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 !Z !ycia klas IV-VI 

W „Polsce Piastów” 
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20 wrze!nia 2012 r. uczniowie klas Va i Vb wyjechali na „"yw# lekcj$ historii”                  
do Biskupina. „Polska Piastów”- to motto XVIII Festynu Archeologicznego w Biskupinie. 
Uczestnictwo w tegorocznym festynie dostarczy%o uczestnikom wielu niezapomnianych 
wra"e& z podró"y do piastowskich 'róde%  naszej historii, zwi#zanych ze wspania%ymi               
i dramatycznymi losami pierwszej dynastii polskich w%adców. Dzieci obejrza%y inscenizacj$ 
s%owno - muzyczn# dotycz#c# dynastii piastowskiej, po%#czonej z walkami wojów. Podczas 
przedstawienia du"e zainteresowanie wzbudzi%a koronacja Boles%awa Chrobrego                            
na pierwszego króla Polski.    
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Atrakcj# edukacyjn# by%a nauka pisania g%agolic#. Ka"dy móg% zapisa( swoje imi$ 
atramentem na papierze lub ceramice. Uczniowie poznali histori$ najstarszego pisma ludów 
s%owia&skich. Dowiedzieli si$, "e g%agolic$ stworzy% Cyryl, który wraz ze swoim bratem, 
Metodym, chrystianizowa% Morawy w 863 roku. Pismo to podkre!la%o odr$bno!( kulturow# 
S%owian, którzy wcze!niej pisma nie mieli. Pisania uczy%y: Natalia Gucwa z Uniwersytetu 
Jagiello&skiego w Krakowie oraz Joanna Wa%kowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.  

          Liczne prezentacje po!wi$cone by%y zaj$ciom ówczesnych mieszka&ców naszego 
pa&stwa. Zwi#zane ze zdobywaniem po"ywienia, budowaniem domów, wytwarzaniem 
narz$dzi, naczy& z gliny, tkanin oraz ozdób. Wielkie zainteresowanie wzbudzi% barwny pokaz 
mody i bi"uterii wczesno!redniowiecznej, a nasi uczniowie s%u"yli jako modele.  
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Niebanaln# wiedz$ przekazali dzieciom w swojej prezentacji r$kodzielnicy z Polski, 

Litwy, W$gier, Bia%orusi, Niemiec i Holandii. Odwiedzili!my równie" pawilon muzealny,            
w którym prezentowana by%a wystawa pt. „ Tajemnice Góry )wi$tego  Wawrzy&ca”. 
Wystawa zach$ci%a plonem wieloletnich bada& wykopaliskowych badaczy z Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Miko%aja Kopernika w Toruniu. 
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Organizatorzy festynu czuwaj# nad urozmaiceniem sp$dzania czasu w Biskupinie.            
W tym roku dodatkow# atrakcj# by%a pi$kna wystawa przyrodnicza pt. „Jak le!nicy dbaj#               
o las”. Uczniowie uzyskali odpowiedzi na nast$puj#ce pytania: Jak zosta( le!nikiem?,                     
Co robi# le!nicy?, Jak le!nicy produkuj# drewno?, Jak le!nicy chroni# las i ca%# przyrod$?,               
Jak le!nicy dbaj# o ró"norodno!( biologiczn#? Jak na!laduj# przyrod$?, Jak le!nicy 
wykorzystuj# post$p techniczny?, Jak troszcz# si$ o równowag$ w lesie?, Jak ucz# kocha( 
przyrod$ i jak rozumiej# las?  

 
Podczas pobytu w Biskupinie uczniowie ci#gle mieli „pe%ne r$ce roboty”. Nie by%o 

czasu, aby my!le( o powrocie do domu, jednak ten czas nast#pi%. Dzieci wróci%y wzbogacone 
wiedz# i umiej$tno!ciami oraz zach$cone do powrotu w to wyj#tkowe miejsce, którym jest 
Biskupin podczas festynu. 

Dzi$kujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie wycieczki. 

Lidia Muszy"ska  
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Z !ycia gimnazjalistów 

                XII Pielgrzymka Rodziny Szkó# Jana Paw#a II do Cz$stochowy 

 
11 pa'dziernika o godz. 5.00 spod p$powskiej szko%y wyruszy% autokar z 40-osobow# 

grup# m%odzie"y w towarzystwie opiekunów do Cz$stochowy. Pielgrzymkowy wyjazd  
zorganizowa%a p. D.Szcz$sna. 

