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Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kłobucku
ul. Bohaterów Bitwy pod
Mokrą 4
42-100, Kłobuck

Numer 23 11/15

24.Finał WOŚP

TO MUSISZ
PRZECZYTAĆ!Podaruj dzieciom ciepło Świąt

 Witamy w kolejnym wydaniu
szkolnej gazetki redagowanej
przez młodych dziennikarzy.:)

Drodzy Czytelnicy! 
Przed Wami kolejny numer Gimbusa. Tym razem tematem
przewodnim naszego pisma będzie przeciwdziałanie
nienawiści. Jak  pewnie zdążyliście się przekonać, w
naszej szkole w ostatnim czasie obchodziliśmy Dzień
Przeciw Mowie Nienawiści. W związku z tym
zaproponowaliśmy Wam różne konkursy i akcje, których
efekty mogliśmy podziwiać na przygotowanym z tej
okazji apelu. W tym numerze możecie też przeczytać list
otwarty napisany przez jedną z naszych uczennic. Jego
treść urzekła nas do tego stopnia, że postanowiliśmy
zamieścić go w całości. Oprócz tego jak zwykle konkursy,
aktualności i ciekawe artykuły.
                           Życzymy miłej lektury!
                                        Redakcja

W poprzednim
Gimbusie mieliśmy
okazję
porozmawiać z
nowym dyrektorem
szkoły – Panem
Pawłem
Kotkowskim. 
Teraz poprosiliśmy
o udzielenie
wywiadu Panią
Sylwię Galle –
nowego zastępcę
dyrektora szkoły.
Jak zmienia się
życie po objęciu

tak ważnego
stanowiska? Co
należy do
obowiązków
zastępcy dyrektora i
czy łatwo znaleźć
czas na relaks i
odpoczynek?
Odpowiedzi na te i
inne pytania
znajdziecie już na
drugiej i trzeciej
stronie naszej
szkolnej gazetki.
Zapraszamy!

W niedzielę, 10
stycznia 2016
roku, 120 tysięcy
wolontariuszy 24.
Finału WOŚP
wyszło na ulice
nie tylko polskich
miast, ale także
zagrało w
kilkudziesięciu
krajach na
świecie.Sukces
orkiestry jest
sukcesem nas
wszystkich!

WNasi uczniowie
też włączyli się w
akcję, zbierając do
puszek pieniądze.
Na ulicach
Kłobucka
kwestowały m.in.
Karolina Kostan,
Kasia Jagusiak,
Wiktoria Krok, 
Julia Pawełczak,
Angelika
Kuberska.
Dziękujemy za
poświęcenie i
zaangażowanie!

RZ
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WYWIAD Z ZASTĘPCĄ DYREKTORA SZKOŁY 
- PANIĄ SYLWIĄ GALLE

Nowe zadania, mnóstwo obowiązków i wielka
odpowiedzialność - takimi słowami można określić
pełnienie funkcji zastępcy dyrektora szkoły.  Jak z
natłokiem zajęć radzi sobie Pani Sylwia Galle -
nowy zastępca dyrektora szkoły?

Dominika Tokarz:
We wrześniu została Pani zastępcą dyrektora
szkoły. Jakie obowiązki wiążą się z objęciem tej
funkcji?

p.Sylwia Galle: Wicedyrektor odpowiada przed
dyrektorem szkoły za pełną i terminową realizację
powierzonych zadań, a w szczególności za
zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole i na jej
terenie opieki pedagogicznej (w celu zapewnienia
ciągłości nauczania i zapobiegania nieszczęśliwym
wypadkom),  prawidłowe organizowanie zastępstw za
nieobecnych nauczycieli i prowadzenie właściwej
dokumentacji. Dla mnie ważne jest również stworzenie
miłej i przyjaznej atmosfery, aby cała społeczność 
gimnazjalna czuła się dobrze w naszej szkole;-)Dominika Tokarz:  Jakie emocje towarzyszyły Pani

przy mianowaniu na zastępcę dyrektora? Czy
trudno było się zdecydować na pełnienie tak
odpowiedzialnego stanowiska?

p. Sylwia Galle: Nie ukrywam, że byłam zaskoczona
złożoną propozycją przez pana dyrektora Pawła
Kotkowskiego. Jednakże lubię nowe wyzwania, które
pozwalają mi nabyć nowe doświadczenia, dlatego
przyjęłam propozycję.

Dominika Tokarz:  Jak układa się Pani współpraca
z nowym dyrektorem – panem Pawłem
Kotkowskim? Wydaje się, że stanowicie zgrany
duet? :)

p. Sylwia Galle: Jeżeli tak jesteśmy odbierani, to miło
słyszeć. Potwierdzam, rzeczywiście współpraca
układa nam się bardzo dobrze. Podczas tych kilku
miesięcy, które minęły, w większości spraw mieliśmy
takie samo zdanie, a w kwestiach spornych zawsze
dochodziliśmy do konsensusu :)

z-ca dyrektora - Pani Sylwia Galle .
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WYWIAD Z ZASTĘPCĄ DYREKTORA SZKOŁY 
- PANIĄ SYLWIĄ GALLE CD.

