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10 rocznica śmierci Jana Pawła II

         Egzaminy już tuż, tuż!!!

W Wielki Czwartek, 2 kwietnia przypadła 10 rocznica śmierci Jana Pawła II.
Wyjątkowość tego jubileuszu, a także inne papieskie rocznice (18 maja - 90 - lecie
urodzin, 27 kwietnia - rocznica kanonizacji) sprawiły, że rok 2015 został ustanowiony
przez parlament rokiem św. Jana Pawła II. A Wielki Czwartek to wyjątkowa okazja do
uczczenia modlitwą pamięci papieża Polaka. 

    Podczas ostatniej, jak miało się okazać, pielgrzymki do Polski, w 2002 r., papież
,,pożegnał się'' z drogimi mu miejscami z młodości. przejechał obok domu przy
Tynieckiej, gdzie mieszkał wraz z ojcem po przyjeździe do Krakowa, przed kościołem
św Floriana, gdzie był duszpasterzem młodzieży, ponad to nawiedził grób rodziców,
opactwo w Tyńcu i klasztor kamedułów na krakowskich Bielanach. Papieski helikopter
przeleciał nad rodzinnymi Wadowicami i  ukochanymi Tatrami. 
Jan Paweł II zaczął pisać testament już pół roku po rozpoczęciu pontyfikatu – w
marcu 1979 r. Tekst uzupełniał siedmiokrotnie, zawsze w czasie rekolekcji
wielkopostnych. Ostatni zapis nosi pochodzi z roku 2000. W tym niezwykłym, bardzo
osobistym dokumencie papież z wdzięcznością wspomina rodziców, rodzeństwo,
ludzi związanych z bliskimi mu miejscami: Wadowicami, szkołą podstawową,
gimnazjum, uniwersytetem, fabryką, Niegowicią, kościołem św. Floriana... "Wszystkim
im pragnę powiedzieć jedno: 'Bóg Wam zapłać!'" Ten niezwykle prosty dokument
kończą przywołane po łacinie słowa Chrystusa: "w ręce Twoje Panie oddaję ducha
mego". Ostatnią niedzielą w życiu papieża była Niedziela Wielkanocna 27 marca 2005.
Tego dnia w południe chory Papież podszedł do okna swojego apartamentu, żeby z
tego miejsca pozdrowić rzesze wiernych i turystów zgromadzone na Placu św. Piotra
i udzielić tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi (Miastu i światu). Nie był już
jednak w stanie wypowiedzieć żadnego słowa, jedynie pobłogosławił
wiernych. Świadomość wzrastających ograniczeń fizycznych, niewątpliwie
potęgowała cierpienie papieża. Na niespełna tydzień przed śmiercią wyznał swojemu
otoczeniu: jeśli nie mogę być z ludźmi, jeśli nie mogę celebrować Mszy św. w tak
wielkie święto jak Wielkanoc, jeśli nie mogę przemówić, to lepiej, żebym odszedł. Jan
Paweł II doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że umiera. W ostatnim dniu chciał
mieć dużo spokoju. Poprosił, aby mu czytać Ewangelię św. Jana a wieczorem zwrócił
się do najbliższych, żeby odprawili przy jego łóżku Mszę św. i przyjął jeszcze parę
kropel Eucharystii, po czym stopniowo tracił świadomość. 

Papież zmarł 2 kwietnia 2005 r. w wieku 84 lat. Zgon nastąpił o 21. 37. Na dwa dni
przed śmiercią Jan Paweł II zawierzył Kościół i świat Bożemu Miłosierdziu. W
specjalnym telegramie z 31 marca 2005 na uroczystość Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach r., napisał m.in. "Pragnę ponownie zawierzyć tej Miłości Kościół i świat,
wszystkich ludzi na całym okręgu ziemi, a także siebie samego w mojej słabości".
Telegram został odczytany w sanktuarium nazajutrz po śmierci papieża, w niedzielę 3
kwietnia. Pontyfikat 264. następcy św. Piotra trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni i był
trzecim co do długości w historii papiestwa – po św. Piotrze i Piusie IX. 
W audiencjach generalnych u Jana Pawła II uczestniczyło w sumie około 18 milionów
osób. Papieża Polak jest nie tylko papieżem, jest naszym rodakiem, który udowodnił
nam, że każdy może się zmienić na lepsze.

                                                                                             Kinga i Ania

Z okazji zbliżających się
egzaminów
trzecioklasistów, w
imieniu całej redakcji
”Szkolesia” chcielibyśmy
życzyć Wam napisania
oryginalnych prac i
zdobycia jak największej
ilości punktów oraz
dostania się do swoich
wymarzonych szkół
ponadgimnazjalnych. 

