Y
T
S
I
L
A
J
Z
A
GŁOS GIMN
Numer 26
Listopad, grudzień 2005r.

„ Grudniowa piękna noc
Z kolędą przyszła do nas.
Grudniowa piękna noc
Przez ludzi wymarzona”

W tym numerze:

K. Chojecka

„Człowiek jest tyle wart...”

2

Ta ziemia od innych droższa

2

Duet na klarnet i 4 saksofony...

3

Andrzejki

3

Mikołajki

4

Święta, idą święta ...

5

Aktualności

6

„ Pomódlmy się w Noc Betlejemską”
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.

Ważne tematy:

Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

 Relacja z uroczystości nadania imienia
i sztandaru naszej
szkole.
 11 listopada— data
wyryta w naszej
pamięci

I oby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
By anioł podarł każdy dramat
Az do rozdziału ostatniego,
Kładąc na serce pogmatwane,
jak na osiołka – kompres śniegu.

 Andrzejki
 Mikołajki

Aby wątpiący się rozpłakał,
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych –
Jak ciepły pled wzięła na ręce.
Ks. Jan Twardowski

 Niezwykła moc
Bożego Narodzenia
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Z listopadowego kalendarium

„ Człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie innym”
4 listopada miało miejsce jedno
z najważniejszych wydarzeń w
dziejach naszego gimnazjum –
nadanie imienia i sztandaru szkole.
Otrzymała ona zaszczytne imię
Jana Pawła II. Była to wielka uroczystość. Przybyło na nią wielu
zaszczytnych gości, między innymi Ksiądz Biskup Zygmunt Zimowski, księża z okolicznych parafii, posłowie i senatorowie ziemi
radomskiej, przedstawiciele rady
powiatu i rady gminy, wójt gminy,
przedstawiciele rady rodziców
oraz wielu przyjaciół naszej szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie. Po nabożeństwie przeszliśmy do szkoły, gdzie odbyła się
dalsza część uroczystości. Jako

pierwsza zabrała głos pani dyrektor. Następnie wójt gminy przekazał na ręce pani dyrektor akt nadania szkole imienia. Biskup Zygmunt Zimowski w swojej przemowie przybliżył nam postać naszego
patrona – Jana Pawła II. Głos zabrali też pozostali goście.
Wzruszającą chwilą było przekazanie sztandaru w ręce młodzieży szkolnej, którą reprezentowali
uczniowie klas III: Michał
Ostrach, Marta Dudek, Anna Wabik.
Uroczystość uświetnił występ
młodzieży szkolnej. Uczniowie
przygotowali program artystyczny
o Janie Pawle II pod kierunkiem
pań: Anny Marek, Danuty Wiktorowskiej , Bożeny Kosior. Chór
szkolny pani Urszuli Bronisz zaśpiewał piękne utwory, między

innymi „ Barkę” i „ Moje miasto
Wadowice”. Wzruszeń dostarczyło
wykonanie „ Modlitwy” B. Okudżawy przez Anię Korczak i Justynę Krawczyk. Na gitarze grał
ksiądz Wojciech Białek.
Występ wszystkim bardzo się podobał. Uczniowie zebrali gromkie
brawa.
Po występie wszyscy udali się
na poczęstunek.
Ten dzień na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Od tej chwili
będziemy postępować zgodnie z
mottem naszej szkoły: „ Człowiek
jest tyle wart, ile może dać z siebie
innym…”
Anna Jędraszek II d
Żaneta Lasek II d
Renata Sobania II d

Film o naszym niezapomnianym Rodaku
7 listopada chętni uczniowie
naszego gimnazjum pojechali do
Zwolenia na film o Karolu Wojtyle „ Karol - człowiek, który został
papieżem” w reżyserii Giacomo
Battiato. Wyjazd zorganizowały
panie: Aleksandra Nieciecka i Anna Marek. Wydarzenie było tym
ważniejsze i donioślejsze, gdyż

film opowiadał o losach naszego
nowo obranego patrona. Uczniowie wrócili wzruszeni i zadowoleni. Bardzo podobała im się gra
Piotra Adamczyka, aktora , który
wcielił się w postać Karola Wojtyły. Przepiękna muzyka znanego
kompozytora Enio Morricone, subtelnie towarzysząca poszczegól-

nym filmowym scenom przedstawiającym historię życia Karola
począwszy od lat młodzieńczych,
aż do momentu wyboru na papieża, zachwyciła wszystkich i oczarowała.
Uczeń klasy II

