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Wydawca:

Dobiega końca projekt „Młodzieżowa Akademia Obywa-
telska”. W ręce czytelników przekazujemy czwarty i ostatni 
numer gazetki szkolnej wydawanej w ramach projektu. Raz 
jeszcze uczniowie z 10 szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z terenu powiatu zawierciańskiego przygotowa-
li teksty i zdjęcia na tematy dotyczące ich szkoły, regionu 
i własnych zainteresowań.

W ramach projektu trwającego od maja 2013 roku odbyło 
się 9 edycji warsztatów dziennikarskich, spotkania ze zna-
nymi dziennikarzami (Michałem Olszańskim, Romanem 
Czejarkiem, Jakubem Poradą, Bogdanem Rymanowskim 
i Jan Pospieszalski), debaty z samorządowcami, postaciami 
lokalnego biznesu oraz przedstawicielami organizacji poza-
rządowych, dwa wyjazdy dziennikarskie do Łodzi (relacja 
z wycieczki znalazła się w czasopiśmie „Zawiercianin” nr 
19), a uczniowie intensywnie pracowali przy tworzeniu ma-
teriałów dziennikarskich.

W ostatnim projektowym numerze gazetki szkolnej „Gim-
bus z mocą” znajdują się teksty związane z życiem szkoły i lo-
kalnej społeczności. Wśród nich są tematy życia nastolatka, 
mody obowiązującej w szkole, wywiad z przedszkolakami, 
konkurs języka angielskiego oraz tekst o prowadzonych ak-
cjach charytatywnych. Jako że jest to ostatni numer gazetki 
szkolnej w ramach projektu, jeden z artykułów dotyczy pod-
sumowania „Młodzieżowej Akademii Obywatelskiej” i tego, 
co w jej ramach działo się w szkole i poza nią przez ostatni rok.

Rok to dużo i mało. Przez ten czas 60 uczniów z 10 szkół 
angażowało się w zadania i wydarzenia dziennikarskie, któ-
rych celem było zwiększenie ich aktywności obywatelskiej. 
Niniejsze 12 stron jest kolejnym i zarazem ostatnim w ra-
mach projektu efektem prac uczniów. Najważniejszy efekt 
całego projektu będzie widoczny dopiero po jego zakończe-
niu, choć już teraz możemy stwierdzić, że „Młodzieżowa 
Akademia Obywatelska” przyniosła jej uczestnikom korzy-
ści. Tę bardziej widzialną – doświadczenie zawodowe, które 
będzie bezcenne, gdy za kilka lat wejdą na rynek pracy – jak 
i mniej, można by rzec, namacalną. Oto bowiem zaangażo-
wani w tworzenie gazetki młodzi ludzie mieli okazję poznać 
znaczenie słowa „odpowiedzialność”, m.in. za termin odda-
nia tekstu do gazetki i za słowa w napisanych przez siebie 
artykułach. A odpowiedzialność to wszakże jedna z najważ-
niejszych cech społeczeństwa obywatelskiego, które chcemy 
budować.

Publikacja jest współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
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DZIENNIKARZEM BYĆ!
 Beata Grabowska

W ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska”, realizowanego 
przez Centrum Inicjatyw Lokalnych, sześć zupełnie zwykłych uczennic mogło 

wcielić się w nadzwyczaj trudną rolę dziennikarza. Efekty ich pracy można 
śledzić m.in. w dotychczas wydanych gazetkach szkolnych „Gimbus z Mocą!”.

W projekcie „Młodzieżowa Akademia 
Obywatelska” udział bierze 10 szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych z te-
renu powiatu zawierciańskiego, po sze-
ścioro uczniów z każdej z nich. Projekt 
jest współfinansowany przez Szwajca-
rię w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej. Trwa od maja 
2013 r. do września 2014.

