O NASZEJ REDKACJI
Udało się przywrócić naszą
szkolną gazetkę ! Nowy skład
redakcji bardzo ciężko nad tym
pracował i mamy nadzieje, że nie
będziemy gorsi od poprzednich
redaktorów i nasze teksty będą
tak samo ciekawe jak poprzednie. Nowa redakcja, nowy plan i
nowa nazwa ,a więc dużo nowości na raz. Mamy nadzieje, że
uda nam się wydawać miesięcznik regularnie i poradzimy
sobie z wyzwaniem, jakim jest
prowadzenie tego magazynu.
Trzymajcie za nas kciuki !

Będziemy zamieszczać w gazetce
informacje o naszym gimnazjum i
wydarzeniach mających w nim
miejsce. Oprócz tego możemy wam
polecić ciekawy film, książkę i
muzykę. W każdym numerze będzie
zamieszczony
wywiad
z
nauczycielem naszej szkoły. Mamy
nadzieję, że w wolnym czasie
sięgniecie do naszego miesięcznika.

Każda praca wymaga dużo wysiłku, który nas nie ominą. „ Udało się” –
słowa pierwszego redaktora naczelnego Jerzego Nowaka dalej
stanowią ważną cześć każdego wydania.
Teraz mogę Wam, drodzy czytelnicy, życzyć miłej lektury .
Red. naczelny
Maria Waszczyszyn

A oto skład naszej redakcji :
Beata Puchalska
Agnieszka Dudka
Oliwia Prochowska
Karolina Pierożak
Magdalena Pełka
Anna Jodłowska
Maria Waszczyszyn ( red. naczelny )
Korekta numeru : P. Beata Rzeczkowska

COŚ O SZKOLE
Szkoła pijarska została założona
przez Józefa Kalasancjusza
(hiszp.. Jose de Calasanz) w
1597
roku.
Myśl,
która
przyświecała jej stwo-rzeniu, to
chęć pomocy biednym dzieciom
z ulicy. One przecież także miały
prawo do edukacji i rozwoju.
Nasz święty zauważył ich
potrzeby
i
nie
przeszedł
obojętnie. Pierwsza w Europie
szkoła publiczna mieściła się w
zakrystii kościoła św. Doroty. Na
zajęcia przychodziły dzieci z
zamożnych rodzin. W 1617 roku
Kalasancjusz postanowił założyć

wspólnotę pod nazwą „Zgroma-dzenie Pawłowe dla Ubogich Matki
Bożej od Szkół Pobożnych”. Cztery lata później papież Grzegorz XV
podniósł kongregacje do stopnia zakonu ślubów uroczystych, a Józef
został generałem zgromadzenia.
Zakon zamknięto w 1646 roku.
Dziś szkoła kontynuuje swoją tradycję. Pomaga dzieciom rozwijać swoje
zdolności i zainteresowania w duchu chrześcijańskim.
Karolina Pierożak

Z ŻYCIA SZKOŁY
ŚWIĘTO ZMARŁYCH
Przed czwartkową
wizytą na
cmentarzu i grobach swoich
bliskich wraz z rodziną, ucznio-wie
naszego gimnazjum i liceum udali
się na Masze wspólnotową za
zmarłych pracowników na-szej
szkoły. Modliliśmy się również za
zmarłych ojców pija-rów i siostry
pijarki mieszkające za życia w
Krakowie.
Konty-nuacją
obchodzenia święta Wszystkich
Świętych było
wyjście w poniedziałek 5 listopada. Wyznaczone przez klasy osoby wraz
z ojcem dyrektorem i p. dyrektor udały się na cmentarze, aby wspomnieć
zmarłych pijarów, pijarki, pracowników, uczniów liceum i gimnazjum oraz
zapalić znicze na ich grobach. Modlili się również za ich wieczny
spoczynek. Niestety, pogoda przeszkodziła nam w odwiedzeniu
wszystkich grobów.
Magdalena Pełka

