
Luzak 
   Nr 6 – VI 2020/2021 
Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie  
http://www.sp4jarocin.pl 
 
 
 

 
 

Żegnajcie absolwenci ! 
W numerze : 

Wywiad z p. Barbarą Gałczyńską – s. 2 

Wywiad z Mateuszem Roszakiem – s. 3 

Co piszczy w trawie – s. 4 

Sonda z absolwentami szkoły– s. 8 

Rady dla klas 8 – s. 9 

Filmoteka – s. 9 

Mól książkowy – s. 11 

Humor – s. 11 

Zwierzyniec – s. 12 

Sport – s. 13 
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Wywiad z p. Barbarą Gałczyńską 
Tegorocznym absolwentom życzę, aby dostali się do wymarzonych 

szkół… 

W tym roku podjęła Pani decyzję o odejściu na emeryturę. 
Czego będzie Pani najbardziej brakowało? 
Myślę, że może mi brakować kontaktu z dziećmi. 

Jakie ma Pani najmilsze wspomnienia ze szkoły?  
Najmilsze wspomnienia to praca z dziećmi, ich sukcesy, 

przygotowanie  do przyjęcia sakramentów. 

Z perspektywy czasu, co Pani zdaniem jest najtrudniejsze w pracy nauczyciela religii? O 
czym trzeba pamiętać?  

Praca nauczyciela religii w dzisiejszych czasach jest zdecydowanie trudniejsza niż wtedy, gdy 

ją zaczynałam. Dlatego też trzeba pamiętać, że nauczyciel religii powinien swoją postawą 
dawać przykład dzieciom - i to nie tylko w szkole. Lekcje religii to przekazywanie wiary, 

zachęta do spotkań z Bogiem w kościele. Niestety, nie jest to łatwe. Jeżeli katecheta będzie 

wymagał od dzieci, a sam będzie daleko od Boga, to jego misja nauczania nie będzie miała 

sensu. 

Co chciałaby Pani zrobić w najbliższej przyszłości? 

Chciałabym zwiedzić miejsca, w których jeszcze nie byłam, w ukochanych Włoszech. 

Czym się Pani lubi zajmować w wolnym czasie, ma Pani jakieś hobby? 
 
W wolnym czasie czytam książki, słucham muzyki, rozwiązuję krzyżówki,  lubię robótki ręczne 

i podobno nieźle gotuję. Moje hobby to zdecydowanie podróże. 

Gdyby życie potoczyło się inaczej, kim by chciała Pani zostać? 

Zawsze chciałam pracować z dziećmi. Gdyby jednak życie potoczyło się inaczej, pewnie 

zostałabym przewodnikiem wycieczek, podróżnikiem. 

Uczyła Pani wiele pokoleń, w tym tegorocznych absolwentów. Co chciałaby Pani im 
doradzić w ich dalszej edukacji? 
Wiem, że dla dzieci i młodzieży najlepsze są wakacje. Mimo wszystko warto ciągle zdobywać 
wiedzę, dążyć do realizacji marzeń, nie poddawać się. To w przyszłości zaowocuje. 

Tegorocznym absolwentom życzę, aby dostali się do wymarzonych szkół i tam się spełniali. 

Czego życzyłaby sobie Pani na kolejne lata? Czy ma Pani jakieś marzenia, które chce 
Pani spełnić? 

Życzyłabym sobie przede wszystkim zdrowia i powrotu do normalności sprzed pandemii.  Jak 

już wspomniałam, chciałabym podróżować i poznawać miejsca, w których jeszcze nie byłam. 

Dziękuję za rozmowę.  

Katrina Szcześniak 



Rozmowa z Mateuszem Roszakiem laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki. 

Ważne, żeby się nie poddawać... 
Dlaczego matma ? Kiedy dokładnie zaczęło się to zainteresowanie tym ścisłym 
przedmiotem? 

Zawsze byłem dobry w 

ścisłych przedmiotach i 

praktycznie od 1. klasy 

lubiłem matmę. 

To nie pierwszy Twój 
konkurs. Jak  wyglądają  
przygotowania? Trudno 
przygotować się do 
konkursu 
matematycznego? 

Liczę głównie testy 

ubiegłych lat i uważam, że 

nietrudno się 
przygotowywać, jeżeli ma 

się chęci. 

Myślisz, że wiedza 
zdobyta na konkursach 
przyda Ci się w 
przyszłości, może w 
przyszłej pracy zarobkowej? 

