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Szkolnego DonosicielaSzkolnego Donosiciela  
  
--  czyli skrócona historia szkolnego pisma, ukazującego się czyli skrócona historia szkolnego pisma, ukazującego się   

w latach 1992w latach 1992--2008 w SP w Lotyniu, a od września roku 2008 2008 w SP w Lotyniu, a od września roku 2008   

w ZS w Lotyniuw ZS w Lotyniu 

25 
lat         

Drodzy Czytelnicy 
 

147 numerów „Szkolnego Donosiciela” w ciągu ćwierć wieku! Tysiące tekstów, setki redakcyjnych 
spotkań, dziesiątki wyjazdów, warsztatów, wycieczek, a przede wszystkim uczniów, którzy byli  
członkami redakcji. Jedni przez kilka tygodni , inni kilka lat.  

Ten nr specjalny to próba podsumowania 25 lat pracy redakcji i wydawania szkolnego pisma. Próba 
pierwsza, więc na pewno niedoskonała, ale od czegoś zacząć trzeba… (red.) 
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W numerze poza tym:        str. 4.  Gazety nie da się zatańczyć ani zaśpiewać      str. 5. Nie szata zdobi człowieka, ale okładka gazetę 

już tak * To się naprawdę zdarzyło    str. 6-7. Piątki mieli inni - rozmowa z p. Z.Sienkiewiczem   str. 7. Dawno, dawno temu    

str. 4. Co ty wiesz o „Szkolnym Donosicielu” * Przygotowaliśmy infografiki * redakcja na zdjęciu interaktywnym 

Kooczy się rok szkolny, a to oznacza, że redakcja ukazującego 
się w ZS w Lotyniu "Szkolnego Donosiciela", który na samym 
początku swojego istnienia był „Defektem Szalonego  
Mózgojada”, kooczy 25. rok swego istnienia. Jesteśmy  
najprawdopodobniej najdłużej bez przerwy działającą  
redakcją gazety szkolnej w Polsce. Opisanie jej historii  
to nie lada zadanie. Pewni się nie uda, ale spróbowad 
trzeba. 
 

„Defekt Szalonego Mózgojada” przyszedł na świat w paź-
dzierniku 1992 roku.  Opiekunem redakcji jest od tamtego czasu, 
nieprzerwanie, polonista Andrzej Miłoszewicz. Pewna strona interneto-
wa (http://www.szczecinek.net.pl/lotyn) podaje, że to „dwie uczennice 
Szkoły Podstawowej w Lotyniu, Paulina Matysiak i Dorota Nowak, szan-
tażując nauczyciela (…) groźbą, że już nigdy nie będą się uczyd języka 

polskiego”, zmusiły go do zostania 
opiekunem gazetki szkolnej. To 
samo źródło podaje, że „zdespe-
rowany nauczyciel zgodził się na 
to, ukrywając przez wiele lat ten 
fakt przed swoją żoną, która, gdy 
się tylko o tym dowiedziała, kieru-
jąc się staropolskim przysłowiem, 
jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, za-
łożyła własną gazetę”. Obie redak-
cje istnieją do tej pory. „Szkolny 
Dzwonek”, bo tak nazywa się re-
dakcja p. Elżbiety Miłoszewicz, jest 
o 5 lat młodszy.  

 Na stworzenie gazety, jak już 
wspominaliśmy wcześniej, wpadły 
na pomysł dwie uczennice - P. Ma-
tysiak i D. Nowak. W tym samym 
czasie do redakcji zapisały się jesz-
cze 4 osoby. Co roku przybywało 
ich 1-2. Po 6 latach „Szkolny Dono-
siciel” osiągnął skład ponad 20-
osobowy. Przez kolejne kilkanaście 
lat tylu właśnie mniej więcej 
uczniów pracowało nad gazetą. 
Były też lata szczególnego zainte-
resowania udziałem w tworzeniu 

Ludzie są najważniejsi 
ale na początek kilka faktów  

szkolnego pis-
ma. Najwięcej spragnionych 
zdobycia wiedzy na temat dziennikarstwa było 
w latach 2004/2005 - aż 35 i 2008/2009 - 33. 
Znamienne, że wtedy właśnie powstały najbar-
dziej obszerne numery gazety, a liczba stron, 
jakie złożyły się na wydanie wszystkich sześciu 
(tyle zwykle powstawało w czasie roku szkolne-
go) osiągnęła 220. Jeden z nich miał aż 40 stron. 