W ramach projektu odbyło się kilka 
edycji warsztatów dziennikarskich, na 

których dowiadywałyśmy się dużo no-
wych i ciekawych rzeczy o dziennikar-
stwie. Warsztaty zawsze były ciekawie 
zaaranżowane i nie sposób było się na 
nich nudzić. Brałyśmy udział w róż-
nych ćwiczeniach wymyślanych przez 
animatora projektu – pana Pawła 
Kmiecika, który był też osobą prowa-
dzącą warsztaty oraz – można by po-
wiedzieć – naszym guru dziennikar-
skim. Poznałyśmy pracę dziennikarza 

„od kuchni”, a nawet same miałyśmy 

okazję wcielić się w jego rolę. Pozwoli-
ło nam to m.in. na tworzenie gazetki 
szkolnej, którą, w wyniku burzliwych, 
ale zabawnych obrad, nazwałyśmy 

„Gimbus z Mocą”.
Ktoś mógłby spytać, skąd takie dziw-

ne słowo „gimbus” i co ono oznacza? No 
więc gimbus to nazwa autobusu, który 
dowoził uczniów gimnazjum do szko-
ły. Potocznie mówi się także w ten spo-
sób o samych gimnazjalistach. Gimbus 
z mocą to tak naprawdę my – zwykłe 
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uczennice gimnazjum, które z chęcią 
postanowiły stawić czoło wymagają-
cemu zadaniu, jakim jest wcielenie się 
w dziennikarza. Nie zawsze wszystko 
wychodziło dobrze, lecz przecież jeste-
śmy tyko ludźmi, a błędy to najlepsi na-
uczyciele życiowi.

Projekt MAO pozwolił nam tak-
że na wzięcie udziału w spotkaniach 
z dziennikarzami. Spotkania odby-
wały się z Miejskim Ośrodku Kultury 
w Zawierciu, a wstęp był bezpłatny. Za-
proszeni dziennikarze z chęcią opowia-
dali o swojej dziennikarskiej karierze, 
o swoich początkach, wzlotach i upad-
kach, a także o śmiesznych i dziwnych 
sytuacjach, jakie spotkały ich dotych-
czas w zawodzie. Mieliśmy możliwość 
zadania pytań i dowiedzenia się intere-
sujących faktów. Zaproszonymi dzien-
nikarzami byli m.in.:

•	 Michał Olszański – polski dzienni-
karz telewizyjny i radiowy, prowadzi 
audycje sportowe w Trójce oraz piąt-
kową „Godzinę prawdy”. Współpracu-
je też z TVP2, gdzie jest gospodarzem 

„Magazynu Ekspres Reporterów” oraz 
prowadzi poranny program „Pytanie 
na śniadanie”;

•	 Roman Czejarek – polski dzien-
nikarz, prezenter, publicysta, autor 
humorystycznych opowiadań, z wy-
kształcenia inżynier elektryk. Zwią-
zany z Radiową Jedynką i TTV, opra-
cował i doprowadził do wydania serii 
płyt i kaset z przebojami Lata z Ra-
diem, które zdobyły status złotych, 
platynowych i multiplatynowych płyt;

•	 Jakub Porada – polski dziennikarz 
telewizyjny i radiowy, w swojej ka-
rierze prowadził takie programy, jak 

„Poranek TVN24”, „Prosto z Polski”, 
„Dzień po dniu”, „Kalejdoskop” oraz 
serwisy informacyjne, obecnie pracu-
je w telewizji TTV, ponadto kompo-
nuje teksty i śpiewa w zespole Lektik.

Jednym z głównych zadań, których 
się podjęłyśmy, biorąc udział w projek-
cie, było pisanie artykułów do kolejnych 
numerów gazetki. Program projektu 
przewidywał wydanie czterech nume-
rów gazetek w liczbie 1000 egzempla-
rzy dla każdego numeru. Publikacja 
własnych artykułów w gazetce o tak 
dużym nakładzie to nie tylko ogrom-
na satysfakcja i poczucie dumy. To tak-
że wielka odpowiedzialność za słowo, 
o której warto pamiętać, starając się być 
dziennikarzem.

