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"Myśl o powołaniu
do kapłaństwa
pojawiła się w
przedszkolu.
Pamiętam, że
właśnie tam
„udzielałem”

pierwszych ślubów
– już uczyłem się

na księdza.:)"
Cały wywiad czytaj

na stronie 3

Życzenia z okazji 
Dnia Chłopaka 

   Po wspaniałych, choć krótkich, wakacjach nadszedł w końcu
czas intensywnej nauki. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2013/2014 odbyło się 2 września. Wszyscy zostaliśmy gorąco
przywitani przez Panią Dyrektor oraz nauczycieli. Więcej
informacji na str. 2

Od redakcji

Uroczyste rozpoczęcie roku,
Podsumowanie roku szkolnego
2012/2013,
Wybory do Samorządu Uczniowskie-
go,
Jak uczyć się efektywnie,
Kącik Niemiecki.

     Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer gazetki szkolnej o
sympatycznej nazwie "Szkoleś". Będziemy w niej informować o
wszystkim co dzieje się w naszym gimnazjum. Z góry przepra-
szamy za drobne niedociągnięcia. Czekamy na Wasze rady oraz
opinie. Redaktorzy: D. Augustyniak, P. Błaszczyk, J. Czubalska,
M. Grzelak, J. Janczak, K. Kaleta, A. Matusiak, A. Rydczak.

Wy Lewki, Orzełki, Tygryski,
Dziś całujemy Wasze pyski,
Dzisiaj chodzimy za Wami jak cień
Bo dzisiaj właśnie nadszedł Wasz dzień!
Buziaczki :)
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2013/2014

Po wspaniałych, choć krótkich, wakacjach nadszedł 
w końcu czas intensywnej nauki. Uroczyste rozpo-
częcie roku szkolnego odbyło się 2 września. Pani
dyrektor, Renata Barylska, powitała zgromadzonych 
gości, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. 
W szczególny sposób przyjęci zostali uczniowie klas
pierwszych. 
Dużym zaskoczeniem dla wszystkich były zmiany
jakie nastąpiły w szkole przez te dwa miesiące.
Drobne remonty sprawiły, że szkoła stała się jeszcze
ładniejsza. Ale, ale to nie wszystko. Podczas uroczy-
stości na sali dostrzec można było "nowe twarze". Pani
dyrektor szybko zaspokoiła ciekawość uczniów.
Okazało się, że w kadrze pedagogicznej nastąpiły
zmiany. Po zakończonej uroczystości  uczniowie wraz
z wychowawcami udali się do swoich klas. Wszystkim
uczniom naszej szkoły życzymy samych sukcesów 
w nauce, a trzecioklasistom powodzenia na egzaminie.

Skład rady pedagogicznej  
w roku szkolnym 2013/2014

1.  Renata Barylska – dyrektor szkoły, historia, 
     WOS, WDŻ.
2.  Maria Zacharjasz - matematyka.
3.  Elżbieta Hajduk – Lazić - j. polski, plastyka,
     muzyka, edukacja dla bezpieczeństwa.
4.  Marzena Ossowska - biologia, geografia.
5.  Agnieszka Graczyk - język niemiecki.
6.  Remigiusz Graczyk - informatyka, technika,
     wychowanie fizyczne.
7.  Maria Florczak - historia.
8.  Agnieszka Wasiak -j. polski, pedagog szkolny.
9.  Monika Kuropatwa - chemia, fizyka,
     matematyka.
10.  Kazimierz Olejniczak - wychowanie fizyczne.
11.  Dariusz Olczak- język angielski.
12.  ks. Michał Szkupiński - religia.
13.  Paweł Kopeć - geografia.

. . .

Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013
  Pierwszy numer gazetki to dobre miejsce na podsumowanie tego co działo się w minionym roku szkolnym, 
a obfitował on w wiele ciekawych wydarzeń, dzięki którym nauka była atrakcyjniejsza i przyjemniejsza. Oprócz
uroczystości, które zajmują stałe miejsce w kalendarzu każdej szkoły takich jak : Dzień Chłopaka, Dzień
Edukacji Narodowej, Jasełka czy Dzień Kobiet mieliśmy możliwość uczestniczenia w różnych ciekawych
przedsięwzięciach. We wrześniu wszyscy uczniowie pojechali na wycieczkę  do Arboretum 
w Rogowie. Wyjazd finansowany był z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi.Trzecioklasiści przez kilka miesięcy, w pocie czoła, tworzyli projekty edukacyjne, którymi potem mogli
się pochwalić podczas "Giełdy Projektów" w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy oraz w Szkole
Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty. Nie sposób pominąć wizyty pana Dobromira Makowskiego - rapera,
kompozytora; założyciela fundacji Rapedagogia, który opowiadał nam o swoim życiu, trudnym dzieciństwie oraz
walce z nałogiem. Przestrzegał nas przed zgubnym działaniem środków odurzających. Wielką atrakcją było to,
że Dobromir "Mak" Makowski wykonał kilka swoich utworów "na żywo". To doświadczenie na długo pozostanie w
naszej pamięci. W styczniu wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu "Promyk" przy- łączyli się do
łęczyckiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i "grali" podczas XXI finału. Wiosną w ramach
promocji nauki i obchodów Dni Nauki i Kultury odbył się I Piknik Naukowy, który przebiegał pod hasłem: „Od
starożytności do nowoczesności”. W naszej szkole wiele się dzieje. Nie sposób tego opisać 
w jednym artykule dlatego zachęcamy do odwiedzania strony internetowej  gimnazjum.

