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             WIOSNA ZAWITAŁA W NASZE PROGI
Świat staje się piękniejszy, gdy promienie słoneczne
jasno rozświetlają każdy zakątek, a przyroda budzi się
...

.

Wiosenne zwyczaje kultywujemy w obecności Ochotniczej Straży
pożarnej z Lędzin. Dbają oni o bezpieczeństwo nasze oraz

środowiska.

Marzanna jest znana w Polsce od wieków.
Marzanna to bogini słowiańska, która była
symbolem zimy i śmierci. 
Stąd właśnie wzięła się nazwa kukły, którą
niszczymy w Pierwszy Dzień Wiosny.
Marzanna jako kukła jest symbolem
odchodzącej zimy, a zwyczaj jej topienia
lub palenia jest znany od dawna. My dzisiaj
nie topimy jej tylko palimy pod czujnym
okiem strażaków 
z Lędzin. Uroczyste pożegnanie mamy
nadzieję przyniesie szybko efekty w
postaci ciepłych promienie słońca.
Podczas pożegnania przypomnieliśmy
sobie stare przyśpiewki ludowe.

.

..
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Dzięki możliwości wystąpienia na rozdaniu Clemensów 2016, które odbyło się 23 marca, uczniowie naszej
szkoły odkryli swój kolejny talent, jakim jest niesamowita gra aktorska. Pod opieką Pani Urszuli Karwath wystawili
fragment jednoaktówki autorstwa Grzegorza Sztolera pt. „Swiniobici”. W skład zespołu artystycznego wchodzą:
Paulina Czarnynoga (matka), Jakub Kempiński (ojciec), Bartek Myalski (syn),Karolina Hermyt (córka), Rafał
Rudnicki (ujek),Daniel Walus(starzik), Daniel Walus(starzik), Zuzanna Kolny (sąsiadka), Przemysław Krzemień
(ksiądz). Po występie aktorzy spotkali się z mnóstwem miłych słów ze strony zaproszonych gości. Tydzień
później odbyło się na Placu Farskim spotkanie autorskie z laureatem nagrody Clemens Pro Arte 2016 - Panem
Grzegorzem Sztolerem. Młodzież miała okazję posłuchać o początkach jego kariery oraz osobiście zadać mu
nurtujące ich pytania. Życzymy uczniom kontynuowania przygody z aktorstwem i mamy nadzieję, że ich występ
zapoczątkuje powstanie w naszej szkole grupy teatralnej!

.

VIII edycji Wojewódzkiego
Konkursu - Edukacja regionalna

w szkole Proszę was,
pozostańcie wierni temu

dziedzictwu… Jan Paweł II

Nasza szkoła po raz kolejny
postanowiła wziąć udział w
Wojewódzkim Konkursie -

Edukacja regionalna w szkole.
Motyw przewodni to hasło: „Region

– Ludzie - Potencjał”.Podczas
tegorocznej, VIII edycji, uczniowie 
i nauczyciele wykazali się ogromną
pomysłowością. Dzięki stworzeniu
własnej telewizji pt. ,,Gryfne TV’’

zakwalifikowali się do finału
konkursu z największą liczbą

uzyskanych punktów. Gratulujemy!

Regionalizm

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mysłowicach 
4 kwietnia 2017 r. odbył się  konkurs w gwarze śląskiej, którego celem
było rozbudzanie zainteresowań gwarą, ukazanie jej piękna 
i kształtowanie poczucia własnej tożsamości młodych obywateli.
Nasze uczennice Zuzanna Kolny i Angelika Stolarczyk reprezentowały
nasze gimnazjum. W pierwszym etapie tego konkursu Zuzia zajęła
I miejsce w grupie gimnazjalistów. Recytowała tekst gwarowy Grzegorza
Sztolera "Świniobici". Natomiast 19.04.2017 odbył się finał tegoż konkursu,
w którym nie udało się osiągnąć miejsca na podium. Gratulujemy! 

.

.

.
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Bezpieczny
internet.

Kangur
matematyczny.

.

.

St Patrick’s Day-
 Dzień św. Patryka – patrona Irlandii.