Dominika Tokarz:Jak długo pracuje Pani w szkole?
Czy są uczniowie, którzy zapisali się w Pani
pamięci?

p. Sylwia Galle: W szkole pracuję od 2000 roku. Od
kilkunastu lat byłam wychowawcą i wszystkie klasy,
uczniów oraz ich rodziców wspominam z wielkim
sentymentem. Za każdym razem był to całkiem inny
zespół uczniów, o odmiennych zainteresowaniach i
możliwościach, stawiających tym samym odmienne
wyzwania. Miałam jednak takie szczęście, że w
każdym z roczników otrzymywałam najfajniejsze klasy
:) 

Dominika Tokarz:  Jak rodzina przyjęła wiadomość o objęciu przez
Panią tego stanowiska? 

p. Sylwia Galle: Podobnie jak ja, wszyscy byli bardzo zaskoczeni.
Jednak od początku bliscy dawali mi sygnał, że wierzą w moje
możliwości. A teraz, z racji większej ilości obowiązków, dzielnie pomagają 
w codziennych, domowych obowiązkach.

Dominika Tokarz: Domyślam się, że objęcie funkcji zastępcy
dyrektora to wiele nowych obowiązków. Czy mimo tego znajduje Pani
czas na przyjemności? Jak najchętniej Pani odpoczywa?

p. Sylwia Galle: Każda praca zawodowa wymaga umiejętności godzenia
najistotniejszych dziedzin życia. Oprócz czasu spędzonego z rodziną,
który jest bardzo dobrą formą relaksu, każdą wolną chwilę przeznaczam
na czytanie książek, ponieważ jest to najtańszy bilet do innego świata.
Lista „must read” jest długa, także życzę sobie jak najwięcej chwil na tę
przyjemność.
Dominika Tokarz: Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy wielu
sukcesów.
p. Sylwia Galle: Dziękuję..

Chyba każdy nauczyciel spotkał na swojej drodze
wyjątkowych uczniów. Takich, którzy na zawsze
zostają w ich pamięci. Zapytaliśmy panią Sylwię Galle,
czy w jej karierze zawodowej pojawił się ktoś taki?

Mikołajki 2015

.

AD
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Nasi leureaci

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w 10 konkursach przedmiotowych. Do
II etapu ( rejonowego ) zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli minimum 85% punktów możliwych do
zdobycia:
z języka polskiego: 
•Alicja Długosz (kl. III b) - nauczyciel przygotowujący: Elżbieta Badurska Kowalska
•Dominika Habiniak (kl. III b) - nauczyciel przygotowujący: Elżbieta Badurska Kowalska
•Monika Aleksandrów (kl. II c ) - nauczyciel przygotowujący: Aneta Kukuła 
z matematyki:
•Tomasz Dądela ( kl. III d ) - nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Pastuszka
•Maciej Miland ( kl. III b ) - nauczyciel przygotowujący: Halina Sowa
z języka angielskiego:
•Maciej Miland ( kl. III b ) - nauczyciel przygotowujący: Iwona Krawczyk
•Alicja Długosz ( kl. III b ) - nauczyciel przygotowujący: Iwona Krawczyk
•Katarzyna Krupa ( kl. III b ) - nauczyciel przygotowujący: Iwona Krawczyk
z biologii:
•Oliwia Kaczmarczyk ( kl. III b ) - nauczyciel przygotowujący: Izabela Śledziona
•Klaudia Tukajska ( kl. III b ) - nauczyciel przygotowujący: Izabela Śledziona
•Klaudia Kapelka ( kl. III b ) - nauczyciel przygotowujący: Izabela Śledziona
z geografii:
•Kacper Warzyszyński ( kl. II b ) - nauczyciel przygotowujący: Aleksander Lis
•Kacper Wierus ( kl. III b ) - nauczyciel przygotowujący: Aleksander Lis
z WOS
•Bartosz Jaszczyk  kl. III a ) - nauczyciel przygotowujący: Anna Neczajewska Kozińska

PODSUMOWANIE I ETAPÓW WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW
PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORIUM

OŚWIATY W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

A.Lis
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Wszyscy wiemy, jak ważna jest nasza widoczność na
drodze. Dzięki zachowaniu bezpieczeństwa możemy
uniknąć przykrych konsekwencji, w tym utraty
zdrowia, a nawet życia. W związku z tym w naszej
szkole jak co roku zorganizowano Powiatowy Konkurs
Plastyczny „Bezpieczni niechronieni użytkownicy
dróg”, którego celem było promowanie bezpiecznych
zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz
zobrazowanie niebezpieczeństw, jakie czyhają na
drogach. Konkurs zorganizowano we współpracy z
Policjantami z Kłobucka. Zadaniem uczniów było
przygotowanie pracy zachęcającej do przestrzegania
zasad Kodeksu Drogowego
Jury wyłoniło następujących zwycięzców: 
I miejsce – Julia Franas – Gimnazjum w Krzepicach,
II miejsce – Anna Krajewska – Gimnazjum w Kamyku,
III miejsce – Marta Kotynia – Gimnazjum Lipiu.