 Jasnogórski zjazd przedstawicieli szkó% Jana Paw%a II by% okazj# do uroczystej 
inauguracji Roku Wiary oraz wspólnej modlitwy w intencji kanonizacji Ojca )wi$tego Jana 
Paw%a II. Organizatorem tegorocznego zjazdu byli: Zespó% Szkó% Integracyjnych im. Jana 
Paw%a II  w Radomiu oraz Gimnazjum nr 145 im. Jana Paw%a II w Warszawie. Na Jasn# Gór$ 
przyby%o oko%o 19 tys. pielgrzymów z 447 szkó%, w tym dwóch z Litwy. Na Szczycie stan$%o 
oko%o 400 pocztów sztandarowych. Uroczystej Mszy !w., koncelebrowanej przez oko%o 
dwustu ksi$"y, przewodniczyli: biskup radomski Henryk Tomasik oraz metropolita 
cz$stochowski ks. abp Wac%aw Depo.   

Arcybiskup wzywa%  m%odzie", by nie l$kali si$ „deszczów i wiatrów sprzeciwiaj#cych 
si$ Ewangelii”. W kontek!cie w%a!nie rozpocz$tego, og%oszonego przez papie"a Benedykta 
XVI, Roku Wiary, zach$ca% zebranych do  gorliwo!ci w modlitwie. Nazwa% modlitw$ 
tajemnic# spotkania serca Bo"ego i serca ludzkiego. Przypomnia% pro!b$ Jana Paw%a II: 
„Prosz$, aby!cie si$ ze mn# tu modlili za "ycia mojego i po !mierci”. Powo%a% si$ na s%owa 
Jana Paw%a II: „Wy sami nie wiecie, jak jeste cie pi kni wówczas, kiedy znajdujecie si                      
w zasi gu S owa Bo ego i Eucharystii”. Nazwa% Cz$stochow$ nasz# Kan# Galilejsk#, która 
wo%a o czysto!( serca i przemian$ sumie&. 
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Cyryla Krajka 

                   

Udzia# w „Dziele Nowego Tysi%clecia” 

         !! !! !! !W niedziel$, 14 pa'dziernika br.,  m%odzie" naszego gimnazjum wzi$%a udzia%                    
w publicznej zbiórce pieni$dzy na rzecz Fundacji "Dzie%o Nowego Tysi#clecia". Akcja 
zawsze poprzedza Dzie& Papieski, który w tym roku by% obchodzony pod has%em                       
„Jan Pawe# II - Papie& Rodziny”. Fundacja zosta%a powo%ana do "ycia jako organizacja, 
której dzia%alno!( ma upami$tnia( pontyfikat Jana Paw%a II przez promowanie nauczania 
Papie"a i wspieranie okre!lonych przedsi$wzi$( spo%ecznych, g%ównie w dziedzinie edukacji         
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i kultury. Dzi$ki zbiórkom funduszy  ju" 2500 m%odych osób otrzyma%o stypendia i mo"e 
rozwija( swoje zdolno!ci i zainteresowania.  
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          Uczniowie w godzinach po%udniowych kwestowali w miejscowo!ciach naszej gminy. 
Jak zwykle mogli!my niezawodnie liczy( na hojno!( mieszka&ców naszego spo%ecze&stwa. 
W sumie zebrano do puszek 5 069,54 z%otych. 

 

Dzi$kujemy wszystkim kwestuj#cym, jak i ofiarodawcom, którzy mieli mo"liwo!( 
w%#czenia si$ w budow$ ""ywego pomnika" Jana Paw%a II. 

Danuta Szcz$sna  

 

„Bitwa pod Wiedniem” 

  W pi%tek, 19 pa'dziernika br., 181 uczniów p$powskiego gimnazjum pod opiek%  
nauczycieli uda#o si$ do kina w Gostyniu na film: „Bitwa pod Wiedniem”. 
Przedstawiamy fragmenty recenzji napisanych przez uczestników tego wyjazdu. 