Od tamtego czasu szkolnych dziennikarzy 
systematycznie ubywało, co wpływało również 
na objętośd kolejnych numerów. Mimo coraz 
bardziej urozmaiconych form pracy oraz niema-
lejącej ilości sukcesów, redakcja stale się kur-
czyła. Najlepiej widad to w latach 2008/2009 - 
2010/2011. Skład redakcji zmniejszył się wtedy 
o ok. 30%. W roku następnym ponownie zespół 
tworzący „Szkolnego Donosiciela” notuje 30- 
procentowy spadek. Od roku 2012/2013 liczba 
członków redakcji nie przekracza 14. 

Tak, w redakcji najważniejsi są ludzie, czyli 
uczniowie, chęd zdobywania przez nich wiedzy  
i opisywania tego, co ich interesuje się wokół 
nich dzieje. Dopóki jest ich chodby garstka, ga-
zeta się ukazuje.  

W.Piotrowska (IIIg) 
 

Polecamy infografikę:  

https://infogr.am/ba8ec8e2-d814-4bbf-8a40-

f6418755149c  
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Nagrody - 71! 
Jak przyjemnie je zdobywad. Nasza redakcja 

otrzymywała je już wiele, wiele razy. Z dokład-
nych wyliczeo opiekuna wynika, że było ich do tej 
pory 71, z czego 51 to osiągnięcia ogólnopolskie. 

 

Wszystko zaczęło się w Pile w roku 1995, kiedy 
przyznano nam wyróżnienie  w wojewódzkim kon-
kursie na najlepszą gazetę szkolną szkół podstawo-
wych w województwie pilskim (tak, było kiedyś 
takie województwo). Zorganizowali go Pilski Dom 
Kultury i ,,Tygodnik Pilski”. W następnym roku były 
już trzy, w kolejnym dwie, a w następnym aż pięd. 
Najwięcej nagród przyniosły lata 2010/2011  
i 2014/2015. Wtedy to członkowie redakcji odbie-
rali je po 6 razy w różnych częściach Polski. 

Gdzie myśmy po te nagrody nie byli… Zjeździli-
śmy prawie całą Polskę, od Szczecina po Kraków, 
ale najwięcej odebraliśmy ich w Wałbrzychu. Na 
południe Polski jeździliśmy aż 11 razy. Tam otrzy-
mywaliśmy pięd razy tytuł ,,Mistrza Pismaków”,  
w roku 2010 byliśmy Srebrnym Laureatem, a w ro-
ku 2011 Złotym. Niestety, Platynowego się nie do-
czekaliśmy… W roku 1997 stało się coś szczególne-
go: siedmioro członków redakcji w nagrodę pole-
ciało na Cypr. I to czym – rządowym samolotem! 

Przez 25 lat redakcja zdobyła 71 nagród i wyróż-
nieo, z czego 20 było indywidualnych. Najczęściej, 
bo aż 6 razy, wracała z nimi Wiktoria Piotrowska. 

Odbierała je w Słupsku, Poznaniu i Katowicach. 

Jakie redakcja przywoziła nagrody? Najczęściej były statuetki  
i dyplomy. Mamy ich w kolekcji kilkadziesiąt. Ale zdarzały się też in-
ne, np. sprzęt elektroniczny (dyktafony, aparat fotograficzny, drukar-
ka) książki, a nawet wielki pluszowy miś. Były też nagrody pieniężne 
(1400 zł otrzymaliśmy w 1998 r. od Fundacji „Wyzwania”), udział w 
Letniej Szkole Junior Media i w warsztatach. Po taką nagrodę jeździło 
się np. do Wałbrzycha. Ostatnio częśd nagród trafia do nas pocztą, 
chodzi o konkursy Junior Media. 