Wszyscy uczniowie wykazali się niewątpliwym
talentem i kunsztem malarskim. Mimo iż malunki
powstawały na oczach organizatorów, a uciekający
czas dodatkowo stresował młodych artystów, powstałe
prace zachwyciły wszystkich. 
Zwycięzcom gratulował Komendant Powiatowy Policji
w Kłobucku insp. Zbigniew Legodziński oraz dyrektor
Gimnazjum Jana Pawła II Pan Paweł
Kotkowski.Wszyscy uczestnicy otrzymali też nagrody
ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Katowicach i Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Częstochowie.
Organizatorki: p. Katarzyna Sawicka, p. Anna
Jakubczak, p. Joanna Rosicka - Polewka

Prace młodych artystów

    SZANUJ SWOJE ŻYCIE I UWAŻAJ NA DRODZE
     „Bezpieczni niechronieni użytkownicy dróg”

.

.

. Anna Jakubczak

fot. A.Jakubczak

fot. A. Jakubczak

fot. A.Jakubczak
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WYGRANA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
"CZAS NA ZDROWIE"

Zdrowa, ekologiczna żywność oraz kształtowanie
prawidłowych nawyków żywieniowych to temat, na
który w ostatnim czasie kładzie się duży nacisk. W
szkołach prowadzone są konkursy, akcje i różnorodne
projekty. Wszystko po to, by przekonać młodzież do
aktywnego spędzania czasu, uprawiania sportu i
dbania o własne zdrowie. W Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Kłobucku nauczyciele podjęli się
szczególnego wyzwania i razem z uczniami zawalczyli
o szerzenie aktywnego stylu życiu nie tylko wśród
gimnazjalistów, ale również całej społeczności lokalnej.
W związku z tym w marcu bieżącego roku
zaangażowali się w ogólnopolski projekt edukacyjny
„Czas na zdrowie”, którego organizatorem była
Fundacja Banku Ochrony Środowiska. W szkole
powstała grupa „Vita Minki” (w składzie: Wiktoria
Sakowska, Julia Pawełczak, Angelika Kuberska,
Izabela Błaszczyk, Katarzyna Bukała, Marta Trzaska,
Magdalena Paciepnik, Karolina Kostan, Katarzyna
Jagusiak, Przemysław Pluta), która w szczególny
sposób zadbała o promowanie zdrowego stylu życia.

Do zadań zespołu należało przygotowanie apelu dla uczniów, zaplanowanie i zorganizowanie Festynu Zdrowia z
udziałem gości, napisanie scenariusza oraz wypromowanie imprezy. Wszystkie działania uczniowie opisywali w
szczegółowych raportach, które razem ze zdjęciami przesyłali do organizatorów. Na efekty ich pracy nie trzeba
było długo czekać. Dzięki swojemu zapałowi w I etapie konkursu zdobyli II miejsce w Polsce i tym samym
wywalczyli nagrodę dla szkoły. 
27.10.2015r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste wręczenie nagród. W spotkaniu
wzięły udział opiekunki zespołu – p. Dorota Ciemięga i p. Wioleta Białecka oraz Karolina Kostan – jedna z
uczennic należących do grupy „Vita Minek”. Impreza miała charakter podsumowujący, uczestniczyli w niej
zaproszeni goście (m.in. Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego – p. Michał Rzytki i Prezes Fundacji BOŚ
– p. Andrzej Pietrucha), organizatorzy konkursu, koordynatorzy oraz laureaci z całego kraju, którzy w tym dniu
dumnie reprezentowali swoje szkoły. Z danych przedstawionych podczas spotkania wynikało, iż grupa z
Kłobucka, zmierzając do końcowego sukcesu, pokonała aż 87 szkół z całej Polski i dzięki temu uplasowała się
na podium. Zwycięskie zespoły odebrały nagrody z rąk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, pani Zofii Szalczyk, która pogratulowała zebranym tak dobrego wyniku oraz życzyła wszystkim dalszych
sukcesów. Za pracę włożoną w przygotowanie Festynu Zdrowia i rozpowszechnienie wiedzy o zdrowym
żywieniu Gimnazjum w Kłobucku wzbogaciło się o cenne nagrody.
- Jesteśmy przekonani, że działania podjęte przez „Vita Minki” przyczynią się do wzrostu świadomości
dotyczącej aktywnego stylu życia oraz zmiany nawyków żywieniowych, 
a nagroda zmotywuje nas się do wytężonej pracy w przyszłej edycji konkursu, w której na pewno weźmiemy
udział - mówiła Wioleta Białecka, opiekunka zespołu.

KAROLINA KOSTAN DC
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"Jak daleko nam do Eko? "
Mamy kolejne zwycięstwo!

Zespół redakcyjny

W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w wojewódzkim konkursie na najlepszą
gazetkę ekologiczną „Jak daleko nam do Eko?”.
Projekt miał charakter międzyszkolnej rywalizacji, a
zadaniem uczniów było stworzenie szkolnej
gazetki podejmującej tematykę ochrony
środowiska na Śląsku, rewitalizacji terenów
poprzemysłowych oraz właściwą gospodarkę
odpadami. W myśl konkursu w szkole powołano
zespół redakcyjny (w składzie: Dominika Tokarz,
Jakub Widera, Julia Sobel, Katarzyna Lis oraz Julia
Pawełczak), który pod nadzorem opiekunów
stworzył specjalny numer szkolnego pisma.