. . .
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Wywiad z ks. Michałem Szkupińskim - nowy wikariuszem
w parafii p.w. św. Małgorzaty, Dziewicy i Męczennicy

Jak ksiądz się czuje w naszej parafii?
To bardzo proste pytanie - świetnie. :) Tak naprawdę to wszystko jest dla
mnie nowe, to dopiero pierwsze tygodnie pracy jako wikariusz 
i katecheta w gimnazjum. Przez 6 lat formacji seminaryjnej patrzyłem 
z boku jak wygląda praca na parafii, będąc w swojej rodzinnej parafii, czy
też podczas praktyk, które odbywamy podczas formacji seminaryjnej.
Jak księdzu pracuje się w naszym gimnazjum?
Jak wspomniałem wcześniej to dopiero początek, więc ciężko coś
powiedzieć – na pewno panuje tutaj miła atmosfera. :) Podczas studiów
bywałem w różnych typach szkół jako obserwator, prowadziłem też
katechezę, ale to były praktyki, a teraz to już rzeczywistość.
Czy od zawsze ksiądz myślał o powołaniu do kapłaństwa?
Zawsze, gdy młodzież zadaje mi to pytanie na twarzy mam uśmiech.
Myślę, że od dawna. Myśl o powołaniu do kapłaństwa pojawiła się 
w przedszkolu. Pamiętam, że właśnie tam „udzielałem” pierwszych
ślubów – już uczyłem się na księdza.:) Później była szkoła. Po maturze
musiałem podjąć decyzję, co dalej będę robił w życiu. Była to trudna
decyzja, ale postanowiłem wstąpić do Wyższego Seminarium
Duchownego w Łowiczu. Musze zaznaczyć, że nie byłem ministrantem,
ani lektorem.

Czy lubi ksiądz pracować z młodzieżą?
Pewnie – uwielbiam. Sam jestem bardzo młody, a po drugie to właśnie młodzież jest tą grupą społeczeństwa, od
której zależy przyszłość Kościoła.
Czy miał ksiądz taką myśl, aby zrezygnować z kapłaństwa?
Kapłanem jestem dokładnie od 1 czerwca 2013roku, to właśnie wtedy otrzymałem w Bazylice Katedralnej 
w Łowiczu święcenia kapłańskie. Od tego czasu taka myśl nie przyszła mi do głowy. Podczas formacji
seminaryjnej przychodzą różne myśli, czy to jest właśnie ta droga, czy to rzeczywiście mnie Bóg powołuje 
na kapłana, takiego słabego, grzesznego człowieka. Powiem tak, że każdego dnia dziękuję Panu Bogu, że przez
6 lat pobytu w seminarium nie miałem nigdy myśli o rezygnacji z bycia kapłanem.
Czy lubi ksiądz uprawiać jakieś sporty? Jeżeli tak, to jakie? 
Tak lubię sport. Zachęca mnie do tego mądrość Rzymian: „w zdrowym ciele, zdrowy duch”J. Lubię uprawiać
turystykę górską, jazdę na rowerze, biegi.
Czy nie jest księdzu gorąco latem w sutannie?
Pewnie, że jest gorąco. :) To pytanie zawsze pada na pielgrzymce z ust młodych ludzi – jak ksiądz może
wytrzymać w taki upał pielgrzymując w tej czarnej sutannie. Tego jeszcze bardziej doświadczyłem podczas
tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, kiedy jednego dnia było około 39 stopni.
Czy podoba się księdzu nasza gmina?
Bardzo podoba mi się cała okolica oraz piękny krajobraz, który podziwiam z góry – na której obecnie mieszkam.
:)
Bardzo dziękujemy księdzu za rozmowę i życzymy wiele radości z posługi kapłańskiej w naszej
wspólnocie parafialnej.

