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PROJEKTU

Publiczne Gimnazjum im. H.
Sienkiewicza w Wąsoszu
ul. Zacisze 10
56-210, Wąsosz

Numer 8 05/14

                        N u m e r  j u b i l e u s z o w y
             - nasze gimnazjum skończy niedługo 15 lat!

droga

W  NUMERZE:

* krótka historia Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu
* gimnazjum w liczbach
* nasi Absolwenci Roku
* wywiad z Absolwentem Roku 2007, Jackiem Żukiem
* warto poznać - Łucja Skibniewska
* fragmenty nagrodzonych prac naszych uczniów
* nasze największe osiągnięcia
* gimnazjum w czerwcu (galeria foto)

               "SŁOWA  ULATUJĄ,  ZAPISKI  POZOSTAJĄ"

                                                                  

do szkoły
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 K A L E N D A R I U M

1999/2000
01.09.1999 - Powstanie Publicznego Gimnazjum w Wąsoszu. Zajęcia odbywają się w
szkołach podstawowych. Jest 130 gimnazjalistów i 30 nauczycieli. 
Budynek gimnazjum jest w budowie.

2000/2001 
Pierwszy rok w nowym budynku gimnazjum przy ulicy Zacisze 10.

2001/2002
W gimnazjum uczy się już 360 uczniów. Ukazuje się pierwszy numer gazetki szkolnej 

"Discamus" (czyli: "Uczmy się").
Bierzemy udział w "Krzyżówce 13-
latków". Reprezentuje nas Iwona
Szelest. Odwiedza nas pan
Zbigniew Waleryś i opowiada o
swoim udziale w filmie "Quo vadis".
24.05.2002 - Gimnazjum otrzymuje
imię Henryka Sienkiewicza.
Początek przyjaźni z uczniami
i mieszkańcami holenderskiego
miasta Merlo - Wanssum.
Maciej Łopuszyński zwycięzcą
telewizyjnej "Motoramy".
12.06.2004 - odbył się festyn
"Rodzice - dzieciom'. Bogusław
Skupin zostaje pierwszym
Absolwentem Roku i laureatem 
wojewódzkiego konkursu 

"zDolny Ślązak Gimnazjalista".
2005/2006 
 W październiku odwiedza nas
młodzież w Trento we Włoszech.
2006/2007
6 października 2006r. odbyło się
uroczyste oddanie do użytku
boiska ze sztuczną murawą. W
maju powstaje Kącik Patrona.
2007/2008
Od września wprowadzono
obowiązek noszenia mundurków
szkolnych.
2008/2009
W II półroczu odbyła się I edycja
konkursu o patronie "Gimnazjaliści
śladami Henryka Sienkiewicza".

2009/2010
20 listopada 2009r. odbył się
happening z okazji
Międzynarodowego Dnia  Praw
Dziecka.
2011/2012
Julia Mazurek zostaje  laureatką 
konkursu wojewódzkiego 
"zDolny Ślązak Gimnazjalista" z
języka angielskiego.
2013/2014
Joanna Czajkowska
zakwalifikowała się do
ogólnopolskiego Konkursu
Ojczyzny Polszczyzny. Wygrała
wszystkie konkursy polonistyczne 
w powiecie.

  
 13 czerwca  
      2014r. 

   Świętujemy 
     jubileusz 
       15 lat 
     istnienia
    gimnazjum
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        ABSOLWENCI ROKU:
 2004
        Bogusław Skupin
 2005 
        Monika Mitek
 2006
        Anna Stuczyk
 2007 
        Jacek Żuk
 2008 
        Bartosz Dziwak
 2009 
        Karolina Tobółka
 2010 
        Magdalena Madera
 2011 
        Natalia Pędziwiatr
 2012 
        Oskar Urbaniak
 2013 
        Natalia Wujec

       
   Laureaci i finaliści    
 konkursów     wojewódzkich

zDolny Ślązak Gimnazjalista 
Justyna Wójcik (matematyka)
Bogusław Skupin (historia
                                  i j.polski)
Julia Mazurek (j. angielski)
Joanna Czajkowska 
( Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny 
Polszczyzny))

Natalia Klinszport ( w.fiz - rzut
oszczepem.)
Magda Niedźwiecka ( w.fiz-  
100m przez płotki.)
Dawid Wielochowski ( w. fiz. -
pchnięcie kulą )

                                            

* 224 uczniów                                                           * 14 rzutników
* 26 nauczycieli                                                        * 4 tablice interaktywne
* 3 panie woźne                                                        * ok. 40 komputerów/laptopów
* 1 pan konserwator                                                * 1 sala gimnastyczna
* 14 klasopracowni                                                  * 1 boisko ze sztuczna murawą
* 86 okien ( razem z salą gimnastyczną)                * ok. 360 ławek
* 6 toalet                                                                     * ok. 360 krzesełek
* schody:                                                                    * 39 brzóz dookoła szkoły           
  stopni na zewnątrz-15                                            * 93 siedzenia na trybunie na boisku
                wewnątrz - 46                                               
                                                                                   