Koordynatorkami konkursu w naszej szkole były:
pp. Dorota Ciemięga, Anna Neczajewska -
Kozińska, Izabela Śledziona.
Ze wszystkich nadesłanych gazetek komisja
wyłoniła 3 najlepsze prace, wśród których znalazł
się nasz „Gimbus”. Uroczysta ceremonia
wręczenia nagród odbyła się 26 listopada br. na
terenie Fabryki Porcelany w Katowicach. Całość
przedsięwzięcia podsumowała pani Aleksandra
Kandzia-Ulrych - wiceprezes Fundacji Giesche oraz
pani Karolina Sarnik - koordynator projektów
specjalnych „Dziennika Zachodniego”. Za zajęcie III
miejsca nasz szkolny zespół wywalczył cenną
nagrodę dla szkoły – urządzenie wielofunkcyjne
firmy HP, statuetkę oraz dyplomy dla autorów
gazetki.
Zachęcamy do obejrzenia specjalnego wydania
pisma, które dostępne jest pod adresem
http://www.juniormedia.pl/junior-gazety ( w polu
„szukaj” należy wpisać „Gimbus”).

Statuetki dla zwycięzców

Uroczystość wręczenia nagród

DC

.

.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 23 01/2016 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGimbus

NIENAWIŚĆ - JESTEM PRZECIW

10 GRUDNIA PRZYPADA MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA, KTÓRY ZOSTAŁ
UCHWALONY W ROCZNICĘ UCHWALENIA
PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH POWSZECHNEJ DEKLARACJI
PRAW CZŁOWIEKA (10 GRUDNIA 1948 R.). W
GIMNAZJUM IM JANA PAWŁA II
ZORGANIZOWANO W TYM DNIU OBCHODY DNIA
PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI.
Gimnazjum im. Jana Pawła II jest jedną z dwustu
szkół, która przystąpiła w bieżącym roku szkolnym do
ogólnopolskiego projektu „NIENAWIŚĆ. JESTEM
PRZECIW!” zorganizowanego przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Szkolna koordynatorka projektu p. A.
Neczajewska – Kozińska we współpracy z
nauczycielami wdrażała kolejne zaplanowane na
początku roku szkolnego działania.W ramach realizacji
projektu gimnazjaliści mogli uczestniczyć w zajęciach
warsztatowych poświęconych cybrprzemocy i mowie
nienawiści „To tylko zdjęcie na fejsie…Walczymy z
nękaniem w sieci”, Otwartym Kursie internetowym
„Miej oko na nienawiść” .

Zespoły klasowe miały możliwość czynnego włączenia się w obchody Dnia Przeciw
Mowie Nienawiści, wykonując plakat z hasłem nawiązującym do praw człowieka, walki

z mową nienawiści czy zachęcający do tolerancji.

Organizatorzy obchodów przypomnieli społeczności szkolnej, że źródłem wszystkich przysługujących nam praw
i wolności jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka. W DNIU PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI
skoncentrowano się przede wszystkim na jednej z najcenniejszych wartości społeczeństw demokratycznych,
jaką jest wolność słowa. Zwrócono uwagę na problem szerzenia się mowy nienawiści, którą są nie tylko treści
ustne i pisemne, ale również przedstawienia ikoniczne (np. zdjęcia, grafiki) podyktowane uprzedzeniami,
odbierające godność osobom ze względu na przynajmniej częściowo od nich niezależne cechy ich tożsamości.
Rozwój technologii informacyjnej sprzyja niewątpliwie wzrostowi możliwości komunikacji - łatwiej wyrażać własne
opinie i komentować cudze znacznej liczbie osób. Dlatego zadano uczniom pytanie, czy w internecie można
więcej? Czy mając większe możliwości przekazywania informacji, biorą odpowiedzialność za słowo? Uczniowie
kl. II b pod opieką wychowawczyni p. I. Chłąd zaprezentowali krótki film, w którym na temat mowy nienawiści
wypowiadają się uczniowie kłobuckiego gimnazjum i dyrektor szkoły p. P. Kotkowski.
W czasie apelu gimnazjaliści otrzymali również informacje na temat możliwości przeciwdziałania mowie
nienawiści w sieci, wyspecjalizowanych organizacji, do których w razie potrzeby mogą się zgłosić. 
W związku z problemem naruszania praw człowieka w wielu krajach, wiedza na temat przysługujących nam
praw wydaje się być niezbędna. Jednym z istotniejszych praw, z którego jednak trzeba umieć korzystać jest
niewątpliwie wolność słowa. Tu czasem pewne ograniczenia stają się pożądane czy wręcz niezbędne.
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Nasi uczniowie o dniu
przeciwko nienawiści

Zapytaliśmy kilku osób z naszej szkoły, co sądzą o
zorganizowaniu dnia przeciwko nienawiści. Oto ich
odpowiedzi:
1. „Trzeba poruszać ważne tematy, takie jak przemoc.
Dzień Przeciw Mowie Nienawiści zorganizowano z
nadzieją,  że chociaż część przekazywanych treści
trafi do uczniów. By pokazać im, że przemoc to nie
tylko uderzenie pięścią, to także głupia uwaga na temat
czyjegoś wyglądu czy poglądów. Mowę nienawiści
należy zwalczać w naszym otoczeniu, w nas samych.
Chodzi o to, żeby samemu być świadomym swojego
postępowania.” (Julia, kl. IIb)

2. „Myślę, że prowadzona w szkole akcja miała na celu
uświadomienie uczniom, że krzywdzące są nie tylko
bójki, zaczepki, ale i wyzwiska, wyśmiewanie, czyli
mowa nienawiści. Należy zastanowić się, jaką
przykrość możemy sprawić drugiej osobie. Warto
również wczuć się w jej sytuację. Czy my
chcielibyśmy być wyśmiewani i poniżani? Uważam, że
takie działania powinny być kontynuowane, ponieważ
im więcej mówi się o jakimś problemie, tym staje się
on mniejszy i łatwiejszy do rozwiązania.” (Natalia, kl.
IIb).