W programie projektu jest także 
organizacja debat z przedstawicielami 
m.in. Starostwa Powiatowego, Urzędu 
Miasta, lokalnego biznesu i organiza-
cji pozarządowych. Spotkania odby-
wały się w wynajętych salach na te-
renie Zawiercia, głównie w placówce 
Starostwa Powiatowego w Zawierciu. 
Naszym zadaniem było przygotowa-
nie krótkiej, kilkuminutowej prezen-
tacji na zadany temat. Pierwsza de-
bata odbyła się 29 października 2013 
r. z udziałem postaci lokalnego życia 
publicznego. Zaproszonymi gośćmi 
byli: Agata Jarza-Korpyś – Sekretarz 
Powiatu Zawierciańskiego, Rafał Porc 

– Wicestarosta, Anna Rdest – dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Zawier-
ciu, Bożena Wilkowska – Naczelnik 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochro-
ny Środowiska Starostwa Powiatowego 
w Zawierciu. Nasza grupa otrzymała 
określony temat prezentacji, którym 
było rolnictwo. Nie ukrywam – cięż-
ko było się zmieścić w 3 4 minutach 
ze wszystkimi najbardziej istotnymi 
i najważniejszymi wiadomościami na 
ten temat.

Druga debata odbyła się 19 lutego 
2014 r. w placówce Starostwa Powiato-
wego w Zawierciu z udziałem postaci lo-
kalnego biznesu. Debata nosiła nazwę 

„Przedsiębiorczość odpowiada młodym”. 
Ekspertami biorącymi w niej udział byli: 
Joanna Wiktorko – współwłaściciel-
ka Księgarni Edukacyjnej w Zawierciu, 
Wojciech Dziąbek – Naczelnik Wydzia-
łu Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu 
Miejskiego w Zawierciu, Krzysztof Pe-
roń – właściciel firmy Probus i Agencji 
Pracy ARK Jobs, Rafał Skała – właściciel 
piekarni Skała. Debata ta umożliwiała 
poznanie lokalnej specyfiki życia pu-
blicznego na przykładzie lokalnego biz-
nesu. Mieliśmy przygotować prezentację, 
w której zawarte byłyby odpowiedzi na 
następujące pytania: czy warto założyć 
i prowadzić własną firmę? jakie są mocne 
i słabe strony prowadzenia takiej działal-
ności? jakie szanse i zagrożenia temu to-
warzyszą? Obie debaty były bardzo cieka-
we i dużo się dzięki nim dowiedziałyśmy.

Kolejną zaletą projektu jest to, że 
mogłyśmy uczestniczyć w tworzeniu pi-
sma aktywności społecznej, które nosi 
tytuł „Zawiercianin”. Swoje teksty mo-
głyśmy także publikować na specjalnie 
utworzonej multimedialnej platformie 
internetowej.

W ramach projektu organizowane 
były także dwa dwudniowe wyjazdy 

studyjne liderów grup do Łodzi na wy-
darzenia o charakterze dziennikarskim 
oraz do redakcji mediów obywatelskich. 
Pierwszy taki wyjazd odbył się 22 listo-
pada. Uczestnicy odwiedzili Muzeum 
Kinematografii, Festiwal Mediów, Stu-
denckie Radio „Żak”, Radio „Łódź” oraz 
Manufakturę. Podczas wyjazdu uczestni-
cy dostali specjalne zadanie do wykona-
nia, którym było m.in. przeprowadzenie 
wywiadu z obsługą hotelową, napisanie 
artykułu na wybrany temat itp. Wy-
jazd miał charakter przede wszystkim 
dziennikarski.

Gazetka, której byłyśmy autorkami, 
była dostępna w szkole oraz w pobliskich 
sklepach. Egzemplarze były bezpłatne, 
a każdy mieszkaniec Rokitna mógł ją 
otrzymać i swobodnie czytać. Było dla 
nas ogromną radością widzieć nasze-
go „Gimbusa” w ręce przechodnia czy 
w domu na półce. Czujemy się dumne, 
że możemy brać udział w tym projekcie 
i pisać teksty do własnej gazetki.

