
Gimnazjalnik
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Gimnazjum im. Jana
Kochanowskiego w
Łaziskach
Łaziska 79
24-335, Łaziska
Numer 7 04/17

. .



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 7 04/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGimnazjalnik

  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Tego roku w naszym gimnazjum Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych przebiegał pod hasłem
„Radość Czytania”. Obchodziliśmy go z dużym
rozmachem angażując w niego sporą część naszej
społeczności szkolnej. Przez miesiąc uczniowie
uczestniczyli w różnorodnych konkursach.
Czternaścioro z nich zgłosiło swoje prace
plastyczne, których głównym tematem była ulubiona
postać literacka. Dużą popularnością cieszyły się
postacie z serii książek „Harry Potter” autorstwa J.K
Rowling, nie zabrakło jednak bohaterów innych
powieści, a byli to m.in. Scrooge z „Opowieści
wigilijnej”, Mały Książę, Jacob Black ze „Zmierzchu”
autorstwa Stephenie Meyer , Daenerys Targaryen z
powieści „Gra o tron”, Smaug z opowieści Tolkiena
pt. „Hobbit” oraz Katniss Ewerden z „Igrzysk
śmierci”.
Zorganizowany został również Czytelniczy Turnieju
Klasowy „W krainie Władcy Wyobraźni”,
przygotowany na podstawie książki J. R. R.
Tolkiena pt. „Hobbit’’. W konkurencji wzięły udział
dwuosobowe drużyny ze wszystkich klas
gimnazjum.
Kolejną konkurencją z jaką musieli się zmierzyć
nasi zdolni uczniowie był „Kadr z książki”. Konkurs
polegał na wykonaniu fotografii przedstawiającej
scenę z wybranej książki spośród nowości
bibliotecznych i lektur szkolnych.
Najwięcej zaangażowania, wysiłku i kreatywności
wymagało jednak przygotowanie kilkuminutowej
adaptacji filmowej fragmentu dzieła literackiego.
Nakręcone przez uczniów filmy zostały
zaprezentowane podczas uroczystej gali, która
odbyła się 26 października 2016 roku i zamykała
obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych. 
    W tym samym dniu odbył się w naszym
gimnazjum - po raz pierwszy o zasięgu powiatowym
- Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”

Do udziału w konkursie zgłosiło się osiemnaścioro
uczestników z sześciu gimnazjów :

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w
Karczmiskach,
Niepubliczne Gimnazjum w Niezdowie,
Gimnazjum im. bł. Jana Pawła w
Kluczkowicach,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilkowie
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w
Łaziskach.
Gimnazjum nr 1 w Opolu Lubelskim

Głównym celem tego wydarzenia była promocja
czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej, a także
doskonalenie umiejętności pięknego czytania,
popularyzacja książek dla młodzieży oraz
wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania
czasu wolnego. Wszyscy uczestnicy byli bardzo
dobrze przygotowani do konkursu. Jury w składzie:
Pan Wójt Gminy Łaziska - Roman Radzikowski,
Pani Karolina Suska - Dyrektor Biblioteki i Domu
Kultury w Łaziskach, Pani Marianna Banaś -
emerytowany nauczyciel języka polskiego, Pani
Jolanta Węgiel - bibliotekarz Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Opolu Lubelskim, Pani Anna Buda -
nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej
w Kamieniu , Pani Teresa Jakubczyk - członek
Rady Rodziców Gimnazjum im. Jana
Kochanowskiego w Łaziskach, Pan Adam Krzak -
Przewodniczący Rady Rodziców w Łaziskach oraz
Pan Zbigniew Jackowski - Dyrektor Gimnazjum im.
Jana Kochanowskiego w Łaziskach  oceniło
uczestników w następujących kategoriach: dobór
tekstu, tempo czytania, interpretacja, umiejętność
budowania nastroju, wrażliwość na piękno słowa
mówionego. Można było uzyskać od 1 do 6 punktów
w każdym kryterium. Po zaprezentowaniu się
wszystkich uczestników jury postanowiło przyznać
tytuł Mistrza Pięknego Czytania ex aequo:
Katarzynie Rosołowskiej i Wiktorowi Marczukowi z
Gimnazjum w Łaziskach oraz tytuł Wicemistrza
Pięknego Czytania: Karolinie Słowik z Gimnazjum w
Kluczkowicach i Aleksandrze Olszowej z
Gimnazjum w Karczmiskach.