    
    NAJWIĘKSZE  SUKCESY 
      NASZEGO GIMNAZJUM

Łucja Skibniewska i zespół Motor in
Corn ( I m. w Dolnośląskiej Lidze
Talentów)

Karolina Brzoza (Ogólnopolski
Konkurs Twórczości Poetyckiej)
Joanna Czajkowska i Paweł Majda
( Ogólnopolski Konkurs Literacki)
Renata Hałaś ( Ogólnopolski
Konkurs Pisania Listów)
Julia Tatarczuk ( liczne konkursy
plastyczne)
Krzysztof Majda ( Otwarty Turniej
Wiedzy Pożarniczej)

  
  GIMNAZJUM

         W

   LICZBACH
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             Wywiad z Jackiem Żukiem-
               Absolwentem Roku 2007

Rodzime tańce, tradycyjna muzyka, andyjskie  stroje –
to wszystko wciąż jest tam obecne. Często
problemem dla mnie było, gdy wychowankowie pytali
mnie, jakiej muzyki słucha się w Polsce. W Peru
tradycyjnie dominują dwa gatunki muzyczne: cumbia i
huayno.

Jesteś absolwentem naszego gimnazjum,
 i przypomnijmy, Absolwentem Roku..., którego? 
- Ojoj, to już parę ładnych lat temu... Gimnazjum
skończyłem w 2007 roku. Pewnie od tego czasu wiele
się tu  zmieniło.
Gdzie potem studiowałeś? Jaki kierunek?
-Najpierw zdałem maturę w I Liceum
Ogólnokształcącym w Rawiczu. Chodziłem do klasy
matematyczno-fizycznej, więc po liceum wybrałem
studia o kierunku technicznym. Dwa lata studiowałem
elektrotechnikę na Politechnice Poznańskiej, aby
ostatecznie trafić do Krakowa. Za ok. pół roku
powinienem zostać inżynierem.
Odbyłeś ciekawe podróże. Gdzie? Co Cię tam
zdziwiło, zafascynowało? 
-Nie lubię słowa podróż. Zwłaszcza w odniesieniu do
ostatniego wyjazdu, podczas którego spędziłem rok,
pracując w Szkole Technicznej w Peru.

cumbia i huayno, podczas  gdy w polskim radiu można
usłyszeć głównie  "kawałki" amerykańskich gwiazd.
Mam nadzieję, że kolejne pokolenie Peruwiańczyków
nie zapomni o tym  bogactwie.

Twoje plany na przyszłość?
Bardzo lubię wyjeżdżać, ale wiem, że moje miejsce
jest w  Polsce i właśnie tutaj chciałbym spędzić swoje
życie. Moje wyjazdy  nauczyły mnie doceniać
wartości, o których często współcześnie
zapominamy.  Radość z  przebywania z ludźmi,
których kochamy  i szukanie szczęścia w drobnych
rzeczach - to mój przepis na szczęście!

Pojechałem tam
z Salezjańskim
Wolontariatem
Misyjnym
„Młodzi Światu”.
Był  to rok życia
razem z
Peruwiańczyka
mi-kupowaliśmy
w tych
sklepach,
jedliśmy te
same posiłki.

Razem
pracowaliśmy –
to jedyna
droga,  aby
spróbować
poznać inną
kulturę. Bardzo
spodobało mi
się, w jaki
sposób  oni
szanują swoje 
tradycje.
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              Warto ... poznać!  ŁUCJA SKIBNIEWSKA
     
   

 
Łucja Skibniewska 

Łucja jest uczennicą klasy IIId 
i wkrótce będzie absolwentką
naszego gimnazjum. Mieszka w
Pobielu, miejscowości oddalonej od
Wąsosza o 4 km. Jest bardzo
uzdolniona muzycznie, pięknie
śpiewa i gra na gitarze.
Jej śpiew wzrusza i wywołuje
pozytywne emocje u wszystkich,
którzy jej słuchają.
Kilka lat temu swoim śpiewem
zachwycała nas także siostra Łucji,
Judyta. 
Łucja mimo wielu obowiązków nie
zaniedbuje nauki w szkole.
Swoje plany na przyszłość wiąże 
z muzyką.

