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W tym numerze: 

ZAWSZE WTEDY, JEST BOŻE NARODZENIE 
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz 

do niego ręce, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest  

Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna 

obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”, 

tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego 
i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. 

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome 
są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest  

Boże Narodzenie. 
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych 
przez ciebie, Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie  

Matka Teresa z Kalkuty 

Powróćmy jeszcze myślami do grudnia, wspomnijmy ten nie-
samowity klimat. Przypomnijmy jak tegoroczne święta Boże-
go Narodzenia obchodzono w naszej szkole. Zaczęło się od 
świątecznego wystroju, m.in. przy wejściu do szkoły ubrano 
choinkę, pojawiły się świąteczne akcenty w gablotkach szkol-
nych i wystawa w czytelni. Następnie zaczęły się jasełkowe 

próby w auli, oraz przygotowania do udziału w Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek. Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs na 
napisanie wiersza o tematyce bożonarodzeniowej dla wszyst-
kich uczniów. Zwyciężyła w nim i otrzymała nagrodę książko-
wą Weronika Matyja z klasy Ib. A oto tekst nagrodzonego 
wiersza: 
 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Od redakcji  

F erie w naszym regionie rozpoczną się 2 lutego, a 
skończą 15 lutego 2015 roku. Pamiętajmy o zasadach 

bezpieczeństwa! Ciekawą ofertę zajęć w czasie ferii pro-
ponuje nasza szkoła. W I tygodniu ferii, czyli od  2.02. – 
6.02.2015 r. w godz. 9.00 – 13.00 przewidziane są zajęcia 
profilaktyczne, sportowe, kulturalne i informatyczno – 
multimedialne. Warto też zainteresować się „209 czado-
wymi  książkami na ferie”. Szczegóły na stronie interne-
towej szkoły. Życzymy wszystkim uczniom bezpiecznych 
i radosnych ferii. 

Paulina 

Wspominamy Święta Bożego Narodzenia  

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 W BEŁCHATOWIE 

W itamy w Nowym Roku wszystkich czytelników i 
zapraszamy do lektury najnowszego zimowego 

numeru. Tak szybko mija czas. Niedawno żyliśmy przy-
gotowaniami do świąt. W telewizji zalewały nas reklamy 
z Mikołajami, reniferami, gwiazdeczkami, idealnymi na 
prezent kosmetykami. W „Galerii”, „Kauflandzie”, 
„Biedronkach” dominowały bombki, łańcuchy, choinki. 
Większość z nas tradycyjnie obdarowała się upominkami 
mikołajkowymi i gwiazdkowymi. Obecnie z ulic znikły 
już świąteczne dekoracje, a pod osiedlowymi śmietnikami 
leżą wyrzucone choinki. Wyraźny znak, że święta minęły. 
W jednym z internetowych artykułów stwierdzono: 
„Coraz bardziej świeckie święta, coraz mniej w nich Bóg 
się rodzi, coraz słabiej brzmi kolęda i tak jakoś nie wy-
chodzi”. Mamy nadzieję, że naszym czytelnikom 
„wyszło” świętowanie, że nie zapomnieliśmy o istocie 
tych świąt, o Bogu, duchowości…Nadszedł już styczeń, w 
szkole czas intensywnej pracy dla uczniów i nauczycieli – 
zbliża się zakończenie I semestru, czas podsumowań, wy-
stawiania ocen, ale jeszcze kilkanaście dni i …wymarzone 
ferie. 

Redakcja 

 Udanych ferii!  
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potrawa ?– zupa grzybowa, 
książka z dzieciństwa? - „Pokój na 
poddaszu”, i ulubiony film? – 
„Polskie drogi” i „Czarne chmury”. 
U .: Jak trafił brat do naszej szkoły? 
B.Z.: Dowiedziałem się od proboszcza 
Parafii Miłosierdzia Bożego i jedne-
go z księży z Piotrkowa, że w Bełcha-
towie poszukują nauczyciela religii, 
bo jedna z pań katechetek miała 
nieszczęśliwy wypadek. I tak znala-
złem się w PG4. 
U.: Czy bratu podoba się w naszej 
szkole? 
B.Z.: Bardzo. Jest to jedna z najlep-
szych szkół, w których pracowałem. 
U.: Czy lubi brat pracować z młodzie-
żą? 
B.Z.: Bardzo lubię. Szczególnie z klas 
trzecich :  IIIa i IIId . Nie chciałbym 
je zamienić na inne. 
U.: Skąd brat wziął pomysł na jasełka, 
które bardzo się wszystkim podobały? 
B.Z.: Scenariusz samodzielnie układa-
łem, trochę opierając się na Piśmie 
Św.. 
U.: A jakie są plany pracy wolontaria-
tu? 
B.Z.: Myślę, że akcja świąteczna to nie 
koniec działań na terenie szkoły. 
Mam już nowe pomysły do realizacji 
na wiosnę. 
U.: O czym brat marzy? 
B.Z.:  ….żeby dobrze przeżyć życie. 

