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 Do poczytania i obejrzenia 

 Wybory do Młodzieżowej Rady 

Gminy Kostrzyn 
 Gminny Turniej Pierwszej Pomocy 

 Wywiad „Uczniaka” 

Rys. Kinga Jaśkowiak 
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KILKA SŁÓW OD REDAKCJI 
 

Drodzy Uczniowie! 

Witamy Was ciepło, już niemal wakacyjnie. Zanim 

jednak wyjedziecie na letnie wojaże, zgłaszamy się z kolejnym numerem naszej 

gazetki. W tym wydaniu znajdziecie wiele recenzji z wydarzeń dotyczących 

naszej społeczności szkolnej. Będziecie mogli powspominać wycieczki i ważne 

święta.  

Jeśli nie macie jeszcze planów na wakacje, a chcecie spędzić je nie tylko 

miło, ale też pożytecznie, zapraszamy na strony poświęcone kulturze. Zajdziecie 

tu listę książek, które warto przeczytać w wolnym czasie. Możliwe  też, że ci 

z Was, którzy pasjonują się sztuką, odkryją w sobie żyłkę artysty. Wszystko to 

dzięki  inspiracji do rysowania i malowania, którą z całą pewnością stanie się 

uczennica naszej szkoły, Weronika,  a przede wszystkim jej niezwykłe prace.  

W oczekiwaniu na upragnione wakacje, polecamy również przepiękne 

zdjęcia lata, wykonane przez jedną z naszych koleżanek – Honoratę.  

Jednym słowem… tradycyjnie już, jak to w „Uczniaku”… dla każdego 

coś miłego! 

Udanych wakacji, pełnych słońca i wspaniałych przygód. 

życzy 

redakcja „Uczniaka” 

 

 

  
Foto: Honorata Szulc 
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Wycieczka w Góry Świętokrzyskie 
 

 W dniach 15-17 maja uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w wycieczce w Góry Świętokrzyskie.  

W wyjeździe tym brali udział również nasi koledzy 

z Iwna.  

 Wycieczka rozpoczęła się podróżą autokarem  

do Sandomierza. Trwała ona około siedmiu godzin, jednak wszyscy bardzo 

dobrze się bawili. W Sandomierzu zwiedziliśmy między innymi Wąwóz 

Królowej Jadwigi i rynek. Przeszliśmy przez Bramę Opatowską. Zobaczyliśmy 

Winnicę Sandomierską, dawne mury obronne tego pięknego miasta i Kościół 

Nawrócenia św. Pawła Apostoła.  

Drugiego dnia wspięliśmy się na górę Świętego Krzyża i weszliśmy  

do kościoła benedyktynów. Zobaczyliśmy najpopularniejszy w Polsce dąb  

o imieniu Bartek i poznaliśmy jego historię. Odwiedziliśmy rezydencję Henryka 

Sienkiewicza w Oblęgorku. Trzy dni naszej wycieczki upłynęły bardzo szybko. 

Zanim wróciliśmy do domu, zwiedziliśmy jeszcze ruiny zamku 

w Chęcinach, pobliską Jaskinię Raj i Kielce.  

W drodze do domu nikt nie mógł zasnąć. Rozmowom nie było końca – 

wycieczka była bardzo udana. Wiele zobaczyliśmy, a poza tym 

zaprzyjaźniliśmy się z kolegami i koleżankami z Iwna. 

 Martyna Obarska, Justyna Gorbeczka 
 

Klasa VIII na biwaku, czyli obrazki z Przybrodzina   
  

 W połowie maja ósmoklasiści wybrali się na biwak do miejscowości 

Przybrodzin położonej w okolicy Powidza. Jezioro Powidzkie, Powidzki Park 

Krajobrazowy i malowniczo położony ośrodek „Na Skarpie” zapisały się 

miłymi wspomnieniami ostatniej wspólnej wycieczki klasowej. Było naprawdę 

sympatycznie. Wreszcie można było porozmawiać i po prostu pobyć razem.  

          Antonina Graczyk 
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Nasi w stolicy 
 

Warszawa da się lubić! 

 

 5 czerwca o godzinie 7:50 uczniowie z klas V-VIII oraz III gimnazjum 

zgromadzili się przed szkołą. Nauczyciele sprawdzili obecność i o 8:00 

wyjechaliśmy na naszą upragnioną wycieczkę. 

