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DRODZY

CZYTELNICY!!!

Witam wszystkich bardzo gorąco. W ręku trzymacie kolejny numer
naszej szkolnej gazetki ,,NA CELOWNIKU’’.
Chciałabym się Wam z czegoś zwierzyć…
Nie wiem czy mogę, ale biorę to na swoją odpowiedzialność. :)
Większość z was już miało okazję mnie poznać i dowiedzieć się jaka jestem.
Nie boję się trudnych zadań i często stawiam czoła nowym wyzwaniom…
Czymś takim było objęcie stanowiska redaktor naczelnej…
Na początku miałam wielkie wątpliwości co do tej decyzji, myślałam, że to nie dla mnie, że nie podołam powierzonemu mi zadaniu, że nie
sprawdzę się w tej roli. Dzięki pomocy wszystkich redaktorów i Pani Małgosi Hołda to co robię sprawia mi niesamowitą satysfakcję i przyjemność.
Co więcej mogę w pełni rozwijać swoje zainteresowania i pasję. To
jakże wydawałoby się arcytrudne zadanie zmieniło się w coś czego nie
oddałabym nikomu.
W tym numerze tematem przewodnim jest słowo WOLNOŚĆ...
Właśnie dlatego powyżej podałam przykład mojej osoby, aby pokazać
Wam, że WOLNOŚĆ jest wśród każdego z nas różnorodnie rozumiana. Dla
mnie kojarzy się ona z w rozwijaniem się w różnych kierunkach, doznawaniem coraz to nowych doświadczeń, upadaniem, ale potem odważnym i
dzielnym wstawaniem, walką do samego końca. Aby pomóc Wam zrozumieć co tak naprawdę to słowo znaczy i jak dużą rolę odgrywa w codziennym życiu młodzieży, dorosłych a także ludzi duchownych [tu polecam do
przeczytania list do Ojca Leona Knapika, w którym zadaliśmy Mu kilka
nurtujących nas pytań…] przygotowaliśmy dla Was niesamowicie ciekawe i
pełne przemyśleń teksty...
W tym numerze umieściliśmy także kilka artykułów nie tylko na temat
wolności, ale także tekstów o miłości, ciekawych nowinek z życia szkoły.
Dowiesz się także jak postępować z introwertykiem i ekstrawertykiem.
Kończąc bo pewnie już trochę Was przynudzam, przesyłam gorące pozdrowienia młodzieży, która w tym roku odbywa czas św. rekolekcji w
Gródku nad Dunajcem.
Niech ten czas pomoże w pełni zrozumieć im tajemnicę Zbawienia.
Jeszcze raz polecam naszą gazetkę do dokładnego przewertowania, a
uwierzycie, że tak jak i dla mnie to i dla Was stanie się ona ciekawą, pouczającą, pełną fascynacji lekturą...
Redaktor naczelna:

Redaktor naczelna Anita Lesiak
Redaktorzy techniczni: Filip Kraul, Piotr Stach
Pozostali członkowie redakcji:
Karolina Dybaś, Katarzyna Ziomek,
Małgorzata Ziomek, Ewelina Wąsowska,
Joanna Wójcik, Katarzyna Więcek,
Norbert Piątek, Jolanta Madej
Adriana Jamro,
Opiekun koła dziennikarskiego: mgr Małgorzata Hołda

W Wadowicach urodzony
Karol Wojtyła obecnie czczony
Gdy był malutki Lokiem go zwano
W czasie późniejszym papieżem uznano.
Na całym świecie wszyscy go znali
Z całego serca wiernie kochali
Słowa przez Niego wypowiedziane
We wszystkich duszach są zachowane.
Został on raz postrzelony
Lecz przez Boga uchroniony
Twierdził że „jedną ręka strzelała
A inna tą kulą kierowała”.
Zamachowcy swemu wybaczył
Choć wiele cierpienia od niego uznaczył
Nauczył ludzi być miłosiernym
Przykazaniom Boga wiernym.
Tylko nasz Papież znał sposób
By trafić do wielu osób
Młodzież się go słuchała
Za autorytet Go traktowała.
Pomógł nam w Boga wierzyć
Swe życie najlepiej przeżyć
Nauczał nas sztuki wiary
Jego dobroć nie miała miary.
I mimo tego że w końcu zgasł
On ciągle modli się o nas
Zostawił nam pewne przesłanie
Że Bóg na zawsze z nami zostanie.
Do dziś jest w sercach naszych
I będzie w czasach dalszych
Nic nigdy nie zmieni tego
Bo wszyscy kochają Jego.
Damian Szewczyk.
W pamięc
Ojcze Święty nasz kochany!
Ty uleczyłeś wszystkich ludzi rany…
W młodzieży miałeś upodobanie
I nie pozwoliłeś na ich dusz przegranie!
Tobie ludzie zaufali,
Gdyż Papieża Polaka od początku pokochali.

Do słynnych Wadowic zawsze
I pyszne kremówki z chęcią zjadamy!
Za Ciebie Ojcze ciągle się modlimy.
A przed Wielkim Bogiem czoło chylimy.
Wiemy, że opiekujesz się nami z góry,
W każdy dzień — nawet ponury.
Papieża zawsze kochali!
I w Jego imieniu miłości rozdawali…
Katarzyna Ziomek.
Katecheza
Ty Ojcze zrezygnowałeś ze swojej ojczyzny,
By przygarnąć pod swe ramie cały świat.
Ty nas pouczałeś. Był taki czas że płakałeś z naszego
powodu.
I wtedy właśnie katechezę do nas skierowałeś.
Teraz nadszedł czas by do tej katechezy powrócić i
wreszcie ją przyjąć do serca.
Ty przetrzymałeś chorobę, wytrzymałeś ból.
Wreszcie zwyciężyłeś ze śmiercią,
A w dodatku przebaczyłeś grzesznikowi.
Przeżyłeś tak jak zrobił to Jezus Chrystus i w głębi serca wiem że ty tez zmartwychwstaniesz.
Ojcze Ty nie przegrałeś ze , to ona przegrała z tobą.
Ty Ojcze święty byłeś aktorem,
Potrafiłeś pod swym ukryć ból z którym żyłeś.
Światło które od ciebie bije jest wprost oślepiające.
Szedłeś wciąż pod wiatr. Twoja katecheza dla nasz rozpoczęła się już na Placu Św. Piotra w Rzymie gdy zostałeś papieżem, ona trwa do dziś i Bogu dzięki nigdy nie
zaginie.
Ty nas szukałeś a my przyszliśmy do ciebie usłyszeć
twój głos.
Głos wołającego na pustkowiu.
I choć oddałeś się matce ziemi to jesteś z nami.
Nie zapomnimy Cię Ojcze.
Adam Cieśla.
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Znacie tego sportowca?
Sebastian Kozłowski z kl. Ia i jego
ukryty talent

*Kiedy zacząłeś interesować się siatkówką?
Siatkówką zacząłem się interesować z chwilą ,gdy przyszedłem do gimnazjum w
Gromniku. To wtedy właśnie zobaczyłem na
czym polega prawdziwa siatkówka i złapałem „bakcyla”.
*Co sądzisz o swojej grze.. Jesteś dobry???
Trudno się ocenia własną grę, ale myślę, że
jak na poziom IV Ligii Małopolskiej idzie mi
całkiem nieźle, ale zdaje sobie sprawę z
tego, że przede mną jeszcze wiele pracy.
*Czy wiążesz z tym sportem swoją przyszłość ?Jakie?