Łucja osiąga sukcesy od kilku lat.
Jest laureatką VII Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej 
w Wołowie, który odbył się 16 i 17
kwietnia 2012r. Łucja wykonała
wtedy utwór " Whats Up" zespołu 
"4 Non Blondes", zajmując II
miejsce. Jest także laureatką
Powiatowego Konkursu Piosenki
Ekologicznej "Eko 2011" w Górze.
( II miejsce). 
Nagrodzono ja również
wyróżnieniem na XIV
Międzywojewódzkim Konkursie
Piosenki Religijnej "Cecyliada
2012".

Wielkim sukcesem Łucji i zespołu, 
z którym śpiewa - "Motor in Corn",
w składzie: Mateusz Kulig, Maciej
Sztyma, Konrad Sztyma, było
zajęcie w roku 2013 I miejsce w
Dolnośląskiej Lidze Talentów. 
Dużym osiągnięciem było także
zdobycie przez Łucję i zespół II
miejsca w Ogólnopolskim
Konkursie Muzyki Rozrywkowej w
Lesznie.
Uświetnili oni także swoim
udziałem szkolny LipDub oraz
nagrali swój teledysk "Wybuch
szczęścia" i "Nothing to lose".
Filmy do obejrzenia na Youtube.

g
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                    I miejsce
            Olga Kowalczuk
                          IIIa

                   II miejsce
                 Julia Cicha
                         IIIb

                  III miejsce
                    Karolina 
                  Zamłyńska
                         Ia

            GRATULUJEMY!

          VI edycja konkursu "Gimnazjaliści śladami 
                             Henryka Sienkiewicza"
                                   ( podsumowanie)

Fragment nagrodzonej pracy 
Olgi Kowalczuk

        We wrześniu 2013r., po
zakończeniu Narodowego Czytania
dzieł Aleksandra Fredry, prezydent
Bronisław Komorowski, inicjator
akcji powołanej w 2012 roku,
oznajmił, że Dzień Narodowego
Czytania w 2014  poświęcony
zostanie dziełom Henryka
Sienkiewicza.
Jak większość pomysłów w Polsce
i ten został szeroko
skomentowany. Nasza gazeta
postanowiła więc sprawdzić 

  „ Czy  nie lubimy już czytać
Henryka Sienkiewicza?
Dlaczego?”

    W celu dogłębnego zbadania
problemu przeprowadziliśmy 
badania ankietowe wśród władz
miasta, nauczycieli,
przedsiębiorców oraz „zwykłych
mieszkańców” . 
O wyrażenie opinii poprosiliśmy
również gimnazjalistów.
    Po analizie wyników można
stwierdzić kolokwialnie, że „nie jest
z nami aż tak źle”. 
99% dorosłych i 70% uczniów
przyznało, że czyta książki .
Najczęściej są  to pozycje
przygodowe, biografie , kryminały i 
książki fantastyczne 
  85% badanych dorosłych
zadeklarowało, iż  czytało książki
H.Sienkiewicza w wieku szkolnym,
a 65% sięgnęło po nie również w
dorosłym życiu. 
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Wśród uczniów wyniki wyglądają mniej okazale. Otóż
50% gimnazjalistów czytało książki H.Sienkiewicza w
szkole, a tylko 15% poza nią. Obie badane grupy jako
pierwotną przyczynę zainteresowania się dziełami
mistrza wskazały to, iż były one obowiązkową lekturą.
Jednakże jeśli ktoś zatknął się z powieściami Henryka
Sienkiewicza i pokochał je, to często sięga powtórnie
po te same pozycje. Najczęściej więcej niż raz
ankietowani czytali „ Krzyżaków”, „ Potop”, „Quo
vadis”, a z bohaterami powieści „W pustyni i w
puszczy” dorośli, poprzez wspólne czytanie zapoznają
swoje dzieci.
Budujące są również odpowiedzi na pytanie: „
Dlaczego sięgnęła  Pani/Pan po  książki Sienkiewicza
w dorosłym życiu?” Czytelnicy robią to, bo książki
autora maja wartką, trzymającą w napięciu akcję oraz
wzbogacają wiedzę historyczną . Jedna z badanych
osób  uznała, że sięgnęła po książkę „Quo vadis”,
ponieważ uważa, że należy znać choć jeden utwór tak
wielkiego pisarza - rodaka.
Młodzież wobec dzieł Sienkiewicza jest bardziej
krytyczna. Owszem połowa odpowiedziała, że czytała,
ale tylko jako lekturę. W większości nie sięgają po nie
poza szkołą, ponieważ uważają, że są nudne, zbyt
długie, napisane trudnym językiem. Nadzieją na
przyszłość może być opinia jednego z badanych
dorosłych, który napisał, iż docenił te książki dopiero
jako osoba dorosła i teraz uważa, że uczą one historii,
mają wartką akcję i ciekawie się je czyta.
Podsumowując badania, można uznać, że nadal
czytamy Henryka S i e n k i e w i c z a . Poza
obowiązkowymi lekturami sięgają po nie, co prawda,
przede wszystkim ludzie dorośli. Młodzież woli książki
fantastyczne i przygodowe. 
Miejmy jednak nadzieję, że akcje takie jak Narodowe
Czytanie Sienkiewicza przybliżają te nieco
„prehistoryczne” dla dzieci i młodzieży pozycje
wszystkim czytelnikom (...)