L.Budzyńska, A.Kubik (IVsp) 

Poczet naczelnych 
 

Redaktor naczelny, pierwsza (po nadredaktorze) osoba 

w redakcji. Od zawsze tę funkcję pełniły w „Szkolnym 
Donosicielu” dziewczęta. Były to kolejno: 

1992/93 - Paulina Matysiak i Dorota Nowak 

1993/94 - Anna Kędziora   

1994/95 - Anna Płudowska 

1995/96 - Aleksandra Płudowska    

1996/97  - Urszula Płudowska; 

1997/8 - 1999/200 – Ania Fieducik    

2000/01 - Monika Pabian 

2001/02 - Karolina Pabian    

2002/03 – Karolina Bronakowska 

2003/04-2004/05 – Katarzyna Mikita    

2005/06 – Joanna Kowalska 

2006/07 – Kinga Szwałek    

2007/08 - 2008/09 – Joanna Kowalska 

2009/10-2010/11 – Karolina Padło 

2011/12-2012/13 – Agata Suchanowska 

2013/14 – vacat, funkcję z-cy red.  

naczelnej pełniła Wiktoria Piotrowska 

2014/15 -2016/17 – Wiktoria Piotrowska 

Nie wierzycie? - to się naprawdę  

zdarzyło  
(Szkolny Donosiciel w l. 1992-2017) 

 

rok 1997, 28 kwietnia – redakcja dzień po śmierci Piotra 

Skrzyneckiego spędza kilka godzin w krakowskiej  „Piwnicy pod 

Baranami”, gdzie spotyka się z p. K. Zachwatowicz, p. A. Wajdą 

(właśnie wrócił z Warszawy) i piwnicznym pieśniarzem, Lesz-

kiem Wojtowiczem (przyszedł specjalnie, żeby opowiedzieć  

o założycielu „Piwnicy…”); 

rok 1998, styczeń – od początku 1998 r. egzemplarze „Szkol-

nego Donosiciela” trafiają regularnie do Biblioteki Jagiellońskiej 

(do Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów); 

rok 1999, 1 czerwca – uroczyste otwarcie redakcyjnego po-

mieszczenia, które (przygotowane w całkowitej tajemnicy) ma 

całe 8 m2; nad drzwiami wejściowymi lampa z napisem 

„Redakcja Szkolnego Donosiciela”; 30 września – kartka do 

redakcji z Watykanu podpisana osobiście przez Jana Pawła II;  

19-20 października – udział pięcioosobowej reprezentacji  

„Sz. D.” na premierze „Pana Tadeusza” w warszawskim kinie 

„Skarpa”; wieczorem kolacja w domu p. Wajdów;  

c.d. na str. 5. 
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L.Budzyoska: W październiku br. minie 25 lat od chwili, gdy 
założył Pan "Szkolnego Donosiciela". Dlaczego zdecydował 
się Pan prowadzid szkolną gazetę?  
 A.Miłoszewicz: Najpierw coś wyjaśnijmy - to wcale nie ja. 
Jeśli dobrze pamiętam, bo pamięd już nie ta..., to przyszły do 
mnie pewnego razu dwie uczennice, Dorota i Agata. To one 
zapytały, czy nie można by w szkole wydawad jakiegoś pisma. 
Miały nawet gotowy tytuł i wcale nie brzmiał on tak, jak teraz. 
Na winiecie 1. numeru stoi jak byk "Defekt szalonego Mózgo-
jada". Chyba tylko dlatego, że byłem wtedy początkującym 
nauczycielem, dałem sobie wmówid, że to świetna propozy-
cja. 
 