Powodzenia !!! Szkoleś .
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Rozmawiamy z trzecioklasistami 
o nastrojach przed egzaminami 

Już za tydzień odbędą się egzaminy gimnazjalne. Postanowiliśmy zapytać
naszych kolegów z klas trzecich czy stresują się przed tym wydarzeniem i
jak widzą siebie samych w przyszłości.
Szkoleś: Czy postanowiliście zostać w obrębie naszego powiatu, czy raczej
nie?
Gimnazjaliści: Tak, ponieważ są tu dobre szkoły, wysoka frekwencja i
oczywiście znajomi.
Sz: Czy odczuwacie duży stres przed egzaminami?
G: Oczywiście zawsze jest jakiś stres, ale staramy się być zawsze dobrze
przygotowani.
Sz: Jak oceniacie swoje szanse na napisanie pozytywnie testu?
G: Na 100%. Ale ogólnie staramy się tak systematycznie przygotowywać
aby napisać go jak najlepiej.
Sz: Czym się kierujecie przy wyborze szkoły?
G: Kierujemy się głównie tym czy uczniowie w danej szkole zdają na 100%
maturę i oczywiście fajne dziewczyny.
Sz: Czy dni otwarte miały duży wypływ na ostateczny wybór szkoły?
G: Tak, bardzo duży, gdyż ostatecznie jesteśmy przekonani do danej
szkoły, którą chcemy wybrać.
Sz: Czy już teraz wiecie kim chcielibyście zostać w przyszłości?
G: Nie, gdyż przyszłość pokarze kim tak naprawdę będziemy i co będziemy
robić. 
Sz: Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia 

Dnia 1 kwietnia 2015 roku, czyli prima aprilis, Samorząd Uczniowski
przygotował specjalne obchody z okazji przyjścia Wiosny. Otwarcia Dnia
Samorządności dokonała Pani Dyrektor przekazując klucz przewodniczącej
Samorządu Uczniowskiego - Żanecie Jóźwiak.To już kolejna tego typu
impreza, która stała się naszą tradycją, a także niewątpliwie dobrą lekcją
wychowania obywatelskiego.Uczniowie poznają specyfikę pracy nauczycieli
i poprzez "wsiąknięcie" w atmosferę przysposabiają się do ról, które być
może będą odgrywać w przyszłości. Ponadto bawiąc się, poznają zasady
organizacji pracy, przedsiębiorczości, zarządzania, a przede wszystkim
uczą się metod przygotowania i prowadzenia lekcji. 

Na ten dzień nową kadrą pedagogiczną stali się: 

Żaneta Jóźwiak - mgr Renata Barylska 
Emilia Sobczak - mgr Maria Zacharjasz
Adrian Walczak - mgr Elżbieta Hajduk- Lazić
Karolina Mikołajczyk - dr Monika Kuropatwa 
Paweł Błaszczyk - mgr Remigiusz Graczyk 
Milena Kowalczyk - mgr Agnieszka Graczyk
Hubert Oleski - mgr Marzena Ossowska 
Patryk Woźniak - ks. Ireneusz Kosiorek
Daria Augustyniak - mgr Agnieszka Wasiak 
Kacper Graczyk - mgr Maria Florczak 
Żaneta Jóźwiak - mgr Dariusz Olczak 
Marcin Herman - mgr Kazimierz Olejniczak 
A także uczniowie byli pracownikami szkoły:
Adrian Michalak - Pan Marek Jagieło

Dzień Samorządności

Adrian Graczyk - Pani Małgorzata Grzelak 
Joanna Janczak - Pani Magda Brodecka
                                                                                  Natalia i Karolina 

                     Dzień Samorządności w naszej szkole

NG
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Odpowiedzialność prawna nieletnich Mistrzostwa powiatu w tenisie
stołowym

Zawody

W ubiegłym miesiącu odbyły się mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym
drużyn dziewcząt  i chłopców. Turniej ten został zorganizowany w nowo
wybudowanej hali sportowej Gimnazjum w Daszynie. Nasze gimnazjum
reprezentowali:
Drużyna dziewcząt w składzie:
-Kowalczyk Milena kl. III b 
-Rogozińska Katarzyna kl. II b 
Drużyna chłopców w składzie: 
-Grzelak Grzegorz kl. II a 
-Przybylak Adam kl. II a
Dzielnie walczyli o podium. Rywalizacja była zacięta, ponieważ nasi
zawodnicy trafili na godnych przeciwników. 
Ostateczny wynik wśród dziewcząt:
- I miejsce Daszyna
-II miejsce Piątek
-III Nowy Gaj
Wśród chłopców:
-I miejsce Daszyna
-II miejsce Nowy Gaj
-III Piątek
Nasi uczniowie wrócili bogatsi o nowe sukcesy, a także miłe wspomnienia.
 Gratulujemy uczniom, ale również nauczycielom wychowania fizycznego za
wspaniałe przygotowanie do turnieju.

