
 

 

Regularnik Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II w Laskach 
   Nr 2 (47) 2015     Miesięcznik każdego ucznia      Całkiem za darmo 

 

 
 

 
 

 

To i owo pod lipami! 

Wesołych Świąt 
Bożego 

Narodzenia oraz 
Szczęśliwego 

Nowego Roku 
2016 !!! 

 



Lipniak - Gazetka Szkolna                             - 2 - 
 

W świątecznym 

numerze: 

 Wydarzyło się … 

 Świąteczny wywiad z… 

 Reporterskie wędrówki, czyli… 

 Tradycje bożonarodzeniowe 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
   
 
         
        

                

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 



                                                                                          - 3 -                                         Lipniak - Gazetka Szkolna                                          
 

Wydarzyło się! Wydarzyło się!  

 

 
 

 Książka inspiracją do …dyskusji 

 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa –promocja czytelnictwa- 

w bibliotece szkolnej ZS im. Jana 

Pawła II w Laskach miało 

miejsce niecodzienne spotkanie  

z książką, któremu 

towarzyszyła  dyskusja.  

Na zaproszenie Dyrekcji ZS im 

Jana Pawła II w Laskach Pani 

Hanny Smyrek, 

wicedyrektora ZS Pani Moniki 

Bartkowiak oraz opiekuna 

biblioteki szkolnej Pani Renaty 

Marczak- inicjatora spotkania, 

do dyskusji zostali zaproszeni specjaliści: Pani Maria Lentas – lekarz rodzinny, Pani 

Gabriela Rachel –Nowak- pedagog szkolny, Pani Renata Adamska- autorka 

zbiorku wierszy „Ołówkowe szepty”, nauczycielka ZS w Trzcinicy oraz 

przedstawiciel policji Pan Marcin Żłobiński. Odbiorcami byli uczniowie klas I-III 

Gimnazjum. Dyskusję poprzedziła prezentacja książki i jej problematyki 

(„Gra o Juliana”Adele Griffin,-”Plotkarski SMS” Marty Fox) a także został odczytany na głos 

pierwszy rozdział lektury. Następnie Goście szeroko omówili zagadnienia związane ze 

zjawiskiem cyberprzemocy i profilaktyką uzależnień. Było to wartościowe spotkanie 

przebiegające w miłej i literackiej atmosferze. 
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 Magiczna bohaterka naszych serc 
 

Na tę niezwykłą chwilę wyczekiwaliśmy  

z niecierpliwością. Wszyscy, młodsi i nieci 

starsi…Będzie Mikołaj, kolędy, prezenty, 

niespodzianki. I Ona. Dzięki Samorządowi 

Uczniowskiemu i Dyrekcji kilka chwil później 

Nasza Bohaterka rozbłysła światłem  

i zakołysała się radośnie w rytm świątecznej 

muzyki. Można ja podziwiać Święta … Święta 

już blisko 

 

 

 

 

 Pracowity Mikołajowy piątek 
 

Tradycyjnie 6 grudnia należy do św. Mikołaja. W tym roku był wyjątkowo szczodry i spolegliwy. 

spełniał marzenia, sypał prezentami.,. 

 Uczniowie przygotowali niespodziankę także Mikołajowi. A jakże… Zaprezentowali swoje 

talenty recytatorskie, wokalne i taneczne. Było co podziwiać 
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 Historyczny  pokaz 

8 grudnia odbył się pokaz historyczny 

w wykonaniu artystów. Uczniowie 

zobaczyli niecodzienną, żywą lekcję 

historii dotyczącą życia i kultury  

w średniowieczu. 

 

 

 

 

 

 

 

 Konkurs kolęd i pastorałek 

Dnia 16 grudnia w świetlicy „Tęcza”  

w  Bralinie odbyły się przesłuchania konkursowe  

IV Międzygminnego Konkursu Kolęd  

i Pastorałek.  Do Koncertu Laureatów 

zakwalifikowali się  w kategorii klas 4-6 Wiktoria 

Bielińska oraz zespół Violino. 

Gratulujemy wszystkim wokalistom za piękną 

prezentację kolęd i pastorałek.  
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 Szkolne kolędowanie 

22 grudnia był w naszej szkole 

odbyło się szkolne kolędowanie 

wprowadzające społeczność 

uczniowska w magiczny czas 

Świąt Bożego Narodzenia.  

Każda klasa wspólnie  

z wychowawcą przygotowała 

spotkanie, podczas którego 

łamano się opłatkiem, częstowano 

potrawami wigilijnymi  

i śpiewano kolędy. Następnie 

wspólnie z zaproszonymi gośćmi obejrzeliśmy jasełka przygotowane przez uczniów klasy II b SP 

pod kierunkiem  Pani Anny Rabiegi. W dalszej części szkolnego spotkania wysłuchaliśmy kolęd  

w wykonaniu szkolnego chóru „Violino” a także wszyscy śpiewaliśmy kolędy.  