To dlaczego dał się pan namówid? 
Żałuję, że nie prowadziłem wtedy dziennika, bo może 
miałbym teraz jakąś mądrą odpowiedź… Może ciekawośd? – 
gazety szkolnej, to wtedy wiedziałem, w Lotyniu nie było. 
 

Jak „Donosiciel” robiony był kiedyś, a jak dziś? 
Nie wiem, czy jesteście sobie w stanie to wyobrazid… 
Przede wszystkim w r. 1992 nie mówimy o komputerach, bo 
ich wtedy jeszcze nie ma. tzn. na świcie są, ale nie w takiej 
postaci, w jakiej wy je znacie. Wszystkie teksty w pierwszych 
numerach pisane są ręcznie. Musiało byd więc starannie, czy-
telnie, bez błędów, które dziś, automatycznie, poprawia nam 
program komputerowy. Obok tekstu przyklejało się rysunki  
i zdjęcia, wywołane w zakładzie fotograficznym. Właściwie 
można by się bez nich obyd, bo numer powielony na jakimś 
beznadziejnym powielaczu lub marnej kserokopiarce i tak 
wyglądał czarno-biało, a zdjęcia tworzyły nieczytelną plamę. 

Na szczęście powstanie gazety zbiegło się ze zmianami  
w całym kraju. Najpierw, jako redakcja, dorobiliśmy się elek-
trycznej maszyny do pisania (kupiliśmy ją za jedną z pienięż-
nych nagród), na której do dziś wypisuje się wasze szkolne 
legitymacje, a w 1997 r. w szkole pojawiła się pierwsza pra-
cownia z prawdziwymi komputerami. Po lekcjach przesiady-
wali w niej często członkowie redakcji. 
 

To ta maszyna jest gdzieś w szkole? 
Oczywiście, pani Wiesia w sekretariacie dba o nią jak  
o największy skarb. 
 

Czy redakcja ma jeszcze jakieś starsze urządzenia? 
Tak, np. kilka aparatów fotograficznych. Najstarszy z ich, 

chyba z 2001 r., to Olimpus C-40ZOOM z kartą pamięci 
32MB! To nie były czasy, gdy w sklepach można było wy-
bierad spośród kilkudziesięciu typów, więc w zakupie po-
magał nam p. B.Bielicki ze szczecineckiego Comdrev-u. 
Inne ciekawe redakcyjne zabytki to dyktafony na kasety 
audio. Jest ich kilka. Pozostało też kilkadziesiąt nagranych, 
a na nich m.in. rozmowy, wywiady, opowieści przewodni-
ków na wycieczkach. Tak sobie myślę, że dobrze byłoby je 
przegrad na cyfrowe nośniki. 
 

Pewnie są w redakcyjnym kantorku? A skąd on się wziął? 
Na pewno nie było go od początku, ale żeby powie-
dzied, od kiedy gazeta ma swoją, powiem dumnie, siedzi-
bę, musiałbym sięgnąd do archiwalnego numeru naszej 
gazety. Pamiętam tylko, że to był prezent dla redakcji, chy-
ba na dzieo dziecka, wymyślony przez dyr. Choroszewskie-
go. Przyszedłem rano w poniedziałek do szkoły, a tu taka 
niespodzianka! W czasie weekendu pan Sławek postawił 
ściankę, wstawił specjalnie zamówione okno i drzwi oraz 
zamontował lampę z napisem „Szkolny Donosiciel”. 
Wszystko w ciągu kilkudziesięciu godzin! 
 