S tr . 3

Tak. oczywiście bardzo chciałbym zostać w przyszłości
siatkarzem. Prawda jest jednak taka, żeby się wybić (na
jakiś wyższy poziom), to nie wystarczą same umiejętności,
trzeba mieć też dużo szczęścia. Wierzę jednak w to, że
mi akurat się uda, bo kto nie próbuje ten nie zyskuje.
*Jakie są twoje najskrytsze marzenia związane z tym
sportem?
Z takich najbliższych marzeń to przede wszystkim awans
do wyższej Ligii z mim aktualnym zespołem GROM-em
Gromnik. Natomiast z tych bardziej przyszłościowych marzeń to przede wszystkim gra w zespole PGE Skra Bełchatów. A później kto wie, może reprezentacja??
* Kto odkrył w tobie talent?
Talent we mnie odkryła mój aktualny trener pan Edward
Cudek. To on wypatrzył mnie na lekcjach wychowania
fizycznego i powołał do reprezentacji szkoły. Od tego
czasu moja gra znacznie się polepszyła i nadal chciałbym
z nim trenować. Mam nadzieję, że dalsza współpraca z
panem Edwardem i gra w GROM-ie, pozwolą mi rozwijać się jeszcze bardziej.
*Kto jest twoim idolem wśród siatkarzy? Dlaczego?
Moim idolem wśród siatkarzy jest oczywiście atakujący
Skry Bełchatów, Mariusz Wlazły. Imponuje mi jego skoczność, siła i niesamowita zagrywka. Gdy ja wchodzę w
pole serwisowe to staram sie go naśladować.
* Czy w naszej szkole są dobre warunki do rozwijania
twojego talentu?
Myślę, że w naszej szkole są bardzo dobre warunki, do
tego abym sie rozwijał. To tu właśnie, narodziłem się jako
siatkarz i tu też chcę na razie zdobywać doświadczenie w
tej dyscyplinie.
* Czy nie przerażają Cię tłumy wielbicielek??
Hm mm… Jak chodzi o wielbicielki to na dzień dzisiejszy
wielkich tłumów nie ma, ale w przyszłości kto wie??? ;)
Każdy sportowiec marzy o tym żeby mieć swoje grono
fanek. Podobnie jest ze mną.;)
Wywiad

przeprowadziła

" Staraj się być najlepszy, rób więcej niż możesz, kochaj
przyjaciół, mów prawdę, bądź wierny(…) Przestrzegając
tych zasad będziesz panem samego siebie. Uczynią Cię
silnym, napełnią nadzieją, wskażą Ci drogę ku wielkości ".
Jan Paweł II

W

dniu 18. grudnia 2009r, w naszej
szkole obyło się uroczyste wręczenie mundurów i ślubowanie klas pierwszych,
na którym nie zabrakło zaproszonych gości,
nauczycieli oraz rodziców
"pierwszoroczniaków".

Starsze koleżanki pozwoliły nam
przygotować się najpierw do naszego
święta

Rekordowa liczba gości zaproszonych na uroczystość ślubowania

J

uż od godziny 4.30, bladym świtem w internacie zrobił
się ruch. Wystarczy wspomnieć, że w szkole mieliśmy
zgłosić się na godzinę 8.00 :D Wszystkie chciałyśmy
pięknie wyglądać, dlatego dostanie się do łazienki około godziny 6.30 było rzeczą niemożliwą:). Na szczęście starsze koleżanki pozwoliły się nam najpierw przygotować do naszego święta :D( za co dziękujemy:))
Wszystkie klasy pierwsze były na wyznaczonym miejscu o podanej godzinie w wyprasowanych
mundurach, w których prezentowaliśmy się bardzo elegancko :D Zwarci, gotowi, ale i zestresowani :D Zdjęciom nie było końca (aż oczy piekły od flesza :D) Uroczystość rozpoczęła się przemową zaproszonych gości.
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie czapek, po którym przedstawiciele klas pierwszych wystąpili do
ślubowania. Po całej uroczystej ceremonii, koledzy z klas II przygotowali dla nas mały konkurs, który wygrała klasa I A :D. Gratulujemy, spisaliście się na medal:). Następnie odbyła się wigilia szkolna, w której
uczestniczyli zaproszeni goście, nauczyciele oraz rodzice wraz ze swymi pociechami- przyszłymi policjantami :D.
Emocje jakie udzielały się nam wszystkim są nie do opisania... Każdy pierwszoklasista przeżywał
to święto po swojemu, ale każdemu udzielała się ta atmosfera, która panowała w tym dniu w szkole. Odetchnęliśmy z ulgą gdy ceremonia dobiegła końca, ponieważ mogliśmy usiąść po ok.2 godzinach stania na
baczność :D
Myślę, że ten dzień będzie tkwił w naszych umysłach długo, długo, jako dzień który być może dla
niektórych stał się początkiem kariery związanej z przyszłą pracą w Policji :D .
Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowywali nas do uroczystości i wszystkim, którzy przyczynili się do bezproblemowego przebiegu naszego święta:).
Magda Zając kl. Ib
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„

Dnia 5. lutego 2010 roku. w Tarnowie
odbyło się spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem,
niesamowitym księdzem, katechetą, 80- letnim
człowiekiem i bliskim przyjacielem Ojca św. Jana
Pawła II.
Inicjatorem spotkania była p. Bernadetta
Styczeń. Pięknymi słowami witającymi gościa
oczarował nas p. Mirosław Barach, starosta miasta.
Ja wraz z liczną grupą koła dziennikarskiego Panem Dyrektorem i Panią Małgosią Hołda mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tym jakże
niesamowicie pouczającym spotkaniu.
Ojciec dyskutował z nami na temat roz-

…,,PAN BÓG JEST
DOWCIPNY, KADY CI TO
POWIE,
BO STWORZŁ ŻYRAFE I
OJCA LEONA...
ważań dotyczących relacji pomiędzy ludźmi.
Ojciec Leon próbował uświadomić nam fakt, że
człowiek radosny dobrze czyni innym hm……
nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego jak ważna rolę w naszym życiu odgrywa uśmiech i życzliwość. Ojciec nazwany także ZAWODOWCEM :) :)
nazwał człowieka dobrego takim określeniem
Nazwał siebie żywym świadkiem na

DOBRY CZŁOWIEK TO
TAKI, KTÓREMU DOBRO
SPRAWIA TYLE
PRZYJEMNOŚCI, ŻE ZŁO
NIE POTRAFI GO
ZAINTERESOWAĆ
potwierdzenie tego, że Jezus jest żartobliwy stwierdził :…,,Pan Bóg jest dowcipny każdy ci to powie
bo stworzył żyrafę i Ojca Leona.”
Ojciec Leon to naprawdę niesamowity człowiek i
duszpasterz. A także żartowniś :) :) :)
Wokół niego roztaczała jakby to powiedzieć magiczna atmosfera… Chociaż był wtedy
lekko przeziębiony na jego twarzy gościł niesamowity uśmiech i radość rozpromieniająca zimowe, szare popołudnie… Naprawdę, spotkanie to
wiele mnie nauczyło, mianowicie tego żebyśmy

jak to powiedział Ojciec:
Nie tegoż w to popołudnie pojechałem do
Tarnowa. Nigdy nie zapomnę momentu, kiedy to

