacyjno-kulturalnych - „Czwartkowych spotkań z
książką”, jakie odbywają się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy.
Wiktoria i Weronika: Jak mieszkańcy Gminy Trzcinica reagują na Pani książki?
Myślę, że wielu mieszkańców Gminy Trzcinica nie wie, że mam wydane bajki terapeutyczne. A
wydawnictwa regionalne, zazwyczaj rozchodzą się tuż po wydaniu. Mieszkańcy zawsze z
niecierpliwością czekają na książki o swojej „małej ojczyźnie”, lubią odkrywać jej piękno, wracać
do swoich korzeni…
Wiktoria i Weronika: Kto jest wydawcą Pani
pozycji książkowych?
Pani Renata Gość:
-Wydawcą książek traktujących o parafiach
w Trzcinicy, w Wielkim Buczku oraz w
Skalmierzycach są parafie, wydawcą bajek
jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i
Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Natomiast publikacje regionalne zostały
wydane przez Powiat Kępiński,
Stowarzyszenie LGD „Wrota Wielkopolski oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy.
Wiktoria i Weronika: Co planuje Pani napisać w najbliższym czasie?
Pani Renata Gość:
-Niedawno skończyłam opracowywać tomik wierszy laureatów konkursu literackiego o „Laur
Złotej Trzciny”, zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy. Promocja
przepięknie wydanego tomiku odbędzie się na przełomie lutego i marca br.
Wiktoria i Weronika:: Jest Pani dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, pisze
Pani książki. Czy łatwo jest pogodzić te dwie bardzo twórcze ale zarazem czasochłonne
czynności?
Pani Renata Gość:
-Bardzo lubię swoją pracę, lubię to, co robię i czym się zajmuję. Wynika to być może z faktu,
że czuję się spełniona zawodowo, i chyba dlatego, że sprawia mi to przyjemność. O wielkim
szczęściu możemy mówić wtedy, gdy uda nam się połączyć życie zawodowe z własnymi
zainteresowaniami, zamiłowaniami i pasjami. Należę do tych osób, których życie zawodowe jest
ściśle związane z tym, co lubię robić. Dzięki temu mogę odnajdywać swoje miejsce tu w
rodzinnej miejscowości.
Wiktoria i Weronika: Jakie książki poleciłaby Pani nam gimnazjalistom do przeczytania?
Pani Renata Gość:
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- 14 -

-Mądre! Poruszające tematy współczesnej młodzieży, mówiące o problemach z którymi
spotykają się na co dzień… Mogę polecić książki Marty Fox, Ewy Nowak, czy Jana Pawła
Krasnodębskiego.
Wiktoria i Weronika: Bardzo dziękujemy Pani za udzielenie wywiadu i oczekujemy kolejnej
ciekawej książki.
Pani Renata Gość:
- Dziękuję serdecznie.
Wiktoria Strużycka i Weronika Podejma

Dziennikarki naszej gazetki szkolnej miały okazję przeprowadzić wywiad z nową nauczycielką
języka angielskiego Panią Joanną Samulską
Reporterka „Lipniaka”: Dzień dobry.
Pani Joanna Samulska:
-Dzień dobry.
Reporterka „Lipniaka”: Uczy Pani w naszej szkole już 3 miesiące, jakie są Pani pierwsze
wrażenia?
Pani Joanna Samulska:
-Jest to praca, w której nie można się nudzić, a każdego dnia uczy się czegoś nowego.
Reporterka „Lipniaka” :Gdzie wcześniej Pani pracowała? Proszę tez powiedzieć , jaką wyższą
uczelnię Pani skończyła.
Pani Joanna Samulska:
- Wcześniej pracowałam w szkole językowej we Wrocławiu. Ukończyłam Nauczycielskie
Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, a obecnie studiuję filologie angielską na
Uniwersytecie Wrocławskim.
Reporterka „Lipniaka”: Dlaczego zdecydowała Pani zostać nauczycielką języka angielskiego?
Pani Joanna Samulska:
-Był to długi proces i seria rożnych zdarzeń, które doprowadziły mnie do miejsca, w którym
obecnie jestem i do podjęcia decyzji o zostaniu nauczycielka..
Reporterka „Lipniaka: Czy odwiedziła Pani jakieś kraje anglojęzyczne?
Pani Joanna Samulska:
- Na swoje podróże wybieram raczej pełne słońca kraje europejskie. Moim ulubionym miejscem
jest Hiszpania, do której rodzice zabierali mnie już jako małe dziecko. W czasie wakacji lubię po
prostu odpocząć, dlatego tez niewiele jest ciekawych rzeczy, które mogłabym opisać.
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Reporterka „Lipniaka: Proszę nam powiedzieć, co jeszcze Pania interesuje poza językiem
angielskim?
Pani Joanna Samulska:

-Uwielbiam czytać książki, zwłaszcza w długie

zimowe wieczory.