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 7 04/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Gimnazjalnik

Skład jury Powiatowego konkursu "Mistrz Pieknego Czytania"

Prezentacja Katarzyny Rosołowskiej podczas Powiatowego Konkursu "Mistrz Pięknego Czytania"

redakcja

redakcja
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    Lubelski Festiwal Nauki Dzień Edukacji Narodowej

Pierwszoklasiści pod opieką Pani Ewy Dobrosz i Pana
Michała Gąski w poniedziałek 19.09.2016r. wzięli
udział w Lubelskim Festiwalu Nauki w Lublinie.
Podczas wycieczki odwiedzili Ogród Botaniczny i
wzięli udział w warsztatach „Mikrobom człowieka, czyli
jakie mikroorganizmy zasiedlają nasz organizm” oraz
„Na ratunek! Pierwsza pomoc w nagłych zdarzeniach”.
Wyjazd był udany, bardzo interesujący i dał
uczestnikom szansę na zdobycie nowych
doświadczeń.
                           

         14 października 2016 r. w naszym Gimnazjum
odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Na tę uroczystość do naszej szkoły
przybyło wielu gości - między innymi Wójt Gminy
Łaziska Pan Roman Radzikowski, Dyrektor Domu
Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach Pani Karolina
Suska, Przewodnicząca Koła „Łaziszczanki” Pani
Anna Drąg, Pani Dyrektor Anna Mosińska, Pani
Marianna Banaś oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
Przedstawienie poprzedziło oficjalne ślubowanie
uczniów pierwszych klas i przemówienia Pana Wójta
oraz Pana Dyrektora Zbigniewa Jackowskiego, a także
wręczenie nagród zasłużonym nauczycielom.
Ceremonia rozpoczęła się o 8.00 i poprowadziła ją
klasa 2b oraz chór szkolny. Artystyczne
przedsięwzięcie nadzorowały Panie: Katarzyna
Paduch, Dorota Pernak i Małgorzata Ciupak.
Społeczność uczniowska w ten sposób mogła wyrazić
swoją wdzięczność za trud włożony w naszą edukację
i kształtowanie naszych charakterów. Po
zakończonym apelu życzenia nauczycielom złożył
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, a Rada
Rodziców przekazała słowa wdzięczności Panu
Dyrektorowi, nauczycielom i pracownikom szkoły.
                              

.

.

Dzień Edukacji Narodowej.

Wizyta w Ogrodzie Botanicznym

Lubelski Festiwal Nauki

.
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Akademia z okazji Odzyskania
Niepodległości

"Chrystus dziś się narodził"

10 listopada 2016 roku obchodzone było Święto
Odzyskania Niepodległości. Klasa Ib pod kierunkiem
Pani Małgorzaty Korgul przygotowała akademię
upamiętniającą to historyczne wydarzenie.
Uroczystość uświetniło przybycie zaproszonych gości.
Akademia rozpoczęła się przemówieniem Pana
Dyrektora Zbigniewa Jackowskiego. Następnie na
scenie pojawili się recytatorzy oraz chór szkolny, który
przygotowała Pani Małgorzata Ciupak. Występujący 
dokładalii wszelkich starań, aby uroczystość była jak
najbardziej wyjątkowa.

       W dniu 22 grudnia 2016r. w naszej szkole odbyła
się uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia. Był to dzień wyjątkowy. Rozpoczął się
spotkaniem wigilijnym uczniów i nauczycieli. Mieliśmy
okazję podzielić się opłatkiem i skosztować
tradycyjnych potraw wigilijnych. Następnie klasa IIA
pod okiem Pań: Barbary Jezierskiej, Krystyny Naczas
i Doroty Pernak zorganizowała uroczyste
przedstawienie, na które zaproszeni zostali
przedstawiciele władz naszej gminy, rodzice,
nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie.
Zebrani, oprócz obejrzenia jasełek
bożonarodzeniowych, mogli usłyszeć piękne kolędy w
wykonaniu chóru szkolnego oraz koła
instrumentalnego prowadzonego przez Panie:
Małgorzatę Ciupak i Ewę Dobrosz. Wszystkim
uczestnikom akademii udzieliła się atmosfera
zbliżających się Świąt.

.