– „Tematy są bardzo interesujące i cie-
kawe. Poruszone są sprawy dość istot-
ne, jeśli chodzi o najbliższe otocze-
nie, w którym mieszkamy. Najbardziej 
urzekł mnie artykuł »Duma Rokitna«, 
ponieważ jest tam opisane piękno na-
szego otoczenia. Według mnie, projekt 
wpływa pozytywnie na młode autorki 
tekstów, które starają się opisywać cie-
kawe tematy. Dzięki temu projektowi 
dziewczyny stały się bardziej odpowie-
dzialne, chętniej wypowiadają się na 
dany temat, a także wzbogaciły swo-
je słownictwo. Ich talenty się rozwija-
ją, a one ciągle próbują nowych rzeczy. 
Z niecierpliwością czekam na kolejny 
numer i cieszę się, że takowy projekt 
powstał” – mówi jedna z mieszkanek 
Rokitna zapytana, co sądzi o gazet-
ce „Gimbus z Mocą”. Dla takich słów, 
usłyszanych od zupełnie obcej kobiety, 
warto pisać artykuły. Setki myśli, po-
mysłów, maksimum serca włożonego 
w artykuły, poświęcenie wolnego cza-
su – to wszystko się opłaciło. I miejmy 
nadzieję, że zaowocuje w przyszłości.

Dziennikarstwo to bowiem znacznie 
więcej niż zawód – nie będzie wyolbrzy-
mieniem stwierdzenie, że to pewna misja, 
aby świat uczynić lepszym. Albo przy-
najmniej nie gorszym. Dziennikarstwo 
to niełatwe zadanie. Jednak ważniej-
sze od stopnia trudności jest to, co lubi-
my robić. To, co nas rozwija, motywuje 
i mobilizuje – to, co pozwala wykorzystać 
nasze talenty. Wtedy praca jest również 
przyjemnością.
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POMOCNA DŁOŃ
 Małgorzata Kubara

Akcje charytatywne są inicjatywami bardzo ważnymi dla wszystkich, którzy 
oczekują pomocnej dłoni. Dla niektórych to najlepsza forma wsparcia. Poprzez 
organizowanie takich akcji i udzielanie się w nich, prawdopodobnie ratujemy 

czyjeś życie. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na temat akcji charytatywnych, 
przeprowadziłam wywiad z Przewodniczącą Samorządu Szkolnego – Agatą Pałką.

 ▸ Skąd wziął się pomysł na realizację 
akcji charytatywnych, takich jak „Góra 
Grosza” i „Kup pączka, a urośnie ci ser-
ce zamiast brzucha”?
 ▸ Agata Pałka: Pomysł wziął się z inten-

cji pani opiekun, czyli p. Agnieszki Wa-
silewskiej. Sądzę, że jest to jedno z naj-
większych osiągnięć naszego samorządu, 
które udało się zrealizować. Była też ak-
cja „Góra Grosza”, do której włączały się 
wszystkie szkoły. Nasza szkoła mogła juz 
kolejny raz brać w niej udział. Natomiast 
akcja „Kup pączka, a urośnie ci serce za-
miast brzucha” była organizowana w na-
szej szkole po raz pierwszy, lecz cieszyła 
się dużym powodzeniem.

 ▸ Posiadasz informacje na temat tego, 
ile funduszy udało nam się zebrać w tej 
akcji?
 ▸ Na ten temat dokładniej mogłaby się 

wypowiedzieć pani opiekun Agnieszka 

Wasilewska albo pani dyrektor Bożena 
Gonciarz, gdyż jeśli chodzi o fundusze, 
to część z nich mogła zostać przekaza-
na na różnorakie cele, np. na przybory 
szkolne, nagrody czy na dofinansowa-
nie świetlicy szkolnej, z której korzysta 
wiele osób.

 ▸ Jeśli chodzi o tę drugą akcję, czyli 
o pomoc dzieciom za pomocą sprze-
daży pączków i ciast, to czy znala-
zło się dużo zainteresowanych ich 
kupnem? Czy sprzedaż przebiegała 
w szybkim tempie?
 ▸ Polegało to na tym, że z każdej kla-

sy zostały wytypowane po dwie osoby, 
które miały za zadanie coś przygoto-
wać. Pani Agnieszka zebrała wszystkich 
chętnych i w tłusty czwartek zorganizo-
waliśmy kiermasz. Cieszyło się to du-
żym powodzeniem – tuż po ogłoszeniu, 
gdzie ma się odbywać sprzedaż, już na 

pierwszej przerwie zabrakło wszystkie-
go. Uczniowie bardzo zaangażowali się 
w tę akcję i myślę, że nie chodzi tu tyl-
ko o apetyt, ale przede wszystkim o to, 
żeby w jakiś sposób okazać pomoc. Było 
to organizowane na rzecz pomocy dzie-
ciom w Ugandzie, które naprawdę tej po-
mocy potrzebują.

