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Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kłobucku
ul. Bohaterów Bitwy pod
Mokrą 4
42-100, Kłobuck
Numer 31 05/17

Podsumowaliśmy konkursy
W tym numerze piszemy o Waszych
sukcesach i osiągnięciach. Mamy się
czym pochwalić :).

fot. A.Lis

.

Witamy w kolejnym numerze
Gimbusa!

Już za kilka dni na korytarzach szkolnych
po raz ostatni zabrzmi dzwonek.
Większość z nas z utęsknieniem
wyczekuje tego momentu i odlicza dni do
wakacji. Zanim jednak zaczniemy
rozkoszować się zasłużoną przerwą,
wróćmy do wydarzeń z ostatniego czasu.
W tym numerze p. Kinga Sowińska
porozmawiała z nami na temat swojej
pracy, pasji i zainteresowań. Nie możecie
tego przegapić! Specjalnie dla Was o
swojej podróży do Dubaju opowiedział nam
też Kacper Warzyszyński, a Kornel
Ordowski podzielił się wrażeniami z udziału
w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
Poezji Jana Pawła II. 
W numerze wiele ciekawych artykułów,
sprawozdań i fotografii. Życzymy udanych
wakacji!                Redakcja

Dzień Patrona jak zwykle obchodziliśmy z należytym
szacunkiem. Ojciec Święty jest dla wszystkich nieustającym
autorytetem. Wielki człowiek, wielki Polak, przyjaciel i podpora
młodzieży ciągle żyje w sercach ludzi na całym świecie. O tym
też przekonali zebranych uczniowie klasy 2a i 2b oraz nauczyciele
przygotowujący jubileuszową akademię (pp. Beata Kin, Ewa
Żogała, Anna Jakubczak, Bożena Zając). 

Every day I feel exhausted, but thrilled. And
every day I can say: „fajny dzień dzisiaj

miałam… o to mi chodziło” 
   Wywiad z p. Kingą Sowińską

Dzień Dziecka w gimnazjum? 
Jasna sprawa! W tym dniu bawiliśmy się
wyśmienicie - kolorowe stroje, tańce 
i zabawa, a oprócz tego pyszne smakołyki
i wyborne gofry. Czego chcieć więcej?
Samorząd Uczniowski dba o nas jak nikt
inny. Przeczytajcie, czym jeszcze nas
ostatnio zaskoczył.

.

.
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Samorząd Uczniowski na medal
Samorząd Uczniowski działający w naszej szkole co rusz proponuje nam
wiele różnorodnych akcji i ciekawych działań. W marcu br. mogliśmy
uczestniczyć w wieczorze filmowym, podczas którego oglądaliśmy dwa
wyjątkowe filmy. Nie zabrakło przy tym tostów i gorącej czekolady. Kilka
tygodni później wybraliśmy najpiękniejszą wiosnę, przystąpiliśmy do
konkursu na najsmaczniejszą muffinkę, a także wsparliśmy akcję
charytatywną, mającą na celu wsparcie naszej kameruńskiej
podopiecznej. Brawa dla Samorządu!

.

10 maja członkowie Szkolnego
Koła Wolontariatu uczestniczyli w
podsumowaniu akcji „Pola Nadziei”,
które odbyło się w Miejskim
Ośrodku Kultury w Kłobucku. Dla
naszych uczniów nie było to zwykłe
spotkanie, bowiem zaowocowało
ono w wiele wyróżnień - w
konkursie plastycznym pod hasłem
„Z nadzieją w tle…” nasza młodzież
wywalczyła wszystkie możliwe do
zdobycia miejsca, a także aktywnie
włączyła się w przygotowania
balonów oraz poczęstunku. W ten
sposób zakończyła się tegoroczna
edycja „Pól Nadziei”, która
rozpoczęła się przed naszym
gimnazjum sadzeniem żonkili.

Równie wesołe nastroje
towarzyszyły nam 1 czerwca. Jak
co roku w Dzień Dziecka
Samorząd Uczniowski
zaproponował włączenie się do
wspólnej zabawy. Na dwóch
godzinach lekcyjnych
prezentowaliśmy wylosowane
przez nas państwa. Jedni
przygotowali oryginalne stroje,
drudzy charakterystyczne miejsca,
jeszcze inni próbowali przekupić
publiczność smakołykami. 
Na zakończenie wszyscy
zatańczyliśmy "Kaczuszki" i w
świetnych humorach wróciliśmy na
lekcje. Aby dobry nastrój utrzymał
się jak najdłużej, Samorząd
Uczniowski po raz ostatni w tym
roku uszczęśliwił nas też pysznymi
goframi.

Co nowego w Samorządzie Uczniowskim?
Kochani, miło nam poinformować, że w kolejnym roku szkolnym funkcję przewodniczącego szkoły będzie pełnił
nasz kolega, Kornel Ordowski, zaś jego zastępcą będzie Julia Makles. Wymieniona para otrzymała od Was
największa liczbę głosów i tym samym wygrała wybory. 

.