3. „Dzień ten pozwolił uświadomić uczniom, kiedy
postępują źle, że swoim zachowaniem wyniszczają
drugą osobę. Sami mogą znaleźć się w podobnej
sytuacji, ale nigdy na to nie zwracają uwagi, tylko
szykanują innych. Według mnie należy umieć się
postawić, nie bać się, kiedy widzimy, że komuś dzieje
się coś złego. Trzeba udać się do osoby dorosłej, a nie
schować się w kąt i udawać, że nic się nie stało.”
(Wiktoria, kl.IIb)

4.„Mowa nienawiści wiąże się z rasizmem,
dyskryminacją. Często występuje w internecie. Moim
zdaniem jak najbardziej powinno się podejmować akcje
skierowane przeciw mowie nienawiści, ponieważ 
problem z nią związany w szkołach w ostatnich latach
znacznie wzrósł. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, czym
jest mowa nienawiści oraz jak jej przeciwdziałać.”
(Michał, kl. IId) 

"Zwykliśmy nienawidzić tych, którzy
znajdują dla siebie szczęście w tym,

co nas martwi."
                       Wincenty Ignacy Marewicz

5. „ Mowa nienawiści to otwarta wrogość wyrażona
słowami, gestami, przez internet. Bardzo trudno jej
przeciwdziałać. W szkole należy podejmować akcje
przeciw mowie nienawiści. Niewielu osobom chciałoby
się chodzić do szkoły z „zepsutą atmosferą”. (Marcin
kl. IId)
6. „W naszej szkole zorganizowano Dzień Przeciw
Mowie Nienawiści, aby dać uczniom jasny i ciekawy
przekaz, jak nie należy postępować. Aby zapobiec
mowie nienawiści, nie należy jej tolerować, a
niewłaściwe zachowania zgłaszać. Nie wolno hejtować
i powtarzać błędu innych.” (Marta, kl. IIb)

7.„Dzień Przeciw Mowie Nienawiści miał uświadomić
uczniom, czym jest mowa nienawiści i jak mamy jej
przeciwdziałać. Można uczestniczyć w różnych
akcjach, np. „Stop cyberprzemocy”, nie obrażać, nie
prowokować. Przede wszystkim reagować.” (Kacper,
kl. IIb)

Uczniowie klasy 2b .

http://ecytaty.pl/nienawisc/zwyklismy-nienawidzic-tych.html


www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 23 01/2016 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGimbus

                 ''Nienawiść jest siła niszczącą'' (Jan Paweł II).
      List otwarty do młodych zawierający apel o przeciwstawianie się hejtowaniu, przemocy i agresji. 
                    Praca Sonii Klabisz - I miejsce w konkursie literackim  "Nienawiść - jestem przeciw!

                                                  Kochani, młodzi Przyjaciele!
   Nie przez przypadek rozpoczynam mój list do Was słowami ''kochani'' i ''przyjaciele''. Te czułe zwroty w
dzisiejszym świecie coraz częściej stają się jak bezcenny kruszec w pocie czoła wydobywany z głębin ziemi. W
brudnych oceanach hejtu, przemocy i agresji, jak w bezlitosnych trzęsawiskach tonie nasze pierwotne powołanie.
Powołanie do miłości, bez której ziemia i wszystko, co na niej żyje, nie miałoby sensu.