:…,,ZOSTAWIAJMY TYLKO TE
ŚLADY, KTÓRYCH NIE BĘDZIEMY
MUSIEĆ SIĘ WSTYDZIĆ’ ’…
Ojciec dotknął mnie w rękę i powiedział do ucha: TĄ
REKĄ MASZ CZYNIĆ DOBRO… Zatem budujmy
świat za pomocą bezinteresownej radości i miłości .To nic nie kosztuje - wystarczy chcieć!!!
Obiecuje że nie zawiodę Ojca w tym o co mnie poprosił, po prostu nie mogę… Codzienna modlitwa,
dobre czyny i miłe słowo... właśnie przez to (przez
najmniejsze gesty) będę starała się pomagać innym
w budowaniu cywilizacji miłości …
Chcę wam także powiedzieć co dało mi jeszcze to
spotkanie… mianowicie, również ważnym wnioskiem
wysuniętym z tej nauki jest to, że zrozumiałam że:
Dziękuje Ojcu za to spotkanie i za naukę jaką wlał
NIKT NIE JEST BYLE JAKI, bo KAŻDY JEST
KIMŚ, JEST JAKIŚ…
mi do serca, za dobre słowo, UŚMIECH I ŻYCZLIWOŚĆ …
Z CAŁEGO SERCA BÓG ZAPŁAĆ
ŻYCZYMY ZDROWIA, JESZCZE WIĘCEJ UŚMIECHU NA
TWARZY CHOCIAŻ TO CHYBA NIE JEST MOŻLIWE I DOZOBACZENIA :) :) :)
Anita Lesiak

Skromna, z poczuciem humoru i utalentowana. Oto nasza lokatorka pokoju nr 13, która jak sama mówi :
„boje się ujawniać nazwiska ponieważ zaczyna się sezon polowania na zające.” Śpiewa od dziecka a dziś
za swoje osiągnięcia i sukcesy jest najbardziej wdzięczna rodzicom, którzy zaszczepili w niej miłość do
muzyki.
A: Od kiedy śpiewasz profesjonalnie, i kto uczył cię śpiewać?
M:Śpiewam od małego dziecka, zaczynając pod prysznicem, a pasją do muzyki i śpiewania zarazili mnie
rodzice. Oni sami poznali się i pokochali śpiewając w zespole weselnym. Każdy w mojej rodzinie jest utalentowany muzycznie. A najlepsi jesteśmy w graniu na nerwach hehe:) Tak twierdzi mama.
A: Czy brałaś udział w jakimś konkursie muzycznym?
M: W niejednym:) hehe:) ale takim najważniejszym był konkurs ogólnopolski organizowany w Gorzowie
Wielkopolskim. Przeszłam eliminacje jako laureat i tym sposobem trafiłam do autokaru wiozącego mnie i
innych uczestników konkursu. W finale znalazłam się w pierwszej piątce.
A:Co daje ci śpiewanie?
M: Śpiewanie daje mi wolność, znalezienie się w całkiem innym świecie. Kiedy śpiewam zapominam o
wszystkich sprawach, które mnie otaczają. Stwarzam sobie wtedy w umyśle, nowy idealny świat. Śpiewanie daje mi również satysfakcje z tego, że podoba się niektórym to co robię.
A: Czy śpiewasz w jakimś chórze lub zespole?
M: W wolnych chwilach śpiewam w zespole młodzieżowym, który funkcjonuje w mojej miejscowości
(pozdrawiam mieszkańców Szerzyn). A ponieważ mieszkam w internacie mamy możliwości organizowania prób jedynie raz w tygodniu. W planach mamy założenie swojego prawdziwego zespołu.
A: Kto jest twoim największym ideałem?
M: Bardzo lubię muzykę rockową, ale również inne style np. muzykę celtycką i irlandzką. Polecam ją
wszystkim:) Więc moim ideałem piosenkarki jest Maryla Rodowicz ponieważ uważam, że pomimo wieku
nadal śpiewa genialnie. A mój ideał piosenkarza to Czesław Niemen.
A: Jakie jest twoje największe marzenie związane ze śpiewaniem?
M: Najbardziej chciałabym wystąpić w „Mam talent”, dostać pochwałę od pani Agnieszki Chylińskiej i
dostać owację na stojąco od publiczności, dzięki czemu czułabym się spełniona jako amator śpiewu.
A: Co powiedziałabyś ludziom, którzy chcą śpiewać, a z niewiadomych przyczyn boją się lub wstydzą?
M: Jedna dobra rada: Wyjść na ulicę i zacząć śpiewać! Nie przejmować się, że będą patrzyć się jak na
głupich. Hehe:) zapamiętajcie, że śpiewać każdy może, ktoś ma talent, to powinien go rozwijać i nie zaprzepaścić życiowej szansy, bo Polska potrzebuje artystów, którzy będą godnie ją reprezentować na światowej scenie muzycznej:).
A: Dziękuję bardzo za wywiad.
M: Dziękuję:)

„Byłoby super gdyby w naszej szkole udało się zebrać osoby chcące grać w zespole:)”.
Pozdrowienia dla czytelników.
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Daria Obrzut

Marlena Rydarowicz

Monika Śliwa

Paulina Zagórska

Justyna Hyziak

Joanna Wójcik

Kasia Romanek

Paulina Rotko

Żaneta Fila

FOT OR EPORTAŻ ZE SPOT KANI A Z OJ C EM
KNAB I T EM

– To ile ojciec ma właściwie lat?
– Sześćdziesiąt trzy – odparł benedyktyn.
– O to w tym wieku ja już byłem
papieżem – odrzekł Jan Paweł II.
– Wiem o tym. Wiem i bardzo mi
wstyd – powiedział ojciec Leon i
obaj wybuchnęli śmiechem.
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Drogi ojcze …

I C O Ś N A WA L E N T Y N K I
CZYLI...
, , I N T R OW E R T Y K I EK S TR O W ER T Y K W S I DŁ AC H M I Ł O Ś C I ’ ’

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…
Witam Ojca bardzo gorąco, bo już dużymi krokami zbliża się wiosna :)
Nie wiem czy Ojciec jeszcze pamięta nasze spotkanie, które miało miejsce
15.02.2010 w Tarnowie. Była to konferencja prasowa, która dotyczyła relacji pomiędzy ludźmi.
Mottem przewodnim spotkania były słowa z fragmentu Ojca książki:
… „Człowiek radosny dobrze czyni innym”...
Po zakończeniu spotkania ja wraz z naszą szkolną redakcją
„NA CELOWNIKU” zatrzymaliśmy się na chwile, aby poznać Ojca bliżej i
zdać kilka pytań.
Podeszłam wtedy do stolika pełna strachu i obawy przed tym, że
mogę się ośmieszyć. Lecz odwagi dodał mi Ojca przeszywający uśmiech.
Zapominałam w pewnym momencie o tłumie fotografów, a wtedy kiedy
dotknął mnie Ojciec za rękę i powiedział :
„ Tą ręką masz czynić dobro” poczułam się jak nigdy wcześniej i wtedy pełna podziwu, Ojca postawy,
humoru, zapytałam :
Co według Ojca znaczy słowo wolność?
Jak postrzegana jest wśród młodzieży?
Co mamy robić, aby ją osiągnąć nie krzywdząc innych i nie oddalić się od
Boga, co w dzisiejszym świecie nie ukrywam jest bardzo trudne... Jesteśmy
coraz częściej przytłaczani codziennym życiem nie rozumiani i wyśmiewani
^ myślę, że Ojciec rozumie^…
Mam nadzieje, że pomoże nam Ojciec w rozwikłaniu tego problemu, mianowicie rozmyślań na temat wolności, która w dzisiejszym świecie jest tematem
tabu...
Na Ojca słowo czeka także młodzież… Mamy nadzieję, że kiedy nasza
gazeta zagości w ich dłoniach pomoże i im także zrozumieć te zagadkowe
pytania.
Bóg zapłać z całego serca. Przesyłamy gorące pozdrowienia od całego
szkolnego koła dziennikarskiego, Pani Małgosi Hołda oraz Pana Dyrektora.
Czekamy na odpowiedź i serdecznie zapraszamy do ZSZOiZ im. Jana
Pawła II w Gromniku. Naprawdę warto poznać naszą młodzież, wyjątkową
szkołę, która niewątpliwie jest naszym drugim domem, bo jak powiedział
sługa Boży Jan Paweł II :

PRZECIWIEŃSTWA SIĘ PRZYCIĄGAJA, ALE… NIE DOGADUJA. CO ZROBIĆ ABY ROZMOWY DWOJGA LUDZI O SKRAJNIE ODMIENNYCH OSOBOWOŚCIACH BYŁYN UDANE?