W czasie tego roku szkolnego nie było zbyt wiele czasu na 
warsztaty. Spotykamy się na zajęciach redakcyjnych, ale 
mało jest dwiczeo. Czy były one kiedyś organizowane? 
Mnie też ich brakuje. Może nie od początku istnienia 
redakcji, ale już po kilku latach rzeczywiście spotykaliśmy 
się na warsztatach. Odbywały się one głównie podczas 
zimowych ferii. Ostatnie miały miejsce jakieś 4-5 lat temu 
– potem nie było wystarczającej ilości chętnych. Członko-
wie zespołu spali w szkole. W ciągu dnia, zabawy, gry czy 
spacery urozmaicane były nauką szkolnego dziennikar-
stwa. Czasami gdzieś się jechało, np. do Złotowa na basen 
albo do Piły, by obejrzed tamtejszą drukarnię „Agory” albo 
wziąd udział w fotograficznych warsztatach organizowa-
nych przez dom kultury. Ciekawą ofertę w czasie ferii ma 
zwykle Szczecinek, ale to inne województwo i uczniowie 
odpoczywają zwykle po nas. 
 

Pełny tekst wywiadu w 3. nr. „Szkolnego Donosiciela” 

Gazety nie da się  

zatańczyć  

ani zaśpiewać 
 

- rozmowa z opiekunem redakcji,  

p. A.Miłoszewiczem 
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Kiedy ogląda się okładki naszego 

szkolnego pisma, jak na dłoni widać, 
że pierwsze powstały w zupełnie innej 

epoce...  

Wprawdzie nie szata zdobi człowieka, ale 

pierwsza strona to na pewno ważny element 

każdego czasopisma. W poważnych wydaw-
nictwach zajmują się nią wybitni fachowcy. 

Nas nazwać nimi trudno, ale zawsze mniej lub 
bardziej zwracaliśmy uwagę na jej wygląd. To 

głównie atrakcyjność okładki decyduje często 
o zakupie czasopisma. 

Na samym początku, czyli w roku 1992, 

kiedy to „Szkolny Donosiciel” nazywał się jesz-
cze „Defektem Szalonego Mózgojada”, okład-

ka, jak i cała gazeta, to właściwie rękodzieło. 
Nawet rysunek czaszki (który miał oznaczać 

„to, co zostaje z przeciętnego kujona pod ko-

niec ósmej klasy”) na pierwszym numerze 
„miesięcznika dla młodzieży szkolnej” (jak 

informował napis w lewym górnym rogu) zo-
stał malowany markerem. Wszystkie teksty 

były także pisane ręcznie. 

Dopiero w 1995 roku na okładce zaczęły 

pojawiać się wycinane z gazet literki lub małe 

rysunki (gdzie tu poszanowanie praw autor-
skich?!). Wtedy też zaczęliśmy korzystać  

z pożyczonej maszyny do pisania, a - i to była 
prawdziwa rewolucja - niektóre tytuły tekstów 

drukowali w swoich domach uczniowie, będą-

cy szczęśliwymi posiadaczami pierwszych 
komputerów. 

Nie szata zdobi człowieka,  

ale okładka gazetę już tak 

W 1997 redakcja za nagrodę pie-

niężną w pewnym konkursie kupiła 
własną! maszynę elektryczną, na której 

pisano już większość tekstów. Na 
okładce pojawił się również piękny, 

wyraźny tytuł, a także pokolorowane 

rysunki, w większości p. Zbigniewa 
Sienkiewicza, który rozpoczynał wtedy 

współpracę z naszą redakcją. 

Prawdziwa rewolucja rozpoczęła się 

w 1998 roku, kiedy pierwszy komputer 
kupił sobie opiekun redakcji. Radość  

z posiadania takiego sprzętu spowodo-

wała, że nastąpił przerost formy nad 
treścią. Teksty w całym numerze pisa-

ne były różnymi czcionkami, co spra-
wiało wrażenie chaosu. Obecnie stara-

my się używać najwyżej dwóch-trzech. 

Kiedyś dominował Times New Roman, 
dziś Calibri. Przez kilka następnych lat 

okładka „Szkolnego Donosiciela” wyglą-
dała podobnie - zmieniała się tylko 

czcionka tytułu. Mieścił się na niej rysu-
nek, wokół którego umieszczone były 

tytuły tekstów. 