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Każdy z nas wie, że co roku11
listopada jest obchodzone w
Polsce święto Niepodległości. To
czas upamiętnienia odzyska-nia
niepodległości przez Polskę w
1918 r. po 123 latach zabo-rów.
Po długim okresie niewoli

odzyskaliśmy w końcu ukochaną
Polskę .
Z tej okazji o. Dyrektor przygotował
wystawę oraz wykład poświęcony
pamięci ofiar zbrodni katyńskiej.
Każda klasa miała okazję obejrzeć
ekspozycję i posłuchać o. Edwarda
Dowiedzieliśmy się o wielu zbro-

niach, masowych morderstwach
dokonywanych
na
polskich
żołnierzach,
kobietach
i
bezbronnych dzieciach. Trudno
sobie wyobrazić, jaki postrach siały
wtedy państwa zaborcze, skoro
nawet teraz, słysząc takie historie,
niektórym przechodzą ciarki po
plecach. Zabijano dorosłych ludzi w
obawie, że się zbuntują, że
spróbują
przeciwstawić
się
zaborcom, ale pozostał wtedy
problem – co z dziećmi, które stają

się sierotami, które żebrzą na
ulicach ? Rozwiązano go
również w brutalny sposób :
„powyżej 12 lat – zabić”. Ludzie
poświęcając się, oddali to, co
mieli najcenniejsze, czyli swoje
życie, abyśmy mogli być wolni.
Z wystawą można się nadal
zapoznać w holu budynku
Liceum Pijarów.
Oliwia Prochowska

KRÓTKI PRZERYWNIKTROCHĘ HUMORU
Co trzeba zrobić, kiedy Arek się zmoczy?

(suszArka )

Jak powiedzieć Izabeli, żeby kogoś uderzyła?
Co robi Chuck Norris podczas kąpieli?

(WalIzka)
(Myję wodę.)

.Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było zdaniem
rozkazującym.
- Wio!
- Baco, gdzieście się nauczyli tak drzewo rąbać?
- Na Saharze.
- E, baco, kłamiecie! Przecież Sahara to pustynia.
- No, teraz to już pustynia.
Pełka

Magdalena

WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR AGNIESZKĄ
MATERKOWSKĄ
Gdy była Pani jeszcze w szkole, jaki
przedmiot był Pani ulubionym?
Zdecydowanie geografia. Trafiłam
na świetnych nauczycieli tego
przedmiotu.
A jakiego Pani nie lubiła ?
Nie było takiego przedmiotu.
Zawsze dobrze się uczyłam i nie
miałam trudności w szkole . Jednak
gdy
byłam
w
technikum
geologicznym była to hydrografia.
Cała moja klasa miała z nią
trudności.
Co robi Pani w wolnym czasie ?
Jakie są Pani zainteresowania?
Uwielbiam podróże Nigdy nie byłam
domatorką. Za to w zimie - narty.

Od jak dawna pełni Pani funkcję
dyrektorki Gimnazjum nr 52 w
Krakowie ?
To jest już siódmy rok.
Co Pani najbardziej lubi w swojej
pracy ?
Myślę, że wyróżniam się dobrym
zmysłem organizacyjnym. Już w
szkole
podstawowej
byłam
przewodniczącą
samorządu
uczniowskiego i w szkole średniej
również, a na studiach – starostą
grupy. Przez 6 lat opiekowałam się
w naszym gimnazjum samorządem.
Moja praca sprawia mi ogromną
przyjemność, jest dla mnie ważnym
wyzwaniem. Zdarzają się trudne
sytuacje, ale jest również dużo chwil
wspaniałych i satysfakcjonujących,
dla których

Jakie książki lubi Pani czytać, jakie
filmy oglądać ?
Książki lubię takie jak typowa
kobieta:
powieści,
w
których
rozgrywana jest akcja pełna intryg.
Moją ulubioną powieścią jest „ W
pustyni i w puszczy ”. Z książek,
które ostatnio czytałam najbardziej
podobał mi się "Nieśmiertelny".
Akcja toczy się w średniowiecznej
Florencji.
Z filmów lubię takie dzieła jak „
Forest Gamp”, albo „Uwierz w
ducha”. Bardzo chętnie słucham
Adele – lubię jej całą płytę „21”.
Maria Waszczyszyn

warto wykonywać tę prace.
Myślała Pani kiedyś, że będzie
pełnić tak ważne stanowisko ?
Nigdy moja wyobraźnia nie sięgała,
aż tak wysoko. Nie sądziłam, że
będę miała zaszczyt być dyrektorką
Czym się pani kierowała wybierając
zawód nauczyciela?
Nie widziałam w życiu innej opcji. Od
najmłodszych lat na moim biurku
piętrzyły się stosy dzienników
lekcyjnych.
Najpierw
„uczyłam”
zabawki,
później
kolegów
i
koleżanki.
Wiemy, że uczy pani geografii. Który
jej dział interesuje Panią najbardziej?
Geografia fizyczna- nauka o lądach,
oceanach
i
wielkich
formach
ukształtowania Ziemi.