Informacje o o. Knabicie
Leon Knabit, właśc. Stefan
Knabit (ur. 26 grudnia 1929
w Bielsku Podlaskim) – polski
benedyktyn, w latach 20012002 przeor opactwa w Tyńcu
[1], publicysta.W 2009 "w
uznaniu wybitnych zasług w
działalności duszpasterskiej,
za krzewienie wiary i zasad
moralnych wśród dzieci i młodzieży" został odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Ostatnio zaciekawiła mnie książka ,,Introwertyk i ekstrawertyk w sidłach miłi’’. Polecam, warto przeczytać. Zawiera informacje o różnicach pomiędzy temperamentami ludzi, prostu jak sie dogadać. Niezwykle interesujące wydaje się
być porównanie ludzi do ... pępków. Niektórzy mają pępki do środka inni wystające :) i taka jest w rzeczywistości ;).
Może nieco jaśniej. Mamy dwa typy osobowości — ludzi. Niektórzy maja osobowość ,,do środka’’ zaś inni wszystko z siebie wyrzucają na zewnątrz.
JAK ZATEM MÓWIĆ DO INTROWERTYKA , A JAK DO EKSTRAWERTYKA?
Oto kilka przykładów, które nasunęły mi się po przeczytaniu tej książki, zatem.
DO INTROWERTYKA: jeśli chcesz coś mu powiedzieć, musisz mieć czas. Zadając
pytania czekasz cierpliwie na odpowiedź. On musi zastanowić się nad odpowiedzią. Skup się na omawianiu jednej rzeczy, introwertyk ma małą podzielność
uwagi . Gdy o czymś mówisz zachęcaj introwertyka do dialogu: „A ty jak sądzisz ? A ty co byś zrobił ? Jakie jest twoje zdanie?’’
DO EKSTRAWERTYKA: pozwól mu na kontakt wzrokowy, a jeśli chcesz coś
wtrącić podwyższ głos. Upewniaj się co kilkanaście zdań, czy ekstrawertyk cię
słucha i rozumie.
Doprecyzowuj to, co mówi:
‘’Czy mam rozumieć, że chcesz… A, więc chodzi ci o to ze… Czyli twoim zdaniem powinniśmy…’’
I TERAZ RUSZAJ NA PODBÓJ SERC,
IDZIE WIOSNA CZAS DLA ZAKOCHANYCH ,PO CO CZEKAĆ???
POWODZENIA I ZACHĘCAM DO PRZECZYTANIA TEJ CIEKAWEJ NA PEWNO
ZABAWNEJ INTRRESUJĄCEJ I POUCZAJACEJ KSIAZKI...

„ Jesteśmy pielgrzymami życia, wędrujmy zjednoczeni, poznawajmy
nowych ludzi i miejsca, po to ,aby kochać”
CZEKAMY NA ODPOWIEDŹ...

Anita Lesiak, redaktor naczelna gazety szkolnej Na celowniku

Nie ulega wątpliwości, że Ojciec
jest niebywale fotogeniczną
osobą:)

Po części oficjalnej konkursu
Wyborów Miss Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Gromniku w roku szkolnym 2009— 2010 szczęśliwiec, który został
wylosowany przez komputer udał się
z Żanetą Filą do lokalu Chmurka na
pizze.
Redakcja Na celowniku dla naszych
czytelników przerwała to sielankowe
spotkanie i zadała zwycięzcom kilka
pytań. Wywiad będziecie mogli
przeczytać już w następnym numerze.
Jest niezwykle ciekawy więc już teraz zapraszamy;).
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Absolwent może
prawcowac jako:


Specjalista w zakresie
planowania cywilnego



Koordynator działań



Specjalista ds. gromadzenia,
przetwarzania informacji z
wykorzystaniem nowoczesnych
technologii



Analityk danych w sytuacjach
ekstremalnych



Osoba zajmująca się
bezpieczeństwem obywateli i
podmiotów gospodarczych



Policjant



Żołnierz

Uczelnie:


Akademia Obrony Narodowej
w Warszawie



Dolnośląska Szkoła Wyższa



Akademia Marynarki
Wojennej



Uniwersytet Zielonogórski



Wojskowa Akademia
Techniczna



Wyższa Szkoła Informatyki I
Zarządzania w Rzeszowie



Wyśsza Szkoła
Bezpieczeństwa I Ochrony



Akademia Krakowska



Uniwersytet Szczeciński



Akademia Humanistyczna im.
Aleksandra Gieysztora w
Pułtusku



Wyższa Szkoła Zarządzania
I Finansów we Wrocławiu

KIERUNEK : BEZPIEC ZEŃSTWO
NA RO DOW E
Idealne studia dla
chyba każdego
absolwenta naszej
szkoły. Wystarczy
interesowac się
sprawami bezpieczeństwa, militarnymi zagrożeniami
występującymi we
współczesnej nas
rzeczywistości,
trochę polityką,
orientowac się w
tym, co się dzieje w
świecie...i oczywiście dobrze zdac
maturę:)
Mam nadzieję, że
pisząc ten artykuł
choc trochę pomogę
wam w wyborze
uczelni, z której
będziecie zadowoleni.

Sytuacja polityczna w świecie
współczesnym, spowodowała
konieczność utworzenia i rozwoju
kierunków nauczania w szkołach
wyższych, które byłyby w stanie
odpowiedzieć na zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku
publicznego.
Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji
europejskiej i nasilających się
procesów globalizacji.

gotowani do działania na rzecz skowe
wła ś c iwe g o p rz y g o to wan ia
obronnego kraju i spełniać jedno- -Międzynarodowe stosunki polityczne
cześnie istotną rolę, we właściwym
przygotowaniu ludności w tym
zakresie.
-Logistyka w sytuacjach kryzysowych

Organizacja: w programie
studiów znajdują się przedmioty, które umożliwią zapoznanie
się z szerokim zakresem wiedzy
na temat światowych procesów
bezpieczeństwa i jego zagrożeń, terroryzmu międzynarodowego, roli czynnika militarnego
we współczesnym świecie, międzynarodowych i wewnętrznych
uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, zasad funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, roli NATOTeoria bezpieczeństwa i UE w
kształtowaniu bezpieczeństwa
międzynarodowego.