Dopiero w roku 2014 spis treści 
przenieśliśmy na stronę drugą. Pierw-

szą wypełniały, jak wcześniej, rysunki 
p. Z. Sienkiewicza lub zdjęcia. Pojawiać 

się zaczęły też całe teksty lub zapowie-

dzi materiałów umieszczonych we-
wnątrz. 

W.Piotrowska (IIIg) 

To się naprawdę zdarzyło… (SzD w l. 1992-2017) 
 

rok 2002, 9-11 maja – sześcioro przedstawicieli redakcji przebywa w War-

szawie na specjalne zaproszenie p. Wajdów oraz producentów filmu „Zemsta”; 

7 marca – w programie „Linia Specjalna” p. A. Wajda mówi o SP  

w Lotyniu i „Sz.D.”; 23-24 czerwca – szkołę w Lotyniu odwiedzają  

p. Krystyna Zachwatowicz i p. Andrzej Wajda oraz T.Bogucka 

rok 2005, 16 marca – „Szkolny Donosiciel” otrzymuje w Warszawie nagro-

dę w konkursie dla gazet… lokalnych, mających „największy wpływ na kształ-

towanie świadomości proekologicznej społeczeństw w 2003 i 2004 r”; 

rok 2007, 8 stycznia – pisarz i dziennikarz, Ryszard Kapuściński, zgadza się 

na druk w naszym piśmie swego wykładu; 5 i 18 lutego – do szkoły dociera-

ją informacje, że bank PKO BP Oddział w Poznaniu i Fundacja Amicis z Wro-

nek przekażą po 1000 zł na działalność redakcji; wrzesień – w telewizyjnej 

„Panoramie” coraz częściej można oglądać materiały Anny Fieducik; 

rok 2009, kwiecień 2009 – p. Ernest Bryll tak komentował tytuł Mistrza 

Pismaków dla red. „Sz.D.”: 

Gratuluję nagrody. / Niech klękają narody 

Przed prawdą, która płynie / z gazety w Lotyniu 

gminie. 

3 maja – reż. A. Wajda w audycji „Niedziela  

z Mistrzem” na antenie 1 Programu Polskiego 

Radia wspomina przyjazd do Lotynia oraz mówi  

o roli „Sz.D.” w szkole i środowisku; 

rok 2012, 7 grudnia – lotyński „Tpmar”  

w przesłanym, ale niepodpisanym, piśmie do re-

dakcji „wzywa do zaprzestania publikacji” na jego 

temat „bez wcześniejszych uzgodnień z zarządem 

firmy”, a w przypadku niezastosowania się do tego 

zalecenia informuje o możliwości „podjęcia kro-

ków prawnych mających na celu ochronę wize-

runku firmy” 

Więcej się nie zmieściło… -  

pełny zestaw w n. wrześniowym. 
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J.Findling: Pamięta pan swój pierw-
szy rysunek do ,, Szkolnego Donosi-
ciela"? 
 Pan Z.Sienkiewicz: Nie. Było to już 
tyle lat temu. 
 

Przypomnę panu, to było właściwie 
kilka rysunków a nie jeden, zatytuło-
wanych „Okiem Donosiciela". Po-
tem były kolejne. Ile pan zrobił ry-
sunków do gazety? 
 Niestety, nigdy ich nie policzyłem. 
Ale sądzę, że kilka ich było. 
 

Rysował Pan przed zatrudnieniem 
się w naszej szkole?  
 Sporadycznie. Raczej rzadko  
i tylko dla siebie. Przyrodę, ludzi. Tro-
chę rozdawałem. Były wśród nich 
także prace namalowane olejem na 
płótnie. Raz nawet zwinąłem mamie 
prześcieradło, pociąłem je na kawałki 
i rozpiąłem na ramce. 
 

Czy to p. Andrzeja zmusił pana do 
rysowania w naszej gazecie, a może 
pan  sam się zadeklarował?  
 Tak, to pan Andrzej poprosił, że-
bym coś tam zrobił. To nie było zmu-
szenie tylko prośba. 
 

