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KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Choć od 30 lat nastąpiło w naszej szkole wiele
zmian, jedno się nie zmieniło - imię Kornela

Makuszyńskiego. Jego twórczość literacka to
nieustanna walka o uśmiech dziecka i przekonanie,

że dobroć, mądrość, uczciwość i przyjaźń to
wartości, które mogą pokonać zło i egoizm.

Zapamiętajmy więc słowa pisarza, które są mottem
naszej szkoły:

"Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze
większa"

Niech towarzyszą nam one przez całe życie!

.



www.gazetalubuska.plGazeta Lubuska | Wydanie specjalne 10/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLM jak
Makusy

wywiad z ... Kornelem Makuszyńskim

.

Uczeń: Panie Kornelu, jest Pan patronem naszej szkoły od 30 lat. Co
Pan o niej sądzi?
K.Makuszyński: Szkołę, piękną i nowoczesną, tworzą uczniowie i jej
pracownicy. Ci pierwsi, nicponie i urwisy, bawią mnie całe lata! 
Kochane baszybuzuki! 
U: Co zmieniłby Pan w naszej szkole?
K.M.: Gdyby to ode mnie zależało, zapraszałbym wszystkich nicponi,
małych i dużych, do biblioteki. A jest tam w czym wybierać! Uwierzcie
mi! Książka jest żywym stworzeniem, każda ma duszę, każda ma
serce, to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia
światłem, a puste serce wzruszeniem, naucza serce dobroci i miłości;
naucza świętości cierpienia i pogody bólu.

U: Słyszeliśmy, że uwielbia Pan góry...
K.M: O, tak. Zwłaszcza Zakopane. Nie wędrowałem po górach, nie jeździłem na
nartach, ale zawsze angażowałem się na rzecz rozwoju tego miasta. Wpierałem też
młodych skoczków.
U: Co dziś przekazałby Pan młodym ludziom?
K.M.:Ważne, by pamiętali, że stracony jest każdy dzień bez uśmiechu. Kiedyś
przewidziałem rozwój telefonii komórkowej. Dziś telefon jest przedmiotem, z którym
trudno Wam jest się rozstać. Nie zapominajcie jednak, że obok Was jest druga
osoba, być może ktoś, kto potrzebuje dobrego słowa, gestu, Waszego uśmiechu.
Zostawcie telefony choć na jeden dzień i weźcie do ręki książkę. Poznajcie
bohaterów moich utworów - dobry humor gwarantowany!
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„Koziołek Matołek uczy nas tolerancji”

  Pewnego dnia, kiedy Koziołek przebywał w polskiej szkole, do klasy dołączył nowy
uczeń. Przyjechał do Polski aż z Egiptu. Był niskim, czarnoskórym chłopcem. Miał
zaledwie 10 lat. Trafił akurat do klasy, w której uczył się także Koziołek. Gdy
rozpoczęła się lekcja pani przedstawiła uczniom nowego kolegę. Nazywał sie Zandi.
Nie za bardzo umiał mówić po polsku. Koziołek widział, jak jego koledzy śmiali się i
nie tolerowali Zandiego. Postanowił, że musi coś z tym zrobić.

- Zandi! Co tam u ciebie ?- zapytał.
- Niestety, niezbyt dobrze rozumiem polski i chłopcy się przez to naśmiewają.
- Nie przejmuj się, z czasem sie nauczysz. Potrzebujesz po prostu więcej czasu.
- Wiele osób z klasy naśmiewa się ze mnie z powodu mojej skóry. Ty też ? – zapytał
Zandi.
- No co Ty mówisz?  Zandi, nie przejmuj  sie tym.
- Łatwo Ci mówić. A gdybyś to ty, Koziołku, był na moim miejscu ?
- Domyślam się, co czujesz… - westchnął Koziołek.

Gdy Zandi wypowiedział te słowa, Koziołkowi zrobiło się przykro. Pomyślał sobie,
że musi jak najszybciej porozmawiać z dziećmi. Na kolejnej przerwie wytłumaczył
im, opierając się na przykładach z własnego doświadczenia, czym jest tolerancja i
jak zachowuje się osoba tolerancyjna. Dzieci z pewnością wzięły sobie do serca
słowa Koziołka Matołka, bo niektóre przecierały oczy ze wzruszenia. Po wspólnej
rozmowie wszystkie zaczęły chętnie rozmawiać z nowym kolegą. 

    Koziołek był szczęśliwy, kiedy chłopiec znów zaczął się uśmiechać i czuł wielką
dumę, bo dzięki jego lekcji o tolerancji, dzieci nauczyły się być tolerancyjne, a
chłopiec był znowu radosny.

Michał Guść, 6e
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Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na
chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś
do domu?
- Nie zdążyła...

.

.

.
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