.
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VIII Gminny Konkurs Ornitologiczny

Pod koniec kwietnia do świetlicy szkolnej zawitali
najmłodsi miłośnicy ornitologii. 18 dzieci z przedszkoli
z całej gminy zmierzyło się z różnymi zadaniami
znajomości ptaków. Uczestnicy musieli m.in.
rozpoznać ptasie głosy, gniazda, jaja, gatunki itp. Mali
ornitolodzy ku zaskoczeniu wszystkich wykazali się
rozległą wiedzą, dlatego wybór zwycięzcy nie należał
do najłatwiejszych. Po dłuższej naradzie komisja
wyłoniła najlepszych: I miejsce ex aequo: Stefańska
Michalina i Polak Emilia 
II miejsce: Kurek Zuzanna 
III miejsce: Borys Uzny i Rychter Krystian 
Wyróżnienia: Hermyt Brajan, Milena Kędziora i
Latuszek Krzysztof

.

UPOLOWALIŚMY NAGRODY
11 maja br. hala sportowa naszego gimnazjum zmieniła się nie do
poznania. Wszystko za sprawą finału XIV Regionalnego Turnieju
Przyrodniczo-Łowieckiego, którego organizacji podjęła się w naszej szkole
p. Izabela Śledziona. Konkurs przebiegał w kilku kategoriach i prawie w
każdej z nich doceniono naszych uczniów. 
I miejsce w kategorii wiedzy przyrodniczo-łowieckiej odniosła drużyna w
składzie: Julia Makles, Mikołaj Miland i Jan Słomczyński
I miejsce w kategorii fotografii przyrodniczej uzyskała Katarzyna Lis
II miejsce w strzelectwie zajął Patryk Paludkiewicz, III miejsce w
konkursie budek lęgowych zajęła Oliwia Francik. Wyróżnienie w konkursie
fotografii uzyskała Katarzyna Dudek. Laureaci I miejsca otrzymali rowery,
II miejsca – aparat cyfrowy, III – lornetkę. 

.

Z ekologią za pan brat
19 maja 2017r. w naszym gimnazjum odbyła się XVII edycja Powiatowego
Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Rośliny objęte ochroną prawną w
powiecie kłobuckim”. Konkurs miał uświadomić młodym ludziom, że
celem ochrony roślin jest przede wszystkim zachowanie różnorodności
biologicznej i stabilności ekosystemów. Wydawać by się mogło, że
bogactwo roślin jest przeogromne, jednak z każdym rokiem, w wyniku
działalności człowieka, zasób gatunków roślin kurczy się coraz bardziej, a
wiele gatunków wyginęło już bezpowrotnie. O tym też przekonywali
zebranych uczestnicy zmagań. W finale konkursu przedstawiono wyniki i
ogłoszono laureatów.
Szczegóły na stronie naszego gimnazjum. 

KOLEJNE KONKURSY, ZWYCIĘSTWA I NAGRODY
Konkursy z dziedziny biologii od lat przyciągają do naszej szkoły wielu chętnych. W tym roku odbyły się m.in.
coroczne konkursy ornitologiczne dla wszystkich grup wiekowych czy zmagania z dziedziny ekologii.
Przypominamy o kilku konkursach, które odbyły się ostatnio w gimnazjum.

.

.

fot.Anna Jakubczak
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Wyjątkowe spotkania z gośćmi, uroczyste akademie i konkursy to
niemal tradycja naszego gimnazjum. 

.

.

.

Powiatowy Konkurs dla
osób niepełnosprawnych

„Świat i ja – moje dobre i złe dni” –
pod takim hasłem zorganizowano w
naszej szkole I Powiatowy Konkurs
Plastyczno-Literacki, adresowany
do osób niepełnosprawnych. 7
kwietnia br. w naszej szkole odbyło
się oficjalne podsumowanie
konkursu, podczas którego
osobiste gratulacje złożyli
uczestnikom i ich opiekunom
fundatorzy nagród.Jak podkreślali
organizatorzy, wybór zwycięskich
prac okazał się trudniejszy, niż
można się było tego spodziewać.

Majowe święta
Na początku maja obchodziliśmy trzy ważne święta:
Międzynarodowe Święto Pracy, Święto Flagi
Narodowej oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji
w naszej szkole młodzież z klasy 1c pod opieką
wychowawcy – p. Aleksandra Lisa przygotowała apel
przypominający genezę i historię wydarzeń. Ze
względu na podniosły charakter obchodzonych świąt,
uroczystość odbyła się zgodnie ze szkolnym
ceremoniałem, z udziałem pocztu sztandarowego i w
obecności dyrekcji szkoły.

Poetyckie spotkanie
Ostatnio uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli
w spotkaniu poetyckim dotyczącym twórczości 
p. Haliny Pałki, p. Wiesławy Owczarek i p. Jadwigi
Tomskiej – współczesnych poetek należących do
Klubu Literackiego „Fraszka” przy Uniwersytecie
Trzeciego Wieku w Częstochowie. Wszystkie trzy
panie, zaproszone do naszej szkoły przez 
p. Ksymenę Żurawską, podzieliły się z młodzieżą
swoimi utworami oraz refleksjami na temat poezji.
Wieczory poetyckie z udziałem gości to już niemal
tradycja naszego gimnazjum. Z wielką niecierpliwością
oczekujemy kolejnych odwiedzin.

.

.

.
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Kangur 2017

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
KANGUR, mającym na celu wyłonienie
najzdolniejszych matematycznie uczniów.
Umiejętność główkowania i logicznego myślenia
sprawdziła się również u uczniów naszej szkoły. Troje
gimnazjalistów zdobyło wyróżnienia, co można uznać
za duży sukces.
Kategoria: KADET klasa I – Karol Bednarski 
Tomasz Profic 
Kategoria: KADET klasa II – Natalia Berdychowska 
Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy, a
wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za
udział i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

.