Skąd biorą się te pana wspaniałe 
pomysły? 
 Z życia, z tego, co nas otacza. Rze-
czywistośd jest taka, że można boki 
zrywad.  
 

Czy jest jakaś praca, rysunek, z które-
go jest pan szczególnie dumny? 
 Nie, raczej nie, chod… Zawsze 
mogło byd lepiej, ale sporo czasu zajął 
mi „Kieszonkowy poczet królów  
i książąt polskich”. Zrobiłem go, uży-
wając też akwareli. 
 

Podobno pan Miłoszewicz kręci no-
sem na niektóre pana prace… - może 
pan wyjaśnid, dlaczego? 
 Tu trzeba się spytad pana Andrze-
ja. Byd może ma zbyt wyrobiony gust 
i moje bohomazy urażają jego uczu-

cia estetyczne. Prawdę mówiąc coraz 
częściej udaje mi się nie trafiad w 
„gust” nadredaktora, ale to już jego 
zmartwienie. Niech żyje wolnośd! 
 

Wiem, że oprócz pojedynczych ry-
sunków, tworzy pan pewne cykle, 
był min. ,,Duchy lotyoskiej nauki", 
,,Bitwy polskie" i ,,Poradnik niedo-
brego ucznia". Ma pan kolejne po-
mysły?  
 Tak, chod są one na razie nieupo-
rządkowane.  
 

Pewnie miał pan w szkole 5 z plasty-
ki. Prawda? 
 Nie. Oceny bardzo dobre z tego 
przedmioty dostawałem bardzo rzad-
ko, ale koledzy, którym robiłem pra-
ce, piątki dostawali. Na swoje nie 
starczało już czasu. Przerwy były za 
krótkie. 
 

Ma Pan swój własny styl. Pana ry-
sunki są charakterystyczne. Gdzie się 
go pan nauczył, a może ktoś pana 
inspiruje? 
 Zawsze chciałem aby rysunek 
miał jak najmniej kresek, był oszczęd-
ny, ale zrozumiały. Przede wszystkim 
inspirowały mnie książki. Wyobraża-
łem sobie bohaterów, sytuacje, ich 
otoczenie. 
 

Ma pan wielki talent do rysowania, 

niektóre umiejętności ma się po ro-
dzicach. Czy u pana też tak było? 
 Zacznijmy od tego, że słowo 
„wielki” należy wziąd w duży cudzy-
słów, a co do dziedziczenia, to byd 
może jest w tym trochę prawdy, bo 
moja mama ładnie rysowała, głównie 
twarze ludzi. 
 

Nie myślał pan kiedyś o studiach na 
akademii sztuk pięknych? 
Tak, myślałem. 
 

I co?... 
 Ale nie wyszło. Życie wymusza 
czasem nie te kroki, które chciałoby 
się zrobid. 
 

Jaki będzie następny Pana rysunek? 
Nad czym Pan teraz pracuje? 
 Naprawdę nie wiem. To zależy od 
tego, co wpadnie do głowy, mojej  
i nadredaktora. 
 

J.Findling (IVsp) 

Piątki mieli koledzy 
- J.Findling rozmawiała z p. Zbigniewem Sienkiewiczem 

I tak od 20 lat 
 

Historia obecności rysunków pana Zbigniewa Sienkiewicza w naszej gazecie 

sięga roku szkolnego 1996-1997. Pierwsze, bo było ich kilka, zatytułowane 
„Okiem Donosiciela” znalazły się w drugim numerze. Podobny tytuł nosiły kolejne 

prace zamieszczone w numerach 3,4 i 5. Od tamtej pory nauczyciel historii jest  
z redakcją na dobre i na złe. Nie tylko rysuje – jeździ z nami na wycieczki, poma-

ga w warsztatach, jest niezastąpiony, gdy trzeba jakoś oryginalnie komuś za coś 

podziękować. Wtedy prosimy nauczyciela o rysunek.  