Z inicjatywy pani B. Boruty została
przeprowadzona akcja Dnia
Bezpiecznego Internetu pod hasłem
„Razem zmieniamy Internet na
lepsze". Zorganizowane zostały
przerwy multimedialne, w czasie
których: wyświetlano krótkie spoty,
teledyski, filmy, oraz prezentacje
przygotowane przez naszych
uczniów o internecie.

Jak co roku nasza szkoła wzięła
udział w międzynarodowym
konkursie matematycznym.
Uczniowie szkoły podstawowej
oraz gimnazjum zmierzyli się 
z testem składającym się 
z trzydziestu pytań. Każdy 
z uczestników otrzymał 
układankę-breloczek Magiczny
Sześcian. 

17 marca w Irlandii jak co roku obchodzono Dzień św.
Patryka. W naszej szkole także nie zapomniano 
o tym święcie. Dzieci oraz nauczyciele ubrali się 
w temacie koloru zielonego, ponieważ zielony 
to narodowa barwa Irlandii. Uczniowie wykonali
kapelusze irlandzkiego krasnoludka- leprechaun,
trójlistne koniczyny- shamrock oraz flagę Irlandii. 
W tym dniu miał także miejsce powiatowy konkurs
Dnia św.Patryka w Liceum ogólnokształcącym 
w Bieruniu. Uczennice w składzie I grupa: Paulina
Czarnynoga, Natalia Filipczuk i Natalia Komandera
zajęły I,III I III miejsce w kategoriach praca
plastyczna,wiersz w języku angielskim,praca
plastyczna kapelusz oraz II grupa: Roksana
Kaczmarska, Natalia Szczypiór i Patrycja Ochojska
zajęły I i III miejsce w kategoriach: quiz i praca
plastyczna. .

.

31 marca w naszej szkole odbyło
się spotkanie z Panią dietetyk
Katarzyną Wrzos. Która mówiła
nam jak zdrowo się odżywiać,
powiedziała jak poradzić sobie 
z ochotą na słodycze i dała również
wskazówki, jakimi zdrowymi
produktami możemy je
zastąpić. Mamy nadzieje, że takie
lekcje będę się odbywać częściej.

.

.

.

.
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Droga do Górek- Powstaje chodnik
z Goławca na Górki! Dzieci będą
mogły bezpiecznie się poruszać.

.

Udało Się!!! "Akcja
Tesco". Pierwsze miejsce!!
"Piknik Emocji" - to inicjatywa,
nieformalnej grupy B.L.U.M. –
nauczycielki z Zespołu Szkół 
w Lędzinach-Goławcu. Ma na celu
czas integracji, kreatywności, nauki
i dobrej zabawy. Poprzez wiele
dodatkowych zajęć,
towarzyszących przygotowaniom
do Pikniku emocji, pomożemy
innym przełamać bariery
światopoglądowe i pokonać własne
słabości.

Egzamin Gimnazjalny! 
Czas sprawdzania swojej własnej
wiedzy i umiejętności w praktyce.
"Niepewni wchodziliśmy na
salę, ale w końcu czekaliśmy na te
dni, aby napisać i mieć już 
za sobą". Teraz zostaje tylko z
niecierpliwością czekać na wyniki!

III Gimnazjum
.

Kosmiczna
przygoda! 

10 kwietnia w naszej szkole odbył
się seans w Mobilnym Planetarium
,,Orbitek’’, podczas którego
uczniowie mogli przeżyć niezwykłą
podróż do najdalszych zakątków
kosmosu oraz poznać jak wygląda
wszechświat dookoła nas.
Przygoda ta pozwoliła zaspokoić
ciekawość i rozbudzić
zainteresowanie młodszych oraz
tych trochę starszych. Wszyscy
mogli poznać i dowiedzieć się jak
powstał układ słoneczny oraz kto
pierwszy wylądował na księżycu.
Uczniowie byli zachwyceni
widowiskiem. Planetarium
dostarczyło wielu pozytywnych
wrażeń. Było doskonałą formą
edukacji oraz ciekawym
przeżyciem dla każdego!