Rozmawiały Joasia i Julka 

O d października w naszej szkole 
pracuje nowy nauczyciel – kate-

cheta br. Zygmunt Jańczyk. Jako opie-

kun Szkolnego Kola Wolontariatu cie-
szy się dużą popularnością wśród mło-
dzieży. Chciałybyśmy trochę przybli-
żyć jego osobę, zadając mu kilka py-
tań: 
Uczennice Joasia i Julka:  
Skąd brat pochodzi? 
Brat Zygmunt: Pochodzę z Łodzi. Uro-
dziłem się na Julianowie, wychowa-
łem i do szkoły podstawowej chodzi-
łem na Polesiu, zaś maturę zdałem 
na Widzewie. 
U.: Czy brat ma dużą rodzinę? 
B..Z.: W tej chwili żyje tylko moja 
siostra Jadwiga, najstarsza z rodzeń-
stwa. Było nas troje. Mój brat zmarł 
w wieku 36 lat. 
U.: Czy lubił brat chodzić do szkoły? 
B.Z.: Lubiłem, choć różnie bywało. 
Przyznam się, że zdarzyło mi się 
pójść na wagary. 
U.: Jakie przedmioty szkolne brat lu-
bił? 
B.Z.: Najbardziej język polski, geogra-
fię, historię i plastykę. 
U.: Czy mógłby brat podzielić się ja-
kimś wspomnieniem z dzieciństwa? 
B.Z.: Z tego, co pamiętam, były inne 
zwyczaje, np. ojca całowało się w 
rękę, wyrażając swój szacunek. Ina-
czej obchodziło się Święta.  
U.: Kiedy brat odkrył,że chce być za-
konnikiem? 
B.Z.: Około roku 1984 poczułem we-
wnętrzny głos: „Pójdź za mną”. A o 
zgromadzeniu zakonnym,w którym 
jestem, dowiedziałem się z tygodnika 
„Niedziela”. 
U.: Czy mógłby brat nam opowiedziec 
o swoim zgromadzeniu? 
B.Z.: Należę do Zgromadzenia Braci 
Szkół Chrześcijańskich, FSC, wspól-

noty zakonnej, założonej przez fran-
cuskiego kapłana św. Jana Chrzci-
ciela de la Salle (stąd nazwa lasalia-
nie). Potocznie w kraju nazywają nas 
„Braćmi szkolnymi”. I jak sama na-
zwa wskazuje, zajmujemy się wycho-
wywaniem w duchu chrześcijańskim 
dzieci oraz „kwitnących stokrotek”, 
czyli młodzieży. 
U.: Jak wygląda przeciętny dzień brata
- zakonnika? 
Życie w zgromadzeniu jest życiem 
we wspólnocie, wśród braci. Co-
dzienność reguluje  plan dnia, który 
zakłada odpowiedni czas na obo-
wiązki, pracę, ale również na odpo-
czynek. Między to wszystko niejako 
wpleciony jest czas na modlitwę, za-
równo wspólnotową jak i indywidu-
alną. Na przykład rozkład soboty 
jest następujący: 

 6.10 Modlitwy poranne, rozmyśla-
nia; 

 7.00 Śniadanie wspólne; 

 8.00 Praca na rzecz wspólnoty; 

 12.00 Czytanie duchowne; 

 13.00 Obiad wspólny; 

 13. 30 Zajęcia własne (czas na od-
poczynek, modlitwę, sprawy osobi-
ste); 

 17.30 Wspólny różaniec; 

 18.00 Msza Św. wspólnotowa; 

 19.00 Kolacja; 

 19.30 Czas wolny; 

 ok. 22.00 Modlitwa na zakończenie 
dnia. 

U.: Co brat lubi robić w wolnym cza-
sie? 
B.Z.: Czytam różne książki. Ostatnio 
powtórnie „Krzyżaków” H. Sienkie-
wicza. Słucham muzyki klasycznej, 
np. Vivaldiego „Cztery pory roku” 
U.: Ile razy dziennie brat się modli? 
B.Z.: Wspólnotowo 4 razy, a indywi-
dualnie wielokrotnie w zależności od 
potrzeb. Modlę się też jadąc autobu-
sem z Piotrkowa do szkoły w Bełcha-
towie. Jedną z tajemnic różańca ofia-
rowuję w intencji moich uczniów, z 
którymi spotykam się na katechezie. 
U.: Jakie kraje brat odwiedził i gdzie 
chciałby jeszcze pojechać? 
B.Z.: Byłem we Włoszech, w Portuga-
lii, w Niemczech, we Francji i Hisz-
panii. Chciałbym powtórnie wyje-
chać do Rzymu, by odwiedzić grób 
Św. Jana Pawła II i do Lourdes we  
Francji do Sanktuarium Matki Bo-
skiej Uzdrowienia Chorych. Kiedy 
byłem pierwszy raz w Rzymie, tuż 
przed ogłoszeniem stanu wojennego, 
pracowałem w drukarni watykań-
skiej. Papież Jan Paweł II, gdy się 
dowiedział, że pracują tam Polacy, 
chciał, abyśmy byli obecni na Mszy 
Św. i śniadaniu. I tak się stało. 
U.: Jaka jest brata ulubiona…. 