Myślę, że nie. 

Jakie dałbyś rady osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z matmą i być może 
boją się udziału w konkursach? 

Ważne, żeby się nie poddawać i nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o udział w konkursach. 

Czy masz jakieś zainteresowania poza matematyką? 

Lubię sport. Głównie tenis stołowy i Harrego Pottera. 

Dziękuję za rozmowę.  

Wiktoria Torczyńska 

 

 

 



Co piszczy w trawie 

_________________________________________________ 

Laureaci w Konkursie 
Matematycznym Złota 
Żaba – Mateusz Roszak z kl. 8 b i 
Nikodem Walkowiak z kl. 8 c. 

Gratulujemy!!! 

 

Wyróżnienie w Konkursie z 
Języka Polskiego i Literatury 
Złota Żaba – Maria Żabińska z kl. 7d 

Gratulujemy!!! 

 

________________________________________________________  



Cała Polska czyta dzieciom 

W klasie Id odbyło się spotkanie z panią bibliotekarką. Słuchaliśmy fragmentu książki   
Florka. Z pamiętnika ryjówki w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Dzieci wykonały 
też kolorowe wiatraczki. To było naprawdę miłe spotkanie. 

_____________________________________________________________ 

Cztery pory roku z OZE 

Serdecznie gratulujemy Julii Konarkowskiej, uczennicy klasy 4b, 
która otrzymała wyróżnienie w konkursie „ Cztery pory roku z 
OZE” organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. 
Julia otrzymała wspaniałe nagrody. 

_____________________________________________________________ 

Wycieczka rowerowa do Bryllandii 

W słoneczny piątek, 18.06.21 r., uczniowie klasy 8 
c wraz z wychowawcą i kilkoma rodzicami 
wyjechali na wycieczkę rowerową do Bryllandii do 
Witaszyc, gdzie odbyły się zabawy integracyjne z 
animatorem, podchody przedmiotowe i klasowe 
ognisko na pożegnanie szkoły. Pogoda dopisała i 
humory również. Nawet żar lejącysię z nieba nie 
przeszkodził w pieczeniu kiełbasek nad ogniskiem. 
Wszyscy wrócili bez udaru słonecznego, ale za to 
w wyśmienitym nastroju. 

 

23 czerwca – Dzień Ojca 

PAMIĘTAMY!  

Tato już lato 

Będziemy znów jeść lody 

Tato już lato 

Kup bilet do przygody 

Tato już lato 

Będziemy boso chodzić 

Tato już lato 

Już brodę zgolić czas… 
 Z najlepszymi życzeniami - udanych wakacji życzymy wszystkim tatom, aby znaleźli czas na 

wspólną zabawę. 

Posłuchaj całej piosenki Fasolek:  https://youtu.be/AjV0cal75L 



FESTIWAL PIOSENKI SZKOLNEJ klas I – III  

Super zabawa, wspaniali artyści. Więcej na facebooku szkoły! Zapraszamy! 

 

DZIEŃ PUSTEJ KLASY 
z 

TEATREM 
NA 

WALIZKACH 
 
Mega humor, super zabawa, 
wspaniali artyści! Dziękujemy 
pani Dyrektor za rewelacyjny 
wybór! 



Żywy obraz matematyczny w moim 
domu 

W ramach projektu Potęga odbył się niecodzienny 
konkurs, którego celem było stworzenie żywego 
obrazu według własnej inwencji twórczej, 
oczywiście tematycznie związanego z matematyką. 
Poniżej prezentujemy kilka kreatywnych obrazów 
w ykonaniu naszych kolegów i koleżanek. 
Gratulujemy 
pomysłowości!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej obrazów na szkolnym facebooku. Wiktoria Torczyńska 

________________________________________________________________ 

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Polskiego Olimpus online 
(31.03.2021 r.)   
Udział wzięło 24 uczniów z klas IV - VII. 
Dyplom laureata zdobyli: 
- Jakub Kmieć , kl. IV a  
- Aleksandra Janowska, kl. IV b  
- Ignacy Bieniaś , kl. IV a  
- Olga Idziaszek, kl. IV b 
- Dominika 
Strzelecka, kl. IV a  
- Justyna Cegielska, 
kl. IV c  
- Nikodem 
Walkowiak, kl. VIII c 

Gratulujemy! 