 ▸ Czy mogłabyś powiedzieć coś na te-
mat tych dzieci, które potrzebowały, 
ale zapewne nadal oczekują pomocy? 
Czy jest jakaś możliwość, aby tej pomo-
cy udzielić? Czy tylko właśnie poprzez 
takie akcje można uzyskać fundusze?
 ▸ Moim zdaniem pomagać można w róż-

ny sposób, dlatego że są różnorakie for-
my wolontariatu. Jednym z przykładów 
jest np. udział w misji; w takiej misji za-
pewne może uczestniczyć osoba, która 
ukończyła osiemnasty rok życia, ale 
mimo wszystko jeśli człowiek ma dobre 
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WYGLĄD                    
ŚWIADCZY O NAS

 Karolina Gąsior

Pewnie każdy z was wie o tym, że do szkoły 
powinno się chodzić schludnie ubranym, bez 

makijażu i z biżuterią niezbyt rzucającą się w oczy. 
Większość na pewno zastanawiała się, dlaczego? 

Postanowiłam nam wszystkim to przybliżyć 
i przeprowadziłam krótki wywiad z naszym 

pedagogiem szkolnym, panią Teresą Orlińską.

 ▸ Jak powinien wyglądać uczeń przy-
chodzący do szkoły?
 ▸ Teresa Orlińska: W każdej szkole 

istnieje prawo wewnątrzszkolne, które 
określa prawa i obowiązki ucznia. Mówi 
też, jak powinien wyglądać uczeń przy-
chodzący do szkoły. Według regulaminu 
naszej szkoły:ttycznie,
•	 w	szkole	nie	jest	dozwolony	makijaż,	

farbowanie włosów, długie lub poma-
lowane paznokcie,

•	 dozwolona	jest	skromna	biżuteria	no-
szona przez dziewczęta.

 ▸ Czy dozwolone jest, by uczeń nosił 
kilka kolczyków w jednym uchu?
 ▸ Noszenie kilku kolczyków w uchu też 

jest niewłaściwe. Chodzi tu nie tyle o sam 
wygląd, ile o bezpieczeństwo uczniów, na 

przykład na zajęciach z wychowania fi-
zycznego.

 ▸ Kiedy takie zachowania są dopusz-
czalne?
 ▸ Jest dużo innych okazji, gdzie takie za-

chowania są dopuszczalne, np. na dysko-
tekach szkolnych.

 ▸ Co grozi uczniowi za złamanie zasad?
 ▸ Każdy uczeń powinien przestrzegać za-

sad panujących w jego szkole, gdyż jest 
on jakby „wizytówką” tej szkoły. Łama-
nie zasad skutkuje upomnieniem wycho-
wawcy lub pedagoga szkolnego, a w skraj-
nym przypadku rozmową z rodzicami 
ucznia lub punktami ujemnymi.

chęci, to pomaga na różne sposoby 
i nie chodzi tu tylko o organizowa-
nie akcji charytatywnych, które mają 
miejsce w szkołach, bo z pewnością 
wszyscy wiedzą, że każda forma po-
mocy przynosi dochody. Są również 
organizowane zbiórki pieniędzy 
i żywności; przekazuje się też na 
różne fundacje 1% podatku i zapew-
ne jest dużo osób, które niosą pomoc 
w taki sposób.

 ▸ Czy takie akcje charytatywne 
przynoszą jakieś duże zyski, czy też 
małe dochody, które pozwalają tyl-
ko na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb człowieka?
 ▸ Wydaje mi się, że nie tylko w na-

szym kraju, ale również w innych 
znajdą się ludzie, którzy mają do-
bre serce i chcą pomagać innym. Są-
dzę, że dzięki pomocy, która płynie 
od innych, te dzieci mają szansę na 
lepsze życie, lepszy byt, na kształ-
cenie się.