Absolwent: powinien posiadać
obszerną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, dostatecznie pogłębioną i wszechstronną, aby mogli
działać skutecznie w odpowiednich strukturach administracji państwowej związanych z bezpie- Najważniejsze przedmioty:
czeństwem narodowym. Powinni
oni również być właściwie przy- -Międzynarodowe stosunki woj-

Wykłady na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe



Wszechnica Polska - Szkoła
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-Zarządzanie kryzysowe
-System bezpieczeństwa narodowego
-Strategia bezpieczeństwa
-Polityka bezpieczeństwa

-Prawne podstawy bezpieczeństwa
Więcej informacji znajdziecie na
stronie internetowej:
http://www.uczelnie.info.pl
http://kierunkistudiow.pl
Karolina Dybaś

Kiedy zdarza się klęska żywiołowa, wojna,
eksperci od bezpieczeństwa narodowego są
niezastąpieni

S I AT K A R K I Z D O B Y Ł Y P U C H A R B I S K U PA
W Y W I A D Z PA N E M M A R K I E M D Z I U B A N E M
1.Ostatnio nasze siatkarki zdobyły
Puchar Biskupa. Ile drużyn pokonały?
P. Marek: Była to już IV edycja zawodów w naszej kategorii, czyli
szkół ponad gimnazjalnych. Uczestniczyły cztery zespoły: ZSP z Krynicy,
IV LO z Tarnowa, ZSOiZ z Limanowej
no i oczywiście my.
2. Jak spisywały się dziewczyny?
P. Marek: Kobieta zmienną, dziewczyny spisywały się tak jak przystało
na prawdziwe kobiety…. Początkowo nie szło im najlepiej, później było
już dobrze, ale tak naprawdę to co
potrafią pokazały w meczu o pierwsze miejsce, gdzie spotkały się z zespołem w Limanowej, w którym występują zawodniczki grające w IV
lidze małopolskiej. Po bardzo dobrej
grze całego zespołu pokonały rywalki 2:0 zdobywając puchar.
3. Z kogo jest pan najbardziej zadowolony?
P. Marek: Siatkówka jest grą zespołową. O sukcesie decyduje postawa
całej drużyny. W tym turnieju z przyczyn oczywistych zadowolony jestem
z gry całego zespołu.

4. Która z dziewczyn była najbardziej nieprzewidywalna?
P. Marek: Najbardziej nieprzewidywalną zawodniczką jest Karolina
Ćwiklik…… bał się jej nawet sędzia.
Ale w tym turnieju najlepiej zagrała
Dorota Stępień. Jej równa forma
Pan Marek Dziuban— nauczyoraz zaangażowanie w grze spowociel wychowania fizycznego w
dowało, że została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju.
5. Niedługo odchodzą trzecie klasy.
Nie boi się pan, że nasza drużyna
się trochę osłabi?
P. Marek: Bardzo mi szkoda, że nie
będą mogły z nami zagrać w przyszłym roku Edyta Cieśla, Monika Gucwa, Iwona Ligęza i Sylwia Stachura.
To bardzo dobre zawodniczki.
Karolina Ćwieklik oraz Justyna
W drużynie są jednak młodsze zaHyziak odbierają puchar z rąk
wodniczki. Liczę, że w przyszłym roku
będziemy równie silni….

Dziękuje za wywiad,
Życzę powodzenia i cierpliwości
w pracy z dziewczynami
Joanna Szura
Dorotka Stępień— MWP turnieju
—
gratulujemy!!!
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, , DAR WOL N OŚ Ć I T RU D N Y DAR WOL N OŚ C I .
T Y LKO T EN KT O J ES T WOL NY , M OŻE S TAĆ S IĘ NI EWO LNI KIE M ’ ’
PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ WYWIAD PRZEPROWADZONY Z PANIĄ
BASIĄ WÓJCIK NASZĄ KATECHETKĄ, A TAKŻE ŻONĄ
MATKĄ.POKAZAŁA NAM ONA JAK PIĘKNIE MOŻE BYĆ
POJMOWANA WOLNOŚĆ W ŻYCIU CZŁOWIEKA I JAK JĄ
ROZUMIEĆ…
ZOBACZMY SAMI:

CO WEDŁUG PANI KRYJE SIĘ POD SFORMUŁOWANIEM
WOLNOŚĆ?
Pan Bóg obdarzył człowieka rozumem i wolną wolą czyli
pełną wolnością. To On pragnie abyśmy zawsze szukali i
wybierali dobro i prawdę … ale pomimo złych wyborów szanuje nasze decyzje nawet wtedy gdy wybieramy zło, w ten
sposób krzywdząc siebie i innych Wymaga od nas jednak
byśmy odczytywali i wypełniali Jego wolę, bo tylko wtedy
wolność doprowadza nas do pełni Szczęścia, które jest naturalnym pragnieniem każdego człowieka.
JEST PANI MATKĄ I ZARÓWNO ŻONĄ, CZY TO W JAKIMŚ
STOPNIU PRZESZKADZA BYĆ W PEŁNI CZLOWIEKIEM WOLNYM?
Być w pełni człowiekiem wolnym to podejmować decyzje i
być za nie odpowiedzialnym. Każdy z nas pełni w życiu konkretne role i zadania, a prawdziwa wolność polega na służbie drugiemu człowiekowi.

Uroczystemu kolędowaniu podczas Wigilii Szkolnej
akompaniowała na gitarze pani Basia Wójcik

JAK PANI MYŚLI JAK POSTRZEGANA JEST WOLNOŚĆ
WŚRÓD MŁODZIEŻY, JAK WŚRÓD DOROSŁYCH, DZIECI
CZYM WEDŁUG NICH TO OKREŚLENIE SIĘ RÓŻNI?

W JAKICH ASPEKTACH NASZEGO ŻYCIA WOLNOŚĆ
MOŻE NAM PRZESZKADZAĆ, A W JAKICH POMAGAC W FUNKCJONOWANIU?

Człowiek z natury swojej nie lubi dzieciństwa i młodości.
Okres ten kojarzy się z wieloma zakazami ,które traktujemy
jako zamach na naszą wolność.
Dopiero w życiu dorosłym dociera do nas ogromna odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a to czasami staje
się dużym obciążeniem, które w pewien sposób weryfikują
nasze młodzieńcze postrzeganie wolności jako samowoli –
wszystko mi wolno-a to nie wolność tylko jej przeciwieństwo.

Pomaga wtedy kiedy jest dobrze rozumiana, źle
pojmowana często prowadzi do tragedii.

Dziękujemy!!!
Anita Lesiak

Wolność to bardzo szerokie określenie i dla wielu ludzi znaczy to coś innego. Dla
mnie wolnością jest muzyka i podpięcie się do dwóch pak mesy i ośmiolampowej
głowy (czwarty kanał rzecz jasna). Do tego dochodzi Jacksonka na progach JAMBO oraz strój na C Dropped. Dzięki temu mógłbym wydobywać wspaniałe
dźwięki oraz robić wielkie doły.
FILIP KRAUL

ZRÓBMY

WIĘC CZŁÓWKE JAKIEJ NIE WIDZIAŁ NIKT NIECH….
TO M Y, M AT U R ZYŚ C I!!!
FOTOREPORTAŻ
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, , DA R WO L N O Ś Ć I T RU D N Y DA R WO L N O Ś C I .
T YLKO T EN KTO JEST WOLN Y , M OŻE STAĆ SIĘ N IEWOLN IKIEM’ ’
J A N P AW E Ł I I
(SŁOWA JANA PAWŁA II ZE SKARBCA ZŁOTYCH MYŚLI)

W

olność zakłada możliwość wyboru pomiędzy dobrem, a złem,
Jan Paweł II podkreślił, iż wolność i prawo do niej jest zawsze wyborem wolnym.

P

amiętajmy ,że wolność
domaga się także odpowiedzialności, powinniśmy patrząc
na Jana Pawła II pójść w Jego
ślady jako Jego wychowankowie i pokolenie JP II. Jednak,
aby to było możliwe, musimy
nauczyć się odróżniać dobro
od zła.