To jeszcze nie koniec naszych zmagań sportowych. W maju odbędą się
powiatowe eliminacje turnieju piłki nożnej. 
Natomiast 27 kwietnia dla miłośników bezpiecznego poruszania się po
drodze, odbędzie się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym.
Trzymamy kciuki za naszych kolegów i liczymy na wysokie wyniki
końcowe.
                                                                          

                                                                                       Oliwia i Klaudia

Dnia 9 kwietnia 2015 r. nasze gimnazjum odwiedziła sierż. sztab. Agata
Bierzyńska, specjalista ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji
w Łęczycy. Tematem spotkania była „odpowiedzialność karna za popełnione
czyny osób nieletnich”. Głównym celem spotkania było zapoznanie
młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o
Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania
wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas
spotkania funkcjonariuszka wyjaśniła, jaką odpowiedzialność karną ponoszą
osoby nieletnie. Uświadomiła także zebranym, że błędy popełniane w wieku
młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Omówione
również zostały  możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd.
Przedstawione zostały rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku
otwartym, jak również zamkniętym. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o
typach postępowania, jakie mogą toczyć się przed Sądem Rodzinnym i
Nieletnich. Na zakończenie spotkania policjantka przypomniała młodzieży o
systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ nie realizowanie
obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu
przed sądem.

Pogadanka profilaktyczna

Pogadanka profilaktyczna
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Wielkanoc - najstarsze i najważniejsze święto dla chrześcijan.

WIELKANOC to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa,
obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo
w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei w pierwszą niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). 

Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym
rankiem procesja i msza, w Kościele katolickim zwana rezurekcją, w
prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie
w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie życzeń. Wielkanoc
wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Jest
czasem radości (symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych). 

Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy (święcenie
pokarmów, pisanki, śmigus-dyngus). 
Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne,
towarzyszy im wiele obrzędów. Po wielkim poście – kiedyś bardzo
ściśle przestrzegany – ludzie z niecierpliwością czekali na odmianę. O
wielu wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim
świąteczne dni są bardziej radosne. 
 
                                                                   Michasia i Natalka.

.

Tradycje i zwyczaje obchodzenia świąt
Wielkanocnych różnią się w poszczególnych 
krajach. Choć przebieg świąt w Niemczech jest
inny niż w Polsce, to odnaleźć można także
elementy wspólne. Podobne są symbole świąt
takie jak jajka i kolorowe pisanki, będące
symbolem życia i odrodzenia oraz zajączek
pojawiający się na wielkanocnym stole,
najczęściej z czekolady, cukru lub ciasta. Bardzo
charakterystyczne w Niemczech są świąteczne
dekoracje:  wielkanocne  drzewka lub inaczej
"bukiety wielkanocne" czyli gałązki o zielonych
listkach udekorowane wiszącymi kolorowymi
pisankami lub wydmuszkami. Umieszczane są
one w wazonach, na drzewach przed domem, w
ogrodach i na balkonach. Wśród potraw
spożywanych podczas świąt przez Niemców
popularne są podobnie jak u nas: jajka, kiełbasa,
babki drożdżowe z rodzynkami, sernik czy
owocowe strucle oraz mniej kojarzony u nas z
Wielkanocą chleb

orzechowy, owocowe musli, barania pieczeń oraz
biały ser formowany w kształt jaj. Opisując Święta
Wielkanocne w Niemczech nie sposób pominąć
znane na całym świecie przedstawienie pasyjne
jakie odgrywane jest co dziesięć lat w Bawarskiej
miejscowości Oberammergau. W przedstawieniu
tym, odgrywanym na świeżym powietrzu, które
ściąga widzów z różnych części świata biorą
udział mieszkańcy miasta. Tradycja ta zachowała
się od XVII wieku, kiedy to mieszkańcy
zobowiązali się do odgrywania scen z Nowego
Testamentu na znak wdzięczności za ocalenie
miasta przed epidemią panującej wtedy czarnej
dżumy.
Coraz więcej Niemców traktuje czas Wielkanocny
jako sposobność do czterodniowego wyjazdu i
chętnie spędza go w formie krótkich wczasów.

     

     SŁÓWKA ZWIĄZANE Z WIELKANOCĄ.

Wielkanoc - Ostern
Pisanka – das Osterei
Jajko - das EiBaranek – das Osterlamm
Kurczątko - das Kuken
Zajączek – der Osterhase
Zmartwychwstanie – die Auferstehung
Niedziela Palmowa – der Palmsonntag
Wielki Tydzień- die Karwoche
Wielki Czwartek- der Grundonnerstag
Wielki Piątek- der Karfreitag
Kościół - Die Kirche
Święconka – der Weihekorb
Koszyk – der Korb
Śmigus dyngus – das Osterspritzen
Życzenia: „Frohes Ostern!“

DEUTSCHE ECKE  Ostern - Święta Wielkanocne w Niemczech.

.