1 3 grudnia 1981 roku – wprowadze-
nie trwającego blisko półtora roku 

(do 22.07.1983) stanu wojennego w 
Polsce. W tym czasie wyłączono ko-
munikację telefoniczną, wprowadzono 
cenzurę korespondencji, ograniczono 
możliwości przemieszczania się, wpro-
wadzając godzinę policyjną, wstrzyma-
no wydawanie prasy. Na ulicach poja-
wiły się czołgi, transportery opancerzo-
ne patrolujące ulice. Zamknięto lotni-
ska i granicę państwową. Przyczyną 
wprowadzenia stanu wojennego nieofi-
cjalnie były obawy reżimu komuni-
stycznego przed utratą kontroli nad 
NSZZ „Solidarność”. Skutkami gospo-
darczymi były podwyżki cen żywności 
o 241 %, a opału o średnio 171%.W 
tym samym czasie nastąpił spadek do-
chodów ludności o ok. 1/3.W ciągu 
pierwszego tygodnia trwania stanu 
wojennego internowano 5 tysięcy osób, 
głównie działaczy niepodległościo-
wych i opozycji demokratycznej. Rów-
nocześnie trwały strajki w Gdańsku, 
Szczecinie i na Śląsku. 

Opracował Szymon 

Kwitnące stokrotki, czyli młodzież - wywiad z bratem Zygmuntem Jańczykiem 

Kartki z historii 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Chrzciciel_de_la_Salle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Chrzciciel_de_la_Salle


 

„Oto jest wolności śpiew” - fotoreportaż 

„Gwiazdka z nieba” 
Kiedy śnieg oprószy pola i dachy, 

kiedy wesoło zabrzmi kolęda 
usiądź z bliskimi przy stole, 

zapomnij o codziennych trudach  
i mozole. 

Ciesz się miłości bliskością. 
Uśmiechnij się  choć raz! 

Zobacz jak niewiele potrzeba, by się-
gnąć w ten dzień gwiazdkę z nieba… 

Piątek (19.12) przed przerwą świątecz-
ną był bardzo uroczysty, odświętnie 
ubrani uczniowie z poszczególnych 
klas uczestniczyli, najpierw w wigi-
liach klasowych, a później w  tradycyj-
nych jasełkach. W tym roku scenariusz 
imprezy „Jest taki dzień” przygotował 
katecheta brat Zygmunt, p. A. Kruk 
zajął się muzyką oraz p. K. Rzymska 
dekoracjami. W ramach akcji 
„Szlachetna paczka” pamiętano o ro-
dzinach mniej zamożnych, dla których 
Szkolne Koło Wolontariatu zebrało 
artykuły żywnościowe. Grupa pięknie 
przebranych uczniów z naszej szkoły 
wraz z opiekunami uczestniczyła w 
Orszaku Trzech Króli, stanowiąc część 
orszaku Króla Kacpra.? 

Julka 

(Ciąg dalszy ze strony 1) P raca uczennicy klasy II a Aleksan-
dry Kietel wyróżniona w konkursie 

literackim “ Książki na medal”. 
Warto walczyć, nawet stojąc na 
przegranej pozycji 
Spośród dziesiątek książek, postanowi-
łam wybrać jedną, która wzbudziła 
moją największą sympatię. Kierowa-
łam się przede wszystkim zaciekawie-
niem, jakie we mnie się pojawiło, gdy 
zdecydowałam się ją przeczytać. Mam 
na myśli książkę o tytule "Szeptem", 
której autorką jest Becca Fitzpatrick. 
Jest to pierwsza część wspaniałej serii 
o miłości i przeciwieństwach losu. 
Książka ukazała się w 2009 roku w 
Stanach Zjednoczonych. Wydawcą 
było Little, Brown and Company. Pol-
skie wydanie pojawiło się w 2010 roku 
a przekładu dokonał Paweł Łopatka. 
„Szeptem” posiada cechy gatunkowe 
typowe dla romansu i fantasty. Wydaje 
mi się, że pierwszą rzeczą, która rzuca 
nam się w oczy i skłania do przeczyta-
nia obojętnie jakiej książki, jest jej 
okładka. Tak było i tym razem…Gdy 
zobaczyłam "Szeptem" w bibliotece, 
wpierw zainteresowałam się okładką. 
Moim zdaniem książka ta posiada 
piękną okładkę. Pokazuje ona mężczy-
znę-anioła, który spada z nieba. Zasto-