Brawa dla Oli
28 marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa
odbył się uroczysty finał VIII edycji Powiatowego
Konkursu Kaligraficznego I Ty możesz zostać
Mistrzem pióra organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 24 i Szkołę Podstawową nr 38 w
Częstochowie.Uczniowie biorący udział w konkursie
mieli za zadanie napisać wskazany tekst odręcznie
piórem lub piórkiem na gładkim papierze formatu A4 i
ozdobić go wybranymi iluminacjami (inicjałami,
bordiurami, miniaturami itd.). Nasza uczennica
Aleksandra Mostowska z klasy I C zajęła III miejsce,
odnosząc tym samym wspaniały sukces. Gratulujemy
zarówno Oli tak wspaniałego osiągnięcia i
mistrzowskiego tytułu, jak i pani Beacie Kin, która była
jej opiekunem.

.

   Kasia i Dominik pokonali wszystkich

Po raz kolejny nasi uczniowie okazali się najlepsi. Tym
razem Kasia Lis i Dominik Szczypiór udowodnili, że
nawet najtrudniejsze konkursy to dla nich pestka. XII
Powiatowy Konkurs Międzyprzedmiotowy Bloku
Matematyczno-Przyrodniczego zorganizowany w
Gimnazjum im. Stanisława Staszica przy Zespole
Szkół w Pankach obejmował wiedzę z zakresu
matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii i wymagał
solidnego przygotowania. Takie niewątpliwie posiadała
para z naszego gimnazjum, która pokonała wszystkich
przeciwników i wywalczyła zaszczytne pierwsze
miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

.

.
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Trzeciego kwietnia br. w godzinach
8.00-15.00 mieliśmy przyjemność
przeprowadzić w naszym
gimnazjum w ramach innowacji
pedagogicznej „Mania czytania”
maraton czytania wybranej przez
członków kółka czytelniczego
powieści Henryka Sienkiewicza- „
Qvo vadis”. Do pięknej interpretacji
tego arcydzieła literatury przystąpiło
prawie 70. uczestników. 
Swoją obecnością zaszczycili nas
zaproszeni goście -p. Sylwia
Piątkowska- Kierownik Wydziału
Edukacji, Kadr i Spraw
Administracyjnych, dyrekcja
gimnazjum- p. Paweł Kotkowski i p.
Sylwia Galle, Przewodnicząca
Rady Rodziców- p. Jolanta Czyż,
nauczyciele, rodzice, osoby
niepełnosprawne i uczniowie
poszczególnych klas. Piękne i
zapewne emocjonalne czytanie
fragmentów na pewno na długo
zapadnie w naszej pamięci. 
Ponieważ maraton ten miał
charakter konkursowy, powołana
komisja oceniała uczestników wg
określonych kryteriów.
Ponadto 23 kwietnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich. Dlatego też na terenie
naszej placówki w ramach
innowacji pedagogicznej „Mania
czytania” podjęto działania mające
na celu uczczenie tego
międzynarodowego święta.
Członkowie kółka czytelniczego
wraz z opiekunami stworzyli
gazetkę tematyczną i prezentację
popularyzującą to wydarzenie.

Mania czytania

Po raz drugi w naszej szkole
zorganizowano maraton czytania.
Kto tym razem przyłączył się do
wspólnej inicjatywy?

.
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Zwiedzałam Pieniny i polskie Tatry podczas obozów
wędrownych. Rozwijałam swoje zainteresowania
muzyczne z kręgiem koleżanek i kolegów zbliżonym
do muzyków takich formacji jak: Sztywny Pal Azji,
Dżem, Banda i Wanda. Kto ich dzisiaj pamięta?
Projektowałam i sama wykonywałam bluzki, sukienki i
swetry, poduchy, narzuty – technika dowolna, materiał
ogólnie dostępny [brzmi jak konkurs plastyczny, pani
Aniu...]. Mhm, naprawdę tak było. Kreatywność w
szkole i w domu to moja specjalność.

Jaki przedmiot był Pani ulubionym?
W liceum byłam „wszechstronna” [z wyjątkiem
matematyki]: klasa biologiczno-chemiczna, zatem
dużo „pamięciówki”, ukochane zielniki i hodowla fasoli
na zaliczenie. Szacunek miałam dla nauczyciela
historii, który obrazowo i bezpardonowo opowiadał o II
wojnie światowej i Katyniu [ryzykował – mógł utracić
pracę ?!]. Kochałam lekcje języka polskiego –
dystyngowana i niezwykle wymagająca polonistka
siała postrach w klasie i na korytarzu. W rozmowie z
nią o danej lekturze należało znać postać pisarza, jego
biografię, koneksje rodzinne, wszystkie utwory i
przemyślenia. Słownik poprawnej polszczyzny,
synonimy i antonimy to wierzchołek góry lodowej.
Przepięknie czytała wiersze po francusku.
Naturellement dzięki niej wiem jak, często mam idee
fixe na jakimś punkcie!

Czy oprócz języka angielskiego uczyła się pani
innego?
Język jest narzędziem poznawania świata, najprościej
robić to w języku angielskim. Tradycje rodzinne
skłaniały do nauki języka niemieckiego [chciałam
wiedzieć, o czym mówią dorośli przy stole].
Ciekawostką okazała się nauka łaciny w liceum, świat
europejskiego dziedzictwa kulturowego i antyku. To
coś z wyższej półki w księgarni. Zaczynając rok
szkolny, często mam wrażenie, że część z nas to
klasyczna tabula rasa, która stopniowo zdobywa
wiedzę po wakacjach. Kilka dobrych lat spędziłam nad
tekstami pisanymi cyrylicą, maturę zdawałam z języka
… rosyjskiego. Do dzisiaj mogę czytać, oglądać filmy i
słuchać piosenek Bułata Okudżawy w oryginale. 
Jakoś sobie radzę.

