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 ZACZYNAMY!
W czasach kiedy w Internecie można znaleźć dosłownie
wszystko, mówi się że czasopisma nie mają szans na
przetrwanie. Korzystamy z sieci, gdzie znajdujemy
inspirujące treści, mamy konta na Facebooku i Instagramie,
ale raczej nie rezygnujemy z czasopism. Wiele z nich
kolekcjonujemy, niektóre odkładamy, by kiedyś znowu do
nich wrócić. Właśnie opublikowaliśmy 100. numer Pulsu
Szkoły. Istniejemy już od 8 lat!  Mamy nadzieję, że tak jak
my lubicie przeglądać prasę.  Zachęcamy do skorzystania z
oferty biblioteki szkolnej. Czytajcie czasopisma! 
 Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku numeru
naszego szkolnego pisemka. 
                                                                              red.

   SPOTKANIE
 profilaktyczne z
 DZIELNICOWYM

15.09 br. w naszej szkole po
raz kolejny gościliśmy
dzielnicowego p. M.
Zielińskiego. Na spotkaniach
z uczniami tematem
przewodnim było
BEZPIECZEŃSTWO -
zapinanie pasów w aucie,
właściwe zachowanie w
autobusie i na jezdni, a także
zdrowy rozsądek podczas
korzystania z sieci.
Funkcjonariusz przestrzegał
nas również przed
konsekwencjami prawnymi
sięgania po używki. 
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   Od dwóch tygodni w
ramach dodatkowych
zajęć uczniowie klasy 2.
pod kierunkiem pani
Krystyny
Dajnowskiej przygotowują
inscenizację na motywach
"Moralności pani
Dulskiej".  
 Dramat Gabrieli Zapolskiej
opowiada historię pewnej
rodziny, która zmaga się 
problemami życia
codziennego. Jednak nic nie
jest łatwe, kiedy w domu
rządzi pani ... Dulska.  Jak w
tej sztuce wypadną nasi
uczniowie?  Niecierpliwie
czekamy na ich występ.
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 Trening czyni mistrza! 
    wywiad z anglistą p. M. Panasem

 
  ŻADNYCH
 BLOKAD!
pisanie sprawozdań w
pracy, wizyty u
lekarza. Według
zasady "trening czyni
mistrza". 
 Aby lepiej przyswoić
język można też
oglądać filmy z
teletekstem.

Czy zna Pan jakieś
inne języki?
Oprócz języka
angielskiego znam
także język rosyjski w

stopniu średnim. Przez
pewien czas uczyłem
się języka
hiszpańskiego, czy też
niezwykle
ekspresywnego języka
jamajskiego (śmiech).  
 Najbardziej jednak
przemawia do mnie
język angielski.

  Dziękuję za wywiad.
                           A. W.

Czy praca w naszym
gimnazjum jest Pana
pierwszą pracą?
Praca w Zespole Szkół
nie jest moją pierwszą
pracą. Otóż
pracowałem już
wcześniej na etacie
nauczyciela.
Nie posiadam jednak
większego
doświadczenia w tym
zawodzie, bowiem
moja wcześniejsza
praca trwała jedynie
semestr (zgodnie z
ówczesnym

zapotrzebowaniem).
�Mam jednak duże
doświadczenie w
pracy w innych
zawodach. Głównie w
hotelarstwie oraz w
domu opieki.
Nawiązując do tego
wątku, pracowałem już
jako: house steward
(czyli portier,
organizujący spotkania
okolicznościowe,
konferencje oraz
wesela), team leader (
leader grupy osób,
zajmującej

się aranżacją wnętrz
oraz dbaniem o
wysokie standardy
utrzymania czystości).
Oprócz tego byłem
opiekunem osób
starszych i
niepełnosprawnych,
animatorem
zajmującym się
organizacją
warsztatów terapii
zajęciowej,
przedstawicielem
handlowym, czy też
asystentem kucharza i
ogrodnikiem (śmiech).

 Czy jest Pan
zadowolony z
wybranego zawodu?
Taaaak! Ten zawód
daje mi wiele
satysfakcji.� Oprócz
dzielenia się
doświadczeniem oraz
przekazywaniem
wiedzy moim uczniom,
cieszę się, że mogę
pracować  dla ludzi,
jak też nieustannie
rozwijać swoje
kwalifikacje...
Jakie są Pana
zainteresowania?
Długo by pisać o
moich
zainteresowaniach.