Z księdzem Michałem Szkupińskim rozmawiali nasi redaktorzy - Ania Matusiak i Marysia Grzelak
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                       DEUTSCHE ECKE

PRZYSŁOWIE WRZEŚNIA:
„Übung macht den Meister” –„Trening czyni mistrza“
KOMUNIKACJA-PYTAMY O SAMOPOCZUCIE
-Wie gehts?
-Danke, gut. Und dir?
-So lala.
UCZNIOWSKI ŻART -:SCHÜLERWITZ
Die Mutter: „Dein Lehrer hat sich über dich beklagt.“
Peter(13): „Das bedeutet nicht viel. Heute klagt ja
jeder.“

.

                                                       Jak uczyć się efektywnie.
Pamiętaj, masz w sobie potencjał naturalnych możliwości by przyswoić wiedzę! Nigdy nie mów sobie, że nie
jesteś w stanie się czegoś nauczyć. Nie musisz być ekspertem w każdej dziedzinie! Oto kilka rad, które pozwolą
ci się efektywniej uczyć!
Odpowiedz sobie na pytanie, czy to co robisz ma sens. Dlaczego ta wiedza, którą masz przyswoić jest warta
przyswojenia? Pamiętaj, gdy nie widzimy najmniejszego sensu i celu w tym co robimy, wysiłek włożony w naukę
prawdopodobnie będzie bezowocny.
Miejsce do nauki powinno być odpowiednio przygotowane. Wywietrz pokój, wyłącz wszystkie ewentualne
urządzenia, które mogą cię rozpraszać. Zadbaj o dobre oświetlenie i porządek na biurku, stole. Znajdź dla siebie
najwygodniejszą pozycję do nauki.
Stwórz plan pracy. Zastanów się, co masz zrobić, co jest najważniejsze. Gdy już wiesz, czego chcesz się w
danym dniu uczyć, zacznij przegotowywać wszystko, co będzie ci niezbędne do pracy. 
Wybierz najskuteczniejszą metodę nauki. Uczysz się od lat, na pewno znasz metody, które pozwalają ci
najszybciej przyswoić wiedzę. Jeśli jesteś wzrokowcem, rób notatki. Najważniejsze, tzw. "słowa klucze" zapisuj
na małych kolorowych karteczkach, możesz je umieścić w dowolnych miejscach pokoju bądź mieszkania tak,
abyś za każdym razem, gdy coś robisz mógł, nawet przypadkowo, rzucić na nie okiem. Jeśli jesteś
słuchowcem, czytaj na głos. Jeśli nie lubisz uczyć się w samotności, poproś koleżankę, kolegę z klasy byście
mogli się uczyć razem.
Najważniejszą zasadą, by trwale przyswoić wiedzę, jest zrozumienie omawianego zagadnienia. Pamiętaj,
nauka na pamięć nie przynosi długotrwałych efektów. Unikaj "wkuwania", uwierz, zdecydowanie lepsze jest
kilkakrotne powtórzenie i zrozumienie materiału, niż bezmyślne wyuczanie się go na pamięć.
Unikaj uczenia się na ostatnią chwilę. Staraj się nie zostawiać nauki na ostatnią chwilę. Nie planuj, że
wstaniesz wcześnie rano i zdążysz opanować cały materiał. 
Znajdź czas na odpoczynek. Pamiętaj, że wynik twojej nauki zależał będzie także od twojej formy psychicznej i
fizycznej. Trudno będzie ci skoncentrować się jeśli będziesz nie wyspany, zmęczony.
                                                                                                                                       (Julia)

      Wybory nowego Samorządu Uczniowskiego
Jak co roku we wrześniu odbyły się w naszej szkole
wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącą  została uczennica kl. IIIB Katarzyna
Andrzejczak, jej zastępcą uczennica kl. IIB Żaneta
Jóźwiak. Natomiast funkcję skarbnika powierzono
Kamilowi Krajewskiemu – uczniowi kl. IIIA.
Kronikarzem szkoły została niezwykle uzdolniona
plastycznie i polonistycznie Agata Dominiak,
uczennica kl.IIIB. Pomagać jej będzie uczennica 
kl. IIB Klaudia Szczech. Sekretarzem szkoły obrano
Anitę Kubiak – uczennicę kl. IIIB a koordynatorem od
spraw sportu został Damian Dałek, uczeń kl. IIIB.
Uczniowie na swego opiekuna wybrali mgr Elżbietę
Hajduk – Lazić. Wierzymy, że ich "rządy" będą
owocne.

                           OGŁOSZENIA
Jeśli jesteś zainteresowana/y prowadzeniem gazetki
szkolnej lub chciałabyś / chciałbyś aby Twoje prace
były opublikowane na jej łamach, zgłoś się do nas.
Czekamy!!!

Kalendarium roku szkolnego 2013/2014

Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.13 - 1.01.14
Ferie zimowe - 20.01.2014r. - 2.02.2014r.
Wiosenna przerwa świąteczna - 17-22.04. 2014r.
Egzamin gimnazjalny - 23,24,25. 04. 2014r.
Zakończenie roku szkolnego - 27.06.2014r.
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