.
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"Pomóż dzieciom przetrwać
zimę"

Turniej Sportowy

,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę'' to akcja
charytatywna, która ma na celu pomoc dzieciom z
rodzin niepełnych, rozbitych, będących w trudnej
sytuacji materialnej, niepełnosprawnym, podopiecznym
domów dziecka, schronisk, sierocińców, a także
placówek szkolno-wychowawczych i opiekuńczych.
Nie zbieramy pieniędzy, tylko dary rzeczowe, takie jak
słodycze, długoterminową żywność, ciepłe ubrania -
czapki, szaliki, rękawiczki, nowe buty i artykuły
papiernicze.
Nasza szkoła od lat wspiera aktywnie wspiera akcję.
W tym roku również postanowiliśmy się w nią włączyć.
Zbiórka darów, którą koordynowało Szkolne Koło
Caritas, została połączona z dyskoteką andrzejkową.
Każdy, kto brał udział w imprezie, przyniósł ze sobą
drobny podarek. W taki sposób udało się zebrać
mnóstwo rzeczy, które przeznaczone zostały na
pomoc fundacji.
Biorąc udział w akcjach tego typu, dajemy dowód, że
mamy serce nie tylko dla swoich bliskich, ale również
dla potrzebujących. Ludzie, którym okazujemy swoją
dobroć, będą o nas pamiętać i wspominać nas z
życzliwością . Akcje charytatywne są organizowane
specjalnie dla tych, którzy naprawdę czekają na Twoją
pomocną dłoń. Nawet niewielki gest dużo dla nich
znaczy. Daje im nadzieję i wiarę w to, że jeszcze są na
tym świecie dobrzy ludzie z pełnym współczucia
sercem.

22 lutego 2017 roku odbył się w naszym Gimnazjum
Mikołajkowy Turniej Sportowy. Naszymi gośćmi byli
uczniowie klas szóstych ze szkół podstawowych z
Kamienia, Zakrzowa, Braciejowic, Kępy Piotrawińskiej i
Zagłoby. Szóstoklasiści zmierzyli się ze sobą w
konkurencjach sportowych z użyciem różnych
akcesoriów, m.in. kubeczków, balonów, piłeczek itp.
Rywalizowały ze sobą też klasy pierwsze naszego
Gimnazjum, a w tej potyczce zwyciężyła klasa Ib. W
przerwach między zawodami śpiewały Katarzyna
Rosołowska z klasy 1b, Justyna Śpiewak z klasy 2b
oraz Karolina Ośka z klasy 3a. Rywalizacja wzbudziła
wiele emocji, jednakże zawody przebiegały w duchu
„fair play”. Następnie uczestnicy turnieju rozkoszowali
się pysznymi wypiekami. Ten dzień upłynął w miłej
atmosferze i na długo pozostanie w pamięci uczniów.

.

.

.
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   Jak każdego poprzedniego roku w naszym
gimnazjum obchodzono Międzynarodowy Dzień
Kobiet. Jednak tegorocznego ósmego marca, odbyło
się to w bardziej szczególny sposób. W podziękowaniu
za obecność i sprawianie wrażenia, że wszystko
wydaje się łatwiejsze , dla pań z naszej szkoły,
niezależnie od ich wieku, chłopcy z Samorządu
Szkolnego przygotowali miłą niespodziankę. Na drugiej
godzinie lekcyjnej tego wyjątkowego dnia, trzech
trzecioklasistów – Rafał Kołodziejczyk, Jakub
Podsiadły oraz Kamil Czapla – wręczyło wszystkim
przedstawicielom płci pięknej, kwiaty. Był to bardzo
wyjątkowy i ujmujący gest. Każda osoba, która różę
otrzymała z pewnością poczuła się doceniona i
niezwykła. I właśnie za te uczucia oraz piękny zapach
królowych wszystkich kwiatów, w imieniu całej
kobiecej społeczności szkolnej, dziękuję. 
                                           

   
W tym roku Szkolne Koło Caritas przeprowadziło kilka
zbiórek charytatywnych. Pieniądze, które zdobyliśmy
ze sprzedaży słodyczy, przekazaliśmy na akcję
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę” oraz na
zaopatrzenie naszego koła w potrzebne materiały. Z
racji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
postanowiliśmy wykonać kilka palm, które będą
zdobiły kaplicę w Łaziskach podczas uroczystości
związanych ze Zmartwychwstaniem Jezusa
Chrystusa. W tych ważnych dniach pamiętaliśmy
również o osobach starszych i samotnych.
Postanowiliśmy przygotować dla nich drobne upominki
w postaci własnoręcznie wykonanych pisanek.
                          

.

.

       Dzień Kobiet

Działalność Szkolnego Koła              
"Caritas"

.