Ta ziemia od innych droższa
- 11 listopada – data wyryta w naszej pamięci
11 listopada 1918 roku to jedna
z najważniejszych dat w dziejach
Polski. Dzień ten wieńczy blisko
półtorawieczne dążenia Polaków
do bycia narodem wolnym. Aby
uczcić to bardzo ważne dla nas
wydarzenie i zachować pamięć o
tych, którzy za te wielką sprawę
walczyli i ginęli, odbyło się w naszej szkole przedstawienie przygo-

towane pod kierunkiem pani Anety Rozwadowskiej. Wzięli w nim
udział uczniowie klas pierwszych:
z klasy I c – Justyna Burek, Mateusz Balcerowski, Filip Grzeszczyk, Iza Matysiak, Joanna Kominek, Artur Korczak, Mateusz Kowalczyk, Paulina Mordak, Małgorzata Strelke, Martyna Szczodra,
Konrad Wnukowski, z klasy I d –

Ilona Jaworska. Piękne pieśni patriotyczne zaśpiewały uczennice
należące do chóru szkolnego –
Ania Korczak, Justyna Krawczyk i
Ewelina Siwiec. Apel zakończył
się uroczystym odśpiewaniem
przez wszystkich naszego narodowego hymnu.
Michał Cichoń I b
Mariusz Choroś I b
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Duet na klarnet i 4 saksofony w naszej szkole
W dniu 17 listopada mieliśmy
w naszej szkole przyjemność
wysłuchać interesującego koncertu zaprezentowanego przez
duet muzyków wywodzących
się z Krakowa - Janusza Witko i
Krzysztofa Orzechowskiego.
Program, przygotowany specjalnie dla uczniów gimnazjum,
nosił tytuł ‘ Saxohity’. Wykonawcy przedstawili najciekawsze hity- czyli wielkie przeboje
muzyki rozrywkowej, jazzowej
i poważnej grane na klarnecie i
wszystkich odmianach saksofonów od sopranowego począwszy na barytonowym skończywszy. Utwory, opracowane w ciekawych aranżacjach, przeplata-

ne były opowieściami o instrumentach. Młodzież miała okazję zapoznać się z pochodzeniem, historią, budową klarnetu
i całej rodziny saksofonów,
czyli instrumentów dętych
drewnianych. Na zakończenie
koncertu artyści zaprosili
uczniów do wzięcia aktywnego
udziału
w spotkaniu. Odbył się bowiem konkurs polegający na
odgadywaniu z jakiego serialu
pochodzi grany utwór . Za dobrą odpowiedź uczeń otrzymywał nagrodę – kolorowy kalendarz w formie plakatu. Wśród
zaprezentowanych melodii po-

jawiły się fragmenty pochodzące z seriali filmów : „ Czterdziestolatek”, „ Kariera Nikodema Dyzmy”, „ Skrzypek na
dachu”, „ 07 zgłoś się”, „ Z Archiwum X”, „Vabank”.
Koncert trwał około 50 minut.
Dzięki niemu poszerzyliśmy
swoją muzyczną wiedzę na temat instrumentów dętych, a
przy tym dobrze bawiliśmy się.
Katarzyna Wójtowicz I b

ANDRZEJKI
W końcu listopada czeka się
przede wszystkim na nadejście
Andrzejek. Jest to czas przemijania jesieni i oczekiwania na
zimę, a zarazem czas cudowny,
kiedy tajemnice naszej przyszłości mogą zostać
chociaż
częściowo
wyjawione.
Wróżby
andrzejkowe zawsze
dostarczają
nam wielu
emocji i
dobrej zabawy.
\W naszym
gimnazjum
tradycja

andrzejkowa jest mocno zakorzeniona. Toteż wiele klas, pod
opieką wychowawców, urządziło sobie andrzejkowe spotkania.
Były one wspaniałą okazją do
integracji zespołu. Przy pysznym domowym cieście przygotowanym przez chętnych
uczniów i wesołej zabawie czas
przyjemnie mijał. Oczywiście
główną atrakcją tych spotkań
były wróżby. Dużą popularnością cieszyło się lanie wosku
przez dziurkę od klucza, wróżenie przy pomocy talerzyków,
łupin orzecha, wróżenie z dłoni,
przebijanie szpileczką papierowego serca z imionami, ustawianie prawych butów w kierunku drzwi wyjściowych oraz
wiele innych. Niektóre dziewczęta przyniosły gałązki wiśni i

czekają czyja pierwsza rozkwitnie.
Andrzejkowe spotkania klasowe przyniosły wiele śmiechu
i radości. Niektórym uczestnikom zabaw przepowiednie spłatały bowiem śmieszne figle.
Katarzyna Wojciechowska I b

Doskonałej zabawy dostarczyła nam również dyskoteka
andrzejkowa, która odbyła się
24 listopada. Jej organizatorkami były panie: Jadwiga Broda,
Beata Rusin i Danuta Wiktorowska. W dyskotece brali
udział chętni uczniowie ze
wszystkich klas. Operatorem
sprzętu i muzyki był Adrian
Budziński – uczeń klasy III a.
c.d. na str 4
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ANDRZEJKI
c.d, ze str. 3