Jest to naprawdę
szerokie spektrum. Po
pierwsze
językoznawstwo
synchroniczne (czyli
język określonych
grup społecznych,
slang, leksyka
ekspresywna).
Zdecydowanie wolę
obejrzeć dobrą sztukę
teatralną niż np. mecz
piłki nożnej. Wiem, że
może wydawać się to
dla niektórych
niezwykle
zadziwiające.� Teatr
daje mi natchnienie.
Zajmuje mnie również

muzyka
undergroundowa,
której raczej nie
usłyszymy w źródłach
oficjalnego przekazu.

Wreszcie... uwielbiam
dawną motoryzację.
Nie potrafię obojętnie
przejść, widząc auta,
czy motocykle, które
wyprodukowane
zostały 20, 30, 40 lat
temu, a nawet później.
Dla wielu są to stare
,,graty", natomiast ja
uważam, je za swoiste
dzieła sztuki
motoryzacyjnej.

Interesuję się też
sportami
ekstremalnymi
(nurkowanie).

Przebywanie w
krajach
anglojęzycznych ma
największy, Pana
zdaniem, wpływ na
naukę języka
angielskiego?
Pobyt w krajach
anglojęzycznych
zdecydowanie ma
ogromny wpływ na
naukę języka
angielskiego.
Wsłuchujemy się w
wymowę głosek,
wyrazów, wreszcie

całych zdań.
Spędziłem w Wielkiej
Brytanii sześć lat, co
pozwoliło mi na
przyswojenie języka
angielskiego w stopniu
zaawansowanym.
Polecam zwłaszcza
przebywanie za
granicą wśród osób
swobodnie
posługujących się tym
językiem. Można
wtedy pozbyć się
wewnętrznych blokad,
które zniechęcają nas
do nauki języka
obcego. Często trzeba
,,iść na żywioł". Mam
tutaj na myśli potrzebę
załatwiania różnego
rodzaju spraw
urzędowych, 

.

.

.

Dlaczego
zdecydował się Pan
pójść akurat na
anglistykę?
 Nigdy nie skończyłem
filologii angielskiej,
nigdy jej nawet nie
rozpocząłem (śmiech).
Ukończyłem filologię
polską . Droga, którą
przebyłem, abym mógł

zostać nauczycielem,
okazała się być nieco
długa i kręta.
Kwalifikacje niezbędne
do nauczania języka
angielskiego nabyłem
uczęszczając do
angielskiego colleg`u.
Chłonąłem ten język
niczym przysłowiowa
gąbka, mieszkając

i pracując wśród
Anglików, ciągle
rozwijając się w tym
zakresie.

.

.
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   HUMANIŚCI PRZEMYCAJĄ WIEDZĘ

 PRÓBNY ALARM
 BOMBOWY

.

Współcześnie możemy
spotkać się z wieloma
niebezpieczeństwami.
 Dużo słyszy się o
wybuchach bomb czy
zamachach
terrorystycznych.
Każdy powinien
wiedzieć jak reagować
w kryzysowych
sytuacjach. W trosce o
bezpieczeństwo i
zwiększenie
świadomości w tym
zakresie 5 września br.
w Sanktuarium Matki
Pokoju w Stoczku
Klasztornym

zorganizowane zostały
ćwiczenia z obrony
cywilnej. Podczas
próbnej ewakuacji
Sanktuarium obecni
byli uczniowie klasy IIIa
z naszego gimnazjum
wraz z
wychowawczynią.
Dowiedzieli się tam jak
zachować się, gdy w
pobliżu znajduje się
ładunek wybuchowy,
zawiadomić
odpowiednie organy.
Podczas czekania na
ich przybycie, jedna z 

uczennic symulowała
omdlenie, wtedy
z pomocą przybyli jej
strażacy. Na koniec
wójt oraz
przedstawiciele straży
pożarnej i policji
podsumowali całe
wydarzenie.
Wytłumaczyli błędy i
wspólnie z uczniami
wyciągali wnioski.
 Pamiętajmy, aby
podczas ewakuacji
zachować spokój,

znaleźć bezpieczne
wyjście. Słuchajmy
osób kierujących akcją,
a gdy nie rozpoczęto
działań, wezwijmy
odpowiednie
służby. Nie dotykajmy
podejrzanych
przedmiotów
niewiadomego
pochodzenia
pozostawionych bez
opieki.