KSIĄŻKI
Tytuł : Sprawiedliwość owiec
Autor: Leonie Swann
Wydawnictwo: Amber
Książką, którą chce polecić i opisać,
jest „Sprawiedliwość Owiec” autorstwa
Leonie Swann. Jest to thriller i
kryminał filozoficzny. Pomysł autorki
jest niekonwencjonalny i zaskakujący:
patrzy ona na świat z punktu widzenia
owiec, których pasterz właśnie został
zabity w nieznanych okolicznościach.
Wkrótce rozpoczynają one śledztwo,

pełne Każda postać - owca :) –
posiada cechy ludzkie; ma swój
charakter i sposób myślenia.
Wszystkie je łączy duma i
podziw dla zagadkowego i
odważnego czarnego barana,
Otella. Oprócz owiec występują
w tej lekturze również ludzie. Są
to mieszkańcy irlandzkiej wioski,
w której dzieje się cała akcja.
Niewątpliwie mają dużo do
ukrycia. Powieść składa się z
kilku ciekawych i zabawnych
wątków,
oraz
kilku
przerażających akcji. Wszystkie
są wciągające, zwłaszcza wątek
z owcami w rolach detektywów
Do ostatniej strony nie wiadomo,
kto zabił Georga, choć możemy

spróbować domyślić się na
własną rękę.
Osobiście
uważam, że ta książka jest
idealna na mroźne i długie
zimowe wieczory. Gorąco ją
polecam. Dla tych, którzy
polubili stadko inteligentnych
owiec, Leonie napisała drugi
tom ich przygód. Kontynuacją
„Sprawiedliwości owiec” jest,
„Triumf owiec”. Obie części
były przez długi czas na liście
bestsellerów
„Newsweek
Polska”.
Agnieszka Dutka

TROCHĘ MYZYKI

COUNTRY I POP, CZYLI
TAYLOR SWIFT
Taylor jest amerykańską wokalistką
oraz aktorką. Urodziła się 13
grudnia 1989 roku w Reading, lecz
dorastała w Pennsylvani. Już w
wieku 10 lat interesowała się
muzyką. Pisała piosenki, które
potem wykonywała
podczas
lokalnych
festiwali,
konkursów
karaoke
oraz
imprez
okolicznościowych . W wieku 11 lat
próbowała
podpisać
kontrakt
muzyczny z jakąś wytwórnią
muzyczną, wręczając każdej swoje
dem, lecz żadna się nie

podjęła pracy z tak młodą piosenkarką Jednak Taylor się nie poddawała i
w końcu nadarzyła się okazja, by razpezentować swój talent w większym
gronie słuchaczy. Miała zaśpiewać na turnieju tenisowym US Open hymn
Stanów Zjednoczonych Ameryki. W wieku 14 lat Swift została najmłodszą
tekściarką zatrudnioną przez Sony/ATV Music

Publishing . Wokalistka jak dotąd
wydała 4 płyty min. „Red”, która została opublikowana dnia 22 października
2012 roku. Taylor występowała w
filmach lecz były to głownie role
drugoplanowe, tak jak w produkcji Disney’a Hannah Montana Movie, gdzie
zagrała dziewczynę śpiewającą przy
barze.
Beata Puchalska

Praca Samorządu Szkolnego
we wrześniu i październiku
Początek roku szkolnego – czas
rozpocząć pracę, ułożyć plan
działania. Na początku września
Samorząd Szkolny, jak co roku
wyznaczył sobie cele i zadania
na następne miesiące. Cały rok
rozpoczął się pewnego rodzaju
reformami- po kilku już latach
nieobecności do organizacji
pracy samorządu
powróciły
sekcje (informacyjna, organizacyjna, dekoracyjna). Poja-wił
się pomysł,
aby
bardziej
zaangażować przewodniczących
klas- dlatego oprócz regularnych
co tygodniowych spotkań odbyło
się ich kilka dodatkowych.