Dyskoteka „ rozkręciła się” w
szybkim tempie. Zabawie towarzyszyły muzyczne przeboje
ostatnich miesięcy.
Jednym z rodzajów muzyki
było techno.
Czas mijał szybko i przyjemnie. Przez cały czas trwania
dyskoteki uczniowie mogli kupować, za symboliczna złotówkę, porcje pysznego domowego
ciasta. Około godziny siedemnastej wszyscy uczestnicy dyskoteki mieli szansę wypróbować swoje szczęście biorąc
udział w loterii fantowej. Jeden

los kosztował dwa złote. Można
było wygrać drobiazgi lub rzeczy bardziej kosztowne, n p. ,
piękne ramki na zdjęcia, figurki, zegarek, podstawki na telefon komórkowy, albumy na
zdjęcia, książki, maskotki,
wszystko zależało od fortuny.
Uczniowie zainteresowani
swoją przyszłością mogli sobie
powróżyć podchodząc do stolików, przy których uczennice
klasy II przygotowały najróżniejsze wróżby andrzejkowe.
Było wielu chętnych. Zabawa
wzbudzała wiele emocji . Raz
po raz wybuchały salwy gromkiego śmiechu.

Pieniążki zebrane podczas
dyskoteki, jak poinformowali
organizatorzy, zostaną przeznaczone na gwiazdkowe prezenty dla dzieci z domu dziecka
w Solcu. Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli „ swoją
małą cegiełkę” do tej świątecznej akcji. Cieszymy się, że
wśród nas są osoby o dobrym
sercu dostrzegające drugiego
człowieka.
Dyskoteka andrzejkowa była
bardzo udana. Do domów wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni.
Żaneta Greguła I b

Mikołajki
Ach, ten święty…
Chyba nie ma człowieka, który nie chciałby dostawać prezentów. A skąd wziął się ten
zwyczaj ? Otóż dawno, dawno
temu, żył duchowny, który pragnął, by ludzie byli szczęśliwi.
Oddał im swój majątek. Wkrótce został biskupem i nadal pomagał biednym. Po śmierci biskup Mikołaj został świętym.
Jego wizerunek utrwaliła
tradycja. Przedstawiony jest
w długiej, purpurowej szacie i wysokiej czapie, zwanej
mitrą. W ręku dzierży pastorał. Zwykle dźwigał on wypchany worek pełen prezentów, a kto się do niego pomodlił otrzymywał zazwyczaj to, czego pragnął…

Współczesny Święty Mikołaj
mieszka w Laponii, w mieście
Rovaniemi w Finlandii. Gdy
wyrusza do ludzi z prezentami,
jego sanie ciągną renifery.
Każdemu z nas 6 grudnia kojarzy się z Mikołajem i prezentami. Również w naszym gimnazjum tradycja ta nie pozostała
bez echa.
We wtorek 6
grudnia na
szkolnych korytarzach zaroiło się od Mikołajów. Nasi
koledzy z klas
III, jako pomocnicy prawdziwego świętego, chodzili

od klasy do klasy rozdając zarówno uczniom jak i nauczycielom drobne upominki w postaci
słodyczy. W tym dniu można
było dostrzec w szkole uczniów
noszących na sobie różne gadżety związane z mikołajkowym
świętem.
Również w klasach uczniowie obdarowywali się, oczywiście za zgoda prawdziwego Mikołaja, drobnymi prezentami.
Mikołajki przebiegły w bardzo
miłej i przyjaznej atmosferze, a
radość z otrzymanych upominków zagościła na twarzach
wszystkich obdarowanych.
Szymon Jaworski IIa
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Święta, idą święta…
Niezwykła moc Bożego Narodzenia
W wigilijną noc

Choinka

Jeszcze do dziś wierzymy, że w tę niezwykłą noc
domowe i leśne zwierzęta rozmawiają ze sobą ludzkim głosem. Nie wolno ich jednak podsłuchiwać,
bo: „ Trafiło się tak raz, że wół godoł do drugiego:
„Wstoj bracie, bo powieziemy na smentarz gazde” i
gazda, który podsłuchał tę rozmowę po trzech
dniach zmarł”( Podhale).