Reporterka „Lipniaka: Dlaczego wybrała Pani nasza szkolę?
Pani Joanna Samulska:
- Na podjęcie decyzji nie miałam zbyt wiele czasu. Lubię nowe wyzwania i cieszy mnie
przekazywanie swojej innym, dlatego zdecydowałam się na pracę w tej placówce.
Reporterka „Lipniaka: Jakie ma Pani relacje z uczniami?
Pani Joanna Samulska:
-Trudno jest dokładnie określić swoje relacje z uczniami po tak krótkim czasie nauczania.
Staram się traktować wszystkich równo i myślę, że jest to klucz do sukcesu.
Reporterka „Lipniaka :Czym według Pani jest kreatywność?
Pani Joanna Samulska:
-„Jeżeli koncepcja od samego początku nie jest szalona, nie ma dla niej nadziei
”(A .Einstein).Uważam, że kreatywność to bycie szalonym, to wychodzenie poza utarte schematy
poza to co znane i bezpieczne.
Reporterka „Lipniaka: Czy uczniowie naszej szkoły są kreatywni?
Pani Joanna Samulska:
- Myślę, że każdy z nas jest bardziej lub mniej kreatywny. Czasem pierwiastek ten odkrywamy w
sobie całe życie.
Reporterka „Lipniaka”: Prosimy odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie: Jak najlepiej uczyć się
nowych słówek z języka angielskiego?
Pani Joanna Samulska:

-To wszystko zleży od naszej osobowości. Niektórzy korzystają z fiszek, inni słuchają słówek z
płyty. Dla mnie najlepszym sposobem jest wypisanie wszystkich słówek na kartce przy użyciu
wielu kolorów. Te, które szczególnie trudno zapamiętać, wypisuję na osobnych kartkach
drukowanymi literami i wieszam je w miejscu dobrze widocznym.
Reporterka „Lipniaka’ :Bardzo dziękujemy za

interesującą rozmowę i życzymy Pani wielu

osiągnięć oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

THE BEST TEACHER!!!
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W naszej szkole oprócz nauki j. angielskiego, od kl. I
gimnazjum uczymy się również j. niemieckiego. Oto kilka
ciekawostek natemat naszego zachodniego sąsiada.
Interessantes über Deutschland

Niemcy mają najdłuższą siatkę autostrad w Europie
(Autobahnnetz), łączna jej długość wynosi 12.813 km

Kilku niemieckich naukowców – przede wszystkim z dziedziny fizyki – przyczyniło
się znacznie do technicznego postępu w świecie. Byli to np. Albert Einstein (teoria
względności) Rudolf Diesel (twórca silnika wysokoprężnego, Wilhelm Röntgen
(promienie rentgena) Heinrich Hertz (wytworzył fale elektromagnetyczne) Gottlieb
Daimler ze swoim pierwszym motocyklem.

Z rocznym obrotem w wysokości 127 Milliarden Euro (2010)
spółka akcyjna, die Volkswagen AG jest „numerem jeden“
wśród przedsiębiorstw gospodarczych w Niemczech.

Kolejni niemieccy wynalazcy: der Computer-Konrad Zuse, der
Kaffeefilter-Melitta Bentz, die Glühlampe -Sigmund Bergmann
zusammen mit Thomas Edison unddMP3-Format-Karlheinz
Brandenbur

Kreuzworträtsel- krzyżówka o ubraniach
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( Przygotowali gimnazjaliści z klasy III G.)

Wywiad z czytelnikiem Maksymilianem Udałą- uczniem
klasy III Gimnazjum
Lipniak - Gazetka Szkolna
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Rep.: Opowiedz nam o swoim czytaniu (ulubione książki, autorzy, bohaterowie literaccy)
Maksymilian Udała: Ulubione książki to: „Trylogia „ Tolkiena, „Pieśń Lodu i Ognia”, „Saga
o Wiedźminie”.
Ulubieni autorzy to: George R. R Martin, J. R. R. Tolkien, Andrzej Sapkowski,
Ulubieni bohaterowie to: Gandalf. Gemle, Bilbo, Geralt Riwia, Jan Snow, Ned Stark, Zoltan,
Feldmarszałek Duda.
Rep.: Zbliżają się ferie. Jaka według Ciebie powinna być książka na ferie zimowe?
Maksymilian Udała: „Saga o Wiedźminie”
Rep.: Czy książka i czytanie są „lekiem na całe zło”?
Maksymilian Udała: Uważam , że nie.
Rep.: Czy Twoim zdaniem e-booki wyprą tradycyjne książki?
Maksymilian Udała: Nie sadzę, aby tak się stało.
Rep.: Czy jest coś, co przeszkadza Ci w czytaniu książek?
Maksymilian Udała: Nie, nie ma nic takiego.
Rep.: Jaki gatunek książek najbardziej lubisz czytać i dlaczego?
Maksymilian Udała: Fantasy, ponieważ lubię Średniowiecze
Rep.: Czy masz jakieś ulubione serie . Jakie są Twoje ‘ klimaty’?
Maksymilian Udała: Oprócz wymienionych wcześniej, dodatkowo seria o Harrym Potterze
Rep.: Jak czytasz? (opisz miejsce, czas, muzykę, przy której najchętniej czytasz …)
Maksymilian Udała: Każde miejsce jest dla mnie dobre.
Rep.: Skąd bierzesz książki do czytania?
Maksymilian Udała: Najczęściej kupuje ale wypożyczam także z biblioteki.
Rep.: Książki i czytanie to według Ciebie …
Maksymilian Udała:… przyjemność.:)
Rep.: Książka, którą powinien przeczytać każdy to … i dlaczego?
Maksymilian Udała:…”Wiedźmin”- to klasyka fantasy, polski autor oraz seria Tolkiena.
Rep.: Czy lubisz pożyczać innym swoje książki?
Maksymilian Udała: Zależy komu
Rep.: Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy przyjemności w czytaniu oraz spełnienia
osobistych zamierzeń.
Maksymilian Udała: Ja również dziękuję.

.
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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 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!!!

Redakcja: Julia Waloszczyk, Milena Wojdyga, Anna Parzonka
Opiekun: Renata Marczak.
Dostępny na stronie internetowej szkoły w wersji cyfrowej.
Miejsce wydania : Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Laskach, ul. Lipowa 34, 63-620 Trzcinica; Szkolne Centrum
Informacji Multimedialnej w bibliotece.

www.zslaski.pl
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