 Warszawa przywitała nas pięknym słońcem i upałem. Zwiedzanie 

rozpoczęliśmy od wizyty na placu Zamkowym i spacerze po Rynku Starego 

Miasta. W programie naszej wycieczki znalazło się również Krakowskie 

Przedmieście oraz słynny Barbakan. Odwiedziliśmy też Grób Nieznanego 

Żołnierza, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć zmianę warty.  

 Duże wrażenie wywarła na nas wizyta na niesamowicie urokliwym dachu 

Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie urządzono piękne ogrody. 

Oczywiście, nie mogło zabraknąć Parku Łazienkowskiego i wizyty pod 

Pomnikiem Chopina oraz zwiedzania okazałych rezydencji Jana III Sobieskiego 

w Wilanowie.  

 Przebojem tej wycieczki stały się niewątpliwie dwa punkty programu. 

Były to: Centrum Nauki „Kopernik”, gdzie świetnie się bawiliśmy, 

wykorzystując w praktyce prawa fizyki i chemii, a także Stadion Narodowy, 

który z bliska okazał się jeszcze ciekawszy niż sądziliśmy, a przewodnik 

podzielił się z nami wieloma ciekawostkami z życia piłkarzy.  

 Bardzo podobał się nam też wieczorny spacer po stolicy, podczas którego 

mogliśmy obejrzeć słynny Pałac Kultury i Nauki. Wielu z nas po raz pierwszy 

odbyło też niezapomnianą przejażdżkę metrem.  

 W trakcie całej wycieczki wszyscy bawili się doskonale i nie nudzili ani 

przez moment. Chętnie przedłużylibyśmy to spotkanie ze stolicą, która okazała 

się niezwykle interesująca.  
     Agata Pleszewa, Kinga Jaśkowiak, Antonina Graczyk 

 



UCZNIAK 

Czerwiec 2019  Strona 5 / 14 

 

Gratulacje dla szkolnych „matematyków”! 
 

 Podczas obchodów Dnia Patrona przedstawiono zwycięzców  turnieju 

matematycznego „1 z 10”, który odbył się w naszej szkole. 

 

Poniżej prezentujemy jego wyniki.   

Kategoria klas IV –V 

I miejsce – Bartek Wolniewicz - kl. IV 

II miejsce – Emilia Nowicka – kl. IV 

III miejsce – Kacper Gręda – kl. V 
 

Kategoria klas VI –VII 

I miejsce – Antonina Graczyk - kl. VI 

II miejsce –Mikołaj Skibiński – kl. VII 

III miejsce –Nicole Kubacha – kl. VI 
 

Kategoria klas VIII – III gimnazjum 

I miejsce – Klaudia Szymczak - kl. III gimnazjum 

II miejsce – Kornelia Jędrzejczak – kl. III gimnazjum 

III miejsce – Oliwia Balcerek – kl. VIII.  
 

Zwycięzcom  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych! 
          Redakcja 

 

 „Godoli po naszymu” 
 

 Wszyscy wiemy, jak brzmi gwara poznańska, nie uświadamiamy 

sobie jednak, że część wyrazów, którymi posługujemy się na co dzień 

pochodzi właśnie z niej. Dlatego nauczyciele z naszej szkoły zdecydowali,  

że warto propagować ten element kultury.   

 W maju przeprowadzono szkolny etap gminnego 

konkursu gwarowego „Godojmy po naszymu”. Uczniowie 

recytowali popularne teksty poetyckie i prozatorskie 

w wersji gwarowej. Podczas obchodzonego 31 maja Dnia 

Patrona ogłoszono wyniki wspomnianego etapu zmagań. 

 Poniżej prezentujemy zwycięzców poszczególnych 

kategorii wiekowych. Są to: 

Marcelina Dopierała – klasy I –III szkoły podstawowej;  

Patrycja Balcerek – klasy IV –VI; 

Martyna Obarska – klasy VII – VIII.  

 

Uczennice te będą reprezentować naszą szkołę w etapie 

międzyszkolnym tego gminnego konkursu, który odbędzie 

się we wrześniu. Gratulujemy i już trzymamy kciuki! 
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               Redakcja 

Sprzątamy świat – ratujemy Ziemię! 
 

 24 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi. Mieliśmy 

okazję włączyć się w ogólnoświatową akcję mającą na celu propagowanie 

ekologii. 

