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Rys. Katarzyna

Zbliża się 14 października, jedno z najmilszych wydarzeń w roku szkolnym, Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji życzymy naszym
kochanym nauczycielom dużo zdrowia, pomyślności, pogody ducha.
Niech praca z młodzieżą daje Wam wiele radości i satysfakcji, a trud włożony w nasze nauczanie i wychowanie przyniesie jak najlepsze efekty.
Wiemy, że nie jest to łatwe zadanie, dlatego życzymy dużo siły i wytrwałości. Dziękujemy za wszystko, co dla nas robicie.

Polskie święto oświaty
i szkolnictwa wyższego upamiętnia rocznicę powstania Komisji
Edukacji
Narodowej,
która została utworzona z inicjatywy króla
Stan i sł aw a
A u gu st a
Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm
Rozbiorowy w dniu 14
października 1773 roku. Potocznie, dzień
ten zwany jest Dniem
Nauczyciela.
Szkoda
tylko,
że
w tym roku wypada
w sobotę.

Ilustracja: przedruk z Internetu

Pierwsze koty za płoty
Rozpoczęcie roku szkolnego mamy
już za sobą. Wszyscy już zapewne
wdrożyli się w rytm szkolnych obowiązków, a pierwszoklasiści zaaklimatyzowali się w nowym miejscu
i środowisku. Wróćmy jednak do
pierwszych dni września. Msza
święta i akademia uroczyście otworzyły rok szkolny 2017/18, który
wprowadził wiele zmian. Nowa nazwa szkoły oraz nowa Pani dyrektor
Ewa Śrubarczyk rozpoczynają kolejny okres w historii szkoły. Nauczyciele, rodzice oraz cała społeczność
szkolna życzyli Pani dyrektor pomyślności oraz samych sukcesów
w pracy. Gorące podziękowania natomi ast z ostał y zł oż on e n a ręce byłego dyrektora Pana Wojciecha Bieńka oraz odchodzącego na
emeryturę Pana Józefa Talika. Pani
dyrektor wyraziła nadzieję, że będzie to rok wytężonej nauki i pracy,
ale także zdobywania ciekawych do-

świ adcz eń , n o wy ch u mi ej ętn oś ci
oraz rozwijania zainteresowań. Akademię inaugurującą nowy rok szkolny przygotowali uczniowie i wychowawcy klas drugich: Pani Agnieszka
Florek oraz Pani Marta Witkowska.
Młodzież pożegnała letnie wakacje
i życzyła wszystkim udanego
i owocnego roku szkolnego. Podczas
akademii zostały również upamiętnione wydarzenia Września 1939
r o k u . P r ez e n ta c j a p rz y g ot o w an a
przez pana Krystiana Grelę przypomniała te tragiczne wydarzenia naszej historii. Centralna inauguracja
roku szkolnego 2017/2018 szkół
rolniczych prowadzonych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
odbyła
się
11
września
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach. Naszą szkołę reprezentowała delegacja nauczycieli
i uczniów.

Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu (trzeci od prawej)

"Idźmy

naprzód z nadzieją!”

8 października 2017 roku obchodziliśmy
XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy
naprzód z nadzieją!”. Kolejny raz akcja
katolicka na różnych poziomach swoich
struktur włączyła się w obchody XVII Dnia
Papieskiego w naszej Ojczyźnie. Ideą organizacji Dnia Papieskiego jest łączność
w modlitwie z obecnym papieżem oraz
zgłębianie nauczania św. Jana Pawła II. Od
pierwszych Dni Papieskich towarzyszą mu
cztery wymiary: intelektualny, duchowy,
artystyczny i charytatywny. Tak też podejmuje to w swoich licznych inicjatywach
akcja katolicka.
A jaka jest historia powstania Dnia
Papieskiego?
Wszystko zaczęło się po pielgrzymce
Ojca Świętego do Polski
w 1999 roku.
Wtedy narodziła się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, której zadaniem jest
pomoc dzieciom i młodzieży zdolnej, choć
ubogiej. Została powołana do życia w 2000
roku, jako organizacja, której działalność
ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II
przez promowanie nauczania Papieża
i wspieranie określonych przedsięwzięć
społecznych, głównie w dziedzinie edukacji
i kultury. Ta inicjatywa dała początek Dniu
Papieskiemu w Polsce, który Episkopat polski wyznaczył na niedzielę przed dniem
16 października. Już rok później w 2001
roku zostaje zorganizowany pierwszy Dzień
Papieski pod hasłem „Dzielmy się miłością”.
Na ten czas świątynie w naszych parafiach
przybierają odświętny wygląd, a my czynnie włączamy się w oprawę liturgii mszy
św. i zbiórkę na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Budujemy w ten sposób żywy pomnik Św. Jana
Pawła II. Ten niezwykły dzień obchodzimy
już od 2001 roku, w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową dnia 16 października 1978 roku.
Krótki życiorys patrona naszych serc