Współczesne społeczeństwo żyjąc biegiem codziennych spraw, gonitwą
wyczerpanych myśli, garstką niespełnionych snów, kreuje świat 
z niesłychaną ilością pokus i wad, które zmieniając kształty i rozmiary,
przybierają nowe niezidentyfikowane formy. Manipulują psychiką
szczególnie młodych, podatnych na wpływy odbiorców zarówno słowa
pisanego jak i przekazywanego w bezpośrednim kontakcie
z potencjalnym zagrożeniem. Gdy człowiek potrzebując pomocy
nie znajduje oparcia w najbliższych, poszukuje go w ugrupowaniach, które
stają się swego rodzaju azylem będącym schronieniem przed bólem,
krzywdą i kłamstwem ze strony świata zewnętrznego. Nim zdąży
spostrzec na jaką płaszczyznę egzystencjalną zaprowadziła go
samotność oraz odrzucenie ze strony ludzi, w których pokładał swoje
największe nadzieje, znajdzie się w samym środku rozpoczętej gry
między naiwnym człowiekiem odgrywającym rolę pionka w nierównej
rywalizacji, a potężną sektą, która narzucając zasady nigdy nie
przegrywa. Czy mamy jakikolwiek wpływ na manipulację ze strony
przeciwnika? Prelekcja Ojca Pawła Adamika – Dyrektora
Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i
Sektach we Wrocławiu, przygotowana z inicjatywy naszego lędzińskiego
dzielnicowego, dała nam odpowiedź na trudne oraz wymagające
niezwykłego doświadczenia zagadnienia. Skłoniła nas również do refleksji
nad sensem podejmowania pochopnych decyzji, przed którymi ciężko nas
uchronić, gdy nie zważamy na konsekwencje swoich czynów, stając się
potencjalną ofiarą manipulacji sekt oraz innych nie działających zgodnie z
prawem ugrupowań.

Spotkanie z Ojcem Pawłem Adamikiem –
Dyrektorem Dominikańskiego Ośrodka.

                                   „Secto, sequi, seco,secare...”

.

.
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           Czy warto czytać lektury?

  Kilka powodów dla których warto to robić.

    Czytanie:
stymuluje umysł
uspakaja
poprawia sen
wzbogaca słownictwo
poprawia pamięć i ćwiczy analityczne myślenie
rozwija empatię, poprawia samopoczucie
pozwala osiągać sukcesy.

Dowodem na takie działanie są nasze uczennice, które
zajęły II miejsce w Powiatowym konkursie literackim
"Znawcy lektur". Wykazały się nie tylko szczegółową
wiedzą ale także umiejętnością analitycznego
myślenia, sprawnością intelektualną rozwiązując liczne
zadania.Patrycja Ochojska, Natalia Szczypiór i Daria
Ścierska z klasy III gimnazjum to uczennice , które
doceniają wartość czytania. Gratulujemy im i życzymy
dalszych sukcesów. Niechaj wiedza, którą posiądą
uskrzydla je i prowadzi do spełnienia marzeń.  

Korzystając z uprzejmości rodziny naszej uczennicy Natalii, goszczącej uczestnika projektu
kidSPEAK, realizowanego we współpracy z największą międzynarodową organizacją
studencką AIESEC oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, mieliśmy okazję
uczestniczyć   w bardzo ciekawej lekcji. Zajęcia prowadzone były wyłącznie w języku
angielskim. 21- letni Tajlandczyk, dzięki interaktywnym warsztatom, przybliżył nam różne
aspekty kultury swojego kraju. Takie spotkania są bardzo potrzebne, ponieważ budują
otwartość na obcowanie  z innymi narodowościami oraz przełamują stereotypy i  bariery
dzielące ludzkość. Na pytanie jednego z uczestników, dlaczego Kevin przyjechał do Polski,
on odpowiedział: „Człowiek pragnący odkryć nieznane oblicze ziemi, po której stąpa
każdego dnia przemierzając swe wydeptane ścieżki,  nosi w sobie chęć dzielenia się
własnym doświadczeniem.”

.