 

 Z okazji święta naszej planety w szkole zorganizowaliśmy 

okolicznościowy apel, połączony z konkursem o tematyce ekologicznej. 

Postanowiliśmy też posprzątać świat wokół nas, czyli okolice szkoły. Każdej 

klasie został przydzielony teren, o który miała zadbać szczególnie. Wspólnie 

z kolegami i koleżankami, w białych rękawiczkach i z workami na śmieci, 

spacerowaliśmy ulicą Długą, Kostrzyńską, Słoneczną. Oczywiście 

posprzątaliśmy też plac zabaw i teren wokół szkoły. Dzięki tej akcji pomogliśmy 

troszkę naszej planecie i przekonaliśmy się, jak ważne jest czuć się za nią 

odpowiedzialnymi.   

 Zgodnie ze światową tradycją Dzień Ziemi jest obchodzony zwykle  

w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej. Wtedy na całej 

planecie dzień trwa tyle samo co noc. Święto to ma na celu promowanie postaw 

ekologicznych i zwracanie uwagi na konieczność dbałości o naszą planetę.  

Z okazji święta na całym świecie organizowane są koncerty oraz różne akcje 

promujące postawy proekologiczne.  
 

Warto wiedzieć: 

- Jako pierwszy z ideą z obchodzenia 

Dnia Ziemi wystąpił John McConnell 

na konferencji UNESCO – po raz 

pierwszy święto to ogłoszono 21 

marca 1970 roku. 

- „Dzień Ziemi” do Polski trafił 

dopiero w 1990 roku, po upadku 

komunizmu. 

- Piosenką najczęściej kojarzoną  

z ekologią jest hit Michaela  

Jacksona „Earth Song”- czyli  

pieśń Ziemi. 

- Najbardziej zanieczyszczonymi polskimi miastami 

w 2018 roku były: Kraków, Wodzisław Śląski, Nowa 

Ruda. 

- Kraków jest drugim najbardziej zanieczyszczonym 

miastem świata. 
 Agata Pleszewa, Kinga Jaśkowiak 

 

 

Najczystszym powietrzem na świecie mogą 

poszczycić się następujące kraje: 

 Nowa Zelandia 

 Brunei 

 Szwecja 

 Australia 

 Kanada 

 Finlandia 

 Stany Zjednoczone  

 Islandia 

 Estonia  

 Hiszpania 

 

- Najbardziej zanieczyszczone 

kraje świata: 

 Arabia Saudyjska 

 Katar 

 Egipt 

 Bangladesz 

 Kuwejt 

 Kamerun 

 Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

 Nepal 

 Indie 

 Libia 
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„Przerwa na czytanie” w naszej szkole 
 

Zamiast smartfona…. książka 

 
 9 maja 2019 roku w naszej szkole odbyła się  

4 edycja ogólnopolskiej akcji ,,Przerwa na czytanie”. 

Tak naprawdę były to dwie przerwy, które w całości 

poświęciliśmy książkom.  

 W tym dniu każdy z uczniów przyniósł do szkoły 

swoją ulubioną książkę, którą miał szansę poczytać 

pomiędzy lekcjami. Do udziału w akcji zaprosiliśmy też 

gości, którzy z przyjemnością wykorzystali szansę,  

by zanurzyć się w świat książek.  

        Uczniom zgromadzonym w sali OSP w Brzeźnie 

czytali: dyrektor szkoły, pan Adam Hamerski,  

wiceburmistrz Kostrzyna Wielkopolskiego, pan 

Waldemar Biskupski oraz przewodnicząca Rady 

Rodziców, pani Iwona Dopierała. Książka, którą 

zaprezentowali nasi goście dotyczyła filmu, a dokładniej mówiąc, muzyki 

filmowej i dźwięku. Fragmenty "Seansu magicznego, czyli ABC młodego 

kinomana" Elżbiety Królikowskiej poprzedziły jednak znane wszystkim 

fragmenty muzyki z filmu "Star Wars", które świetnie wprowadziły zebranych 

w niezwykły klimat i kina, i książki. Następnie był czas na czytanie własnych 

książek, które wszyscy tego dnia przynieśliśmy do szkoły.  

 Wcześniej, dzięki Szkolnemu Kołu Wolontariatu, również najmłodsze 

dzieci miały szansę uczestniczyć w "Przerwie na czytanie". Honorata Szulc oraz 

Antonina Graczyk z klasy VI oraz Oliwia Balcerek i Julia Kanty z klasy VIII 

z przyjemnością poczytały maluchom książkę pt. "Nela na 3 kontynentach. 