To najczęściej dziś spotykana, choć historycznie najmłodsza ozdoba naszych domów w czasie
Bożego narodzenia. Przywędrowała do polski na
przełomie XVIII i XIX wieku wraz z niemieckimi
protestantami. Zwyczaj ustawiania ustrojonego
drzewka wigilijnego znano w Niemczech już w
XV wieku. W Polsce choinka przyjęła się początkowo w miastach. „ Pod strzechy” trafiła dopiero
Wieczerza wigilijna, zwana również postnikiem
gromadziła przy stole całą rodzinę. Wyglądała ona w latach dwudziestych XX wieku, ale i tak nie
była częstym gościem na wsi.. Ozdabiano ją poróżnie w różnych rejonach Polski. Podobne były
jednak: pora rozpoczynania kolacji, pozostawianie czątkowo jabłkami, orzechami, piernikami, elewolnych miejsc dla przybyszów, dzielenie się opłat- mentami wykonanymi z wydmuszek, piórek, słokiem, tradycyjny zestaw postnych potraw, przystro- my i kolorowego papieru. Współcześnie ozdoby
jenie izby. Kiedy pojawił się znak z nieba – pierw- choinkowe to przede wszystkim kolorowe bombki
sza gwiazda – wszyscy zasiadali do wieczerzy. Roz- o różnych kształtach, błyszczące łańcuchy i elektryczne lampki.
poczynał się czas święta.
Zwyczaj składania prezentów pod choinkę znaW niektórych regionach kraju gospodarze po wieny był dawniej tylko w najbogatszych domach
czerzy wigilijnej obdzielali zwierzęta opłatkiem.
szlacheckich i mieszczańskich.
Miało to chronić od chorób i uroków. Niekiedy te
opr. Jolanta Wabik I b
opłatki bywały kolorowe, gdyż wypiekano je ze „
święconym zielem”.
Anna Choroś I b

Poezja Ks. Jana Twardowskiego na świąteczny czas:
„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia”
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędę?

Chwila zadumy… zastanów się, w tym tak uroczystym czasie, nad słowami wiersza ks. Jana
Twardowskiego:

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.

„ Teraz wszystko całkiem inaczej,
To, co stare, odeszło, minęło,
Zamiast kadzidła – komputer,
Zamiast mirry – video”

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

– o czym chcą nam przypomnieć?

O czy powinniśmy pamiętać przed i w
czasie świąt Bożego Narodzenia:
- o wysłaniu świątecznych życzeń,
- o ubraniu choinki,
- o powieszeniu jemioły pod sufitem,
- o pocałunku pod jemiołą,
- o dwunastu potrawach,
- o postawieniu na stole jednego wolnego nakrycia
dla przybysza,
- o oczekiwaniu na pierwsza gwiazdkę,
- o podzieleniu się opłatkiem,
- o śpiewaniu kolęd,
- o pójściu na Pasterkę,
- o dobrym zachowaniu w Wigilie, bo tak jak
upłynie ten dzień, będzie przez cały rok; dlatego w
wigilie nie wolno się kłócić, gniewać, ciężko
pracować i … dostać lania.

Warto wiedzieć:
Pomyślność zapewniają:
- opłatek- kto się nim przełamie w Wigilię ten
przez cały rok będzie mógł dzielić się chlebem
- karp – symbol siły, zdrowia, dostatku; umyte
i wysuszone łuski noś w portfelu, a będą się
ciebie trzymały pieniądze
- miód – daje radość i długie życie
- kapusta – dodaje życiodajnej siły.
- mak –

oznacz bogactwo i dostatek

Aktualności
Kreować głosem
6 grudnia 2005 roku odbył się w naszym gimnazjum konkurs recytatorski. Do dalszego etapu zakwalifikowały
się trzy osoby: Jagoda Mordak, Sylwia Mordak, Ada Łojek.
W dniu 15 grudnia 2005 r. w Lipsku odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski pt.: „Kreować głosem”.
Miał on na celu między innymi przybliżenie twórczości Karola Wojtyły. W konkursie nasza szkoła odniosła sukces, ponieważ Jagoda Mordak kl. II B została laureatem, a Sylwia Mordak, również z kl. II B otrzymała wyróżnienie. Osoby wyróżnione otrzymały piękne nagrody książkowe.
Konkurs zorganizowany został przez: Lipskie Centrum Kultury, Bibliotekę Pedagogiczną oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych.

Wyjazd na „ Harrego Potera” do Radomia
13 grudnia chętni uczniowie naszego gimnazjum pojechali do kina na „ Harrego Pottera”. Wyjazd organizowała pani Jadwiga Broda. Ciekawe jakie będą ich przeżycia w związku z kolejną adaptacją tak poczytnego dzieła.

Już pachnie świętami
22 grudnia, w czwartek, uczniowie wystawią „ Jasełka” przygotowane pod kierunkiem pani Bożeny Kosior. W
tym dniu odbędą się również Wigilie klasowe. Pamiętajmy o złożeniu szczerych i serdecznych życzeń. Spotkamy
się dopiero w Nowym roku.
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