.
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Gargantuiczny grzbiet odległej samotnej góry, zalewany z coraz to większą intensywnością przez miodową
poświatę rumianego słońca, przybrał kolor jaskrawej czerwieni rozżarzonych węgli,a płynące nad nim leniwie,
puszyste obłoki harmonizowały z zamgloną linią horyzontu. Od dłuższego czasu chłonęliśmy delikatność 
i wyrazistość przemian rozpoczynających się wraz ze wschodem słońca. Dreszcz przebiegający po szorstkiej,
spękanej skórze przybrał szaloną barwę piór kanarka trzepocącego skrzydłami. Rytuał wykonywany każdego
dnia, w dokładnie tej samej kolejności, mimo tkwiącej w nim szarawej monotonności, zawierał iskierkę niosącą za
sobą płomień palących wspomnień. Dokładnie w tym dniu upływał drugi rok od kiedy stałyśmy 
się unikatową wartością, zajmując miejsce na najwyższej półce znajdującej się w gabinecie Ayli Herver,
szanowanej i wpływowej brytyjskiej arystokratki, a zarazem wrażliwej i elokwentnej archeolog. Targało nami
nieposkromione uczucie zazdrości i pragnienie doświadczenia po raz kolejny tego, co zdążyło się wyryć na
wytartej, spłowiałej podeszwie w początkowym okresie naszego bucianego życia. Nasza pierwsza eskapada,
choć pod wpływem minionego czasu rozumowana jako rodzaj buntowniczego wyskoku, rozpoczęła się 
w momencie, gdy świat wydawał nam się enigmatyczny i zdradliwy. Antracytowa pierzchliwość i malachitowa
ekstaza, mieszały się ze sobą, wprowadzając nas w chwilowe rozdarcie i nie pozwalając nam na podjęcie jednej,
właściwej decyzji. Choć tak naprawdę, od samego początku nasze istnienie było zależne od woli innych, pomimo
własnej świadomości i pragnień, nigdy nie mogłyśmy sięgnąć po to, o czym skrycie marzyłyśmy. Radosna zieleń
młodziutkich źdźbeł trawy i kakaowa czerń trwającej nocy, była pierwszym doznaniem, które sprawiło, że
wszystkie dotychczasowe postrzegania rzeczywistości i niepokój, pozwoliły 
na zupełne oddanie się porywczej chwili. Przewracałyśmy oczami, z perfekcyjną dokładnością lustrując każdą
część świata. Tworzyłyśmy nowy obraz. Właściwy obraz, który pragnęłyśmy w całości zagarnąć dla siebie, 
by móc w każdej dogodnej chwili odtworzyć go w pamięci. Biegłyśmy w mroku, na przemian zatapiając
kauczukowe podeszwy w podmokłej, przesiąkniętej żelazną wonią ziemi, zostawiając dobitne plamy na swojej
świeżej, gładko wypolerowanej skórze. Nie miało to jednak wielkiego znaczenia. Nie mogło mieć. Pragnęłyśmy
odczuwać, widzieć i rozpoznawać każdą pojedynczą rzecz. Emocje przybrały kolory jaśniejsze niż dotychczas,
gdy po zwinnym przeskoku, naszym oczom ukazał się widok, który wydawał się zbyt cudowny by mógł być
prawdziwy. Aksamitny dotyk wiatru i muśnięcie miętowo słodkawej woni sprawił, że w pełni zaczęłyśmy
odczuwać bijącą siłę od wysokich, stromych szczytów gór, spowitych mlecznobiałym śniegiem.
Potęga i naturalność, owinęła wokół nas zachwyt i przestrach. 
Nie wiedziałyśmy gdzie znajduje się nasz dom, w którą stronę powinniśmy patrzeć i jak daleko jesteśmy.
Jednego jednak byłyśmy pewne, że dzięki temu możemy odnaleźć sens życia i swoje miejsce na ziemi.
Każda kolejna, skrupulatnie planowana wyprawa, stawała się motywacją i popędem do odkrywania tego co
powszechnie nie zostało jeszcze odkryte. Wyczekiwałyśmy widniejącej w kalendarzu ustalonej daty, pełne
ekscytacji i podniecenia na myśl o rozszerzeniu swojego doświadczenia i wiedzy o jeden stopień. Będąc zwykłą
parą butów, równocześnie wnosząc ważny element w funkcjonowanie świata. Mentalnie podbudowane,
spakowane i przygotowane na każdą możliwą sytuację, w gorączkowym tempie stąpałyśmy oczekując na
przylot nie wielkiego osobistego samolotu. Sama świadomość pierwszego lotu nabierała koloru karmazynowej
ciekawości małego dziecka stawiającego pierwsze kroki, przeplataną niepewnością barwnego seledynu o
jadowitym, groźnym odcieniu.Nie była to pierwsza, ani druga wyprawa, któraś z kolei zaraz za czwartą, jednak
nigdy z potrzebą tracenia pewnego i stabilnego gruntu pod podeszwą. Choć i w tym względzie nie zawsze jest tak
jak pozornie się wydaje.Nie czekaliśmy zbyt długo, gdy na niebie pojawił się 
nie wielki obiekt, którego śmigło wykonywało równe i energiczne obroty, wydając hipnotyzujący i niezwykle
delikatny dźwięk. 