   „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. Tak św. Jan Ewangelista rozpoczyna
swoje natchnione dzieło. Właściwie tym cytatem, można by zakończyć rozważania na temat ogromu słowa.
Skoro jednak już jesteśmy w świecie biblijnym, cofnijmy się jeszcze dalej. Zajrzyjmy do początku, gdy Bóg dzień
po dniu, słowo po słowie tworzył ziemię. Każdego dnia, kończąc dzieło stworzenia Stwórca podkreśla, że to co
stworzył, jest dobre. I dopiero gdy szóstego dnia, powołał do życia nas – ludzi, Wszechmocny stwierdza, że
wszystko jest bardzo dobre. Bóg zachwycił się człowiekiem. Zachwyca się nim wiele razy na stronach Pisma
Świętego. On zawsze widzi w nas to, co najlepsze. Złe słowa, syk rajskiego węża, kłamstwo - niszczą wszystko.
Tłumacząc na współczesny język słowa szatana niszczące pierwszych ludzi można by rzec - „nienawidzę was,
zazdroszczę wam, chcę waszej śmierci''. Zazdrość jest najlepszym nasieniem hejtu i nienawiści. Szatan
zniszczył kłamliwym słowem nasz raj. Mówiąc źle o bracie czy siostrze, zabijacie siebie nawzajem. Jeżeli już nie
dostrzegasz w drugim człowieku nic dobrego, to znaczy, że zamknąłeś oczy przede wszystkim na dobro, które
jest w Tobie. Drodzy młodzi Przyjaciele, dziś z góry spoglądam na ziemię i z tęsknotą wspominam dzień mojego
przejścia do Domu Ojca. Nigdy nie zapomnę tych wszystkich pojednań, nawet w bardzo trudnych przypadkach.
Ze wzruszeniem wspominam tę falę miłości, która przelała się przez świat. Szkoda, że trwało to tak krótko.
Gdybym mógł, umierałbym każdego dnia w imię tej miłości. Jestem teraz na wieki w niej zanurzony. Kiedyś w to
wierzyłem, a teraz to wiem. Tylko miłość zwycięża. Tylko miłością możecie przeciwstawić się mowie nienawiści.
Powiecie, że dzisiaj to niemodne i niemożliwe. W dzisiejszych czasach trzeba być twardym, walczyć o swoje...
Tak walczyć trzeba, ale mieczem ukutym z dobra. Kiedyś w to wierzyłem, a teraz to wiem. Tylko dobrem można
zwyciężyć zło. Świat stworzony przez Boga jest dobry, a człowiek jest bardzo dobry. Proszę Was, zacznijcie
dostrzegać w drugim człowieku to, co w nim dobre. Bez względu na przekonania, kolor skóry czy przynależność
religijną. Zacznijcie dostrzegać dobro w sobie. Przestańcie mi budować pomniki z betonu, budujcie je z Waszych
serc przepełnionych miłością. Nie musicie uczyć się moich cytatów na pamięć, lepiej zacznijcie mówić mową
miłości, której uczyłem Was całe życie. Mówiąc Waszym językiem, dobre słowo jest jak milion dolarów. Złe
może nawet zabić. Jest tu ze mną Ania. Miała tylko 13 lat, gdy ją spotkałem. Kiedyś była radosną dziewczynką.
Pewnego dnia jej tata stracił zdrowie, a tym samym i pracę. Nie było jej już stać na modne ubrania, wyjścia do
kina i inne przyjemności. Wspomina, że nigdy nie zapomni tego pierwszego wpisu w internecie... ktoś śmiał się z
jej kurtki, którą mama kupiła jej za ostatnie pieniądze. Potem było coraz gorzej, stała się tzw. kozłem ofiarnym.
Nawet nie próbowała się bronić. Cichutko płacząc do poduszki, pytała - „za co oni mnie tak nienawidzą''? Nigdy
nikomu nie powiedziała złego słowa. Złe słowa innych ludzi ją zabiły. Dzisiaj znowu się uśmiecha i wszystkim
wybaczyła. Błaga Was tylko, wykorzystujcie słowa, żeby budować, a nie zabijać. Jest też ze mną Johny, zginął
na ulicy tylko dlatego, że jest czarny. Ktoś młodym ludziom wmówił, że całe zło tego świata to przez czarnych.
Byli pod wpływem alkoholu, narkotyków... ktoś krzyknął „zabijmy murzyna'' i stało się... dzisiaj Johny codziennie
prosi Tatę, by Ci, którzy zostali na ziemi, mieli oczy szeroko otwarte na dobro, które jest w drugim człowieku.
   Jest tu ze mną dużo młodych ludzi, którzy odeszli z tego świata przez nienawiść, hejt, przemoc i złe słowa. To
oni mnie namówili abym napisał do Was ten list. Patrzą ze mną na ziemię, gdzie jest jeszcze dużo dobra i
miłości. Nie dajcie tego utopić w nienawiści.
                                                        Pozdrawiam Was z domu Ojca....Wasz Jan Paweł II
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PODARUJ DZIECIOM CIEPŁO
ŚWIĄT

W miesiącu grudniu po raz trzynasty
pedagodzy szkolni p. Mariola Trzepizur
Grzybowska  i p. Anna Gosławska
zorganizowali akcję pomocy dla uczniów
„Podaruj dzieciom ciepło Świąt”. Udało
się przygotować paczki świąteczne dla 51
uczniów oraz 5 paczek dla wolontariuszy
wspierających akcję. Przeprowadzono
wiele działań, aby pozyskać środki
finansowe m.in. kwesty przy Parafii
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
Matki Bożej Fatimskiej, udało się
pozyskać sponsorów, w szkole samorząd
wspierał akcję poprzez sprzedaż gofrów,
zorganizowano też kiermasz świąteczny.
Razem na akcję „ Podaruj dzieciom ciepło
Świąt” udało się pozyskać 3.070 zł, z
czego zakupiono paczki świąteczne, a
pozostałe pieniądze w kwocie 650 zł
przeznaczono dla uczniów
potrzebujących szczególnego wsparcia.

Kwesta przed szkołą

- Firmie Schultz Seating Poland, która
przekazała 1.000 zł

- Firmie Water Plus, która przekazała 300
zł

- Firmie Cymes , która przekazała
produkty żywnościowe

- Hurtowni Has, która przekazała produkty
żywnościowe

- Parafii Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa 392,70 gr

- Parafii Matki Bożej Fatimskiej 637 zł

Ozdoby przygotowane przez uczniów

Gorące podziękowania pragniemy złożyć
naszym sponsorom, bez których byłoby

niemożliwe zorganizowanie akcji.

RZ

RZ
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CO NOWEGO PISZCZY W TRAWIE....

ODWIEDZIŁA NAS MAJKA!