 SYRENY ZAWYŁY...
  ćwiczenia obrony służb cywilnych i próbna    
ewakuacja w Sanktuarium 

 Włączać czy włanczać? Ta pufa czy
ten puf? Procent czy też procentu?
Jeśli natraficie na plakaty z takimi
hasłami, to znaczy, że grupa
zapaleńców z gimnazjum zaczęła już
dawkować … wiedzę humanistyczną. 

.

 Drugoklasiści na serio
traktują poprawność
językową i będą z
humorem uczyć tego
innych w ramach
projektu edukacyjnego:
 OJCZYSTY DODAJ
DO ULUBIONYCH. 
 W tym jest ich siła,
więc my – redakcja,
jesteśmy jak
najbardziej ZA takim
"przemytem".
  
 Wiadomo, są
w polszczyźnie
sformułowania i zwroty
kłopotliwe nawet dla
tych, którzy uważają
się za sprawnych

użytkowników języka.
W pośpiechu gubimy
ogonki, nie
przestrzegamy zasad
interpunkcji i mylimy
znaczenia
pojedynczych słów. 

 Zachęcamy
wszystkich do
pogłębiania wiedzy o
języku i szerszego
zainteresowania się
jego sprawami.
  Można tylko zyskać!

.

 CO NOWEGO ...
 Nieśmiała, niedoce-
niana dziewczynka z
bogatego domu
zaprzyjaźnia się z
parkowym kloszar -
dem, który w życiu
widział i przeżył już
wszystko. Tytułowy
bohater, mimo 

obezwładniającego,
zapachu, jaki rozsie -
wa, jest pod wzglę -
dem manier i sposo-
bu wysławiania się
prawdziwym dżentel-
menem. Czy przy-
jaźń, jaka zaiskrzy
między tą dwójką jest
prawdziwa? O tak!
 Wzruszająca książka!

.

.

.
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  ŻEGNAJCIE WAKACJE –
 WITAJ  SZKOŁO!

Wakacje już za nami,
niby to aż dwa
miesiące, a tak
naprawdę minęły nie
wiadomo kiedy. Pora
więc zabrać się do
nauki i pracy. W
Zespole
rozpoczęliśmy nowy
rok mszą świętą.
Modliliśmy się za
oceny, zachowanie,
aby ten rok był jeszcze
lepszy od
poprzedniego. Ksiądz
proboszcz udzielił nam
błogosławieństwa na
nowy rok szkolny.
Potem wszyscy
przeszliśmy do
budynku szkolnego,
gdzie wysłuchaliśmy
mowy powitalnej
wygłoszonej przez
panią dyrektor.

 Szczególnie gorąco
powitała ona
przedszkolaków,
pierwszoklasistów z
gimnazjum oraz
nowego nauczyciela:
p. Michała Panasa,
który będzie uczył
angielskiego w
zastępstwie p. K.
Kalwasińskiego. Został
również odczytany
przez p. wicedyrektor
list Ministra Edukacji
Narodowej skierowany
na ten rok do
dyrektorów,
nauczycieli i uczniów.
Następnie uczniowie
rozeszli się do klas na
spotkanie z
wychowawcami.
   Uczniowie klas
pierwszych mieli
wypisany na twarzy

strach . ,, Jak to
będzie ? " , ,, Jak ja się
tu odnajdę ? " .
Chcielibyśmy, aby
nasi młodsi koledzy
czuli się dobrze w
naszej szkole, dlatego
apelujemy tutaj do
wszystkich
pierwszoklasistów : W
RAZIE PROBLEMÓW
W NAUCE CZY
CZYMKOLWIEK
MOŻECIE
ZGŁASZAĆ SIĘ DO
STARSZYCH
KOLEGÓW I
NAUCZYCIELI. TA
SZKOŁA PRZED
KOLEJNE 3 LATA
BĘDZIE WASZYM
DRUGIM DOMEM.

       JAK SIĘ ZMOTYWOWAĆ  DO        
 DZIAŁANIA PO  WAKACJACH?

.