 

  

 

http://www.zslaski.pl/index.php/galeria/category/50-jaselka-2015
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Świąteczny wywiad z Panią Elżbietą Kowalik, 

emerytowaną nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, 

wieloletnim wicedyrektorem Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Laskach 

Reporterka „Lipniaka”: Była Pani grzeczna w tym roku, żeby zasłużyć na worek prezentów  

od św. Mikołaja? 

Pani Elżbieta Kowalik: W mojej ocenie tak, ale nie wiem jak mnie postrzega św, Mikołaj. Być 

może, ze dostrzeże jakieś małe „grzeszki”, bo któż ich nie popełnia. Licze jednak na jego dobre 

serce i na to, ze mi wybaczy. 

Reporterka „Lipniaka: A Pani co chciałaby dostać pod choinkę? 

Pani Elżbieta Kowalik: Najbardziej chciałabym dostać woreczek zdrowia, wiem,że to jest 

życzenie wielu osób, Jeżeli chodzi o rzeczy materialne, to nie mam specjalnych życzen, bo lubię 

niespodzianki. 

Reporterka „Lipniaka”: Jak Pani spędzi tegoroczne święta? 

Pani Elżbieta Kowalik: Tegoroczne święta spędzę w gronie rodzinnym i wśród serdecznych 

przyjaciół. 

Reporterka „Lipniaka”: Z jakimi zapachami z dzieciństwa kojarzą się Pani święta? 

Pani Elżbieta Kowalik: Święta mojego dzieciństwa kojarzą mi się z zapachem pastowanych 

podłóg, pięknie pachnącą choinką z lasu oraz pierniczkami i domowym ciastem. 

Reporterka „Lipniaka”: Kto szykował potrawy na Wigilię? 

Pani Elżbieta Kowalik: Kiedyś robiła to moja mama, a my z siostrami pomagałyśmy. 

Teraz w większości ja przygotowuję potrawy a pomaga mi moja córka. 

Pani Elżbieta Kowalik: Reporterka „Lipniaka”: Jakie zwyczaje przeniosła Pani z rodzinnego 

domu do swojego? 

Pani Elżbieta Kowalik: Część zwyczajów przeniosłam ze swojego rodzinnego domu a część 

z domu męża Głównie dotyczy potraw wigilijnych. Mam wiec składankę lwowsko-śląsko- 
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kępińską. Natomiast z mojego domu przeniosłam również przygotowanie stołu, na którym jest 

zawsze świąteczna zastawa, wspólne śpiewanie kolęd i udział w Pasterce. 

Reporterka „Lipniaka”: Jak wygląda choinka w Pani domu? 

Pani Elżbieta Kowalik: Nasza choinka nie jest taka duża jak kiedyś i niestety sztuczna.  

Są tylko pachnące gałązki w wazonie. Ozdabiana je jednak w większości ozdobami naturalnymi, 

np. plastry cytryny. 

Reporterka „Lipniaka’ : Planuje Pani jakieś postanowienie noworoczne? 

Pani Elżbieta Kowalik: Raczej nie planuję noworocznych postanowień, bo kiedyś to robiłam  

i źle się czułam jak w nich nie wytrwałam. Wolę robić coś dobrego spontaniczni bez planowania, 

wtedy szybciej mi się udaje. Na zakończenie życzę opiekunom redakcji i czytelnikom „Lipniaka” 

radosnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Nowego Roku. 

Reporterka „Lipniaka”: Bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy Pani i Pani 

najbliższym zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności  

w nadchodzącym 2016 roku. 

 

 

 

 

                     Czytaj„Lipniaka”, będziesz wielki 
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   BOŻE NARODZENIE 

 

to uroczystość liturgiczna dla 

uczczenia narodzenia Jezusa 

Chrystusa, obchodzona w Kościele 

dnia     25 grudnia. Święto Bożego 

Narodzenia obchodzone w kościele od IV w. – 25.12 to 

data symboliczna, ponieważ nie jest znana data 

narodzenia Jezusa Chrystusa. 

Wybierając tą datę kościół chciał 

również zastąpić obchodzone w tym 

czasie W Rzymie pogańskie święto 

narodzin boga słońca, chrześcijańskim 

obchodem święto narodzin Chrystusa 

prawdziwego „Słońca Sprawiedliwości”. 

Święto to poprzedza 4 tygodniowy Adwent. Dniem 

bezpośredniego przygotowania jest wigilia Bożego Narodzenia, a sama 

uroczystość obchodzona jest przez 8 dni (oktawa Bożego Narodzenia)  

Świętowanie Bożego Narodzenia w rodzinach chrześcijańskich rozpoczyna 

się wieczerzą wigilijną tzn. postnikiem.  