Kreatywność w szkole i w domu to moja specjalność.

Na co dzień p. Kingę Sowińską znamy jako nauczycielkę języka angielskiego. Spokojna, zrównoważona, zawsze
uśmiechnięta. Czym zajmuje się w wolnych chwilach? Zapraszamy do lektury.

Czy zawsze marzyła Pani o zawodzie nauczyciela?
Muszę przyznać, że nie marzyłam o tak
odpowiedzialnym zawodzie. Uważam, że praca ta
polega na  wykonywaniu jej z poszanowaniem
godności innych i poczuciem godności własnej. Tyle
zajęć, spotkań, rozmów, nauki, projektów, dyżurów,
zebrań…uff. Every day I feel exhausted, but thrilled.
And every day I can say: „fajny dzień dzisiaj miałam…
o to mi chodziło” :)
Jak wspomina Pani czasy szkolne?
Beztrosko. Nauka i oceny nie były najważniejsze. 
Z wdziękiem zdobywałam sprawności w drużynie
zuchowej i harcerskiej podczas zbiórek i biwaków. 

.

.

.
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Czym zajmuje się Pani w wolnych chwilach?
Czytam – kilka książek jednocześnie… Zajmuję się
dziedziną zwaną genealogią powiązaną z historią,
obecnie pracuję nad historią mojej rodziny. Oglądam
filmy z epoki art deco [seria o niedoścignionym
detektywie Poirot jest super], lubię filmy kostiumowe,
historyczne. Polecam w oryginale seriale komediowe:
„Co ludzie powiedzą?” czy też „Allo, allo”. Bawię się
techniką decoupage. Szyję, wyszywam, szydełkuję i
robię na drutach. Projektuję i wciąż poprawiam projekt
poddasza – to będzie moja pracownia z mnóstwem 
szufladek :). Ostatnio zasiałam rzodkiewkę w
specjalnej drewnianej skrzynce i wymalowałam
pergolę dla róży pnącej. Czy ja mam wolne chwile??
Słyszałyśmy, że kocha Pani podróże. Jakie miejsca
udało się Pani do tej pory zobaczyć i gdzie
chciałaby Pani jeszcze pojechać?
Tak, podróże kształcą. Mam z moją najbliższą rodziną
zwyczaj jechać nad polskie morze kilka dni. W ten
sposób po drodze zwiedziliśmy m. in. Suwalszczyznę i
Mazury, Bieszczady i Sudety. 

Poza granicami Polski byliśmy w Londynie. Kilka razy
zwiedziliśmy Kopenhagę, zabawiliśmy dzień w
Legolandzie i Roskilde, było faktycznie hyggelig.
Zwiedziłam Wilno i Lwów. Obejmowałam Julię w
Weronie, jadłam pizzę w San Marino, zrobiłam zdjęcie
gondolierowi i zmoczyłam czerwoną sukienkę przy
kanale w Wenecji. Obiema rękami podtrzymywałam
krzywą wieżę w Pizie, widziałam konie w zaprzęgu z
koronkowymi nausznikami w zamku Carcassonne.
Rozwiało mi włosy na szczycie wieży Eiffla i
przeglądałam się w lustrach zamku w Wersalu.
Spacerowałam po moście Karola w Pradze.
Zachwyciłam się barwnymi witrażami w Kolonii.
Zjadłam tort Sachera i oglądałam wystawę o
cesarzowej Sissi w Wiedniu. Mam zamiar zwiedzić
Słowację i Węgry, także okolice Frankfurtu i może
kiedyś Bukowinę południową. 
Czy częsta obecność Pani w bibliotece szkolnej
jest przypadkowa?
W uczelni krakowskiej zdobyłam rozległą wiedzę z
zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. 

Mogłam swoje zainteresowania historią kultury i
książki połączyć z nowoczesnymi technikami,
Internetem. Umiejętne korzystanie z różnych źródeł
przydatne jest podczas realizacji konkursów
historycznych, z zakresu edukacji europejskiej.
Wspólnie z kol. Joanną Rosicką-Polewką realizujemy
drugi rok innowację pedagogiczną promującą
czytelnictwo „Książka kluczem do wiedzy”.
Zapraszałyśmy przedszkolaków [Przedszkole nr 2] na
zajęcia w bibliotece i sali językowej. Uczniowie
zrealizowali dwa projekty edukacyjne: „H. Sienkiewicz i
jego dzieła”, „Czasy Króla Artura”.
Nie wszyscy wiedzą, że jest Pani opiekunką SKE.
Jakie działania podejmuje Pani z uczniami?
Jak każdy nauczyciel zwracam uwagę na sposoby
rozbudzania zainteresowań uczniów problemami
społeczeństwa wielokulturowego, sytuacją Polski na tle
Europy, nauką języków obcych. Chcę, aby było wielu
uczniów niezależnych, odpowiedzialnych za swoje
postępy, samodzielnie planujących i organizujących
sobie pracę. Uczniowie gimnazjum, zdobywając
wiedzę i umiejętności, kształtują swoją osobowość,
rozwijają poziom tolerancji dla innych kultur i narodów,
uczą się poszanowania własnych obyczajów i tradycji.
Ma to niemały wpływ na wybór ich przyszłej drogi
życiowej. Ostatnio z koleżankami zrealizowałyśmy VI
Powiatowy Konkurs o Prawach Człowieka.
Dziękujemy za rozmowę i  życzymy wielu okazji do
osobistej satysfakcji w kolejnym roku szkolnym.
Karolina Kostan i Kasia Jagusiak