      Nasze prace
      Opowiadanie uczennicy Darii      
          Ścierskiej "Wyprawa butów". . .
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- Miło Cię widzieć – powiedziała Ayla, podnosząc i z wyćwiczoną zręcznością pakując bagaż do tylnej części
samolotu, równocześnie uśmiechając się i obnażając śnieżnobiałe zęby – Gotów do lotu?
- Jak nigdy dotąd – Odrzekł radośnie pilot wyciągając w jej stronę rękę i ściskając ją pewnie.- Stawiasz przed
sobą niezwykle trudne zadanie wybierając Yamatai, jesteś pewna swojej decyzji?
Kobieta zmarszczyła brwi i z aktorskim pełnym oburzenia grymasem, spojrzała na niego dając mu odpowiedź,
która nie pozostawiała żadnych wątpliwości.
- Lubię igrać z niebezpieczeństwem, bo wtedy czuję, że to wszystko co robię ma sens.
Wyspa Yamatai, leżąca na Oceanie Atlantydzkim, sama w sobie sprawiała wrażenie urokliwie enigmatycznego
miejsca. Czym bardziej zagłębiałyśmy się w krążącej w niej legendzie, każdej nocy śniłyśmy o śliwkowych
górach i ukrytych wewnątrz ziemi antycznych budowlach, pragnąc by dotykiem poczuć drzemiącą w nich
fundamentalną otoczkę początku istnienia świata. Burgundowy żar wieczornego słońca oblewał każdy niewielką
cząstkę, niezwykle uroczego i nie do końca pewnego krajobrazu. Z zapartym tchem oglądałyśmy obraz, który
napełniał nas konsternacją i urzeczeniem. Nigdy nie doświadczyłyśmy czegoś podobnego, mimo że odbyte
podróże stały się istotnym elementem w naszym codziennym funkcjonowaniu, pozwalając na utrzymanie
racjonalnych i stanowczych myśli. Powietrze nasycone arachidową gorzkością pobudzało działalność do tej pory
uśpionych zmysłów i z niezwykłą namiętnością muskało brzegi rozciętego 
i zdartego starannie obszytego materiału. Wszystko tutaj sprawiało wrażenie wyjętego z rzeczywistości, wielkimi
krokami przekraczając linię dopuszczalnego absurdu. Giętkość brunatnej ziemi, melodyjność uwodzącego wiatru
czy nawet żywość jaskrawych kolorów błękitnej tafli wzburzonego morza i lekkość szybujących ptaków.
Wszystko to, choć z pozoru było odzwierciedleniem najczystszego piękna, zostało skrępowane fioletowymi
nitkami anyżowego poczucia ostrożności. 
Bez uprzedzenia, gwałtownie i z niewiarygodną siłą, uderzyła w nas świadomość realności odczuwanych
bodźców, które zwinnie i przemyślanie zwodziły, nasilając podatność każdej żywej istoty. Upłynęło sporo czasu
od kiedy pierwsze gwiazdy rozsypały się na atramentowym niebie, pełniąc funkcję drogowskazu 
we wszechogarniającej ciemności, a ciężkie burzowe chmury przysłoniły księżyc. Przez jeden świetlisty 
moment miałyśmy wrażenie, że jesteśmy w stanie określić dokładnie miejsce w którym, jeszcze jakiś 
czas temu, przystanęłyśmy na przeanalizowanie dotychczasowych spostrzeżeń. A właściwie będąc w tym
wszystkim jedynie zależną, pozbawioną wpływu częścią. Ku zaskoczeniu, choć tak naprawdę nie powinno nas to
dziwić, w nocnej szacie wizerunek zgubnej łagodności uległ gwałtownej zmianie, tworząc fikcyjny wzorzec
miejsca antycznego Koloseum, zmuszającego w odległych czasach do niepohamowanej walki 
o życie.   
W nierównych odstępach czasu, z każdym zrobionym krokiem, cienie przemykające wśród pogrążonych
w mroku drzew i kwitnących krzewów jakby złośliwie, podsuwały wyrastające mocne korzenie, tak, że każda
zagojona rana, zastępowała się nową, jeszcze bardziej uciążliwą. Choć wzrok zawodził, słuch nieomylnie
wychwycił cichą melodię. Dźwięki były bardzo subtelne i ulotne jak wspomnienia. W miarę jak szłyśmy dalej
nabierały mocy i robiły się coraz to bardziej melancholijne. Nigdy nie pragnęłyśmy by czas zwolnił lub zatrzymał
się tak, by jedno uderzenie serca trwało rok, oddech całe życie, a dotyk wieczność. Jakaś siła trzymała nas 
w miejscu, przed oczami wirowało tysiące barw. Tylko kilka zbuntowanych gwiazd trzymało wartę, obserwując,
jak wkraczamy do krainy, która według wielu osób istniała tylko w baśniach. Choć cały wszechświat pogrążył się
w mroku, to miejsce rozświetlało ognistą cytrynowo brzoskwiniową barwę.
Czułyśmy chłód wilgotnego powietrza, nasączonego fiołkowym zapachem, rozpraszającego się za
pośrednictwem nurtu ogromnego wodospadu, z ogłuszającym i niszczycielskim odgłosem spadającego wprost
na krystaliczne oszlifowane kamienie. Owiewała nas woń kwiatów przybierających wszystkie odcienie purpury i
odgłos cichego grania świerszczyków. Zatraciłyśmy się pośród cudów otaczającej przyrody nie odczuwając wagi
przemijającego czasu. Nie spostrzegłyśmy kiedy pierwsze promienie przedzierały się 
przez mrok przynosząc dzień, na który pierwotnie zaplanowano powrót do domu. Pożegnania zawsze
przychodziły nam z trudem. Nie chciałyśmy wracać, rozstawać się z cząstką swojego świata. Żywa nienawiść
targała naszym sercem, wiedziałyśmy, że nie możemy nic zrobić. A jednak zawsze posiadałyśmy iskierkę
nadziei, że uda nam się ponownie tu wrócić. Tym razem na zawsze i stać się częścią jego istnienia.Byłyśmy
jednak szczęśliwe tym, że nasze wspomnienia są tak barwne i niezwykłe. Mimo, że fizycznie już nigdy nie
doświadczymy bezpośredniości samodzielnych doznań, z dumą i satysfakcją spoglądamy w przeszłość do
momentów, gdy to wszystko odsłaniało przed nami poczucie prawdziwej i szczerej wolności.
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Pomagamy w hospicjum!Międzynarodowy Dzień
Książki.