sowane ciemne barwy dodają mroku, 
wzbudzają zainteresowanie. Mimo że 
nie widzimy twarzy anioła, możemy 
uznać, że postawa jego ciała wyraża 
ból. Przyglądałam się jej zaciekawiona, 
aż postanowiłam wypożyczyć książkę. 
Zaledwie kilka minut później czytałam 
już prolog. Siedziałam na przystanku 
autobusowym, a myślami znalazłam się 
gdzie indziej. Wydawało mi się, jak-
bym siedziała na łące, opisanej w pro-
logu i wpatrywała się w jednego z bo-
haterów. Nie mogłam oderwać się od 
lektury pobudzona ciekawością odkry-
cia wszystkich tajemnic. Nie wszyscy 
są tak powierzchowni, oczywiście. Jed-
nakże u większości z nas ciekawa 
okładka zachęca do wzięcia książki do 
ręki, przeczytania krótkiego opisu lub 
zaglądnięcia na jej stronnice. Na uwagę 
zasługuje też treść książki. Może ona 
wydawać się na pozór kolejną banalną 
opowieścią o miłości z happy endem, 
które znamy na pamięć i nie wszyscy 
chętnie po nie sięgamy. Lecz tutaj mo-
żemy zostać zaskoczeni. Występuje 
wątek miłosny, w zasadzie jest on 
głównym w książce, ale otaczają go też 
inne ciekawe wydarzenia. Przede 
wszystkim, autorka pokazała nam świat 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

Wspominamy ... Rozwijamy talenty- recenzja 

J uż po raz czwarty spotkaliśmy się przy blasku reflektorów, by przy udziale całej społeczności szkolnej uczcić, słowem 
i śpiewem,  kolejną Rocznicę Odzyskania Niepodległości. W programie artystycznym wieczoru pieśni i poezji patrio-

tycznej wystąpili uczniowie: Julia Nowak, Anna Kulak,  Sandra Kruk (gościnnie), absolwentki: Ola Szurgot i Wero-
nika Pochopień oraz chór  Fermata”. Debiutowali : Mateusz Barański z kl. Ia oraz Michalina Kwiecińska z kl. Id . Po 
uroczystości w auli wszyscy uczestnicy przeszli do stołówki na "żołnierski wikt".  

Marta 

Pani Dyrektor Anna Szczęsna powitała 
gości i wszystkich zebranych 

Prowadzący – Zuzanna Piatka i Kacper 
Muszyński z kl. II d 

Jedna z solistek – Anna Kulak z kl. II b 

Debiuty: wokalny Mateusza Barańskiego 
z kl. Ia  

…i instrumentalny Michaliny 
Kwiecińskiej  z kl. Id 

Zasłuchana publiczność. 
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Rozwijamy talenty - recenzja 

z innej perspektywy. Aniołowie obradujący w niebie, ska-
zujący innych na życie na ziemi. Chodzący po ziemi, upadli 
aniołowie. Nefilimowie, obdarzeni niezwykłą siłą. Miłość 
między aniołem a stworzeniem ludzkim. Obecne są także 
wątki fantastyczne. Uważam, że książka ta ma wiele za-
let .Autorce udało się stworzyć więź między czytelnikami a 
nią samą. Została napisana językiem, który łatwo trafia do 
młodzieży. Czytając tę książkę, zupełnie tracimy kontakt ze 
światem zewnętrznym, wyruszając w podróż z bohaterami. 
Tajemnice, które towarzyszą nam na każdym kroku, jeszcze 
bardziej zachęcają do czytania. Wspaniale są też przedsta-
wieni bohaterowie, zaplanowani w każdym calu. Beca Fit-
zpatrick stworzyła ich jako osoby odważne, posiadające siłę 
wiary i nadziei. Pojawiają się też czarne charaktery. Wyda-
rzenia są opisane ciekawie, niektóre wprost mrożą krew w 
żyłach. Czytając "Szeptem" można włączyć swoją wyob-
raźnię i całkowicie odpłynąć, wyobrażając sobie wszystko 
tak dokładnie, jak było to opisane. Dialogi między bohate-
rami w niektórych momentach są śmieszne, kiedy indziej 
wprost przepełnione miłością, a jeszcze w innych fragmen-
tach - wypełnione groźbami, tajemnicami lub stanowczo-
ścią. Autorka użyła oryginalnych imion, mających w sobie 
coś wyjątkowego. Książka jest dość obszerna, jednak mogę 
zapewnić, że czytając ją, nie zadajemy sobie sprawy z upły-
wającego czasu. "Szeptem" pochłania całkowicie, nie po-
zwalając czytelnikowi odejść, chociażby na kilka minut. 
Możemy czuć się, jakbyśmy znajdowali się w środku książ-