"Wszystkie dzieci nasze są" w
naszych uszach rozbrzmiewała
piosenka ulubionej artystki młodego
pokolenia. Mimo iż pokaz
przeznaczony był dla dzieci,
postanowiliśmy napisać kilka słów
o tym wydarzeniu, bowiem nie co
dzień gościmy w naszej szkole
gwiazdy tego formatu. Majka
Jeżowska okazała się ciepłą i miłą
osobą, która swoją energią zaraziła
wszystkich obecnych na sali.
Dzieci były zachwycone!

   KONKURS KALIGRAFICZNY
Ostatnio w naszej szkole odbył się
Szkolny Konkurs Kaligraficzny.
Jego celem było rozbudzanie
umiejętności kształtnego i pięknego
pisania piórem i rozpowszechnianie
sztuki kaligrafii. 
A oto laureaci konkursu:
I miejsce: Monika Śliwińska
II miejsca: Katarzyna Dudek
III miejsce: Karolina Królica
Wyróżnienia- Anna Mucha- I d,
Klara Łozowska- I d
               Gratulujemy!

.

                    KONKURS PIOSENKI
"Śpiewać każdy może..." takie motto przyświecało
uczestnikom Szkolnego Konkurs Piosenki, którego
głównym celem było rozwijanie zainteresowań
uczniów. Podczas konkursu mogliśmy podziwiać
różnorodne wykonania naszych gimnazjalistów, którzy
niejednokrotnie zaskoczyli nas swoimi możliwościami.
W tym roku poziom był bardzo wysoki, dlatego też jury
miało nie lada problem z wytypowaniem zwycięzcy.
Zmagania zakończyły się wygraną Julii Bojur.

Szkolny Konkurs Recytatorski poświęcony pamięci
Jana Pawła II  

Warunkiem udziału było przygotowanie przez uczniów
recytacji - fragmentu prozy i wiersza wybranych przez
siebie autorów, w tym jednego utworu autorstwa
naszego Papieża. Do zwycięzców, którym serdeczne
gratulacje złożył dyrektor szkoły , p. Paweł Kotkowski,
należą : 
I miejsce: Hanna Wierus
II miejsce: Katarzyna Nowakowska i Przemysław
Pluta
III miejsce: Sonia Klabisz  i Kinga Glajzner 
Anna Macoch – wyróżnienie. Trzeba zaznaczyć, 
iż uczestnicy tegorocznego konkursu reprezentowali
wysoki poziom. Laureaci natomiast otrzymali na
najbliższym apelu dyplomy i nagrody rzeczowe.Uczestnicy konkursu

.

.
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MOIM ZDANIEM.....

Jak przygotować się
do lekcji?
 

Często, jak wiadomo, nic nam się
nie chce. Codzienna  rutyna - do
szkoły, byle się nie spóźnić, i
wytrwać do ostatniego dzwonka.
Często idziemy na lekcję napisać
sprawdzian z myślą: „Może jakoś
to będzie!” . Osoby, które żyją
wciąż w takim przekonaniu, za
daleko nie zajdą, a ich średnia nie
przekroczy 3.00. Ale każdy
powinien wiedzieć, że oceny tak
naprawdę nie do końca
odzwierciedlają naszą wiedzę i
umiejętności. Warto jednak
pokazać, że stać Was na więcej.
Spróbuj postanowić sobie, że w II
półroczu weźmiesz się za siebie i
za swoje oceny. 

                  Powtarzanie klasy
Jak to się stało? Może chorowałeś i opuściłeś sporo zajęć? Może nie
potrafisz się uczyć? A może to zwyczajne lenistwo? Musisz wiedzieć,
dlaczego nie zdałeś, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski. O tym, czy
zdasz, decyduje Rada Pedagogiczna. Wystarczy, że masz jedną ocenę
niedostateczną na koniec roku. Pewnie liczyłeś na cud, na szczęście lub
na litość nauczyciela. Ale kim byłby nauczyciel, gdyby zaliczył Ci
znajomość przedmiotu, o którym nie masz pojęcia? Nie jest to miła
sytuacja. Rodzice są zawiedzeni, klasa Ci współczuje, dołączasz do
młodszych kolegów. Nic przyjemnego. Gdy powtarzasz klasę, wydaje Ci
się, że wszystko umiesz z poprzedniego roku, więc odpuszczasz sobie
kolejne przedmioty. Nic bardziej mylnego! Gdybyś umiał wszystko,
zapewne byłbyś w następnej klasie. Przede wszystkim musisz nadrobić
zaległości. Jeżeli masz problem tylko z jednym przedmiotem, choćby z
matematyką, musisz po prostu poświęcić temu przedmiotowi więcej
czasu. Poproś nauczyciela, aby wytłumaczył Ci to, czego nie rozumiesz
lub w ostateczności zapisz się na korepetycje. Pamiętaj! Tego roku już nie
możesz zmarnować. Jeśli będziesz szedł na łatwiznę, odpuszczając
sobie trudniejsze rzeczy, daleko w życiu nie zajdziesz. Pewnie marzysz o
wspaniałym, przyszłościowym zawodzie. Ale jeżeli się nie przyłożysz do
nauki, prędzej będziesz zamiatał ulice.
                                                red. Dominika Tokarz

     Przedstawię wam kilka sposobów na to, 
 by przygotować się do sprawdzianu, kartkówki 
lub po prostu zatrzymać uciekającą z głowy wiedzę. 