Tradycyjna wieczerza składa się z 12 potraw i rozpoczyna się z chwilą pojawienia 
się pierwszej gwiazdki na niebie, uczestniczą w niej wszyscy domownicy, dla 
nieobecnych pozostawia się wolne nakrycie. Poprzedza ją wspólna modlitwa, 
kolęda i odczytanie Ewangelii o narodzeniu Chrystusa. 

Następnie uczestnicy wieczerzy składają sobie życzenia 
łamiąc się opłatkiem.. zwyczaj każe by pod obrusem umieścić 

trochę sianka lub słomy na pamiątkę, że Jezus narodził się 
na sianie. Radosny charakter wieczerzy uzupełnia wspólne 
śpiewanie kolęd oraz obdarowywanie się prezentami. 
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KOLĘDA      jest to pieśń śpiewana w okresie Bożego Narodzenia, wiążąca się tematycznie 

 z narodzeniem Jezusa. Nazwa KOLĘDA z języka łacińskiego znaczy pierwsze dni miesiąca. We 

Francji w XII w. pojawiły się kolędy, które miały charakter pieśni ludowych. Pierwsze kolędy 

polskie powstały w XV w., są to pieśni kościelne. Niektóre kolędy są przetworzone  

z dawnych hymnów łacińskich. Najwięcej kolęd powstało napisanych 

 poprzez anonimowych autorów.  

W XVII i XVIII pojawiała się tradycja kolędowania oraz jasełek. 

Uciszenia serca wśród zgiełku świata 

Pogody wśród trosk i niepokoju 

Nadziei wśród przeciwności 

Miłości zwyciężającej gniew i zniechęcenie 

Bożej mocy na każdy dzień 

W szczególności w świętym czasie 

Tajemnicy Narodzenia Pańskiego 
                          

                                                                                                      (Redakcja „Lipniaka”) 
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WYWIAD Z DZIEKANEM WIESŁAWEM 

CIEPLIKIEM 
 

Wywiad przeprowadzono w ramach lekcji języka polskiego w klasie II Gimnazjum  

 

Szczęść Boże! Cieszymy się, że ksiądz dziekan zgodził się abyśmy przeprowadziły 

z Nim wywiad. 

Szczęść Boże! Dla mnie to przyjemność. Ale dlaczego akurat ze mną chcecie 

przeprowadzić wywiad a nie z księdzem proboszczem waszej parafii?  

 Bo twierdzimy ,że dziekan jest ciekawszym rozmówcą niż zwykły ksiądz 

proboszcz. 

Dobrze (śmiech).No to zaczynajmy. 

Na początek chciałybyśmy dowiedzieć się, jakie są obowiązki dziekana? 
Obowiązki dziekana są duże, jest on przedstawicielem biskupa na danym terenie. Ma 

pod sobą kilkanaście parafii i kilkunastu księży. W naszym dekanacie jest 9 parafii i 10 

księży. Dziekan stoi na czele tych księży i wszystkie sprawy konsultuje z biskupem oraz 

przedstawia księżom sprawy, które zostały ustalone. Ogólnie jest zarządcą tych parafii 

z ramienia oczywiście księdza biskupa. 

Czy mógłby ksiądz przybliżyć naszym czytelnikom Dekanat Trzcinicki ? 

Dekanat Trzcinicki znajduje się na trenie dwóch województw, dwóch powiatów oraz 

czterech gmin. Wszystkie parafie są parafiami wiejskimi, w każdej jest jeden ksiądz 

lecz wyjątkiem jest Trzcinica ,w której jest dwóch księży. Parafian całego dekanatu 

jest ponad 13 000 . 

Każdy dekanat ma własną tradycję, własne obyczaje, szczególne święta. Co 

charakterystyczne jest dla naszego dekanatu? 

Dla naszego dekanatu charakterystyczne są dwie rzeczy. Jedną z nich są odpusty. 

Między innymi piękny odpust Matki Bożej w Laskach, na którym gromadzą się tłumy i 

to z różnych stron. Kolejny taki odpust Dusz Czyśćcowych w Krzyżownikach , w Polsce 

odbywają się takie tylko dwa. Druga rzeczą jest sanktuarium Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wodzicznej. Jest tam miejsce spotkań, gdzie zapraszani są ciekawi ludzie, 

latem był pan Krzysztof Zanussi.  

I właśnie to miejsce jest dla naszego dekanatu najbardziej charakterystyczne przez 

samą nazwę ,,sanktuarium” . 

 A co  teraz jest najważniejsze do zrobienia w parafiach? 