(Ciąg dalszy ze strony 3) ki, przypatrując się bohaterom jako osoba z ich otoczenia. 
Dzięki "Szeptem" odnalazłam miłość do książek o charak-
terze romantycznym i fantastycznym. Spędziłam kilka nie-
przespanych nocy, pochłonięta treścią. Poczułam się jak 
jedna z bohaterek, co wcześniej nigdy mi się nie przytrafiło. 
W wielu momentach wybuchałam śmiechem. W innych 
przygryzałam wargę, przesuwając wzrokiem po stronnicach 
z napięciem ściskającym mnie w brzuchu. Pokochałam 
dwójkę głównych bohaterów, sprzeczki w ich związku, 
przekomarzanie się. Zrozumiałam, że miłość może prze-
zwyciężyć wiele. Dzięki niej wiem, że nie warto się podda-
wać. Trzeba szukać wszelkich rozwiązań, bo każdy pro-
blem da się rozwiązać. Stwierdziłam, że wytrwałość i wiara 
są bardzo ważne w życiu. Książka ta jest dla mnie wyjątko-
wa. Z chęcią do niej wracam i z uśmiechem na twarzy po-
nownie ją czytam. Kiedy tylko skończyłam pierwszy tom 
tej sagi, natychmiast postanowiłam przeczytać kolejne. Mi-
mo że książkę czytałam dawno temu, wciąż pamiętam z 
niej wszystkie fragmenty. Dzięki ciekawemu stylowi pisa-
nia autorki, nawet najmniejsze drobnostki zostają w pamię-
ci. Zdecydowanie stwierdzam, że ta książka stoi na podium 
z kilkoma innymi najbardziej cenionymi przeze mnie dzie-
łami. Bardzo gorąco polecam ją osobie w każdym wieku. 
Zachęciłabym szczególnie osoby, które są źle nastawione 
do czytania książek. Tracą przez to wiele, a jestem pewna, 
że na pewno znalazłyby gatunek lub dzieło, które by im 
odpowiadało. Być może właśnie, to byłaby ta książka! 

Ola 

Trochę profilaktyki 

A gresję – (z łac. aggresio – napaść) można zdefiniować 
jako zachowanie, którego celem jest spowodowanie 

szkody fizycznej lub psychicznej innej osobie bądź samemu 
sobie. Istnieją różne rodzaje agresji, które często występują 
zamiennie i przenikają się. Najczęściej wyróżniane formy 
agresji to: 

 agresja fizyczna to atak na inną 
osobę, w której atakujący posłu-
guje się określonymi częściami 
ciała lub narzędziami, zadając ból 
lub wyrządzając szkodę osobie 
atakowanej (bójki, kopanie, popy-
chanie, podcinanie, uderzanie ) 

 agresja werbalna (słowna)
występuje wtedy, gdy w stosunku 
do innych używane są przez na-
pastnika przezwiska, wyzwiska, 
przekleństwa, groźby, pokazywa-
ne są obraźliwe jednoznaczne 
gesty, oskarżanie, plotki, prze-
drzeźnianie, robienie min i wreszcie krzyk. 

 agresja bezpośrednia może być przejawiana w formie 
fizycznej (uderzanie, kopanie itd.), werbalnej 
(wyzywanie, ośmieszanie itp.) lub świadczącej o zanie-
chaniu (np. pozbawienie pomocy) czy niesprawiedliwym 
traktowaniu (np. mobbing) – zawsze jest jednak działa-
niem ukierunkowanym bezpośrednio na ofiarę agresji. 

 agresja pośrednia natomiast rozumiana jest jako działanie 
podstępne, pozbawione konfrontacji, które bywa masko-

wane uśmiechem i zachowaniem przyjacielskim. Ta za-
maskowana postać agresji może przybierać formę pod-
stępnego knucia, plotek. 

Świadkami lub często ofiarami agresji są młodzi ludzie, 
który się popisują, plotkują i nie wyrażają się stosownie np. 
do wieku lub sytuacji. Agresja występuje w konwersacji 

pomiędzy dwoma osobami a najczę-
ściej w rodzinie, w pracy, w szkole 
oraz również pomiędzy osobami 
obcymi dla siebie, np. w banku, w 
sklepie. Nie wszyscy zgadzają się z 
definicją agresji, przyjmowaną w 
psychologii społecznej. Niektórzy 
badacze rozumieją agresję jako wro-
dzony popęd, a nie zachowanie.   
Wśród przyczyn występowania 
zachowań agresywnych wymienia 
się: 
a) Przyczyny wywołane nie zaspo-
kojeniem podstawowych potrzeb. 
Powstawaniu agresywnego zacho-

wania sprzyja zwłaszcza blokada potrzeby uznania spo-
łecznego oraz potrzeby samodzielności. Potrzeba 
uznania społecznego jest zaspokajana przez pozytywne 
kontakty uczuciowe z bliskimi osobami. U dziecka te 
funkcje spełniają przede wszystkim rodzice, jeśli akcep-
tują swoje dziecko, odnoszą się do niego życzliwie, za-
pewniają mu opiekę i pomoc w trudnych sytuacjach. 
Zbyt częste upominanie dziecko przez rodziców, wyty-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