…,,WOLNOŚĆ
STALE TRZEBA
ZDOBYWAĆ, NIE
MOŻNA JEJ TYLKO
POSIADAĆ.
PRZYCHODZI
JAKO
DAR ,UTRZYMUJE
SIĘ PRZEZ
ZMAGANIA’’…

„Te wspomnienia pozostaną na zawsze w naszej pamięci”

..WSZYSTKO MI
WOLNO, ALE NIE
WSZYSTKO
PRZYNOSI
KORZYŚĆ,
WSZYSTKO MI
WOLNO, ALE JA
NICZEMU NIE
ODDAM SIĘ
W NIEWOLĘ...

C AŁYM SOBĄ
PŁACISZ ZA
WOLNOŚĆ- WIĘC TO
WOLNOŚCIĄ
N A Z Y WA J , Ż E
M OŻE S Z P Ł AC ĄC
C IĄ G LE NA NOWO
SI EBI E POS IADAĆ .
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WOLNOŚ Ć…
JAK O WOLNOŚCI WYPOWIADAJĄ SIĘ
UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY ?
Wolność to słowo, które kojarzy się niemal wszystkim ze swobodą czy też
z wyrażaniem własnego zdania, ale nie tylko…
Przeczytajcie jak na temat wolności wypowiadają się Wasze koleżanki.
O to z jakimi pytaniami borykały się:

Natalia Mikrut

Jowita Kasprzycka

Adriana Jamro

Justyna Jaguś

Kamila Godzwon
1.
Wolność– z czym Ci się kojarzy to słowo?
2.
Czy wolność według Ciebie ma pozytywne znaczenie czy też nie?
3.
Jak myślisz czy w naszej szkole jest wystarczająco dużo wolności?

Brak kontroli rodziców
powoduje, że schodzimy
na złą drogę

NATALIA MIKRUT
1.
"Wolność kojarzy mi się z:

brakiem ograniczeń,

pozwalaniem sobie na wszystko,

swobodą na każdym kroku, ale też z zastanawianiem się nad swoim
życiem

odpowiedzialnością

nauką życia na własnych błędach
2.Według mnie wolność ma zarówno pozytywne jak i negatywne znaczenie.
Wiele osób nie potrafi wykorzystać wolności, niektórzy nawet nadużywają
jej, możemy to doskonale zaobserwować na przykładzie osób z naszego
otoczenia. Brak kontroli rodziców powoduje, że schodzimy na złą drogę.
Czasami za późno jest na to, aby z niej zejść. Z pozytywnej strony wolność
daje nam możliwość nauczenia się samodzielności i odpowiedzialności za
swoje błędy.
3.Moim zdaniem w szkole jest sporo wolności, brakuje jej czasem w klasach,
ponieważ zdarza się, że trudno jest niektórym uczniom wyrażać swoje własne
poglądy, opinie na forum klasy.

NATALIA MIKRUT
KL. IB

JOWITA KASPRZYCKA
1.
Wolność to:

Zero ograniczeń

Brak kontroli

Życie na własną rękę

Nauka odpowiedzialności
2.
Według mnie wolność ma pozytywne znaczenie, ponieważ nikt nie jest kontrolowany przez innych i może żyć „na własną rękę”, nie musi dostosowywać się do
innych.
3.
W naszej szkole jest wystarczająco dużo wolności, aczkolwiek można by było
JOWITA KASPRZYCzmienić parę rzeczy :)
KA

ALE TO JUŻ BYŁO……
S T UD N I Ó W KOW E S ZA L EŃ S T W O . . .
9 stycznia 2010r. Odbył się bal studniówkowy klas trzecich w restauracji ,,Relax” w Ciężkowicach. Zabawa trwała do białego rana. Gdyby orkiestra dała rade to nasi maturzyści, pewnie bawiliby
się do dzisiaj=).

...i nie wróci
więcej …
Choć w papierach
lat przybyło to
naprawdę wciąż
jesteśmy tacy sami
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W

EDŁUG NAS MATURA Z
MATEMATYKI POWINNA
BYĆ PRZECIĘTNA. JESTEŚMY PIERWSZYM ROCZNIKIEM, KTÓRY BĘDZIE JĄ PISAĆ. GDYBYŚMY WIEDZIELI WCZEŚNIEJ TO
MOGLIBYŚMY SIĘ LEPIEJ PRZYGOTOWAĆ , A TERAZ BOIMY SIĘ.

Jest to walka o
maturę – jeśli komuś
zależy.

J

EST TO WALKA O MATURĘ– JEŚLI
KOMUŚ ZALEŻY. NIEKTÓRZY SĄ BARDZO DOBRZY Z JĘZYKA POLSKIEGO, ALE WŁAŚNIE KUJĄ, BO ICH KULAS U NOGI TO MATEMATYKA

.
CHCIELIBYŚMY ZDAĆ MATURĘ!!!

Nie obawiam się matury z matematyki !!!

D
N

LA MNIE MATURA JEST BARDZO
WAŻNYM WYDARZENIEM W ŻYCIU. PRZYGOTOWANIE DO TEGO SPRAWDZIANU JEST NAJTRUDNIEJSZYM ETAPEM
CAŁEJ MOJEJ NAUKI W LICEUM.

ADRIANA JAMRO
1.
Moje pierwsze skojarzenie ze słowem wolność to:

Brak ograniczeń

Brak kontroli

Brak cenzury

Brak jakichkolwiek zahamowań
2.Według mnie wolność ma zarówno pozytywne jak i negatywne znaczenie.
Wolność może być dobra, ponieważ uczy nas odpowiedzialności za nasze
czyny, uczy ponosić konsekwencje za błędy, ale ma też tę negatywną stronę. Za dużo wolności dla młodego człowieka może źle wpłynąć na jego dalsze życie.
Błędy popełnione w młodości mogą ciągnąć się za nami przez całe
życie. Nadużywanie wolności jest także złe.
3.Uważam, że w naszej szkole jest trochę za mało wolności. W niektórych
szkołach moich znajomych można usprawiedliwiać samemu nieobecności od
18 lat. Bardzo podoba mi się ten pomysł, tym bardziej iż jesteśmy daleko
od domu i nie zawsze mamy cały czas kontakt z rodzicami, ponieważ np.
pracują.

ADRIANA JAMRO

JUSTYNA JAGUŚ
1.Wiele ludzi tłumaczy na różne sposoby słowo„wolność”. Dla jednych jest to
czas kiedy mogą się wewnętrznie wyciszyć, pomyśleć nad tym co robią źle.
Wolność to również coś co przynosi ulgę na sercu. Pozwala korzystać nam z
życia, czerpać z niego to co najlepsze. Ludzie zadają sobie często pytanie:
Jak wyglądałoby życie młodego, poznającego dopiero świat człowieka? Dzięki wolności doświadczamy wiele cierpień, zawodów, ale to pozwala nam lepiej funkcjonować. Życie bez wolności można sobie skojarzyć z źródłem, które
kiedy wyschnie nie dostarcza wody, tak jest właśnie z wolnością, która potrafi
uskrzydlić.
2.Wolność ma swoje dobre i złe strony. Pomaga uczyć samodzielności i nabrać
doświadczeń.
3.W naszej szkole nie ma wolności, ponieważ nie można swobodnie wypowiadać się na forum klasy.
JUSTYNA JAGUŚ

KAMILA GODZWON
1.
Wolność to:

Wolny wybór

Własne zdanie

Życie na własną rękę
2.Według mnie wolność ma pozytywne znaczenie, ponieważ każdy z nas
ma swoje zdanie i swój wybór, a także uczy się odpowiedzialności.
3.Myślę, że w naszej szkole nie ma wystarczającej wolności, ponieważ
uczniowie nie mają własnego zdania lub nie potrafią go wyrażać na forum.