Zapewne nie wróci czas, by Sienkiewicz był tak
kochany, jak wtedy, gdy pisał „ku pokrzepieniu
serc”, gdy otrzymał Nagrodę Nobla i gdy cały
naród kwestował na jego dworek w Oblęgorku.
Dobrze byłoby jednak, by młodzi ludzie znali nie
tylko „Harrego Pottera”, ale i dzieła naszych
wielkich rodaków. 

Fragment pracy Julii Cichej

(...) Eunice i Petroniusz to wzorowy dowód,
potwierdzający zapatrywanie Sienkiewicza "Kochać
nie jest dość, trzeba umieć kochać i trzeba umieć
nauczyć miłości". Początkowo Eunice ukrywa swoje
uczucia, jednak za wszelką cenę pragnie być jak
najbliżej ukochanego. Z czasem dostojny mężczyzna
dostrzega wdzięki urodziwej kobiety. Zakochuje się w
niej bez pamięci. Jednak ich szczęście przerywa
wiadomość o rozkazie Nerona. Kochankowie trwają
razem do ostatniego tchu w bezgranicznej miłości i
nieustannej woli bycia razem.
Również miłość Winicjusza i Ligii po wielu trudnościach
odnajduje swe spełnienie. Miłość Marka do
dziewczyny ulega głębokiej przemianie.Najpierw
przede wszystkim pożąda dziewczyny, zwracając
uwagę tylko i wyłącznie na jej piękno zewnętrzne, a jak
tłumaczy Sienkiewicz "Każda kobieta piękna jest
brzydka w stosunku do piękniejszej od siebie, każda
brzydka piękna w stosunku do brzydszej - każda, czy
piękna, czy brzydka,piękna- w stosunku do
mężczyzny, któremu się podoba". Jednak zaistniałe
okoliczności rozwiewają błahe uczucie , które
przeradza się z czasem w szczerą, głęboką i
bezkresną miłość. Dzięki Bogu "Człowiek zawsze
może wstąpić na lepszą drogę - póki żyje".
Życie to nie tylko amory, bezustanne zauroczenia i
niezobowiązujące igraszki. Nikt nie przydzielił nam
prawa do zabawy czyimiś uczuciami.Tak potraktował
cezar Neron Akte, pozostawiając bezgranicznie
zakochaną w sobie kochankę bez słowa wyjaśnienia,
odchodząc do Poppei. Akte swe życie poświęciła na
rozpamiętywanie minionego szczęścia a jej cały byt
opierał się na miłości do władcy. Pozostała mu wierna
aż do jego śmierci.To właśnie te okoliczności są
najgłębszym i niepodważalnym świadectwem na to, iż 
"rozpacz jest początkiem narodzin nadziei".
Stajemy się społeczeństwem, które czyta coraz mniej,
jednak musimy sobie uświadomić, że podstawowa
norma komunikacji międzyludzkiej oparta jest na
słowie, gdyż to właśnie ono poprzez odwołanie się do
świadomości jest podstawą naszego myślenia (...)
Uczucia i myśli docierające do naszej świadomości nie
mają odpowiednika w prostych symbolach wizualnych.
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                 G I M N A Z J U M   W   C Z E R W C U

   Raz napisz,  
   dziesięć razy przeczytaj!

   REDAKCJA:

foto

Już za parę dni,
za dni parę 
weźmiesz
plecak swój 
i gitarę.
Pożegnania
kilka słów,
Pitagoras ,
bądźcie zdrów, 
Do widzenia
wam , canto,
cantare.

Lato, lato, 
lato czeka ,

Razem z latem
czeka rzeka.
Razem z rzeką
czeka las,
A tam ciągle nie
ma nas .
Lato , lato , nie
płacz czasem,
czekaj z rzeką,
czekaj z lasem.
W lesie schowaj
dla nas 
chłodny cień.
Przyjedziemy
lada dzień .

Barbara
Gransort

*Julita 
 Bieleń

*Angelika
 Bober

*Patrycja
 Podlewska

*Erwina
 Rembielak
                         

                   
(red. nacz.)       
                      
*Paulina
  Rębielak

 *Karolina 
   Sowa

 *Kinga
  Wróblewska

 *Patrycja
  Zakarczemna  
                  

BGransort