Dnia 19.10.2012 r., w kinie „Pod Kopu%#’’ obejrza%am film historyczno-kostiumowy 
w re"yserii R. Martinellego pt. „Bitwa pod Wiedniem’’. Moim zdaniem, film jest bardzo 
ciekawy. Ma tylko jedn# wad$ – jego s%ab# stron# jest grafika komputerowa, ale czy to 
znaczy, "e ca%y film jest „pora"k#”? Nie, poniewa" ma tak"e wiele zalet. Poczynaj#c od 
obsady aktorskiej (Murray Abraham !wietnie wcieli% si$ w rol$ ojca Marko z Aviano, a 
Enrico Lo Verso równie dobrze zagra% Wielkiego Wezyra  - Kara Mustaf$.), a ko&cz#c na 
zadziwiaj#cej wierno!ci w szczegó%ach, zw%aszcza kostiumów i uzbrojenia. Wa"na jest te" 
warstwa historyczna filmu - ukazuje on wszystkim widzom, jak polskie zwyci$stwo zmieni%o 
losy !wiata. Gdyby Kara Mustafa zdoby% „z%ote jab%ko’’ (tak nazywano wówczas Wiede&),  
w ca%ej Europie rozpowszechni%by si$ islam.  Film ma równie" wyra'ne przes%anie, zawarte 
w s%owach g%ównego bohatera – ojca Marko z Aviano – wypowiedzianych w chwili, gdy 
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obro&cy Wiednia ruszali, by broni( wiary chrze!cija&skiej przed pot$"nym wojskiem 
Wielkiego Wezyra: „Bro&cie wiary! *eby wasze dzieci mog%y czci( Boga! B$d# wolne, 
poniewa" dzi! ruszacie do boju! Bro&cie swoich "on i dzieci! Bro&cie swej tradycji.’’  

Dla mnie ten film jest wspania%# produkcj# i ch$tnie wybra%abym si$ na inne seanse 
w re"yserii R. Martinellego.                                                                 

                                                                                                                             Klaudia Berger kl. IIbG 

„Bitwa pod Wiedniem” zdobywa coraz wi$kszy rozg%os w mediach, lecz opinie na 
temat tej produkcji filmowej s# podzielone. W%oski re"yser, Renzo Martinelli, prezentuje 
wspó%czesnemu odbiorcy historyczn# opowie!( o wierze, która potrafi czyni( cuda i nadziei  

na zwyci$stwo z pot$"nym wrogiem. 

 Cho( g%ówne skrzypce w filmie graj# zagraniczni aktorzy, dostrzegalny jest tak"e 
wk%ad polskiej obsady. Nie mo"emy zapomnie(, "e to polsko - w%oska produkcja. Piotr 
Adamczyk, który gra cesarza Leopolda, ukazuje t$ posta( cz$sto w sposób komediowy.  

Jerzy Skolimowski, w roli króla Jana III Sobieskiego, ma raczej ma%y udzia% w ca%ym 
widowisku. 

 Je!li chodzi o stron$ wizualn#, to kul# u nogi s# efekty specjalne; w XXI w., gdy gry 
komputerowe wygl#daj# jak film, mog%yby by( one na wy"szym poziomie. Dobrym 
przyk%adem jest pojawiaj#cy si$ kilka razy wilk, który a" pachnie sztuczno!ci#. Jednak ten 
defekt nie mo"e dyskwalifikowa( ca%ego filmu.  

Ogólnie rzecz bior#c, uwa"am, "e film jest ciekawy i wart obejrzenia. Jak w ka"dej 
produkcji, znajd# si$ jakie! niedoci#gni$cia, ale przecie" nie ma filmów doskona%ych. Ka"dy 
z nas wyrobi sobie w%asn# opini$ na temat „Bitwy pod Wiedniem” pod warunkiem, "e 
wybierze si$ na seans do kina.                                    

                                                                                                 Maksymilian Kempa kl. IIIaG 

Film ten pozostanie w mojej pami$ci, ale tylko ze wzgl$du na zgodno!( historyczn# 
i naprawd$ dobr# gr$ aktorsk#. Polecam go osobom nie przywi#zuj#cym uwagi do scenografii 
i efektów specjalnych, ale chc#cym dowiedzie( si$ czego! wi$cej o historii Europy i naszego 
kraju.                                                               

                                                                                                                           Ania Ko!czak kl. IIIaG           

Plusy filmu: 
- poszerzenie naszej wiedzy o historii 
- wspania%e kostiumy 
- !wietna gra aktorów, mi$dzy innymi:.F.M.Abrahama, Enrico Lo Verso, Alicji Bachledy-
Curu! i Piotra Adamczyka. 