IE OBAWIAM SIĘ MATURY Z MATEMATYKI, BARDZIEJ OBAWIAM
SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO, KTÓRY JEST DLA
MNIE ZAGADKĄ . KADRA NAUCZYCIELI
UCZĄCA NAS JEST WSPANIALE WYKSZTAŁCONA I DAJE NAM WSKAZÓWKI ABY JAK
NAJLEPIEJ ZDAĆ MATURĘ ;)
JENIEC.

T
KAMILA GODZWON

eraz już wiemy jak wypowiadają się uczennice na temat wolności w naszej szkole i nie tylko.
PRZYGOTOWAŁA
Jolanta Madej

S tr . 1 2

„

S tr . 17

Z

CZYM JEST DLA CIEBIE WOLNOŚĆ???
„

Osoba jest
takim
dobrem,

że
właściwe i
pełnowarto
ściowe
odniesienie
do niej
stanowi
tylko
miłość”.
Jan Paweł II

W

olność brak przymusu, sytuacja, w której można
dokonywać wyborów
spośród wszystkich dostępnych opcji. Jest to
prosta definicja z wikipedii, ale wolność dla
każdego znaczy coś
innego.

D

la jednego
jest prawem do wyznawania swoich poglądów, dla innych
wolność kojarzy się z
wolnością narodu do
samowyzwolenia. Jednak trzeba się zastanowić czy w każdym
przypadku, czy istnieją
pewne granice.

WOLNOŚC

A

M AT E M A T Y K Ą J E S T Ź L E ! ! !
M AT U R A J U Ż W T Y M R O K U ! ! !

prawny.
„Wolność jest kluczem,
który wartości otwiera
drogę w głąb
człowieka”.

D

la nas Katolików wolność powinna
mieć najszerszy wymiar w oparciu o Boże
przykazania. Można ją
rozpatrzyć na podstawie Dekalogu. Jest
możliwością podejmowania decyzji i działania zgodnego z aktem
wyboru, czy niezależnością, z swobodami i
prawami obywatelskimi
wyzn acz on ymi
przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek

Wolność jest kluczem, który
wartości otwiera drogę
w głąb człowieka”. Co
oznacza, że dzięki właściwie pojmowanej wolności, opartej na prawdziwych wartościach, możemy bardziej zbliżyć się
do drugiego człowieka,
aby go poznać, zrozumieć, pokochać. Uczmy
się wolności, tak jak ją
będziemy pojmować zależeć nasz rozwój osobisty.

WEDŁUG UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

Wolność to pojęcie względne, to możliwość wybierania między dobrem a złem. Jest to nasz
świadomy wybór, tego jak chcemy postępować, czym kierować się w życiu i do czego dążyć.
Małgorzata Tobiasz

Wolność ;) możliwość kierowania swoim własnym życiem, uczuciami.
Wolność to mieć wybór, podejmując samemu decyzję i odpowiedzialność.
Daria Obrzut

Trudne pytanie.... Dla mnie wolność kojarzy się z ze spełnieniem swoich najskrytszych marzeń.
Wydaje mi się, że to daje poczucie wolności, ale także i szczęścia i spełnienia. Chodzi o to,
by robić to co się kocha i co nadaje życiu sens! Myślę, że wolność w sensie fizycznym jest tez
ważna , ale mimo wszystko wolność psychiczna jest ważniejsza.
Słowo to kojarzy mi się z wolnością słowa i myśl, bo każdy jest inny i powinien szanować poglądy i zdanie innych osób
Joanna Cetnarowska

gorsze wyniki spodziewane są w liceach profilowanych i technikach.

Do

Pr

awie
połowa
trzecioklasistów
z większości ogólniaków
może nie zdać matury
z matematyki. Jeszcze

CO

matury z matematyki powinno przystąpić 30 tys
uczniów.
Pytanie które dręczy
tegorocznych maturzystów brzmi : dlaczego
nie zostało tak jak dawniej, tak jak było do tej
pory, czyli, że obowiązkowy jest język polski, a
pozostałe przedmioty
każdy maturzysta wybiera pod kątem tego,

na jakie studia chce iść.
Dlaczego mamy obowiązkowo zdawać matematykę???S Oczywiście studiować będą na
kierunkach, na które
mogą się dostać jedynie
zdając matematykę i to
jeszcze rozszerzoną.
Nie każdy jest dobry z
tego przedmiotu nie
każdy umie widzieć
świat we wzorach więc
dlaczego nie dadzą
wolnej ręki tylko od razu przymus.

MYŚLĄ U CZNIO WI E MASZEJ SZKO ŁY O MATU RZE Z
MATEMATYKI ???

M
M

ATURA Z MATEMATYKI
NIE JEST DOBRYM POMYSŁEM, GDYŻ PIERWIASTKI, LOGARYTMY, STEREOMETRIA NIE BĘDĄ
NAM POTRZEBNE Z ŻYCIU CODZIENNYM.

ATURĘ OWĄ POWINNY
ZDAWAĆ OSOBY, KTÓRE
PRZEDE WSZYSTKIM CHCĄ I BĘDĄ
JĄ WYKORZYSTYWAĆ W SWOJEJ KARIERZE. OWYM WYBITNYM JEDNOSTKĄ ŻYCZYMY POWODZENIA!!

MATURZYSTKI

!!!
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WOLNOŚĆ

W L I T E R AT U R Z E
Motyw wolności w literaturze:

Biblia - zwraca uwagę na rozumienie wolności w odróżnieniu od
proponowanej przez Szatana
„swawoli”. Jest to znakomite słowo na określenie dążenia człowieka do decydowania o tym, co
dobre, a co złe, tak jak nam to
obiecał Wąż w Raju. Słowo
"wolność" zarezerwujmy dla
określenia możliwości wyboru
tego, czego naprawdę pragniemy najbardziej w najgłębszej
istocie naszego serca, co wiąże
się z daną nam przez Stwórcę
„wolną wola”. Postać Chrystusa
ukazuje nam jeszcze jeden wymiar wolności. Jest to wolność pojmowana religijnie, a więc wolność od grzechu, która ma zapewnić życie wieczne. Wolność przestaje być tylko doczesnym dobrem, ponieważ rzutuje
na całą wieczność.
MITOLOGIA - postać Ikara w micie "O Dedalu i Ikarze symbolizuje nie tylko marzycielstwo i młodość, ale
także pragnienie nieograniczonej wolności. Niestety, jak pokazuje mit, nie sposób pokonać wszystkich
ograniczeń, a próba ich zwyciężenia często kończy się klęską.
Granica- Zofia Nałkowska postawiła w tej powieści odwieczne kwestie: kim jest człowiek? Czy jest wolny,
czy zdeterminowany przez czynniki wewnętrzne? Nałkowska uznała, że każdy człowiek jest zarówno niepowtarzalną jednostką, jak i istotą mieszczącą się w pewnych schematach, jest wolny i stale ograniczany.
Równie ważna jest jego psychika, jak i zachowania społeczne. Autorka schematami nazywa konwencje i
utrwalone wzory zachowań, stereotypy społeczne i kulturalne, role społeczne, klasowe układy, interesy wszystko to determinuje osobowość człowieka.
„Tango”- Sławomir Mrożek opisuje dwie wizje wolności. Anarchia i wolność przez powrót do tradycyjnych
wartości okazują się być mitami, przegrywającymi w starciu z rzeczywistością, która symbolizuje brutalne
przejęcie władzy przez Edka. Mrożek ukazuje błędne koło związane z pojęciem wolności - od marzenia o
niej (młodość Stomila i Eleonory), przez anarchię, jaką wprowadza jej spełnienie (dom Stomilów w pierwszym akcie), bunt przeciw pustce, jaką przyniosła absolutna wolność (działania Artura), aż do rządów
„silnej ręki” i totalitaryzmu, w którym znowu mogą się pojawić marzenia o wolności. Postęp w dziele Mrożka ma charakter kolisty, zawsze powraca do punktu wyjścia: każda nowoczesność ostatecznie prowadzi ku
temu, co już było, nie można odrzucić przeszłości, skutecznie zaprotestować przeciw niej.
Wisława Szymborska Głos w sprawie pornografii . W utworze myślenie, porównywane do największej rozpusty, jest równocześnie przejawem niczym nieograniczonej wolności:
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie. Pleni się ta swawola jak wiatropylny chwast na grządce, wytyczonej
pod stokrotki.
Utwór przepełnia charakterystyczna dla Szymborskiej ironia. Ludzki intelekt i umiejętność jego użycia okazują się potężną siłą, przekraczającą wszystkie (dozwolone) granice. Dzięki temu uzyskuje on wolność totalną, może sięgnąć wszędzie, gdzie chce, a jednocześnie nie zostać za to ukaranym. Wolność wyrażona
myśleniem jest przejawem niezależności, suwerenności umysłu i jego wszechstronnych możliwości.
Kamila Godzwon