Rozmawialiśmy o funkcjonowaniu Samorządu, komunikacji
między jego członkami- aby ją
ułatwić
stworzyliśmy
zamkniętą grupę na
portalu
Facebook, na której dodatkowo
(oprócz e-maila i telefonów)
dyskutujemy i
organizujemy
pracę.
Odbyło się również
spotkanie integracyjne- wszyscy
członkowie samorzą-du spotkali
się i grali w kręgle. Inicjatywa
spotkała się z zadowoleniemzjednoczyła członków grupy.

Ponadto we wrześniu i
październiku:

zorganizowany został wyjazd
gimnazjalistów i licealistów do
Lwowa,
podczas
którego
Polakom tam mieszkającym
zostaną
wręczone
dary
zbierane przez Samorząd. W
programie także zwiedzanie
Lwowa i sprzątanie Cmentarza
Łyczakowskiego.

- Zainaugurowana została akcja
„Dęby pamięci”. Jest to akcja
stowarzyszenia Parafiada „Celem
Programu
”Katyń…
ocalić od zapomnienia”
jest
posadzenie 21.857 DĘBÓW
PAMIĘCI. Każdy Dąb ułamiętnia konkretną osobę, która
zginęła w Katyniu, Twerze lub
Charkowie,
według
zasady
jeden DĄB to jeden ”katyński
Bohater”.
- W dniach 25.10-28.10

-Konkurs
samorządowy
„Szkolna wyprawka” – była to
akcja charytatywna podczas
której
zbieraliśmy
pomoce
szkolne np. plecaki, zeszyt itd.
Dary zostały rozdane podczas
akcji charytatywnej organizo-

Oświatową im. Stanisława
Konarskiego
Ogłoszony
został konkurs
samorządowy
na
najlepsza
klasę w szkole. Punktowane będą:
frekwencja, wyniki w nauce,
porządek w salach lekcyjnych,
udział w
konkursach
samorządowych i organizacja
wydarzeń szkolnych. Co rok na
zwycięzców
czekają cenne
nagrody- w poprzednich latach np.
telewizory i rzutniki Multi-medialne.
Pieniądze na nagrody zbiera
Samorząd.
- Od września Samorząd Szkolny
organizuje w czwartki

-Samorząd Szkolny rozpoczął już
drugą edycję „Cyklu spotkań z
przedstawicielami różnych grup
zawodowych w celu pomocy w
wyborze zawodu”- orientacja pro
zawodowa.
- Dzięki nieocenionej pomocy
Dyrekcji, Prefekta oraz Opiekunów Samorządu odbyło się
spotkanie Samorządów Uczniowskich
Krakowskich
Szkół
Katolickich, którego
pomysłodawcą i inicjatorem był Samo-rząd
Szkolny
Gimnazjum
Pijarów.
Swoją obecnością zaszczyciły nas
„trójki samorządowe” z gimnazjum:
Sióstr Pijarek, Sióstr Nazaretanek, im. Świętej Rodziny, Ojców
Jezuitów, Sióstr

wanej
przez
Fundację
na długich przerwach tańce.
Znane są one nam wszystkim
między
innymi
z
obozów
integracyjnych
naszego
gimnazjum. Zabawa odbywa się
na Sali gimnastycznej
-Samorząd Szkolny przygodował również obchody Dnia
Komisji Edukacji Narodowej.
Odbył się m.in. konkurs wiedzy o
szkole dla klas pierwszych
- Odbyła się akcja „Miłe słowo”na korytarzach wisiały plakaty, z
których można było oderwać
sobie kartkę i komuś podarować

Augustianek
oraz
Sióstr
Prezentek. Termin kolejnego
spotkania to prawdopodobnie 14
grudnia. Wtedy też chcielibyśmy
powołać do życia „Związek
Samorządów Szkół Katolickich”.
Pomysł ten spotkał się z dużym
entuzja-zmem wśród zainteresowanych. Celami takich spotkań
byłaby m.in. integracja, wymiana
doświadczeń
(rozwój
Samorządów, ale również ich
członków; rozwiązywanie problemów), podejmowanie wspólnych
inicjatyworganizacja
konkursów- tworzenie wła-snego
rankingu samorządów.
( gościnnie ) Jerzy Nowak