Rozwiało mi włosy na szczycie wieży Eiffla i przeglądałam się w
lustrach zamku w Wersalu  - odkrywamy kolejną pasję 

p. Kingi Sowińskiej

. .
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W dniu 19 maja 2017 roku w częstochowskim
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II odbyła się I
edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Jana Pawła II. Konkurs odbywał się pod 
honorowym patronatem  Śląskiego Kuratora Oświaty
p. Urszuli Bauer, poseł do Parlamentu Europejskiego p.
Jadwigi Wiśniewskiej i Jego Ekscelencji Arcybiskupa
Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo.

Patronami medialnymi uroczystości byli: Tygodnik
Katolicki „Niedziela”, radio Fiat, Polskie Radio
Katowice. Organizację wspierał także Urząd Miasta
Częstochowy i Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
w Częstochowie.Celem spotkania było przybliżenie
młodzieży sylwetki Jana Pawła II i Jego
twórczości.Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas
4- 6 szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych, którzy przyjechali z wielu
miejscowości naszego województwa np. z Tych lub z 
Zawiercia.

Recytację oceniało jury w składzie: p. dr Dorota
Holajda- wykładowczyni Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, p. Anna Wyszyńska- redaktorka
„Niedzieli” i ks. dr Łukasz Dyktyński- wykładowca w
Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.
Recytowano głównie fragmenty Tryptyku Rzymskiego,
ale pojawiły się także inne papieskie utwory poetyckie.
Recytatorzy pokazywali emocje poprzez: gest, mimikę
oraz emisję głosu.
Dekorację stanowiły plakaty konkursowe, a za plecami
mówców wyświetlane były zdjęcia z życia papieża.

Myślę, że jury nie miało łatwego zadania, ponieważ
występy i prezentacje stały na bardzo wysokim
poziomie. Otrzymane przez laureatów nagrody były
przemyślane, ciekawie wydane i mogące mieć wpływ
na poszerzanie zainteresowań uczestników. Rozdane
wszystkim obecnym papieskie kremówki świetnie
wpisały się w atmosferę spotkania, tworząc
niepowtarzalny klimat.
W kategorii szkół podstawowych nagrodzeni zostali:
Paweł Białek- 1 miejsce, Kacper Krakowiak- 2 miejsce,
Patrycja Olak- 3 miejsce, Katarzyna Glenc-
wyróżnienie. W kategorii gimnazjów 1 miejsce
otrzymała Martyna Kundzicz, 2 miejsce Zuzanna
Rząp, 3 miejsce Kornel Ordowski, wyróżnienie
otrzymał Ernest Caban; zaś w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych  zwyciężył Piotr Orłowski, 2
miejsce zajęła Hanna Nowakowska, 3 miejsce Natalia
Musiał, wyróżniony został Bartłomiej Urbańczyk.
Laureaci zostali nagrodzeni książkami o tematyce
historycznej, albumami fotograficznymi.
Dla zwycięzców ufundowano wyjazd do Brukseli.
Uważam, że cel konkursu został osiągnięty, ponieważ
przybliżył uczestnikom sylwetkę Jana Pawła II.

Według mnie dekoracje oraz prezentacje multimedialne
stanowiące tło doskonale komponowały się z
atmosferą konkursową oraz treścią utworów.
Chciałbym, aby ten konkurs stał się imprezą cykliczną,
która na stałe wpisze się w kalendarz tego typu imprez
kulturalnych w Częstochowie.

sprawozdanie: Kornel Ordowski

.

.
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Dzień Patrona
18 maja br. społeczność Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku uczciła pamięć o swoim Patronie. Jak
wiadomo, w kłobuckiej placówce obecność Papieża jest dostrzegalna niemal na każdym kroku, a coroczne
obchody Dnia Patrona są w szkole wyjątkowo celebrowane. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w
Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej w Kłobucku pod przewodnictwem ks. Grzegorza Dymka.
Następnie młodzież w asyście pocztu sztandarowego udała się do szkoły, gdzie przygotowano kolejną część
obchodów. W wyjątkowej akademii wzięli udział zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Kłobuck Jerzy Zakrzewski,
Kierownik Wydziału Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych Sylwia Piątkowska, przewodnicząca Rady
Rodziców Jolanta Czyż, dyrekcja gimnazjum Paweł Kotkowski i Sylwia Galle, a także nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie.

W rozpoczynającym uroczystość przemówieniu
Dyrektor szkoły podkreślił, iż mimo nadchodzących w
szkole zmian postać Jana Pawła II będzie w dalszym
ciągu otaczać placówkę opieką, co napawa
wszystkich ogromną dumą. W części oficjalnej głos
zabrał też Burmistrz Gminy Kłobuck Jerzy
Zakrzewski, który życzył młodzieży, by postać Jana
Pawła II była obecna w ich życiu na co dzień, a
wartości przekazywane przez Wielkiego Rodaka
stanowiły trwały przykład. Po części oficjalnej,
podczas której wysłuchano wystąpień zaproszonych
gości, nadszedł czas na uroczystą akademię
poświęconą w całości Patronowi szkoły. Ojciec Święty
jest dla wszystkich nieustającym autorytetem.