Redakcja "Pulsu
szkoły" wita
wszystkich po
wakacjach. W
ubiegłym roku
szkolnym
pożegnaliśmy
weterankę naszej
redakcji,
charyzmatyczną
naczelną Wiktorię
Parzych. Obowiązki
po niej przejmuje
Aleksandra
Wojtkielewicz, a jej
zastępcą będzie Julia
Kawalir. Jako nowa

redaktor naczelna
chciałabym Wam
życzyć mnóstwa
radosnych chwil w
naszej szkole. Gorąco
witamy nowych
uczniów, zarówno
maluszki jak i
pierwszoklasistów z
gimnazjum. Jesteśmy
otwarci na nowe
twarze w naszej
redakcyjnej załodze i
serdecznie
zapraszamy do
współpracy. Zanim
wejdziecie

w wir pracy
przeczytajcie artykuł,
który może Wam
odnaleźć w sobie siłę.
Po wakacjach ciężko
odnaleźć się w szkole i
wrócić do
obowiązków. Podczas
dwumiesięcznej
przerwy w nauce
mieliśmy czas, by
pomyśleć o tym co
moglibyśmy zmienić
na lepsze. Wrzesień to
trudny etap także dla
nas-uczniów. Jak
przyzwyczaić się do
porannego wstawania 
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otwarci na nowe
twarze w naszej
redakcyjnej załodze i
serdecznie
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współpracy.

 Zanim wejdziecie w
wir pracy przeczytajcie
co pomoże Wam
odnaleźć się w szkole i
wrócić do
obowiązków. Podczas
dwumiesięcznej
przerwy w nauce

mieliśmy czas, by
przemyśleć co
moglibyśmy zmienić
na lepsze. 
 Wrzesień to trudny
etap także dla
wszystkich. Jak
przyzwyczaić się do
porannego wstawania i
odrabiania zadań
domowych. Przede
wszystkim potrzebny
jest nam "kop
motywacyjny", może
to być zwykła chęć
poprawy ocen,
osiągnięcie wysokich
wyników sportowych,
przeczytanie dużej
ilości książek...
cokolwiek; ważne, aby
w naszej głowie
pojawiła się myśl, że
się uda.
 Jakie plany na obecny
rok szkolny mają
uczniowie naszej
szkoły? Zapytałam o
to kilku gimnazjalistów.
Uczennica IIa założyła
sobie za cel poprawę
ocen z biologii i chemii.
Niektórzy nieco mniej
ambitnie odpowiedzieli,
że chcą ,,zdać". Przy
tym chciałabym się
zatrzymać.
Otrzymanie promocji
do następnej klasy,
owszem jest
najważniejsze, ale
chyba każdy z

nas wie, że to po
prostu niziny
umiejętności i ambicji.
Jeżeli takiej
odpowiedzi udzieliłby
mi ktoś, kto słabo radzi
sobie z nauką, to
rozumiem, jednak w
tym przypadku
zauważyłam brak
jakichkolwiek
wymagań wobec
siebie... O wiele milej
jest usłyszeć :"zdać z
wyróżnieniem" od
trzecioklasistki, której
do tej pory się to nie
udało. Skąd w
niektórych tak mało
zapału? Dlaczego
mówimy, że brak nam
czasu na naukę? Dużą
rolę odrywają w tym
niestety media
społecznościowe.
Zamiast odrabiać
lekcje, uczyć się do
sprawdzianu, młodzież
woli poczatować w
sieci. Nie uważam, że
powinniśmy całkowicie
 zrezygnować z
serwisów
internetowych typu
Facebook, Messegner,
Instagram. Wszystko
powinno jednak
odbywać się w
graniach rozsądku.

 Następnego dnia, gdy macie ważny sprawdzian, odpuście komunikowanie
się ze znajomymi, wyłączcie telefony, skupcie się na nauce, a zobaczycie
efekty. Prawda jest taka, że niczego za darmo się nie dostaje, trzeba działać!
Pomyślcie o tym, co konkretnie chcecie zmienić? Trudno bowiem znaleźć w
sobie zapał do czegoś bez celu. Stwórzcie sobie zatem na kartce swoje cele
na nowy rok szkolny (chociaż kilka, trzymajcie je w widocznym miejscu.
Taki ich zapis, zdaniem psychologów, jest wizualną afirmacją, działa też na
podświadomość. Jeśli uda się wam zrealizować choćby mały cel
pozytywnie nastroicie się do kolejnych zmian. Nie mówcie: jestem leń, nie
chce mi się ... Myślcie: jest mi trudno, ale dam radę, bo wiem czego chcę i
na czym mi zależy. I jeszcze jedno: unikajcie maruderów i leni! Powodzenia!

.
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