Podróże w nieznane" z popularnego cyklu "Nela - mała Reporterka".  

 Podsumowując - i mali, i duzi spędzili te dwie przerwy nieco inaczej niż 

zwykle, a smartfony tym razem zostały w kieszeniach.  
Antonina Graczyk, Justyna Gorbeczka 
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Noc gier planszowych 
 

 Noc z 24 na 25 maja tego roku dla klasy szóstej naszej szkoły była 

niezwykła. Szóstoklasiści spędzili ją w szkole, zajadając pizzę, oglądając 

filmy i oczywiście grając w gry planszowe, z których największym 

powodzeniem cieszyli się „Milionerzy”.  

 W piątek o godz. 18:00 zebraliśmy się wszyscy na boisku szkolnym.  

Przez pierwszych kilka minut wszyscy graliśmy w badmintona. Potem 

podzieliliśmy się na dwie grupy. Dziewczynki pozostały przy badmintonie, 

grupa męska natomiast wybrała piłkę nożną.  

 Około godz. 19:00 poszliśmy na lody do pobliskiego ,,Szaszłyczka”. Gdy 

wróciliśmy, nasza pani zamówiła dwie pizze. Po półgodzinnym czekaniu, kiedy 

w końcu dojechały, byliśmy już naprawdę głodni.  

 Około godz. 21 poszliśmy po materace i rozpakowaliśmy nasze rzeczy.  

O godz. 21:30 już oglądaliśmy pod tytułem „Alfa”, potem był film 

przyrodniczy, z którego dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o życiu szerszeni. 

Obejrzeliśmy też piękny film pt. „Był sobie pies”. Przed pierwszą w nocy 

zaczęliśmy grać w gry planszowe. Wszyscy poszliśmy spać o godz. 3:15. 

Rankiem szybko posprzątaliśmy po sobie i o godz. 7:10 wszyscy byliśmy już  

w swoich domach. 

 Bardzo podobała się ta noc w szkole. Było dużo zabawnych i miłych 

momentów, których nigdy nie zapomnę. Jedynym minusem było to, że materace 

były twarde i obudziliśmy się z bólem pleców. Mimo tego, było naprawdę 

super! 

 
Honorata Szulc, Nicole Kubacha 
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Dzień Dziecka, Dzień Patrona, Dzień Sportu 
 

Potrójne święto wszystkich uczniów naszej szkoły 

 

 Ostatni piątek maja spędziliśmy nietypowo. W naszej szkole 

obchodziliśmy wtedy Dzień Dziecka, Dzień Patrona i Dzień Sportu.  

 Ten niezwykły dzień rozpoczęliśmy, udając się na salę OSP, gdzie 

wszyscy razem zaśpiewaliśmy hymn szkoły, który powstał do melodii piosenki 

"Witajcie w naszej bajce" z popularnej „Akademii Pana Kleksa” autorstwa 

naszego patrona, Jana Brzechwy.  

  Klasy IV i VII zadbały o miły nastrój, przypominając znane wszystkim 

hity, jak "Kaczka Dziwaczka" oraz "Na Wyspach Bergamutach". Następnie 

usłyszeliśmy popularne recytacje tekstów Jana Brzechwy w wykonaniu uczniów 

naszej szkoły. Ignacy Banasiak i Michał Chłędowski recytowali "Na straganie", 

Antonina Graczyk i Honorata Szulc przygotowały "Samochwałę", a Martyna 

Obarska, Kinga Jaśkowiak i Weronika Cierzniak przedstawiły "Kaczkę 

Dziwaczkę".  

 Po zakończeniu spotkania z Brzechwą przyszła pora na ruch i relak  

na świeżym powietrzu. Chłopcy z klas V-VII oraz III gimnazjum razem  

z gimnazjalistkami zostali na boisku obok szkoły, gdzie rozegrali mecze w piłkę 

nożną. Zagrały trzy drużyny - Gang Ulanych, Team Ricardo i Team Gumisiów. 

Wygrali członkowie drużyny Team Ricardo. Natomiast reszta dziewczynek  

z klas V –VIII oraz klasy I-IV udały się na boisko, gdzie również doskonale się 

bawiły, grając między innymi w dwa ognie. Wszyscy miło spędzili czas, bawiąc 

się i rozmawiając. 