 

Trochę profilaktyki 

naśladowania Obecnie rodzice zmęczeni trudnościami 
codziennego życia, zgorzkniali rozczarowaniami i bra-
kiem perspektyw, bywają napięci, rozdrażnieni, skłonni 
do wybuchów gniewu. Wielu młodych ludzi nie wytrzy-
muje tak silnego obciążenia psychicznego, opierając się 

temu, przeciwdziałają w różny 
sposób. Mechanizmy obronne to 
bunt, opór, prowokowanie, chęć 
odwetu, kłamstwo, wykręty, narzu-
canie swej woli, znęcanie się, nie-
godzenie się z przegraną, wycofy-
wanie się, ucieczki, wagary itp.  
f) Filozofia walki.Współcześnie 
pojawia się nowa filozofia życiowa 
oparta na ekspansji, konkurencji i 
sukcesie. Jej istotą jest bezwzględ-
na konkurencja, chęć osiągania 
sukcesów za wszelką cenę, uzyski-
wanie przewagi nad innymi. War-
tość człowieka jest mierzona jego 
przewagą nad drugim. 
g) Wpływ mediów. Z wielu  fil-

mów, audycji telewizyjnych i gier komputerowych mło-
dzież zdobywa  przekonanie,  że  agresja  jest  jedynie  
skutecznym  sposobem radzenia sobie z trudnościami, że 
z  pomocą  agresji  można  realizować swoje  cele. 

Przeciwdziałanie agresji 
Specjaliści uważają, że  zachowania agresywne są wyrazem 
niskiego poczucia własnej wartości oraz głębokiej niepew-
ności, strachu i frustracji. Należy rozumieć je jako wołanie 
o pomoc. Starajmy się być asertywni, pamiętajmy o trudnej 
sztuce odmawiania innym w życiu codziennym. Miejmy 
świadomość własnych zachowań i ich wpływu na inne oso-
by. Bo to „ od nas samych ludzi myślących i dokonujących 
nieustannie wyborów zależy, czy to groźne zjawisko, jakim 
jest agresja, będzie się szerzyło w sposób niekontrolowany, 
czy uda się je opanować mądrym postępowaniem i mądry-
mi decyzjami.”  

Opracowała Wiktoria 

kanie mu różnych wad i braków, porównywanie z inny-
mi jest przyczyną powstania blokady potrzeby uznania 
społecznego. Nadmierne ograniczanie samodzielności 
dziecka wywołuje jego sprzeciw oraz pobudza je do 
agresywnego zachowania. 

b) Oddziaływanie modeli zacho-
wań agresywnych. Agresja może 
powstawać pod wpływem od-
działywania jej modeli, czyli 
wzorów zachowania występują-
cych w otoczeniu, mimowolnie 
naśladowanych przez dziecko. 
Funkcje tę spełniają agresywne 
zachowania rodziców, krewnych 
sąsiadów, rodzeństwa lub kole-
gów szkolnych, z którymi to ma 
liczne kontakty.  

c) Zmiany chorobowe w organi-
zmie Agresywne zachowanie się 
może powstawać na podłożu 
zachodzących w organizmie 
zmian chorobowych. Jest ono wtedy jednym z objawów 
niektórych zaburzeń nerwicowych oraz chorób psychicz-
nych. Osoby takie z błahych powodów denerwują się, 
wpadają w gniew, obrażają się, co sprzyja występowaniu 
agresji.  

d)Indywidualne doświadczenia nabyte. Jedną z form agre-
sywnego zachowania jest agresja instrumentalna. Kształ-
tuje się ona pod wpływem indywidualnych doświadczeń 
nabytych przez dziecko. Opierając się na nich wytwa-
rza się u niego przekonanie, że za pośrednictwem agre-
sywnego zachowania można uzyskać różne korzyści oso-
biste, zrealizować własne cele i pragnienia. Sprzyja tu 
kierowanie się zasadą "przepychania się łokciami przez 
życie", kult siły i przemocy, dążenie do osobistego sukce-
su nawet wtedy, gdy dzieje się to ze szkodą dla innych. 

e) Wpływ środowiska rodzinnego. Rodzice są pierwszymi 
nauczycielami swych dzieci, stanowią dla nich wzór do 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

Wieści z biblioteki 

P rzez ostatnie miesiące w bibliotece działo się wiele. 
Klasa II b w ramach współpracy z MiPBP uczestniczy-