Jego prace mają charakterystyczny styl i rozpoznawalną kreskę. Pan Sienkie-

wicz komentuje życie szkoły i środowiska, często odwołuje się do literatury i histo-
rii. Jego satyryczne rysunki uzupełniają zabawne, ironiczne, a nawet sarkastyczne 

teksty.  

Nie sposób wyobrazić sobie „Szkolnego Donosiciela” bez rysunków pana 
Zbyszka Sienkiewicza. Wiele z nich tworzy serie złożone z kilkunastu lub 
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kilkudziesięciu części. Tak było np. z „Pocz-

tem duchów lotyńskiej nauki”, „Księgą cyta-
tów”, „Wesołą kroniką Polski”, „Kieszon-

kowym pocztem królów i książąt polskich”, 
„Poradnikiem niedobrego ucznia”. Obecnie 

na łamach gazety ukazują się kolejne rysun-

ki z cyklu „Kłamstwa polskie”.  

Ile rysunków przez 20 lat wykonał dla 

gazety pan Sienkiewicz? Staraliśmy się poli-
czyć, ale to niemożliwe, m.in. dlatego, że 

część z nich nigdy nie została opublikowana  
i jedyną osobą, która ma do nich dostęp jest 

opiekun redakcji.  

J.Ulatowska (Ig) 

1. 

4. 

3. 2. 
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Przygotowaliśmy infografiki 
 

8 stron to za mało, żeby przedstawid 
wszystkie przygotowane przez nas materiały 
dotyczące 25 lat działalności redakcji naszego 

pisma. Zapraszamy więc do Internetu i 
obejrzenia przygotowanych przez infografik 
dotyczących wszystkich wydao „Szkolnego 

Donosiciela” oraz obecności w nim rysunków 
p. Z.Sienkiewicza. (red.) 

Co Ty wiesz o „Szkolnym Donosicielu”? 

1.   przymiotnik określający „mózgojada” występującego  

w pierwszej nazwie naszego pisma; 

2.   miasto, do którego redakcja wyjeżdża co roku na festiwal 

podróżniczy i filmowy;  

3.   cotygodniowe spotkanie wszystkich członków redakcji; 

4.   nazwisko słynnego kajakarza, z którym redakcja ma kontakt; 

5.   nadmorska miejscowość, w jakiej w 2015 r. W. Piotrowska 

uczestniczyła w obozie dziennikarskim; 

6.   specjalny językowy dodatek, który jeszcze kilka lat temu 

znajdował się w środku naszej gazety; 

7.   „Komputery za….”; 

8.   dziennikarskie narzędzie służące do nagrywania rozmów; 

9.   miasto, w którym stoi Stara Chata; 

10.  nazwisko historyka, którego rysunki znajdują się  w naszej 

gazecie; 

11.   „…. Pismaków” – ogólnopolski konkurs gazet szkolnych; 

12.   nazwa fundacji, która sprezentowała redakcji aparat foto-

graficzny; 

13.   portal „Junior …..”; 

14.   państwo, w jakim redakcja była na jedynej w historii  

redakcji  zagranicznej wycieczce; 

15.   konkurs organizowany przez portal Junior Media; 

16.   może być interaktywny; 

17.   „Aktualności….” – złotowski tygodnik, który przez kilka 

lat organizował konkurs gazet szkolnych. 

ROZWIĄŻ  KRZYZÓWKĘ 

 Pierwsza częśd rozwiązania znajduje się w pionowej kolumnie. 

 Drugą częśd hasła odczytasz wpisując właściwe litery  
do diagramu umieszczonego pod krzyżówką. 

 Uzupełnij dołączony kupon i dostarcz do redakcji (do 15 VI),  
a weźmiesz udział w losowaniu upominków. 

Numer specjalny przygotował zespół zaprezentowany na zdjęciu inte-
raktywnym (LB)  https://www.thinglink.com/scene/927239866205339649 

https://www.thinglink.com/scene/927239866205339649