 Na koniec na wszystkich czekała niespodzianka – odwiedziny strażaków  

z OSP Kostrzyn i Brzeźno. Można było zobaczyć jak działa wąż   

i dowiedzieć się do czego służy każdy element bogatego wyposażenia wozu 

strażackiego. Nie zabrakło też chętnych do tego, by zająć miejsce 

w prawdziwym wozie strażackim.  
Kinga Jaśkowiak  
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Gminny Turniej Pierwszej Pomocy  

w naszej szkole 
 

Uczyli się ratować innych!  

 

 Uczniowie naszej szkoły 13 maja 2019 roku 

wspólnie z kolegami i koleżankami z gminy Kostrzyn doskonalili swoje 

umiejętności z zakresu ratowania życia i zdrowia.  

 Reprezentanci sześciu  szkół, którzy brali udział w turnieju musieli 

rozwiązać test z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy. Poza teorią, 

należało  wykazać się również umiejętnościami praktycznymi. Sprawdzano 

umiejętności z zakresu: stosowania  resuscytacji, pozycji bezpiecznej, 

postępowania wypadku krwotoku, złamania kończyny, zadławienia. Wszyscy 

uczestnicy turnieju musieli też wiedzieć, co powinno znajdować się  

na wyposażeniu apteczki.  

 Wiedza i umiejętności uczniów oceniane  były przez przedstawicieli 

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu-JRG nr 3 oraz przez druhów z OSP 

w Brzeźnie. Obecnością zaszczycili nas też przedstawiciel Komisariatu Policji  

w Kostrzynie oraz Pani Paulina Bankiewicz z Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. 

 Zwycięzcami Turnieju zostali uczniowie ze Szkoły w Siekierkach drugie 

miejsce zajęła młodzież z Gułtów, natomiast trzecie miejsce przypadło uczniom 

z naszej szkoły. Wszystkim serdecznie gratulujemy!    Redakcja 

 

Jesteśmy w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Gminy Kostrzyn! 
 

 27 maja w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn. Wcześniej mieliśmy okazję obserwować 

kampanie wyborcze naszych koleżanek.   

  Z naszej szkoły zgłosiły się trzy kandydatki – Martyna Obarska, 

Antonina Graczyk oraz Oliwia Balcerek – niestety tylko dwie mogły zostać 

wybrane, aby reprezentować naszą szkołę. Dziewczyny zaprezentowały swoje 

programy wyborcze, który zamierzają realizować. Społeczność naszej szkoły 

zdecydowała, że będą nas reprezentować Oliwia Balcerek i Martyna Obarska. 

 Kadencja członka Młodzieżowej Rady Gminy trwa trzy lata. Zgodnie  

z ordynacją wyborczą prawo głosowania mają uczniowie od klasy VI do III 

gimnazjum.  

Jesteśmy pewne, że nowe radne Młodzieżowej 

Rady Gminy będą godnie reprezentować naszą 

szkołę - zgodnie z obietnicami. A my życzymy im 

dobrej współpracy, ciekawych pomysłów  

i realizowania swoich marzeń. Powodzenia! 
Kinga Jaśkowiak i Weronika Cierzniak  
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Manu uczy, że warto być sobą! 
 

Dzieci z Brzeźna  odwiedziły wrzesińskie kino „Trójka” 

 

 W ostatni piątek kwietnia ”zerówkowicze” oraz uczniowie klas I –IV 

naszej szkoły razem ze swoimi wychowawczyniami wybrali się  

do wrzesińskiego kina „Trójka”, by spotkać się z sympatycznymi bohaterami 

niemieckiego filmu animowanego pt. „Manu. Bądź sobą!”. 

 Główna postać to ptak, który podczas pierwszej lekcji latania dowiaduje 

się, że nie jest – jak dotąd sądził – mewą. Postanawia zatem dowiedzieć się,  

do jakiego gatunku skrzydlatych należy. Kiedy opuszcza gniazdo, w którym 

wychowywała go kochająca ptasia rodzina, spotyka go wiele przygód –  

i zabawnych, i niebezpiecznych. Poznaje też ptasie rodzeństwo jerzyków  

i sympatycznego indyka Percivala, z którymi szybko się zaprzyjaźnia. A kiedy 

ptaki muszą stanąć oko w oko z gangiem gryzoni, okazuje się, że inność 

każdego z nich okazuje się wielką wartością.  