4 proste zasady, żeby uniknąć
poprawiania ocen:

1.Kiedy wrócisz do domu, odrób lekcje. Ale jeśli jesteś
w złym nastroju, zostaw to na późniejszą
chwilę.Pamiętaj jednak, że najlepiej zrobić to w domu
przy biurku, a nie cichaczem przepisać od koleżanki z
ławki na lekcji albo „na kolanie” podczas przerwy.
2. Sporządź krótkie notatki, wyraźne i z
najważniejszymi informacjami. Przed sprawdzianem
(najlepiej zacząć zaraz po informacji o teście) w każdej
wolnej chwili wyciągnij te karteczki i przeczytaj każdą
kilka razy, ale tak, żebyś zrozumiał jej treść. Powtarzaj
tak sobie nie częściej niż co 3 godziny. 3. Pamiętaj o
pracach domowych, one są po to, żeby utrwalać
wiedzę. 4. Pracuj systematycznie i ciesz się dobrymi
wynikami!
                       red. Julia Jagielska

Redaktorki "Gimbusa" .
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ŚWIĄTECZNY ZAWRÓT
GŁOWY

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku.
Ich niezwykłość to przede wszystkim tradycja, którą
przekazujemy z pokolenia na pokolenia, ale również
magiczna atmosfera, która udziela się wszystkim
wokół. Bożonarodzeniowe ozdoby cieszą oczy oraz
przypominają, że już za moment nadejdzie ten długo
wyczekiwany czas. Mimo iż święta już za nami,
chętnie przypomnimy sobie, jak w tym roku
przygotowywaliśmy się do tych magicznych chwil. Jak
zwykle mogliśmy w tym czasie liczyć na Samorząd
Uczniowski, który udekorował naszą szkołę
pachnącymi choinkami i kolorowymi girlandami, a p.
Kasia Dąbrowska przygotowała dla nas współczesną
wersję jasełek. 

Szkolny chór

Uczniowie klasy 2a

Uczennice naszej szkoły

Klasa 2b

Jasełka

dc

DC

DC

dc

dc
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KĄCIK BIOLOGICZNO 
- CHEMICZNY

.

   Regionalny Konkurs Dendrologiczny

W ostatnim czasie w Zespole Szkół im. C.K. Norwida
w Częstochowie odbyło się podsumowanie
Regionalnego Konkursu Dendrologicznego. Konkurs
przebiegał w dwóch etapach : testowym, który odbył
się w LO im. C.K. Norwida  oraz praktycznym w Parku
im. Staszica w Częstochowie. Etap praktyczny
przeprowadził  prof. Janusz Hereźniak  z Uniwersytetu
Łódzkiego.

Czteroosobowa reprezentacja naszej
szkoły pomyślnie przeszła przez dwa
etapy uzyskując:dwa tytuły laureatów i
dwa wyróżnienia.

Laureatka II miejsca - Dominika Tokarz z
kl. 1b
Laureat III miejsca- Przemysław Pluta z kl.
2d
Wyróżnienia przyznano: Julii Sobel i
Pawłowi Cykowskiemu – uczniowie kl. 2a.
Gratulujemy laureatom i wyróżnionym i
życzymy dalszych sukcesów

Jak co roku i tym razem w naszej placówce
zorganizowana została Ogólnopolska Olimpiada
Mitologiczna. Koordynowaniem wszystkich działań
zajęły się pp. Ż. Kęsik i A. Kukuła. Organizatorkami
przedsięwzięcia byli wszyscy poloniści. W konkursie
wzięło udział 27 naszych uczniów. Mieli oni do
rozwiązania bardzo trudny test. Nasi uczniowie
osiągnęli bardzo dobre wyniki. 
Mamy aż 5 laureatów tego konkursu! A oto oni:
-Katarzyna Krupa (III b),
-Aleksandra Gralak (I b),
-Julia Gmyrek (II b),
-Julia Widurska (II c),
-Kornel Ordowski (I a).
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

.

.

.
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Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

.

1.  Ciekłe zanieczyszczenia powietrza
2.  Gazy odpowiedzialne za zatrzymywanie ciepła w atmosferze
3.  Rodzaj elektrowni wytwarzających czystą energię
4.  Zmiany będące skutkiem zwiększenia się efektu cieplarnianego
5.  Odmiana alotropowa tlenu powstająca podczas wyładowań atmosferycznych
6.  Opady niszczące środowisko przyrodnicze
7.  Związki chemiczne przyczyniające się do powstania dziury ozonowej
8.  Jednostka mierząca stężenie skażeń (zanieczyszczeń)
9.  Ekologiczna benzyna stosowana w samochodach
10.  Wybuchy wulkanów pożary lasów to …………………….. źródła zanieczyszczeń powietrza
11.  Potoczna nazwa tlenku węgla (II)
12.  Samochodowy, kolejowy, lotniczy
13.  Mgła przemysłowa zawierająca zanieczyszczenia
14.  Rodzaj promieniowania przyczyniający się do zwiększania zachorowań na choroby skóry
15.  Nazwisko Irlandzkiego fizyka, który w roku 1861 odkrył zjawisko efektu cieplarnianego
16.  Jednostka określająca zawartość ozonu w atmosferze
17.  Źródła zanieczyszczeń będące wynikiem działalności człowieka  

.