Minusy: 
- s%abe efekty komputerowe, ale i tak, moim zdaniem, warto by%o obejrze( ten film. 
                                                                                                                Adrian Ciesielski , kl. IIaG 
!!
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Co s"ycha# w bibliotece szkolnej? 

Moda na czytanie 

 Podobnie jak w roku ubieg%ym, gimnazjali!ci zostali zaproszeni do cyklicznego 
konkursu „Moda na czytanie”. W edycji pa'dziernikowej zwyci$zcami zostali: Eryk 
Andrzejewski kl.Ic , Kacper Pospiech kl.Ic, Jakub Rzepka kl.Ic, Maksymilian Kempa 
kl.IIIa. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej zabawy. 

        Nauczyciele bibliotekarze: 

        Bernadeta Ka'mierczak 

        Ewa Fabisiak 

!

Z gabinetu pedagoga szkolnego 

 

PEDAGOG SZKOLNY 
SERDECZNIE ZAPRASZA 

 UCZNIÓW GIMNAZJUM ORAZ RODZICÓW  
DO KORZYSTANIA Z OFEROWANEJ POMOCY 

 

Uczniu!!! 

Je!eli: 

• czujesz, !e nikt Ci" nie rozumie… jeste# samotny; 
• znalaz$e# si" w trudnej sytuacji i nie wiesz jak post%pi&, 
• nie potrafisz rozwi%za& konfliktu si" z kolegami, kole!ankami; 
• nie umiesz radzi& sobie ze z$o#ci%, 
• nie umiesz skutecznie odmówi&, gdy jeste# nak$aniany do z$ego, 
• masz problemy rodzinne; 
• chcesz podzieli& si" swoj% rado#ci%, sukcesem; 
• masz problemy w nauce, nie umiesz si" efektywnie uczy&;  
• chcia$by# pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób; 
• po prostu potrzebujesz z kim# porozmawia&…, 

zapraszam do mojego gabinetu  (obok sali gimnastycznej szko$y 
podstawowej) !. 
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Rodzicu!!! 

Je!eli: 

• masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem; 
• nie potrafisz ju! z nim rozmawia&; 
• zauwa!y$e#, !e co# dzieje si" z nim niedobrego; 
• Twoje dziecko nie chodzi regularnie do szko$y; 
• Twoje dziecko ma narastaj%ce k$opoty z nauk%.  
• spostrzeg$e# sygna$y #wiadcz%ce o si"ganiu po #rodki psychoaktywne, 
• masz problemy zwi%zane z trudn% sytuacj% rodzinn%; 
• chcesz mu pomóc, ale nie wiesz jak…, 

przyjd' – postaram si"  pomóc. Serdecznie zapraszam. 

JOANNA GROBELNA 

PEDAGOG SZKOLNY  

DS. GIMNAZJUM 

 

Z gabinetu higieny szkolnej 

 

Podstawy zdrowego stylu &ycia 

 Co oznacza „zdrowy styl &ycia”. To inaczej odpowiednie od&ywianie, aktywno() 
fizyczna i higiena osobista. Cz$sto w naszym "yciu codziennym szczególnie zaniedbujemy 
te dwa pierwsze elementy. Stres, brak czasu, z%e od"ywianie, brak odpowiedniej ilo!ci ruchu 
itp., s# g%ównymi przyczynami chorób cywilizacyjnych t.j. choroby serca, udary mózgu, 
nadci!nienie t$tnicze, oty%o!(, cukrzyca, depresja itp. Dlatego ju" od najm%odszych lat 
powinno uczy( si$ dzieci zdrowych nawyków "ywieniowych, odpowiedniej aktywno!ci 
fizycznej i prawid%owego dbania o higien$ osobist#.  
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PRAWID!OWE OD*YWIANIE  
 

    

 Ka"dego dnia nasz organizm potrzebuje oko%o 60 ró"nych sk%adników. Nie istnieje 
produkt spo&ywczy, który zawiera#by wszystkie sk#adniki od&ywcze w odpowiednich, 
potrzebnych dla organizmu ilo(ciach. Tylko wykorzystanie wielu ró"nych produktów 
pozwala na w%a!ciwe zbilansowanie diety.  