          Nasi młodsi koledzy i koleżanki oglądały film z wielką przyjemnością. 

Dzieci dobrze się bawiły, ale też dostrzegły, że zamiast chcieć przypodobać się 

innym… warto być sobą!    

 

Po seansie o wrażeniach towarzyszących oglądaniu filmu opowiedzieli nam: 

Marcelina Dopierała, Ksawery Piątek i Nadia Migacz.  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Justyna Gorbeczka, Klaudia Zielniewicz 

Marcelina Dopierała 

Film o Manu był dla mnie ciekawy 

i zabawny. Opowiadał o ptaku, którego 

kiedyś przygarnęły mewy. W filmie 

Manu zaprzyjaźnił się z jerzykami,  

co bardzo mi się spodobało.  

 

Ksawery Piątek 

Film opowiadał  

o ptakach. Podobał mi 

się, ponieważ lubię 

filmy o przyjaźni. 

Bohaterowie byli 

bardzo sympatyczni.  

 

Nadia Migacz 

Film był ciekawy i wzruszający. 

Kiedy Manu nie mógł nauczyć się 

latać, było mi smutno. Ucieszyłam się, 

że wszystko dobrze się skończyło.  
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Nasze wokalistki w finale kostrzyńskiego 

„Zostań gwiazdą”! 
 

 26 kwietnia w Ośrodku Kultury  

w Kostrzynie odbył się XI finał konkursu piosenki 

dla dzieci i młodzieży z gminy Kostrzyn „Zostań 

gwiazdą”.  Zaprezentowały się w nim nasze szkolne koleżanki:  

Antonina Gadzińska z klasy IV i Weronika Cierzniak z klasy VII. 

 Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych 

i podstawowych. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach. Dwie pierwsze 

to kategorie wiekowe: klasy III-VI oraz klasy VII, VIII i III gimnazjum. 

Kategorię trzecią stanowiły natomiast dzieci uczęszczające do zespołu 

wokalnego „Akord” działającego na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kostrzynie. 

 Dla osób nie należących do zespołu „Akord”, formuła konkursu 

obejmowała cztery etapy. Pierwszy etap polegał na wyznaczeniu przez 

nauczyciela muzyki dziesięciu osób reprezentujących w zmaganiach 

konkursowych szkołę. Drugi etap dotyczył przesłuchań dzieci, dzięki czemu 

ustalono tonację, w której uczestnicy konkursu mieli następnie śpiewać wybrany 

przez siebie utwór. Trzecim etapem był koncert w szkole, na którym zostały 

wyłonione osoby występujące w koncercie finałowym. W naszym przypadku 

odbył się on w szkole w Gułtowach. Czwartym etapem był koncert finałowy  

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie. Naszą szkołę od początku 

konkursu reprezentowało sześć uczestniczek. Były to: Weronika Cierzniak, 

Justyna Gorbeczka, Martyna Obarska, Antonina Gadzińska, Natalia Zemler, 

Nadia Migacz. Dwie z nich – Weronika z klasy VII oraz Antonina z klasy IV 

dotarły do finału.  

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych! 
        Kinga Jaśkowiak, Agata Pleszewa  

 

Tylko ja i kartka papieru… 
 

 Wywiad z Weroniką Wojtkowiak, uczennicą klasy III gimnazjum, 

której pasją jest rysowanie.  

Redakcja: Jesteś uczennicą klasy III gimnazjum. Uczymy się w małej szkole, 

więc nie jest tajemnicą, że Weronika Wojtkowiak jest uzdolniona plastycznie. 

Twoje prace oglądałam np. w na gazetce w sali nr 7. Zastanawiam się jednak, 

jak długo już rysowanie jest Twoją pasją ?? 

Weronika: Hmm… Właściwie już jako maluch lubiłam rysować i wcześnie 

zaczęłam interesować się możliwościami, jakie kryją się w rysunku. Z czasem 

temu zajęciu zaczęłam poświęcać coraz więcej czasu. Stało się to zupełnie 

naturalnie.  
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R:   Dlaczego właściwie rysujesz?  

W: Rysowanie sprawia, że zapominam o wszystkich 

problemach. Czuję się szczęśliwa, kiedy udaje mi się 

zamknąć w pomieszczeniu, gdzie jestem tylko ja i kartka 

papieru. Wtedy liczy się tylko moja wyobraźnia.  