ła w ciekawym spotkaniu z autorką książek dla młodzieży 
Barbarą Ciwoniuk. Na początku grudnia w szkolnej biblio-

tece mogliśmy oglądać cykl wystawek pt. „ Niektórzy lubią 
poezję” poświęconych sylwetkom i twórczości następują-
cych poetów: Zbigniewa Herberta, Edwarda Stachury, ks. 
Jana Twardowskiego oraz kobiet-poetek Marii. Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej, Wisławy Szymborskiej. Haliny Po-
światowskiej, Agnieszki Osieckiej. W okresie przedświą-
tecznym zorganizowano konkurs poetycki „Wzejdzie 
gwiazda betlejemska”, wystawę. „Bądź człowiekiem nie 
tylko od (w) święta”, a także wystawkę „Rok 2015 rokiem 
Tadeusza Kantora”. Od początku stycznia nasza biblioteka 
może pochwalić się nowościami książkowymi. W ramach 
depozytu z MiPBP do czasowej dyspozycji mamy  ponad 
200 nowych tytułów książek .W tym zbiorze znajdują się 
m.in. wszystkie części „Igrzysk śmierci” czy „Zaginionej 
kartoteki”. Są nowości Marty Fox , ksiązki B. Ciwoniuk  i 
inne. Trwa konkurs „Biblioteczne Przeglądy Recenzji”, 
wciąż można pisać recenzje przeczytanych książek i przy-
nosić je do biblioteki .Wkrótce klasy I będą uczestniczyć w 
lekcjach bibliotecznych o Patronie K. K. Baczyńskim w 
ramach współpracy z Filią nr 4 MiPBP. 

Zebrała Paulina 
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Ogłoszenia 

Wkrótce: 

 XII Powiatowy Konkurs Recytator-
ski Poezji K .K. Baczyńskiego, 

 XII Powiatowy Literacki Konkurs 
Popularyzujący Życie i Twórczość 
K.K. Baczyńskiego, 

 Konkurs Wiedzy o K. K. Baczyń-
skim  dla klas I, 

 Etap Wojewódzki Konkursu „Papież 
Słowianin”. 

Przecieki z pokoju wuefistów 

M iło nam poinformować o kolejnych sukcesach spor-
towych: 

2x II miejsce na szczeblu rejonowym w unihokeju wy-
walczyły drużyny dziewcząt i chłopców: skład dziewcząt: 
Roksana Włodarczyk, Klaudia Krukowska, Beata Wdo-
wiak, Wiktoria Łażewska, Natalia Spała, Zuzanna Chojnac-
ka, Magdalena Węgrzyn, Paula Brzeziecka, Justyna Gąsio-
rowska, Michalina Kwiecińska, Sandra Samborska, Kata-
rzyna Opyd ; chłopcy: Bartłomiej Zieliński, Michał Opyd, 
Marcel Ogrodowczyk, Kacper Wojtczyk, Mieszko Śpie-
wak, Michał Kowalski, Paweł Fryś, Bartek Jadwiszczak. 
2 x III miejsce w Powiatowych Sztafetach Pływackich 
zdobyli: chłopcy: Bartosz Posmyk, Kacper Szafrański, Ja-
kub Kobylański, Wiktor Nowak, Daniel Małecki, Maksy-
milian Przywojski, Władysław Lorek, Sebastian Wójcik, 
Paweł Mielczarek, Mieszko Śpiewak;oraz dziewczęta: 
Amelia Kłos, Wiktoria Matyja, Anna Kłucjasz, Nikola Bur-
chart, Beata Wdowiak, Julia Krawczyk, Wiktoria Łażew-
ska, Zuzanna Piatka, Klaudia Gadomska, Magdalena Wę-
grzyn, Natalia Spała, Natalia Mofina 
2x II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców na 
szczeblu powiatowym; Skład drużyny dziewcząt: Magdale-
na Węgrzyn, Patrycja Wójcik, Natalia Mofina, Roksana 
Włodarczyk, Klaudia Krakowska, Wiktoria Łażewska, 
Aleksandra Meyer, Klaudia Materka, Oliwia Florczak, Ju-
styna Gąsiorowska, Jagoda Talar. 
II miejsce w tenisie stołowym  w powiecie. Skład druży-

ny: Klaudia Krakowska, Martyna Jęcek, Sandra Samborska,  

III miejsce w tenisie stołowym chłopców w zawodach 
rejonowych w ramach Gimnazjady. Skład drużyny: Mate-
usz Gałczyński, Michał Opyd, Olgierd Minol. III miejsce  
w zawodach powiatowych  w szachach ; skład drużyny: 
Aleksandra Szura, Kacper Cieśliński, Kajetan Szczukocki, 
Mateusz Gałczyński; 
I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Pu-
char Prezydenta Miasta; skład zespołu : Magdalena Wę-

grzyn, Oliwia Florczak, Natalia Mofina,  Patrycja Wójcik, 
Aleksandra Rostojek, Jagoda Talar,  Justyna Gąsiorowska 
oraz gościnnie Cecylia Pietruszka i Patrycja Włódarczyk. 
III miejsce  w Turnieju Regionalnym w Piłce Siatkowej 
Chłopców;  
III miejsce w Turnieju o Puchar  Dyrektora PG 5 w ko-
szykówce dziewcząt; skład drużyny: MagdalenaWę-
grzyn, Natalia Mofina, Paula Brzeziecka, Wiktoria Łażew-
ska, Sandra Samborska, Oliwia Florczak, Justyna Gąsio-
rowska, Jagoda Talar,Anna Kłucjasz, Nicole Burchart 
Amelia Kłos, Aleksandra Kaczmarek, Klaudia Gadomska, 
Iwona Kurant. 
Dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