Wielki człowiek, wielki Polak,
przyjaciel i podpora młodzieży
ciągle żyje w sercach ludzi na
całym świecie. O tym też
przekonali zebranych uczniowie
klasy 2a i 2b oraz nauczyciele
przygotowujący jubileuszową
akademię (pp. Beata Kin, Ewa
Żogała, Anna Jakubczak, Bożena
Zając). Wzruszający scenariusz,
ukazujący najważniejsze wartości
przekazywane przez papieża –
Polaka, wprowadził wszystkich w
nastrój spokoju i zadumy, i
przypomniał, jak wiele
zawdzięczamy naszemu
wybitnemu Rodakowi. Wszyscy ze
łzami w oczach śledzili zmieniające
się obrazy ukazujące 
najpiękniejsze chwile w życiu
papieża. Kolejny raz udowodniono,
że emocje związane z osobą Jana
Pawła II wciąż powodują
wzruszenie.

.

.
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Słyszałam, że ostatnio dużo podróżujesz. Czy
podobało Ci się w Dubaju?
Zdecydowanie tak.

Czy możesz nam opowiedzieć o tamtejszej
kulturze?
Jest tam niesamowity tygiel kultur. Można tam spotkać
ludzi z każdego zakątka globu. Rodowitych
Dubajczyków jest mniej niż 20%.

Na pewno mają inne potrawy. Która z nich
najbardziej Ci posmakowała?
Nie pytaj o jedzenie, bo jadłem tylko budyń i ciastka.

Jak zachowują się tubylcy w stosunku do
turystów?
W samym Dubaju trudno znaleźć tubylca, ale raczej
stosunek do turystów mają dobry. Gorzej, jeśli chodzi
o resztę Emiratów. Często mieszkają tam bardziej
ortodoksyjni muzułmanie, którzy nie szanują
wyznawców innych religii.

Pewnie jest tam dużo miejsc do zwiedzania. Jakie z
nich odwiedziłeś?
Oj jest i to wiele. Mają między innymi największy
budynek świata, czyli Bujr Khalifa, który mierzy 829m
oraz największą galerię handlową.
Co najbardziej Ci się podobało i jak oceniasz
Emiraty Arabskie?
Najbardziej podobał mi się ten przepych. ZEA jest to
kraj wielu możliwości. Klimat nie zawsze sprzyja
(ponad 40 stopni w lato), ale mimo to ludziom żyje się
tam bardzo dobrze.

.

Z wizytą w Dubaju
Nasz kolega Kacper Warzyszyński często odwiedza różne kraje. Ostatnio dotarł nawet do Dubaju. Zapytaliśmy
go, jak wspomina ten wyjazd i co ciekawego można zobaczyć w tym urokliwym zakątku świata.
Wywiad przeprowadziła Nicola Krawczyk

Kolorowy zawrót głowy, czyli wycieczka
do Energylandii

W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły wraz z
opiekunami udali się do największego w Polsce Parku
Rozrywki – „Energylandia” w Zatorze. Najszybsze
kolejki, ogromne wahadła i ponad 40-metrowe wieże
zrzutu - to tylko część urządzeń znajdujących się w
ekstremalnej strefie, do której, rzecz jasna,
gimnazjaliści udali się w pierwszej kolejności. Jak
przystało na miłośników ekscytujących wrażeń,
uczniowie nie omieszkali też ominąć  Roller Coastera,
którego sam widok powodował zawrót w głowie. Na
zakończenie wizyty w Energylandii część uczniów
postanowiła sprawdzić jeszcze swoje umiejętności w
Splash Battle, czyli interaktywnej zabawie, podczas
której, płynąc łódką, z nieskrywaną przyjemnością
celowali do siebie z wodnych armatek.
Bezkonkurencyjne atrakcje, potężna dawka adrenaliny
i rozrywka na najwyższych obrotach sprawiły, że
wszyscy będą wspominać ten wyjazd z uśmiechem
na twarzy.

.

q=dubaj&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR2aLyy6TUAhVoIJoKHfGLAOYQ_AUIBygC&biw=1252&bih=581#imgrc=VuJt98U14wccJM:
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EGZAMIN
GIMNAZJALNY 2017

W kwietniu br. młodzież z całej Polski przystąpiła do
egzaminu gimnazjalnego. W naszej szkole z
pierwszym tak poważnym sprawdzianem zmierzyło
się 98 gimnazjalistów. Pierwszego dnia uczniowie
pisali egzamin z wiedzy humanistycznej (I część -
historia i wiedza o społeczeństwie, II część - język
polski). Kolejnego dnia gimnazjaliści odpowiedzieli na
pytania z zakresu matematyczno-przyrodniczego,
który również został podzielony na dwie części.
Pierwsza z nich obejmowała nauki przyrodnicze –
biologię, chemię, fizykę i geografię, druga z kolei
dotyczyła matematyki. W piątek w całej Polsce został
przeprowadzony egzamin z wybranego języka obcego
na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.
W naszej szkole wszyscy uczniowie zdecydowali się
przystąpić do egzaminu z języka angielskiego. Nie
można też zapomnieć o szczęśliwcach, którzy dzięki
zdobyciu tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego zostali zwolnieni z odpowiedniej
części egzaminu. Do grona wybrańców należą: Kacper
Warzyszyński, Katarzyna Lis, Julia Pawełczak i
Monika Aleksandrów. Na wyniki egzaminu pozostała
młodzież musi poczekać do końca czerwca, wtedy
okaże się, czy liczba zdobytych punktów otwiera im
drzwi do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki. :)

.