Sonda z absolwentami szkoły 

Za czym najbardziej będziesz tęsknił/a po ukończeniu szkoły? 
 

Najczęstsze odpowiedzi:  
 
* za niektórymi nauczycielami,  
* przerwami w Bibliotece Publicznej,  
* osobami z klasy, z którymi się przyjaźniło, 
* obiadami i wyścigami na nie, kto pierwszy dobiegnie, 
* wspólnymi wycieczkami. 

JUŻ 25 CZERWCA – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

A TYM SAMYM POŻEGNANIE TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I w tym miejscu nasza redakcja żegna się z Wami. To nasz ostatni numer. Łza się w oku 
kręci, ale wierzymy, że znajdą się wśród Was godni następcy, którzy podejmą się 

wyzwania redagowania szkolnej gazetki. Prawdziwy luzak to ten, kto nawet pracując, 
potrafi dobrze się bawić. My bawiłyśmy się znakomicie!  

Do zobaczenia! 

Wiktoria Torczyńska, Katrina Szcześniak, Dominika Szulc 

___________________________________________________________________________ 



Warto wiedzieć 

Rady dla klas 8 

Myślę, że większości mogą się te rady przydać i może wam trochę ułatwią rekrutację jak                 
i nastawienie co do szkoły średniej :). 

� Złóż wniosek do jak największej ilości szkół, bo zawsze istnieje możliwość, że nie uda ci 
się zakwalifikować na pierwszy wybór. 

� Staraj się uczyć w miarę systematycznie. 
� Ucz się  przez cały rok. 
� Zapisuj notatki, bo mogą ci się przydać w powtarzaniu do matury. 
� Nie stresuj się za bardzo słowem MATURA, bo idziesz dopiero do pierwszej klasy,                 

a jeśli pójdziesz do liceum bądź technikum, to usłyszysz to słowo kilka razy dziennie. 
� Odkupuj książki od starszych klas, ponieważ zaoszczędzisz na tym oraz jest to bardziej 

ekologiczne. 
� Skup się na przedmiotach, które rozszerzasz i najbardziej cię ciekawią.  
� Fajnie też jest być zorganizowanym, dlatego że mniej się pogubisz w natłoku nauki. 
� Nie przejmuj się, jeśli twoje oceny staną się o wiele gorsze (często się to zdarza). 
� Postaraj się otworzyć na nowe znajomości. 
� PAMIĘTAJ! Zawsze możesz zmienić kierunek, jeśli stwierdzisz, że to jednak nie to. Im 

wcześniej tym lepiej, bo będziesz mieć mniej do nadrobienia. 
 

Powodzenia w rekrutacji i w nowej szkole! 
Absolwentki szkoły oraz redakcji 2020 
___________________________________________________________________________ 

Filmoteka 
Krudowie 2: Nowa Era 
Krudowie potrzebują nowego miejsca do życia. Tak 
więc pierwsza prehistoryczna rodzina wyrusza w 
świat w poszukiwaniu bezpieczniejszego miejsca, 
które można by nazwać domem. Kiedy odkrywają 
idylliczny raj otoczony murem, raj który spełnia 
wszystkie ich potrzeby, myślą, że ich problemy 
zostały rozwiązane… z wyjątkiem jednej rzeczy. 
Mieszka tam już inna rodzina: Bettermanowie. 
Bettermanowie (z naciskiem na „better”) - ze swoim 
wyszukanym domkiem na drzewie, niesamowitymi 
wynalazkami i nawadnianymi hektarami upraw 
smacznych owoców - znajdują się kilka stopni 
powyżej Krudów na drabinie ewolucyjnej. Kiedy 
przyjmują Krudów jako pierwszych gości na świecie, 
wkrótce narastają napięcia między rodziną 
jaskiniową a rodziną współczesną.Gdy szanse na 
dobre relacje wydają się stracone, nowe zagrożenie 
popchnie obie rodziny do wyjścia poza ów 
bezpieczny mur i zmusi do zaakceptowania różnic i stworzenia wspólnej przyszłości. 
Polecam! 
Katrina Szcześniak 



