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PROJEKTU

Gimnazjum im. Janusza
Kusocińskiego w Łobudzicach
Łobudzice 54
97-425, Zelów

Numer 8 11/16

Osiągnięcia "Kusego": 
1miejsce-bieg na 10km (IO
w Los Angeles 1932r.)
2miejsce-bieg na 5km (ME
1934r.)
1miejsce-biegi  na 10km,
5km 1,5km i 0,8km (MP w
latach 1928-1939)

15 rocznica nadania
naszemu Gimnazjum

imienia Janusza
Kusocińskiego

.

Janusz Kusociński

Nasi uczniowie Medal J.Kusocińskiego

"Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej
pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a

najtrudniej cierpieć"

"Sport uczy zwyciężać,uczy
    przegrywać z godnością    

    i honorem, a więc uczy
wszystkiego

             -uczy żyć."

               ~Janusz Kusociński 

Janusz Kusociński urodził się 15 stycznia 1907r. w Warszawie. Z lekką atletyką
(tj.bieganiem) zetknął się przypadkiem. Poproszono go, by wziął udział w biegu na 800

m. Kusociński stanął na starcie i wygrał. Przychodzą pierwsze sukcesy, które
przekształcają się w ogromne wygrane i wspaniałe rekordy. Wybuch 

II wojny światowej przerwał wznowioną karierę biegacza i zniweczył jego marzenia o
starcie na igrzyskach w 1940 r. We wrześniu 1939r. Kusociński stanął do obrony
Warszawy. Był dwukrotnie ranny. Za swoją postawę odznaczony został Krzyżem
Walecznych. Włączył się do działalności Konspiracyjnej Organizacji Wojskowej
"Wilki". Został aresztowany przez Gestapo w marcu 1940r. W czasie brutalnego

śledztwa w Al. Szucha i na Pawiaku, torturowany przez Niemców, nie wydał nikogo.
Janusz Kusociński zginął rozstrzelany w Palmirach 21 czerwca 1940 r. Od 1954 r. roku
rozgrywane są w Warszawie zawody ku czci sportowca i patrioty - Memoriał Janusza

Kusocińskiego.
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2 DH "Łobudziaki"

Harcerska akcja
"ZNICZ"

11 11.1918 r.-
-ODZYSKALIŚMY
NIEPODLEGŁOŚĆ

"Najlepszy
sposób

osiągnięcia
szczęścia to

rozsiewanie go
wokół siebie"

  Robert Baden-Powell

"Nie w tym jest
wart człowiek, co
przemyślał i co
przeżył, ale co

zrobił dobrego na
świecie."   

  Aleksander Kamiński

"Harcerstwo to
nie jest coś, co
się umie, ale to

jest coś, czym się
jest"
Ks. Kazimierz

Lutosławski
.

.

 
          "Każdy
osioł
  dobrym skautem

potrafi być     
podczas pogody"
                  ~BP

Za nami kolejna
Akcja "ZNICZ".
Sprzedawaliśmy
lampiony przy
cmentarzach w
Łobudzicach,
Wygiełzowie i
Pożdżenicach. 
Mimo
niesprzyjającej 

pogody
zrealizowaliśmy
zadanie i
zarobiliśmy
pieniądze na
wspólny
wiosenny biwak.
Nie udałoby się
to, gdyby nie
nasza
wytrwałość,
pomoc rodziców  
oraz nasi klienci.
            /J. Martyniak

ZHP - Kim 
jesteśmy?

Związek Harcerstwa
Polskiego jest
największą w Polsce,
liczącą 95000
członków organizacją
wychowawczą dzieci 
i młodzieży. Od prawie
stu lat głównym celem
działania ZHP jest
wspieranie
wychowania harcerek 
i harcerzy-tworzenie
warunków do ich
wszechstronnego
rozwoju. Drużyny
harcerskie to grupy
społeczne, dzięki
którym młodzi ludzie

mogą razem
przeżywać przygody,
organizować wyprawy,
realizować projekty.
Harcerskie
wychowanie
przygotowuje do
uczestnictwa 
w dynamicznie
zmieniającym się
otoczeniu.  Łatwo
zauważyć, że harcerze
wykazują się większą
niż inni młodzi ludzie
odpornością na stres i
odważniej podejmują
wyzwania.
               /HarcApp

11 listopada harcerze
z 2 DH "Łobudziaki"
i druhny z 20 DH
"Biała" brali udział
w uroczystych
obchodach 98
rocznicy odzyskania
przez Polskę
niepodległości.
Maszerowaliśmy
ulicami Zelowa niosąc
biało-czerwoną flagę, 

wzięliśmy udział w
uroczystej mszy
świętej i pełniliśmy
wartę przy pomniku
Ofiar Golgoty
Wschodu. Nie
zabrakło również
delegacji z kwiatami
reprezentującej
Gimnazjum w
Łobudzicach. Jedna z
naszych druhen
zaśpiewała piosenkę
pt."Jaskółka" Stana
Borysa
           /J. Martyniak
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KONKURSY W NASZEJ SZKOLE

DZIEŃ BIOLOGA

Szkolną tradycją stał
się Dzień Biologa. Jak
co roku na początku
listopada odbyły się
ciekawe zajęcia i
konkurs biologiczny o
tematyce związanej ze
zdrowym
odżywianiem. Dla
każdej klasy
przewidziano inne
atrakcje, np. spotkanie
z dietetykiem,
tworzenie prezentacji
multimedialnej,

pokaz projektu
gimnazjalnego. W tym
dniu zorganizowano też
konkurs "Jak żyć
zdrowo i bezpiecznie?"
Przy sklepiku działała
kawiarenka ze
zdrowymi kanapkami,
sałatkami i innymi
przysmakami, które
cieszyły się
powodzeniem wśród
uczniów i nauczycieli.
Każdy z nas znalazł
coś dla siebie.