"Czytamy przedszkolakom" to tytuł akcji czytelniczej,
która trwała w naszym gimnazjum od lutego do  maja
 bieżącego roku.Uczennice z klasy 3a udawały się
regularnie do Przedszkola Gminnego nr 1, aby
propagować czytelnictwo wśród maluchów.Podkreślić
należy wielkie zaangażowanie Karoliny Kostan,
Katarzyny Jagusiak i Jessiki Krawczyk.Każdego
miesiąca czytały one przedszkolakom baśnie, wiersze
i opowiadania. Dzieci odpowiadały na szereg pytań,
związanych z tekstami, analizowały także
ilustracje.Każdorazowo doskonaliły umiejętność
słuchania i logicznego myślenia.Uczennice  z radością
dzieliły się z maluchami czytanymi tekstami.Spotkania
cechowały się dużą dozą wzajemnej sympatii i z
pewnością gimnazjalistki zachęciły przedszkolaki do
czytania.Akcja mogła się rozwijać dzięki
zaangażowaniu Pań wychowawczyń z
przedszkola.Pani Monika Matyja i Pani Żaneta
Kotkowska - Skrypak umożliwiały każdorazowo
wprowadzanie dzieci w krainę czytania poprzez
odpowiednią organizację zajęć.
oprac. K. Żurawska

.
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U WYBRZEŻY ADRIATYKU!

Już po raz kolejny, po Paryżu, Berlinie, Londynie,
Budapeszcie i Lazurowym Wybrzeżu we Francji,
uczniowie naszego gimnazjum wyruszyli na
europejskie szlaki - tym razem do pięknej, słonecznej
Italii. I kolejny raz się nie zawiedli! Program trwającej 7
dni eskapady był bardzo bogaty i urozmaicony,
zwiedzanie i rozrywka przeplatały się ze sobą, nie
pozwalając absolutnie na nudę!
Z Kłobucka wyruszyliśmy późnym popołudniem i po
całonocnej podróży i krótkim odświeżeniu
popłynęliśmy tramwajem wodnym podziwiać Wenecję
– miasto licznych mostów, kanałów i gondolierów.
Przesympatyczna Kiara, rodowita Włoszka, piękną
polszczyzną opowiedziała nam historię tego
fascynującego miasta i pokazała nam najważniejsze
jego zabytki, w tym oczywiście Bazylikę Św. Marka,
Pałac Dożów, a także słynne mosty: Westchnień oraz
Rialto.
Następny dzień to wizyta w najstarszej na świecie
republice - San Marino.  Nawet nie trzeba było zbytnio
się wysilać, aby dostrzec wylegujące się na ciepłym
murku jaszczurki (gotowy temat do dyskusji na
lekcjach biologii). W drodze powrotnej do miejsca
zakwaterowania – San Mauro a Mare, odwiedziliśmy
pobliskie miasto Rimini, wchodząc do niego przez
majestatyczny Łuk Augusta i spacerując w kierunku
Mostu Tyberiusza.

. .

.

A po południu – plażowanie! I spacery w cieplutkim
Morzu Adriatyckim (Pan od geografii już nas nie zagnie
w tym temacie!).
Piąty dzień, to wyjazd do Florencji,jednego z
najpiękniejszych i najbardziej zabytkowych miast
włoskich z malowniczym Mostem Złotników, Katedrą
Santa Maria del Fiore przykrytą wspaniałą kopułą oraz
Baptysteum - najstarszym budynkiem miasta. Ale
największe wrażenie zrobiły na nas chyba … tłumy
turystów, nieporównywalnie większe od tych w
pozostałych zwiedzanych miejscach.
Pani przewodnik zdradziła nam też, hmm, ciekawostkę
z życia genialnego Leonardo, który, delikatnie mówiąc,
nie dbał w ogóle o higienę …

. .
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Kolejny dzień – kolejne atrakcje! Rano plażing i
smażing, po południu kolejny park rozrywki - 
Oltremare z pokazem tresowanych papug i uroczych
delfinów. W drodze na zasłużony odpoczynek, jeszcze
odwiedzenie Rawenny, miasta, z którym ściśle
związany był Dante Alighieri, a którego symbolem są
wczesnochrześcijańskie przepiękne mozaiki, wpisane
na listę UNESCO. Ale historia historią, a życie toczy
się swoimi torami – na głównym placu miasta otwarcie
nowej restauracji z darmową degustacją dań i trunków!
Więc co robi głodny turysta? Głodny turysta musi
oczywiście sprawdzić, czy do restauracji warto będzie
zaglądać, więc korzysta z serwowanych lokalnych
przysmaków. Restauracji dajemy swoje gwiazdki i
polecamy ją odwiedzać, najlepiej regularnie ;-).
Ostatni dzień pobytu w słonecznej Italii, to przyjazd do
Padwy - słynnego miasta uniwersyteckiego, jednego z
najważniejszych ośrodków naukowych w
średniowieczu, gdzie tworzył Dante Alighieri, nauczał
Galileusz, studiowali znani Polacy: Mikołaj Kopernik i
Jan Kochanowski. Wizyta w Bazylice św. Antoniego z
grobem i relikwiami świętego, a także odpoczynek na
klimatycznych, chłodnych dziedzińcach Bazyliki, to
ostatnie wrażenia z pobytu w tym pięknym kraju.
Potem tylko cała noc przed nami i już mogliśmy
wyściskać stęsknionych rodziców! Włochy
dostarczyły nam niezapomnianych wrażeń – tych
dotyczących ogromu dzieł sztuki malarskiej,
rzeźbiarskiej, architektonicznej, ale także tych bardziej
przyziemnych: smaków, zapachów, widoków
przepięknej, bogatej przyrody.