___________________________________________________________________________ 

Cruella 

Cruella to najnowszy film Disneya, który swoją 
premierę miał w Polsce 28 maja 2021 i opowiada o 
początku kariery jednej z najbardziej znanych 
złoczyńców Cruelli de Mon. Główna bohaterka- Estella 
jest sierotą i wraz z kumplami żyje na Londyńskich 
ulicach okradając bogatych. Poza złodziejskim fachem 
dysponuje również wielkim talentem do szycia. Potrafi 
stworzyć niesamowite kreacje wyprzedzające epokę. 
Przypomina trochę Jokera- jest niezrozumiana przez 
społeczeństwo, szalona i przede wszystkim stworzona 
do wielkich rzeczy, dlatego jego fanom może przypaść 
do gustu charakter Cruelli. Początki w świecie mody są 
dość trudne dla głównej bohaterki a to za sprawą 
Baroness (w którą wciela się po mistrzowsku Emma 
Thompson) arogancką i bezwzględną szefową domu 
mody. Kobieta ku drodze na szczyt nie ma żadnych 
zahamowań a rywalizacja pomiędzy nią a Estellą to tak 
naprawdę główny wątek filmu. Film jest przepełniony dobrą muzyką z tamtych lat a obsada 
świetnie dobrana do swoich ról. 
 
 
Polecamy!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8c pojechała do Poznania, zobaczyła i zaprasza na seans.   

Katrina Szcześniak 

_________________________________________________ 



Mól książkowy 

Wybrańcy 
Wybrańcy to najnowsza powieść Veronici Roth- 
amerykańskiej pisarki, która napisała słynna trylogię 
"Niezgodna" i powiem szczerze, że po "Wybrańców" 
sięgnęłam z dość dużym oporem, ponieważ Niezgodna 
nie wywarła na mnie dobrego wrażenia i nie jestem jej 
wielką fanką, ale na szczęście jej najnowsza powieść 
pozytywnie mnie zaskoczyła. Może teraz kilka słów o 
fabule powieści. Otóż książka zaczyna się tam, gdzie 
wszystkie książki tego typu się kończą: po 
zwycięstwie, a dokładniej piętnaście lat później, 
sześciu  tytułowych wybrańców nad złem, które tutaj 
przybiera postać Mrocznego - tajemniczego człowieka 
z ogromną smykałką do magii. I jest to z pewnością już 
na plus tej książki, ponieważ nieraz, kiedy skończyłam 
czytać jakąś serię, zastanawiałam się, co się dzieje z moimi ulubionymi bohaterami, a tu to 
jest tak naprawdę główny wątek - dalsze losy po zwycięstwie, bo tak naprawdę co można 
robić z już bezużytecznym wykształceniem magicznym, kiedy zagrożenie minęło? Cóż, jak 
się okazuje, może się jeszcze przydać, ponieważ przeszłość wróci do bohaterów szybciej niż 
bumerang. Po zakończeniu mrocznych czasów panowania tyrana wszyscy wracają do 
normalności, ale dla szóstki głównych bohaterów jest to bardzo trudne, a na domiar złego 
dzieje się coraz więcej dziwnych rzeczy. Nie będę dalej mówić o fabule, co by nie 
spolerować, ale możecie mieć pewność, że książka jest ciekawa. Kolejna rzecz na plus książki 
to bohaterowie: o tyle jak w Niezgodnej główna bohaterka była irytująca i potwornie mnie 
irytowała, tutaj główni bohaterowie są ciekawi, z interesującą historią oraz świetnym 
poczuciem humoru. Kiedy powoli dowiadywałam się o ich przeszłości z czasów 
przygotowywań do walki z Mrocznym, zaczynałam ich coraz bardziej lubić. Pomimo tego, że 
na początku czytania miałam trochę wrażenie, że za nimi nie nadążam,  to z czasem idzie się 
wkręcić w akcję. Krócej: Veronica Roth napisała świetną książkę, mieszankę thrillera, science 
fiction i fantasy. Jest wartka i ciekawa akcja, ale to zdecydowanie uwagę czytelnika skradają 
bohaterowie, którzy od pierwszej strony porywają i nie dają o sobie zapomnieć.  
Katrina Szcześniak 
________________________________________________________________________________ 

Humor 
Pani od Biologii pyta Jasia: 
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce! 
Na to Kazio: 
-Dwie małpy i trzy słonie. 
  
*** 
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca: 
- To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę!... 
 
*** 



Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. Nauczycielka wykuwa naramiennej tablicy pytanie: 
Ile to jest 2+2?  
Wzywa do odpowiedzi Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się. Nagle słychać straszny 
huk i unoszą się tumany kurzu. Nauczycielka pyta surowo: 
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?! 
 