R: Czy myślisz o rysowaniu w kontekście swojej 

przyszłości zawodowej? 

W: Oczywiście. Bardzo chciałabym zostać grafikiem 

komputerowym. Mogłabym robić wtedy zawodowo to, 

co sprawia mi wielką przyjemność i czemu chciałabym 

poświęcić się zawodowo.  

R: Skąd czerpiesz inspiracje ?? 

W: Nie mam chyba jakiegoś szczególnego źródła. Nie.. sądzę.  Najczęściej to 

moja wyobraźnia staje się głównym przewodnikiem. Zwykle mogę na niej 

polegać.  

R: Czy oceniasz swoje prace? Widzisz wśród nich lepsze i gorsze?  

W:  Mogę odpowiedzieć na to pytanie w następujący sposób. Uważam, że moje 

najlepsze prace to rysunki realistyczne.  

R: Co sprawiało Ci najwięcej trudności kiedy uczyłaś się rysować? 

W:  Cały czas się uczę. Zdecydowanie najtrudniejsze było dla mnie rysowanie 

dłoni i ust. Do tej pory pamiętam pierwsze próby – były bardzo nieudane. 

Czasem komiczne. Z czasem „oswoiłam” ten temat, opanowałam metody i teraz 

już przychodzi mi to z łatwością.  

R: Na koniec tej rozmowy chciałabym poprosić Cię o udzielenie kilku rad 

osobom,  które dopiero zaczynają rysować. 

W: Przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć. Nie wolno poddawać się na etapie 

szkicu, bo jeżeli go udoskonalimy, nasz rysunek może wyjść całkiem 

interesująco. 

R: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizowaniu planów . 

W: Również dziękuję.  
Rozmawiała: Weronika Cierzniak 
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Polecamy!  

Książki na lato 
 Jak już zapewne zauważyliście, zawsze, gdy tylko jest szansa 

na czas wolny, który możemy poświęcić na realizację swoich pasji, 

nasza redakcja wspomina o ciekawych książkach. Dziś 

chcielibyśmy polecić kolejną porcję tekstów, które dostarczą 

niezapomnianych emocji. Oto one: 

 

R. J. Palacio, Cudowny chłopak 

 Książka ta opowiada o dziesięcioletnim letnim chłopcu imieniem August, 

który od urodzenia ma zdeformowaną twarz, o jego rodzinie i wspaniałej 

czworonożnej przyjaciółce - Daisy. Chłopak ten musi na co dzień zmagać się 

z bolesnymi opiniami i głupim zachowaniem otoczenia. August jest 

nieprzeciętnie inteligentny, a jego ulubionym przedmiotem jest fizyka. Warto 

poznać Augusta i dowiedzieć się, jak poradził sobie ze wszystkimi 

trudnościami. 

 

Agnieszka Tyszka, Kawa dla Kota 

 Polecana przez nas książka jest właściwie drugą częścią 

opowieści o Neli Solińskiej, dziewczynie, która musi radzić sobie 

z wieloma problemami życiowymi. Ma trudne relacje rodzinne –  

z mamą, tatą i ojczymem – Artystą. I właśnie została starszą 

siostrą, co wcale nie było jej marzeniem. Do tego wszystkiego jest 

w stałym konflikcie z koleżankami. Książka opowiada o kłopotach 

nastolatki, które mijają dzięki pomocy niezwykłych postaci -  pani Lili i jej 

„Księdze Kwiatów”, ale też np. Artyście. Podczas czytania tej książki szeroki 

uśmiech – gwarantowany! 

 

Olga Rudnicka, Cichy Wielbiciel  

 Nasza ostatnia propozycja jest na pewno trudniejsza 

i polecamy ją raczej starszym czytelnikom, a raczej czytelniczkom, 

bo pewnie tematyka zainteresuje bardziej dziewczyny. Książka jest 

porywająca i niesamowita. Opowiada o dziewczynie, Julii, która 

wiodła spokojne życie dopóki nie dostała bukietu kwiatów  

od tajemniczego wielbiciela. I wszystko byłby wspaniale, gdyby nie 

fakt, że relacje, które się między nimi wytwarzają, stają się dla Julii 

źródłem strachu, a nie radości…  
Justyna Gorbeczka, Weronika Cierzniak 
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