. .
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W związku z obchodzonym Międzynarodowym Dniem
Książki dla Dzieci w roku 2017 (obchodzony jest po raz
50) oraz rocznicy urodzin Hansa Christiana Andersena
(ur. 02.04.1805), zaprosiliśmy 5 kwietnia 2017 r. do
biblioteki uczniów klas II, III szkoły podstawowej
 i dzieci z oddziału przedszkolnego. Uczennice z klasy II
G. przeprowadziły wywiad z „Andersenem”, który
dotyczył życia i twórczości pisarza. Dzieci
 z zainteresowaniem słuchały baśni i brały udział 
w konkursie. Na zwycięzców czekały nagrody.  Został
rozstrzygnięty także konkurs plastyczny „Baśnie
Andersena”. Organizatorka imprezy P. Dorota Żak
wręczyła zwycięzcom nagrody.

                                              POMAGAMY
W okresie przedświątecznym (1 kwietnia 2017r), grupa wolontariuszy
pod opieką P. L.Patałąg gościła w Hospicjum ,,Cordis'' w Katowicach.
W czasie spotkania  wykazywali się swoją kreatywnością
 i pomysłowością w malowaniu jajek wielkanocnych- techniką
woskowania.
 Ogromną radość wszystkim sprawiała świadomość szczytnego celu,
na który miały zostać przekazane pieniądze ze sprzedaży.

. .

.
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