*** 
- Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy... – wołają dwaj zadyszani chłopcy do 
przechodzącego policjanta. 
- Co się stało? 
- Tam... nasz nauczyciel... 
- Wypadek?! 
- Nie... on nieprawidłowo zaparkował! 
 
*** 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 
- Małgosiu, co to za wzór? 
- To jest... No, mam to na końcu języka... 
- Dziecko, wypluj to szybko! – mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy... 
 
Wiktoria Torczyńska 
_________________________________________________________________________ 

Zwierzyniec 
21 czerwca obchodzimy święto najwyższego zwierzęcia 
żyjącego obecnie na Ziemi. Czy ma to związek z tym, że 
dziś wypada najdłuższy dzień w roku? Nie wiemy. 
Inicjatorem święta jest Fundacja Ochrony Żyraf (Giraffe 
Conservation Foundation). 

Żyrafy są reprezentantami mieszkańców afrykańskiej 
sawanny. 

Czy wiesz, że…  

* Żyrafy, podobnie jak większość ssaków, mają 7 kręgów 
szyjnych. Tylko że każdy z nich ma prawie 30 centymetrów 
długości! Długa szyja pozwala tym zwierzętom sięgać po pożywienie znajdujące się na 
niedostępnej dla innych wysokości. W naturze przysmakiem żyraf są liście akacji. 

* Wyróżniamy 9 podgatunków żyraf.  
Różnią się miedzy sobą wzorem ubarwienia. Ze względu na genetykę zwierzęta te można 
podzielić na 4 odrębne gatunki. 
 
* Żyrafy osiągają wysokość 5 – 6 metrów, samce są wyższe i cięższe od samic. 

* Żyrafy mogą dożywać na wolności wieku 25 lat. 

* Każdy osobnik posiada unikatowy wzór umaszczenia. 



* Ze względu na swoje rozmiary i zdolność do potężnych kopnięć dorosłe osobniki zwykle 
nie padają ofiarą drapieżników. 

https://ciekawostki.online/ciekawostki/184/o-zyrafach/ 

Wiktoria Torczyńska 

_______________________________________________________________________________ 

SPORT 

Mistrzostwa Rejonu Poznań 
Teren Wschód w Piłce 
Plażowej Dziewcząt roczników 
2006-2007. 
Dnia 09.06.2021r. rozegrane zostały 
Mistrzostwa Rejonu Poznań Teren Wschód 
w Piłce Plażowej Dziewcząt roczników 
2006-2007. 
Zawody odbyły się na boiskach przy plaży 
miejskiej w Dolsku. Wszystkie mecze dostarczały wielu sportowych emocji. Uczennice 
naszej szkoły bardzo dzielnie walczyły i ostatecznie zajęły I miejsce awansując do Mistrzostw 
Wielkopolski. Jesteśmy bardzo dumni z dziewcząt. Gratulujemy! 
Skład drużyny: Wiktoria Kołodzińska, Zofia Górnaś i Amelia Szpera. 
_________________________________________________________________________ 

Poznań Teren Wschód w piłce 
koszykowej 3x3 - streetball 

We Wrześni uczniowie roczników 
2006/2007 rywalizowali w finale rejonu 
Poznań Teren Wschód w piłce koszykowej 
3x3 - streetball - w ramach 
Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2021.  
Zajęliśmy III miejsce ustępując tylko dwom 

drużynom z Konina.     

Finał Wojewódzki XXII Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Plażowej Piłce 
Siatkowej 
 
17.06.2021 r. odbył się Finał Wojewódzki XXII Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Plażowej Piłce Siatkowej w 
kategorii dziewcząt. Reprezentacja naszej szkoły po 
bardzo trudnych i wyczerpujących meczach ostatecznie 
zajęła VIII miejsce. 
Skład reprezentacji: Zofia Górnaś,  
Wiktoria Kołodzińska,  
Amelia Szpera. 



GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW:) 
Wiktoria Torczyńska 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Życzymy wszystkim udanych, słonecznych i aktywnych wakacji.  
 

Trzymamy kciuki za wyniki egzaminów naszych tegorocznych absolwentów. Już 02 lipca 
możecie sprawdzić je w Internecie, jeśli nie zgubiliście loginów i haseł. 9 lipca o godzinie 

10.00 wydawane są w szkole zaświadczenia.  
 

VII klasy życzą Wam powodzenia i zasłużonego letniego wypoczynku. 
 

  

 

 

 

 

 

 