ścielnej 7. W dzieciństwie najczęściej nazywano go Lolkiem. Był zdolny i wysportowany. Regularnie grał w piłkę nożną, jeździł
na nartach. Jako dziewięcioletni chłopiec
stracił matkę, potem także starszego brata
Edmunda. W 1938 roku razem z tatą Karol
przeprowadził się do Krakowa. Tu rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Po wybuchu wojny przerwał
studia,
zaczął
pracować
fizycznie
w kamieniołomie i zakładach chemicznych.
W tym samym roku zmarł ojciec przyszłego papieża. Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła wstąpił do Krakowskiego Seminarium
Duchownego. Cztery lata później otrzymał
święcenia. Jego kapłańska droga rozpoczęła się od Rzymu, gdzie kontynuował studia,
potem była praca w kolejnych polskich parafiach. Tu ksiądz Wojtyła szczególną uwagę poświęcał młodzieży. Były wspólne wycieczki. By zmylić milicję, zdejmował sutannę i kazał się nazywać wujkiem.
W 1967 roku został kardynałem. Stał się
znanym w Europie autorytetem. Jako kardynał pojechał do Rzymu na konklawe po
śmierci papieża Jana Pawła I. 16 października 1978 roku Polak Karol Wojtyła został
papieżem. Przez wiele lat Ojciec Święty
zmagał się także
z ciężkimi chorobami.
W lutym 2005 roku jego stan zdrowia
zaczął się gwałtownie pogarszać. 2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21.37, Jan Paweł II
odszedł do Domu Pana.
Jan Paweł II jest patronem naszej szkoły.
To dla nas wielka chluba i zaszczyt. Papież
jest niewątpliwie wielkim autorytetem moralnym i dał nam się poznać nie tylko jako
Apostoł Miłosierdzia Bożego, ale także jako
przyjaciel młodzieży. Papież zawsze miał
serdeczny uśmiech i czas dla dzieci. Uważam, że warto przedstawić kilka śmiesznych anegdot z życia patrona naszych
serc. A oto kilka z nich :
Z Wami dziecinnieję
Podczas jednej ze swoich wizytacji rzymskich parafii Papież, jak to miał w zwyczaju, wdał się w rozmowę z dziećmi.

Historia Karola Wojtyła rozpoczęła się
w Wadowicach. Tu 18 maja 1920 roku uro- - Wy jesteście młodzi, a ja już jestem stary
dził się drugi syn Karola Wojtyły i Emilii - powiedział.
z Kaczorowskich. Pierwsze lata życia spę- Nie, nie jesteś stary - gromko zaprotedził w skromnej kamienicy przy ulicy Kostowały dzieci.
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- Tak, ale jak jestem z wami, to
dziecinnieję - replikował Papież.

- Mów mi wujaszku.
Jak się czuje piesek?

Papieskie wagary

Jeden z watykańskich prałatów chciał się
nauczyć języka polskiego, więc sprowadził
sobie nasz elementarz. Nauka była jednak
tak pospieszna, że kiedy chciał się nową
- Dano wam dziś wolne w szkole?
umiejętnością pochwalić przed Ojcem
- Tak - wrzasnęła z radością dzieciarnia.
Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast:
„Jak się czuje Papież", rzekł: „Jak się czuje
- To znaczy - skomentował Jan Paweł II piesek?".
Papież
spojrzał
na
niego
że papież powinien częściej tu przyjeżdżać.
zdumiony, po czym odpowiedział: " Hau,
Mów mi wujaszku
hau".
Podczas powitania w Monachium Papież
spytał licznie obecne dzieci:

Podczas pierwszej wizyty w USA Papież
spotkał się z rodziną prezydenta Jimmy'ego
Cartera. Pięcioletnia wówczas wnuczka
prezydenta, mając kłopoty z wygłoszeniem
powitania, powtarzała w kółko:
- Jego Świętobliwość, Jego Świętobliwość.
Papież, chcąc wybawić dziewczynką
z kłopotów, wziął ją w ramiona
i powiedział:

Papież Jan Paweł II ciągle powtarzał
młodym:
"Wy
jesteście
przyszłością
świata". Pokazywał, jak żyć, nie poprzez
zakazy, lecz własne czyny. Zwłaszcza
młodzież była dla niego nadzieją, dlatego
powinniśmy robić wszystko, aby ta
nadzieja nie była złudną. Aby oglądając
świat z nieba, nie zawiódł się Ten, którego
dziś nazywamy Wielkim.