 

W naszej szkole
uczniowie mają różne
zainteresowania i
zdolności. Jednym z
nich jest matematyka.
Ci, którzy chcieli
sprawdzić swoje
umiejętności i zmierzyć
się z niełatwymi
zadaniami, mogli to
zrobić podczas
jednego z dwóch
konkursów. 
Eliminacje do
pierwszego z nich na
etapie szkolnym miały
wyłonić kandydatów do
dalszych potyczek.
Drugi OLIMPUS jest
konkursem

ogólnopolskim i każdy,
kto chce wziąć w nim
udział, będzie mierzył
się z uczniami na tym
samym poziomie
nauczania. Sesja
jesienna jest jedną z
trudniejszych,
ponieważ do zadań
zamkniętych podane
są cztery odpowiedzi,
gdzie jedna, dwie, trzy,
wszystkie lub żadna są
poprawne. Wywołuje to
niemałe emocje. Na
wyniki konkursu
musimy  zaczekać do
stycznia 2017r..

.

.

Obchodom Dnia
Biologa towarzyszył
konkurs ,,Jak żyć
zdrowo i
bezpiecznie?".
Przystąpili do niego
uczniowie klas II- III,
którzy dobrali się w
dwuosobowe drużyny.
Zadaniem każdej z
nich było rozwiązanie

testu dotyczącego
zdrowego żywienia,
roli witamin,
zapobiegania
chorobom układu
pokarmowego.
Następnego dnia przy
szkolnym sklepiku
uczniowie mieli
możliwość

zakupu talerza
owoców lub szklanki
soku.
W naszej szkole
 o zdrowie i formę
fizyczną dba się
codziennie. Na długich
przerwach na sali
gimnastycznej
odbywają

się rozgrywki w
ramach
,,Gimnazjady"- mecze
piłki nożnej, w których
rywalizują ze sobą
drużyny dziewcząt i 
chłopców. Dodatkowo
podczas przerw
udostępniane są piłki
do gry w koszykówkę.

Każdy może
poćwiczyć rzuty do
kosza pod okiem
panów od wych.
fizycznego. Nie
można się u nas
nudzić.

.

.

Jak co roku w naszej
szkole odbył się
konkurs biologiczny.
Tym razem pod
hasłem: "Zostań
obserwatorem lasu".
Do konkursu
przystąpiło wielu
uczniów z klas I-III.
Zadaniem uczestników
było rozwiązania zadań
o tematyce leśnej.
Rozpoznawanie
gatunków roślin i
zwierząt, znajomość
łańcuchów
pokarmowych to tylko

niektóre z umiejętności,
którymi wykazali się
laureaci. 
Wyniki: 
I miejsce: 
Wiktor Piskuła kl. I B
II miejsce:
Paulina Piorun kl. II A
III miejsce
Piotr Zych kl. III A
Wszyscy laureaci
zostali nagrodzeni
upominkami.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

.
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Nigdy nie
opieraj się 
nieznanemu.
Otwórz się
na świat i
napawaj
przeżyciami.
A jeśli się
sparzysz?
Cóż,
trudno,
pewnie nie
na darmo”.
  Martyna
Wojciechowska

„Życie to
ciągłe
zmiany”
  Z dnia na
dzień nasze
plany i
marzenia
mogą ulec
zmianie.
Życie pisze
różne
scenariusze.
Nim się
obejrzymy,
nasza
egzystencja
nabierze
innych
kształtów.
Niby coś
planujemy,
wiemy,
czego 
chcemy i do
jakiego

celu
dążymy,      
a tu w jednej
chwili
wszystko
może
prysnąć jak
bańka
mydlana.
  Ostatni
dzień
wakacji.
Zostaję
postawiona
przed
faktem
dokonanym.
Padają
słowa:
„Musimy
porozmawiać,
zmieniamy
adres
zamieszkania,
przy czym

ty – również
szkołę”.
  Jak się
wtedy
czułam?
Byłam
strasznie
zaskoczoną
tą decyzją.
Myśl, że
zostawię
miejsce, w
którym się
wychowywałam,
opuszczę
rodzinę,
najbliższych
przyjaciół,
koleżanki,
kolegów. 
Co gorsza –
szkołę.
Miałam
stracić
miejsce

edukacji, o
które tak
walczyłam
ze względu
na wysoki
poziom
nauczania  
         i
wychowania.
  Dopadały
mnie myśli,
że nie
poradzę
sobie. Nie
dam rady,
jestem zbyt
słaba.
Przychodzę
do
gimnazjum
nie jako
pierwszoklasistka,
tylko
dziewczyna
o dwa lata

starsza,
której nigdy
nie przyszło
do głowy,
że jej życie
tak się
zmieni.
Obawy
przed
samotnością
                 i
trudnością  
                  z
zaaklimatyzowaniem
się.
  Teraz, gdy
patrzę         
z
perspektywy
czasu, nie
miałam się
czego
obawiać.
Wszystko
się ułożyło.

Mam
świetne

do życia - i
to jest

1.Czytanie książek rozwija, poszerza zasób naszego słownictwa.
2.Czytelnictwo rozwija naszą wyobraźnię, pobudza naszą kreatywność.
3.Im więcej czytamy, tym więcej wiemy, czytanie korzystnie wpływa na zasób
naszej wiedzy.
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