Pozwoliły skonfrontować nasze umiejętności
językowe, kusiły nas nieodpartą chęcią shoppingu i
odwiedzania klimatycznych caffetterii i gelaterii,
zacieśniły wiele przyjaźni, pozwoliły zawrzeć nowe. Za
te wszystkie niezapomniane wrażenia dziękujemy
naszym wychowawczyniom: pp H. Sowie, K. Schulz,
A. Wójcik i E. Żogale, które nas tam zabrały i troskliwie
strzegły, a także naszym rodzicom, którzy wypuścili
nas na ten tydzień z rodzinnego, ciepłego gniazdka :-)
Arrivederci Italia! Może za rok …

.
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VI POWIATOWY KONKURS O PRAWACH
CZŁOWIEKA

Celem konkursu było: uczczenie
jubileuszu dwudziestolecia
uchwalenia Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej;
zapoznanie z zapisami
dotyczącymi  praw i wolności
człowieka, obywatela w Konstytucji
RP; umiejętność korzystania z
różnych źródeł wiedzy oraz
technologii informacyjnej; zdobycie
umiejętności wykorzystywania
technologii informacyjnej jako
środka przekazu określonych treści
i obrazów; integrowanie
ucznióworaz nawiązanie
współpracy pomiędzy szkołami.

Konkurs był jednoetapowy: przygotowanie techniką multimedialną prezentacji oraz przedstawienie jej na jeden z
zaproponowanych tematów: Historia polskich konstytucji; Ustawa zasadnicza i jej rola w państwie; Prawa i
obowiązki obywatela RP w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Istota wolności i praw człowieka a
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; Konstytucja rzeczywiście jest nierozerwalnie związana z narodem i jego
suwerennością. Ale z suwerennością opartą na wartościach, godną tego narodu i godną człowieka.” (Ryszard
Piotrowski); "Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany
totalitaryzm" (Jan Paweł II).
26 maja 2017 w konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół gimnazjalnych naszego powiatu:
1. Zespół Szkół w Libidzy – Gimnazjum  - opiekun p. Ewa Bednarek
2. Gimnazjum w Opatowie – opiekun p.  Elżbieta Smolińska
3. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej, Gimnazjum – opiekun p. Iwona Wołyniec
4. Gimnazjum im. J. Pawła II w Kłobucku – opiekun p. Anna Neczajewska - Kozińska 

WYNIKI KONKURSU
I miejsce: Zespół Natalia Kotarska i Bartosz
Olszewski - Gimnazjum w Opatowie, Zespół Julia
Marcinkowska i Maciej Marcinkiewicz - ZS im. A.
Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej, Gimnazjum,
Zespół Ewa Puchała i Natalia Królica – Gimnazjum im.
J. Pawła II w Kłobucku II miejsce: Zespół Izabela
Modzelewska i Jakub Tasarz - Gimnazjum w
Opatowie III miejsce: Zespół Natalia Sitek i Julia
Noszczyk - Zespół Szkół w Libidzy – Gimnazjum,
Zespół Małgorzata Kaniewska i Wiktoria Wilk –
Gimnazjum im. J. Pawła II w Kłobucku Wyróżnienie:
Kornel Ordowski i Maciej Siedlak – Gim. w Kłobucku 

. .
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Pod koniec maja uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. W programie
jak zwykle przewidziano wiele atrakcji: zwiedzanie
Starego Miasta, Zamku Królewskiego, Łazienek
Królewskich oraz Stadionu Narodowego, który zrobił
na uczniach piorunujące wrażenie. Będąc w
Warszawie, młodzież udała się też do Pałacu Kultury i
Nauki, skąd mogła podziwiać panoramę miasta.
- Mimo iż po wycieczce bolały nas nogi, warto było
na nią pojechać. Dawno nie zwiedziliśmy tak wielu
miejsc w tak krótkim czasie - mówili uczniowie.
Pomimo niemal tropikalnych upałów uczestnikom
wycieczki do końca dopisywały humory. Wszyscy byli
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

.

SUKCESY PLASTYCZNE NASZYCH UCZNIÓW
W ubiegłych tygodniach uczniowie naszego gimnazjum
zostali wyróżnieni w dwóch konkursach.
XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zaczarowany
ogród”:
I miejsce: Monika Śliwińska, Julia Gmyrek, Anna
Kupczyńska
II miejsce: Julia Widurska, Marta Jakubczak,
III miejsce: Jakub Widera, Wiktoria Betka, Natalia
Królica, Maja Wojtasik  
  Uczennice naszej szkoły, reprezentujące MOK w
Kłobucku:
  Dorota Smolińska z kl. IIb – I miejsce
  Dominika Tokarz – II miesce
  Izabela Załoga z kl. Ib – II miejsce
  Weronika Sadzińska z kl. Id – II miejsce
Pozostałe wyniki znajdują się na stronie szkoły. .
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