Teraz najważniejsze jest przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia, odbędą się 

spowiedzi adwentowe. Myślę też ,że przygotowanie się w każdej parafii do przeżycia 

tych wielkich uroczystości, które są przed nami. Będziemy obchodzić w przyszłym roku 

1050 rocznicę chrztu Polski, wszyscy staramy się duchowo przygotować do 
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Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie oraz w najbliższy wtorek 

czyli 8 grudnia papież Franciszek ogłosi rok Miłosierdzia. Ważne jest jeszcze wiele 

rzeczy nie wspominając o remontach, które każdy ksiądz przeprowadza w swojej 

parafii. Zawsze jest coś do pracy , więc jeśli ktoś chce pracować to nawet na takiej 

malutkiej parafii zawsze znajdzie sobie pracę ,która służy i Bogu i społeczności. 

 A jakie było księdza pierwsze wrażenie, jak zobaczył nasz       dekanat? 

Moje wrażenie było pozytywne. Znałem parafię Trzcinica,ponieważ pochodzę z Kępna 

a wcześniej Trzcinica i kilka tutaj miejscowości należało do dekanatu Kępińskiego. 

Przyjeżdżałem tutaj na odpusty, znałem Laski wcześniej jako kleryk, Trzcinicę, Rychtal 

i Krzyżowniki. Ale ogólnie bardzo się cieszę ,że jestem tutaj, ponieważ jestem wśród 

swoich (pojawił się uśmiech na twarzy dziekana). 

Jeśli wrażenie było pozytywne to jak przyjęli księdza parafianie? 

Parafianie przyjęli dobrze chociaż niektórzy może mieli za złe ,że zmieniłem śp. 

księdza Floriana Skubiszaka. Niestety na stan jego zdrowia było to wymagane musiał 

on odejść na emeryturę. Ale ogólnie jest przyjemnie i ludzie w naszym dekanacie są 

sympatyczni. 

A z młodzieżą ma ksiądz dobry kontakt ? 

Myślę, że tak. Chociaż w szkole nie uczę lecz gdy pojawia się okazja jakiegoś 

zastępstwa to jestem bardzo chętny. Lubię przede wszystkim obcować z młodzieżą. 

.Jak narodziło się księdza powołanie duszpasterskie? 

To było bardzo dawno temu (śmiech). Zawsze chciałem być księdzem chociaż w 

tamtych czasach nie bardzo było można o tym mówić. Były to czasy dziwne ,ponieważ 

kto chciał iść na księdza i ktoś z władz wyższych o tym wiedział, to mógłby być  

szykanowany. Pamiętam, że moja wychowawczyni z liceum zawodowego w Kępnie 

wyczuła, że chcę zostać księdzem i powtarzała mi ,żebym się nie do tego nie 

przyznawał. Gdy pisaliśmy przed maturą,gdzie byśmy chcieli iść na studia to 

napisałem, że pójdę na AWF do Poznania, bo faktycznie mnie to interesowało. Potem 

trochę z tego AWF zrezygnowałem i chciałem iść na Politechnikę do Wrocławia. Ale to 

wszystko było tylko przykrywką. 

A rodzice? Popierali księdza wybór? 

Tak, popierali mój wybór. 

Jak zareagowali na wiadomość ,że wybiera się ksiądz do seminarium ? 

Byli szczęśliwi i zadowoleni ,gdy w niedziele podczas obiadu im to oznajmiłem. Mama 

popłakała się z szczęścia a tato był stanowczy i mówił, żebym tylko wytrwał i był 

dobrym księdzem. 

 A jakie są zainteresowania księdza? 
Tak jak wcześniej powiedziałem to: sport ale szczególnie piłka nożna. Sam staram się 

pogrywać ze starszymi panami. Teraz poproszono mnie abym trenował orliki z 

rocznika 2000. Lubię też czytać ale najbardziej sport. 

Jeśli interesuje się ksiądz piłką nożną to musi mieć swój ulubiony zespół. 
Oczywiście ,że mam. Od kiedy tylko pamiętam to zawsze była Barcelona. Chociaż 

teraz to co się tam dzieje to mnie nie zadowala zaczynają tam pieniądze odgrywać 

najważniejszą rolę. Ale od kiedy tylko pamiętam to zawsze Barca, Barca, Barca 

(śmiech). 
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Dobrze, z zagranicznych Barcelona a z polskich zespołów? 

Z polskich zespołów to oczywiście Lech Poznań. 

To już koniec naszych pytań więc dziękujemy za poświęcony nam czas i życzymy 

zdrowia i dalszych sukcesów w naszym dekanacie! 

Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Wywiad przeprowadziły: Alicja Przybylska i Julia Waloszczyk 
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                                             Biało, oj będzie biało…. 

 

 

Wiernym Czytelnikom „Lipniaka” 

życzymy „białych” Świąt Bożego 

Narodzenia!!! 
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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! 

 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

Redakcja: Milena Wojdyga, Julia Waloszczyk,  

Wiktoria Żłobińska, Martyna Wabnic, Paulina Kołodziej  

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 
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