Dla mnie słowo wolność oznacza, że nie mam żadnych ograniczeń. Mogę się wypowiadać, wyznawać religię jaką chce, Każdy człowiek ma prawo do wolności, do wyrażania własnych myśli.
Katarzyna Romanek

Wolność to dość obszerne słowo. Moim zdaniem wolnością, możemy nazwać to co robimy, mówimy to co swoje uczucia, chęci
czy poglądy bez żadnych skrupułów. Jednak za duża swoboda nie jest dobra, kiedy ludzie czują, że mogą wszystko to wynikają z tego skomplikowane rzeczy. Weronika Reichter

Chodzi o
to, by
robić to
co się
kocha i co
nadaje
życiu
sens

, , D A R W O L N O Ś Ć I T R U D N Y DA R W O L N O Ś C I .
Ludzie zwykle boją się wolności, ponieważ wolność niesie za sobą konieczność samodzielności i odpowiedzialności za samego siebie.
Każdy z nas ma inne poglądy na ten temat. Jedyną prawdziwą wolnością, która
prawdziwie może zadowolić jest wolność czynienia tego, co powinniśmy czynić jako istoty
ludzkie stworzone przez Boga, wedle Jego planu. Jest to wolność przeżywania prawdy naszej tożsamości
jako dzieci Bożych .
Wolność, która uważa się za absolutną, prowadzi do traktowania ciała człowieka jako surowca,
pozbawionego znaczeń i wartości moralnych, dopóki ona nie ukształtuje go według własnego zamysłu .
Istota wolności tkwi we wnętrzu człowieka, należy do natury osoby ludzkiej i jest jej znakiem rozpoznawczym.
Człowiek jest wolny, żeby mówić nieprawdę. Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawy.
Życie ludzkie jest dążeniem do wolności przez prawdę.
Na zakończenie chciałabym Wam Drodzy Czytelnicy powiedzieć, iż konieczne jest uczenie się wolności. Trzeba, aby w naszych rodzinach rodzice wychowywali swe dzieci ku słusznej wolności , przygotowując je do tego, aby kiedyś umiały udzielić prawidłowej odpowiedzi na powołanie Boże. W rodzinach
kształtuje się przyszłość człowieka.

R E D A K C J A Z AW S Z E N A S T A N O W I S K U ! Z A P R A S Z A M Y W S Z Y S T K I C H D O
W S P Ó Ł P R A C Y ! G WA R A N T U J E M Y Ś W I E T N Ą Z A B AW Ę ; )
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G Ł U P C Y N A Z Y WA J Ą S A M O W O L Ę W O L N O Ś C I Ą ”
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N A S Z Y M C E L OW N I K U ; )

Cz

łowiek jest istotą żyjącą w społeczeństwie.
zym jest wolność? Rzadko zadajeMusi
mieć
kontakt
z innymi, ludźmi bo inaczej nie funkmy sobie to pytanie, bo każdy z nas uważa, że
cjonuje
jak
normalny
człowiek. Żeby żyć pomiędzy ludźzna na nie odpowiedź… czyżby????
mi musi umieć pójść na kompromis, liczyć się ze zdaniem
Więc czym ona jest??
innych, musi być tolerancyjny.

W

olość to bardzo szerokie poję- Niektórzy twierdzą, że wolność jest największym zniecie. Wolność nie oznacza tego, że możemy robić woleniem.
w życiu wszystko to co chcemy, co nam się podoba. Nie możemy kraść, zabijać itp. Dlaczego???
lność można różnie pojmować i nazySkoro jesteśmy wolni???
wać. Ale niezależnie od tego należy stwierdzić, że wolność oznacza możliwość wyrażanie uczuć, przekonań,
dokonywania wyborów i działanie zgodne z naszą,
własną wolą niezależną od wpływu innych ludzi lub sytuacji. Jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie możemy realizować naszych pragnień i potrzeb kosztem
drugiej osoby, ponieważ
nasza wolność kończy
się w chwili, gdy zaczyna się wolność drugiego
człowieka.

Wo

KOGO

LUBI NASZ OBIEKTYW?;)

Nasza wolność kończy się w chwili, gdy
zaczyna się wolność drugiego człowieka.

Wolność słowa…..
Ponad 100 numerów gazetki Na celowniku rozeszło się w trakcie rozdania mundurów jak ciepłe bułeczki:) Dziękujemy za lek-

PROST YTUCJA

SPOSOBEM NA ŻYCIE...

Kilka miesięcy temu w kinach pojawił się film pod tytułem ,,Galerianki”. Został on różnie odebrany… ludzie dorośli i ustabilizowani życiowo byli bardzo zbulwersowani, natomiast młodzież odebrała ten film
jako opowieść swojej koleżanki i można powiedzieć, że nie było rzeczy, która by ich jakoś zaskoczyła. Co
więcej często słychać żarty związane ze scenami z filmu. Na pytanie: czy potępiasz zachowanie głównych
bohaterek? większość młodzieży odpowiedziało: ,,normalka to czemu mam je potępiać”
Czemu prostytucja wśród młodych dziewcząt stała się ,,normalką”???
Dziewczyny podążają za modą, nie chcą być gorsze, mieć gorszych ciuchów, nie chcą odmawiać sobie
przyjemności. Dlaczego akurat prostytucja a nie praca np. kelnerki??
Odpowiedź jest prosta. Na usługi seksualne klientów nie musi się długo szukać, nie trzeba wysyłać CV,
chodzić po zakładach pracy, mozolnie szukać, wystarczy wyjść i się zaoferować. Pieniądze też są dużo
większe.
Na myśl nasuwa mi się następne pytanie… ale czy warto??
Warto rujnować sobie życie dla paru groszy?? Jak z wszystkiego, tak i z tego jest trudno zrezygnować. A przecież każda z
dziewczyn będzie chciała założyć rodzinę, znaleźć normalną pracę i być szczęśliwą. A to będzie się wlokło za nami przez całe
życie.
Apeluje do wszystkich dziewczyn!!! Szanujmy się!!! Bądźmy pięknymi, subtelnymi kobietami!
Wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto, wyjątkowy nastrój…. Dla Wszystkich!