Sylwia i Wiktoria

Warto przeczytać
„Bo czasem trzeba się zgubić, żeby się
odnaleźć”. „Noc ognia” Erica—Emmanuela
Schmitta
jest niezwykłą opowieścią
o człowieku, który miał dosyć swojego dotychczasowego życia. Był na krawędzi
zwątpienia. Jego życie było puste i pozbawione sensu. Dlatego podjął się dość nietypowego i trudnego zadania. Za namową
przyjaciela wyruszył na Saharę, by tam
zbierać materiał do filmu. Po kilku dniach
morderczej wędrówki przez pustynię przypadkiem odłączył się od karawany. Został
zupełnie sam, oko w oko z nieodgadnioną,
tajemniczą i groźną pustynią. Nie miał
wody, jedzenia, kompasu ani ubrań. Powoli zapadał mrok, lodowaty wiatr przeszywał jego ciało… Tak zaczyna się niesamowita historia, która odmieniła życie bohatera. Książka Schmitta, autora bestsellerowych „Papug z placu d` Arezzo”,
„Trucicielki”, „Oskara i pani Róży” jest pełną głębokich refleksji lekcją, jak zmienić
siebie i swoje życie na lepsze. Świetna
lektura na długie, jesienne wieczory.
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Sekcja mundurowa
W naszej szkole działa sekcja mundurowa, którą zajmuje się Pan Wojciech
Witkowski. Mundurowi uczestniczą w szkoleniach wojskowych i survivalowych
w zakresie: taktyki, strzelectwa, ratownictwa, orientacji w terenie, walki wręcz.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu przygodach oraz treningach i nie żałują
ani chwili, którą poświęcili zajęciom. Wszyscy zgadzają się, że jest miła atmosfera,
ale nie ma łatwo.

Pytani, czy jest ciężko? - odpowiadają: „Musi być ciężko, musi być pot
i adrenalina”. Poligony, w których uczestniczą, kształtują przecież charakter, ćwiczą
hart ducha i sprawność fizyczną. Może dla niektórych to jest to, co chcieliby robić
w przyszłości? Nigdy nie wiesz, co cię czeka i co przyniesie ci los. Warto więc spróbować swoich sił i poznać smak życia w mundurze.
Patrycja

Mamy nowy Samorząd
Dnia 22.09.2017 roku odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty, przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu.
Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:
Przewodniczący: Monika Krupa –kl . III TA
Zastępca przewodniczącego: Aleksandra Skutnik - kl. II TA
Sekretarz: Martyna Nocuń - kl. II TA
Skarbnik : Izabela Czech- kl. III TA
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy !
Joanna Witkowska

OGŁOSZENIA
Zespół do Spraw Promocji Szkoły ogłasza
konkurs na hasło/slogan promujący naszą
szkołę.

Slogan powinien być krótki, chwytliwy
i promować naszą szkołę. Zapraszamy
do zgłaszania propozycji wraz z imieniem i nazwiskiem oraz klasą do końca października 2017roku.
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału
– na zwycięzcę czeka nagroda!

Konkursy z języka angielskiego:
Powiatowy konkurs piosenki w języku angielskim – 27.11.2017 w Zespole Szkół im.
J.Bema w Zawierciu.
Konkurs Multimedialny z języka angielskiego na temat: „American Superheroes”
XV Powiatowy konkurs z języka angielskiego pod hasłem: „ BOOSTE BYTE „
Wszystkich dodatkowych informacji udzielają: p. Magdalena Kwarciak oraz p. Marta
Witkowska.

Konkurs ortograficzny
W listopadzie 2017 roku odbędzie się szkolny konkurs ortograficzny. Termin i regulamin konkursu będą umieszczone na stronie
internetowej szkoły. Zachęcamy do udziału.

MATURA NA PIĄTKĘ
Tegoroczni maturzyści mogą być z siebie dumni.
Prawie wszyscy uczniowie zdali egzamin dojrzałości. W rankingu zdawalności matury na poziomie technikum w powiecie zawierciańskim nasza
szkoła uplasowała się na pierwszym miejscu.
Zdawalność naszych uczniów wyniosła 78,9%
i przewyższa średnią zdawalność uczniów w województwie śląskim prawie o 10 punktów procentowych. Gratulujemy maturzystom i życzymy
uczniom klas czwartych jeszcze lepszych wyników .

Krzyżówka literacka
Zapraszamy wszystkich do rozwiązania krzyżówki, a przy okazji przypomnienia sobie informacji dotyczących teatru greckiego i tragedii
Sofoklesa „Król Edyp”. Odczytane hasło (nazwa
zabiegu kompozycyjnego używanego w dramacie) prosimy zgłaszać pani Agnieszce Hajdudze.
Pierwsze osoby, które poprawnie odczytają hasło, otrzymają nagrody.

1. Bóg, którego słowa przekazała przepowiednia w Delfach.
2. Szwagier Edypa.
3. Zamordowany władca Teb.
4. Córka Edypa, bohaterka kolejnej tragedii
Sofoklesa.
5. Potwór nękający Tebańczyków.
6. Wdowa po Lajosie.
7. Oczyszczenie z uczuć litości i trwogi.
8. Grzech, który polega na wierze człowieka
w możliwość uniknięcia przeznaczenia.
9. Bohater, który czyta przyszłość z lotu ptaka.
10. Żona króla Koryntu.
Redakcja gazetki: Wiktoria Błaszczyk, Michał Dziura, Sylwia Kaczor, Patrycja Kucharska, Katarzyna Kwaśniak
Opiekun gazetki: Agnieszka Hajduga
Dziękujemy pani Joannie Witkowskiej za pomoc w narysowaniu
krzyżówki.