 Produkty zbo&owe (w$glowodanowe) powinny stanowi( g%ówne 'ród%o energii i 
wyst$powa( w ka"dym posi%ku w ci#gu dnia. Warzywa i owoce, tak"e powinny znale'( si$ 
w ka"dym posi%ku. S# one bogatym 'ród%em witamin, soli mineralnych i b%onnika. Witaminy 
i flawonoidy zawarte w  warzywach i owocach maj# dzia%anie przeciwnowotworowe i 
przeciwmia"d"ycowe. Mleko i przetwory mleczne s# 'ród%em %atwo przyswajalnego wapnia,   
na które zapotrzebowanie w okresie intensywnego wzrostu (dojrzewanie) jest u nastolatków 
wysokie i wynosi 800 – 130 mg/dob$. W mleku znajduje si$ równie" wysokowarto!ciowe 
bia%ko i witaminy z grupy B oraz witamina A i D. Produkty bia#kowe – mi$so (czerwone, 
drób) i przetwory, ryby, jaja powinny by( spo"ywane w dwóch porcjach w ci#gu dnia. S# 
produktami bogatymi w %atwo przyswajalne "elazo, pe%nowarto!ciowe bia%ko i witaminy z 
grupy B – g%ównie wit. B12, B6 i PP. Nale"y wybiera( chude gatunki i spo"ywa( je z 
umiarem. T#uszcze – obok w$glowodanów stanowi# g%ówne 'ród%o energii. T%uszcze ro!linne 
maj# du"e znaczenie w prawid%owej diecie dzieci ze wzgl$du na zawarto!( w nich 
nienasyconych kwasów t%uszczowych, niezb$dnych do prawid%owego wzrostu i rozwoju. 
T%uszcze zwierz$ce powinny by( natomiast spo"ywane w umiarkowanych ilo!ciach, 
poniewa" podnosz# poziom cholesterolu w surowicy krwi. Woda jest niezb$dna dla 
prawid%owego funkcjonowania naszego organizmu ze wzgl$du na kluczow# rol$ w 
regulowaniu temperatury cia%a, transporcie sk%adników od"ywczych oraz udzia% we 
wszystkich reakcjach biochemicznych w organizmie. 
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Poza produktami niezb$dnymi, w "ywieniu dzieci i m%odzie"y nale"y pami$ta( o tzw. 
produktach dozwolonych, ale w ograniczonych ilo!ciach, do których zalicza si$ cukier i sól. 
Spo"ywanie ich w nadmiarze  mo"e przyczyni( si$ do wyst#pienia chorób "ywieniowo 
zale"nych t.j. choroby uk%adu kr#"enia, cukrzyca typu 2, oty%o!(, nadci!nienie t$tnicze i 
próchnica z$bów. 

AKTYWNO+, FIZYCZNA TO PODSTAWA! 

 

 

 Codzienna aktywno() fizyczna zosta%a uznana za nieodzowny element %#cz#cy si$          
z prawid%owym "ywieniem. Codzienny ruch (dzieciom i m%odzie"y zaleca si$ co najmniej 60 
minut dziennie), korzystnie wp%ywa na sprawno!(, prawid%ow# sylwetk$, zapobiega oty%o!ci 
oraz jest dobrym sposobem na pozbycie si$ stresu. Podczas ruchu wytwarzane s# endorfiny 
zwane „hormonem szcz$!cia”, które powoduj# doskona%y nastrój i powoduj# pozytywn# 
energi$. Ka"dy ruch (1 godzin$ dziennie), np. spacerowanie, chodzenie po górach, jazda na 
rowerze, p%ywanie, jogging, tenis, koszykówka itp., to nieodzowna podstawa ZDROWEGO 
STYLU *YCIA! 

Jolanta Nowacka 

Piel$gniarka w (rodowisku 

nauczania i wychowania  

 
 

 

Redakcja, opracowanie i sk#ad komputerowy: Cyryla Krajka 

Teksty: Grono Pedagogiczne 

Patronat: Dyrektor Zespo#u Szkó# 

Krystyna Klepacka 
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