.
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Świąteczne kiermasze

W każdy piątek w naszej szkole po lekcjach spotykają
się członkinie Szkolnego Koła Caritas na zajęciach
plastycznych pod opieką pani Barbary Jezierskiej. W
ubiegłym semestrze przygotowały kiermasz
bożonarodzeniowy. Przygotowane zostały m.in.:
pierniki, bombki, choinki i stroiki świąteczne, które
zostały sprzedane w kościele parafialnym w Zagłobie.
Następnie został zorganizowany kiermasz
walentynkowy. Tym razem odbył się on w naszym
Gimnazjum. Były to głównie słodkości: piernikowe
serca, babeczki oraz kartki walentynkowe. Ostatnio za
cel postawiły sobie przygotowanie kiermaszu z okazji
Świąt Wielkanocnych. Sprzedaż ozdób odbędzie się w
kościele w Piotrawinie. Dziewczęta przygotowały
stroiki, pisanki i wiele innych pięknych ozdób. Każdy z
członków tych zajęć stara się, aby rękodzieło, jakie
wykonuje, było starannie wykonane i jak
najpiękniejsze, po to, aby ktoś, kto je kupi, mógł to
zrobić z przyjemnością i satysfakcją. Pieniądze
uzyskane z kiermaszu przeznaczone są na cel
charytatywny.

.

.

.
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Klub Miłośników
Książki

Czemu jest równe to pierwsze uczucie, kiedy
trzymasz tę książkę?
Zamyśleniu?
Błąd!
Zaintrygowaniu?
Nie, to nie brzmi dobrze.
Radości?
Poniekąd, ale nie…
Szczęściu?
Cierpło, ciepło, ale to nadal nie to.
A więc czemu?

To uczucie nie ma ogólnej definicji, bo dla każdej osoby
jest ono inne. Pozytywne, negatywne, miłe, niemiłe,
warte przeżycia jeszcze raz albo i nie. I to w tym celu
powstał Klub Miłośników Książki. By każdy mógł to
uczucie w sobie odnaleźć, mógł je zdefiniować i po
prostu umieć powiedzieć o nim coś więcej niż: „Nie
wiem. Jak się dowiem, to ci (może) powiem”. Choć tak
naprawdę wszyscy wiemy, że po takiej odpowiedzi
szanse na poznanie tego uczucia przez daną osobę,
są mniejsze niż szanse na piątkę z matematyki. 

Klub Miłośników Książki (KMK – w skrócie) działa w
naszej szkole od kilku lat. Dwóch? Pięciu? Nieważne –
ważne jest tylko to, że istnieje i jest otwarty dla
każdego ucznia. Nie ma „zasad rekrutacji” czy
regulaminu. To nie jest klub tego rodzaju. KMK można
by określić takimi słowami jak „przyjemny”, „miły”,
„wyjątkowy” i „z pewnością nie nudny”, chociaż może i
istnieją osoby, które z żadnym z wymienionych
określeń się nie zgodzą. Ale trudno, przecież nie
wszystkich można zadowolić. Jednak znaczna
większość uważa, że KMK zdecydowanie zasługuje,
by uznać te słowa za odpowiednie dla jego opisu. To
taka sceniczna strona Klubu Miłośników Książki.

Jak to wygląda „od kuchni”?
W każdy (no, prawie każdy!) czwartek, na długiej
przerwie odbywa się spotkanie. Nie jest ono długie -
zajmuje od dziesięciu do dwudziestu minut. W trakcie
jego trwania uczniowie mogą opowiedzieć o książce,
jaką w ostatnim czasie przeczytali, podzielić się
wrażeniami i refleksjami. Proste? Oczywiście, że tak.
Jest to także świetny sposób na polecenie jakiejś
książki, na zwiększenie zainteresowania nią. Coś w
stylu pozytywnej reklamy. Chyba, że dane dzieło do
dobrych nie należy i nie da się powiedzieć o nim
dobrego słowa….
Aktualnie do KMK należy uczniów z wszystkich
sześciu klas. Każdy z członków za sobą ma
przynajmniej jedną książkę, o której opowiadał i
przynajmniej pięć, o których słyszał. Statystki nie
brzmią więc źle (ale mogłyby brzmieć jeszcze lepiej).
Podsumowując, Klub Miłośników Książki to:

1. świetne miejsce, jeśli chcesz zintegrować się z
innymi miłośnikami książek,

2. możliwość spędzenia kilku chwil w miłej
atmosferze,

Warto jest więc przyjść na spotkanie. W razie
jakichkolwiek pytań dotyczących KMK zalecam, aby
zgłosić się do Pani Ewy Dobrosz.
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Parę słów o bibliotece...

Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach od
zawsze słynęło z dobrych statystyk, jeśli chodzi o
czytelnictwo. Szkolna biblioteka oferuje bowiem wiele
wspaniałych rozwiązań dla miłośników książek
fantasy, romansów i tym podobnych. Zgodnie z
pierwotnym zamierzeniem i ideą, przyciąga tym wielu
uczniów, którzy chcą okazać swe zainteresowanie
książkami. Wśród tych wyróżnia się grupa tzw. aktywu
bibliotecznego, czyli osób, które w wolnych chwilach
przychodzą do szkolnej biblioteki nie tylko, by
wypożyczyć lub oddać papierowego przyjaciela, ale
także po to, by pomóc w jakiś sposób pani Dobrosz –
naszej szkolnej bibliotekarce. Zadaniami tego aktywu
są na przykład: porządkowanie książek i układanie ich
na półkach, uzupełnianie kart czytelniczych, robienie
gazetek, które mają zawisnąć na korytarzu górnym
naprzeciw drzwi do biblioteki. Do tej grupy należy wiele
osób z szkolnego „Klubu Miłośników Książek” (o nim
też coś w gazetce znajdziecie). Na pytanie o powód,
dla którego zdecydowały się dołączyć do aktywu,
odpowiedziały:
„Więc… Przychodzę do biblioteki i pomagam pani
Dobrosz w czasie wolnym, ponieważ w ten sposób
mogę przydać się do czegoś i zaangażować w życie
naszej szkoły. Jest tu miło i teraz naprawdę nie widzę
powodu, dla którego miałabym przestać to robić.”
- Kasia
„Robię to, bo naprawdę chcę pomagać i lubię uczucie,
że jestem potrzebna, a właśnie tego doświadczam
będąc członkinią aktywu bibliotecznego.”
- Ania
„Jest tu bardzo miło, mogę spotkać osoby o
podobnych zainteresowaniach do tych moich, a w
międzyczasie mogę pomóc przy codziennych pracach
bibliotecznych. To jest naprawdę fajne.”
- Julia
Jak widać, warto jest dołączyć do aktywu
bibliotecznego. Jest to ciekawa perspektywa, która
rozwija i jest dowodem na to, że nasze pokolenie nie
żyje wyłącznie cyfrowo.

.

.
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Sukcesy, sukcesy, sukcesy!

      Piotr Niewielski, uczeń  klasy IIIa zajął  drugie
miejsce w konkurencjach: walka chłopców do 62 kg.
oraz   techniki specjalne kadetów do 170 cm oraz
trzecie miejsce  w układach formalnych I Dan
podczas zawodów o PUCHAR POMORZA
TAEKWON-DO ITF, które odbyły się 8 kwietnia
2017 roku w Kołobrzegu. Do  zawodów
przystąpiło  ok. 150 zawodników zrzeszonych w
15 klubach naszej organizacji. Piotrkowi
serdecznie gratulujemyi życzymy dalszych
sukcesów.

         Dnia 21 lutego 2017 roku w Kocudzy odbyły
się MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH.
O tytuł mistrza województwa lubelskiego walczyło
osiem drużyn dziewcząt oraz osiem drużyn
chłopców. Nasz powiat reprezentowały dziewczęta
z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w
Łaziskach. Był to team w składzie: Gabriela
Jakoniuk, Michalina Górska i Aleksandra Osuch.
Dziewczęta rywalizowały pod opieką Pani Agnieszki
Dudy. Poziom zawodów był bardzo wysoki, ale
nasze dziewczyny nie pozostawiły złudzeń
rywalkom i udowodniły, że są najlepsze.
Dziewczynom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów sportowych.

.

      Małgorzata Naczas, uczennica  klasy IIIa
została wyróżniona podczas XI Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego -dla gimnazjalistów 
"Przebudzeni do życia" - eliminacje powiatowe,
który odbył się 12 kwietnia 2017 roku. Celem
konkursu było prezentowanie najcenniejszych dzieł
literatury polskiej i powszechnej ze szczególnym
uwzględnieniem utworów pozwalających młodzieży
na wyartykułowanie jej stosunków do siebie  i 
świata. Oprócz Małgosi w konkursie wzięła
Andżelika Sochaj, również z klasy III"a". 
Dziewczęta zostały przygotowane przez Panią
Eleonorę Świech.

.
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Samorząd Uczniowski
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