Marta 



 

Ogłoszenia 

Gratulujemy: 
Uwaga! KONKURSY 

 Marii Szpiner z klasy II b   I miejsca w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji 
Patriotycznej; 

 Aleksandrze Kietel z kl. II a wyróżnienia w  Konkursie Literackim „Książki na me-
dal”; 

 Marcie Karczmarek z klasy III b wyróżnienia w Powiatowym Konkursie Poezji Ada-
ma Mickiewicza; 

 Zuzi Piatce z II d  wyróżnienia w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Miło-
snej; 

 Beacie Olejniczak z kl. II b II miejsca w Miejskim Konkursie Plastycznym „Gdyby nie 
alkohol”; 

 osiągnięć na XIV Festiwalu Kolęd i Pastorałek (chórowi FERMATA I miejsca, duetowi 
Julia Nowak i Anna Kulak I miejsca, zespołowi wokalnemu II miejsca , Julii Nowak 
III miejsca.) 

Niecodzienne spotkanie z pisarką 

1 2 listopada w ramach współpracy Miejską i Powiatową 
Bibliotece Publiczną w Bełchatowie uczniowie klas III 

c i II b uczestniczyli w spotkaniu autorskim. Gościem była 
Barbara  Ciwoniuk, autorka książek dla młodzieży, któ-
ra tak pisze o sobie: 

Pokój pełen książek 
Noc za oknem szroni szyby 

Złote światło lampy 
Biurko, fotel, laptop 
Oto moje Karaiby :) 

Autorka w swoich powieściach porusza problemy współ-
czesnych nastolatków; konflikty w grupie i  w rodzinie, 

relacje z nauczycielami, problem homoseksualizmu,  pierw-
szej miłości, nawiązywania przyjaźni, samotności. Jej po-
wieść „Igor” (2005), opowiadająca o szkolnych doświad-
czeniach dyslektyka, została nominowana przez Polską 
Sekcję IBBY do programu „Outstanding Books for Young 
People with Disabilities 2007”, a książka „Ania” – do na-
grody Książka Roku 2007 PS IBBY. Powieść „Musisz to 

komuś powiedzieć” (2010) dostała wyróżnienie literackie w 
konkursie Książka Roku 2011 PS IBBY. Ponadto napisała: 
„Wszystko inne poczeka” (2006), „Rokko” (2006), 
„Wakacje z gangsterem” (2008), „Własny pokój” (2011), 
„Ten gruby” (2011), „Uciec jak najbliżej”(2012). Pisarka 
ciekawie opowiadała o swoim życiu, początkach twórczo-
ści, czytała wybrane fragmenty powieści, przedstawiała ich 
genezę, problematykę. Losy bohaterów jej książek pokazu-
ją, że nie wolno się poddawać i że zawsze warto, a nawet 
trzeba, szukać wyjścia z trudnej sytuacji. Pani Ciwoniuk 
zachęcała również młodzież do podejmowania prób literac-
kich. W drugiej części spotkania pisarka odpowiadała na 

pytania uczestników. Na zakończenie  można było zakupić  
książki oraz  uzyskać autograf . Spotkanie było bardzo uda-
ne i spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży. 
Więcej informacji o pani Barbarze Ciwoniuk   na  stronie 
internetowej: barbaraciwoniuk.pl , zaś  książki:  „Igor” i  
„A jeśli zostanę” można wypożyczyć w bibliotece szkolnej. 

Paulina 
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REDAKCJA 

Rozwiąż krzyżówkę 

1. Ciągną sanie Świętego Mikołaja. 

2. Okres nauki trwający od września do stycznia. 

3. Popularny sport zimowy. 

4. Zjeżdżamy na nich z górki. 

5. Zimą sypie z nieba. 

6. Znajdujemy je pod wigilijnym drzewkiem. 

II notowanie Szkolnej Listy Przebojów 

1. Dimitri Vegas, Moguai & Like Mike 
feat. Julian Perretta - Body Talk  

2.The Neighbourhood  
- Sweater Weather 

5. MAGIC!  
- Rude  

 
Głosy zbierały i liczyły: Paulina. 
Wkrótce kolejne notowanie.  

Zapraszamy 

3. K2 ft. Buka  
- 1 moment  

4. Calvin Harris & R3hab  
- Burnin  

7. ,,Z kopyta … rwie” – przebój Skaldów 

8. Miesiąc kończący zimę. 

9. Drzewko wigilijne. 

10. Lepiony zimą. 

11. Może być snowboardowa lub do prasowania. 