 ▸ Co mogłabyś polecić osobom, któ-
re chcą pomagać? W jaki sposób 
mogą tę swoją dobroć okazywać?
 ▸ Myślę, że przede wszystkim po-

przez organizowanie różnych akcji 
charytatywnych, włączanie się w ich 
działalność. W dzisiejszych czasach 
jest wiele możliwości pomocy, np. 
w Internecie jest wiele ogłoszeń, któ-
re mają na celu pomoc innym. Waż-
ną rzeczą jest to, że nie tylko dzieci 
otrzymują pomoc, ale również bez-
domni czy chorzy. 

Czy uważasz, że dodatkowo, 
oprócz akcji charytatywnych, po-
winny być zbierane drobne datki na 
pomoc dla potrzebujących?

A.P.: Mam wrażenie, że niektórzy 
sądzą, iż takie akcje niezbyt wiele 
pomagają, bo to przecież tylko parę 
złotych. Jednak trzeba pamiętać, 
że na świecie istnieją ludzie dobre-
go serca, którzy potrafią się dzielić 
tym, co mają, więc po połączeniu 
wszystkich pieniędzy powstaje na-
prawdę okazała suma. A to dzięki 
tym wszystkim ludziom, którzy wy-
kazali się gestem oraz chęcią pomocy 
innym, bo wierzą, że dzięki temu ra-
tują ludzkie życie, a przecież właśnie 
to jest najważniejsze.

Dziękuję za rozmowę.
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PRZEDSZKOLE BEZ TAJEMNIC
 Natalia Waluśkiewicz

 ▸ Co to jest przedszkole?
 ▸ Krystian G.: Przedszkole to miejsce, 

gdzie się bawimy, uczymy się, śpiewamy, 
mamy różne zajęcia, które bardzo lubimy.
 ▸ Mateusz M.: W przedszkolu mamy an-

gielski i uczymy się nowych piosenek 
oraz tańczymy z panią Agnieszką.

 ▸ A czym jest dla ciebie przedszkole?
 ▸ Oskar P.: Dla mnie przedszkole jest jak 

prawdziwa szkoła, nauczyłem się tutaj 
pisać, czytać i uwielbiam malować i na-
klejać zwierzaki.

 ▸ Dlaczego lubisz tutaj chodzić?
 ▸ Julita T.: Ja bardzo lubię tutaj chodzić, 

bo jest fajna pani. Lubię się tutaj bawić, 
naklejać, malować, wycinać, śpiewać, 
uczyć się.

 ▸ Co robicie w przedszkolu?
 ▸ Norbert M.: Najczęściej się bawimy 

i uczymy, mamy swoje kolorowe ksią-
żeczki. Jeździmy też na wycieczki, np. do 

Zaczarowanego Lasu, albo do Wytwórni 
Bombek.

 ▸ Jakie są twoje ulubione zabawy i za-
bawki?
 ▸ Wiktoria P.: Ja mam tutaj swoją ulu-

bione lalki i misie. Bardzo się lubię nimi 
bawić i mamy tutaj swój domek.

 ▸ Czy lubisz tutaj spędzać swój czas?
 ▸ Dominika M.: Lubię chodzić do przed-

szkola, bo jest fajnie. I nie ma mamy, tyl-
ko jest taka fajna pani i z panią Elą tań-
czymy i się bawimy razem i chodzimy na 
salę z piłkami.

 ▸ Jak ci się pracuje ze swoją panią?
 ▸ Asia W.: Z panią Elą jest bardzo cieka-

wie. Najbardziej lubię rozwiązywać za-
gadki z panią Elą. I lubię też chodzić na 
plac zabaw. Tam się bawimy w piaskow-
nicy, zjeżdżamy na zjeżdżalni, huśtamy 
się i budujemy babeczki.
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NASZA MUZYKA!
Patrycja Chabierska

Muzyka odgrywa ważną rolę w życiu młodzieży, towarzyszy nam stale. 
Słyszymy ją wszędzie, najczęściej w domach, dyskotekach czy szkołach.

Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach 
słuchają różnego rodzaju muzyki. Jedni 
słuchają hip-hopu czy metalu, inni zaś 
spokojnych piosenek. Nie każda muzyka 
daje dobry przykład: hip-hop lub metal to 
muzyka, przez którą młodzież może na-
brać złych nawyków. Muzyka spokojna 
pozwala odpocząć i zrelaksować się, np. 
po ciężkim dniu w szkole. Potrafi rów-
nież pobudzić wyobraźnię. Czasami przy 
wolnej i spokojnej muzyce wracamy do 
wspomnień, np. z wycieczek szkolnych. 
Młodzież słucha muzyki na co dzień, naj-
więcej osób w drodze powrotnej do domu.

Głównym przekaźnikiem muzyki 
jest radio. Można go słuchać w każdym 
miejscu: w sklepie, w domu, w pracy, 

podczas podróży, w autobusie, o każdej 
porze dnia i nocy – na słuchanie radia 
jest zawsze czas. Każdy znajdzie w nim 
coś dla siebie. Koncerty, muzyka poważ-
na, rozrywkowa, wywiady z gwiazdami, 
wiadomości – tego wszystkiego można 
wysłuchać w radiu.

Jednak mimo że można go słuchać 
non stop, nie wszyscy lubią radio, wolą 
inne źródła informacji. Może trudno to 
sobie wyobrazić, lecz niektórzy nie wie-
dzą, jakich ciekawych rzeczy można się 
dowiedzieć z rozgłośni radiowej. Więk-
szość ludzi kojarzy radio tylko z muzyką.

Młode osoby przeważnie słucha-
ją tylko muzyki. Nie zwracają uwagi 
na inne wartościowe słuchowiska. Nie 

spotkałam nikogo, kto powiedziałby, że 
lubi słuchać audycji naukowych. Najczę-
ściej zwracamy uwagę tylko na takie sta-
cje, w których jest jak najmniej reklam 
i jak najwięcej muzyki rozrywkowej. To 
błąd: audycje radiowe pomagają w na-
uce, są dobre dla relaksu oraz rozwijają 
wyobraźnię.

Obecnie mamy różne możliwości, aby 
posłuchać ulubionej audycji, i dużo osób 
posiada i wykorzystuje radio w tym tra-
dycyjnym celu. Wystarczy mieć kompu-
ter, a nawet tylko telefon komórkowy. To 
w radiu usłyszymy najbardziej aktualne 
wiadomości – najważniejsze informacje 
zawsze podawane są tu szybciej niż w in-
nych źródłach informacji.
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Jeśli chodzi o program radiowy, 
jest on naprawdę zróżnicowany. Każ-
da stacja jest przeznaczona dla innej 
grupy osób. Są wiadomości, audycje 
dla dzieci i dla starszych, każda o in-
nej porze. Radio może również uczyć, 
poprzez audycje naukowe. Przepro-
wadzane są w nim rozmowy na te-
mat m.in. sytuacji w kraju i na świe-
cie, zdrowego odżywiania oraz wielu 
innych ważnych zagadnień. Podczas 
audycji muzycznej każdy może za-
dzwonić do radia oraz podzielić się 
przemyśleniami i opinią na temat 
danego utworu muzycznego. Można 
również brać udział w wielu konkur-
sach poprzez wysyłanie SMS-ów oraz 
wygrywać ciekawe nagrody.

Wygląd odbiorników radiowych 
zmienił się z biegiem lat. Najstarsze 
radia wyglądały jak prostokątne pu-
dełka. Czy wyobraża sobie ktoś, by 
obecnie można było korzystać z takie-
go odbiornika muzyki? Obecnie wy-
gląd radia uległ znacznej zmianie. Jest 
o wiele mniejsze i poręczniejsze. Nie-
które radia można zabrać w podróż.

W moim domu radio jest włączo-
ne przez cały dzień. Lubię go słuchać, 
szczególnie latem, kiedy nadawana 
jest moja ulubiona audycja „Lato z ra-
diem”. Można podczas niej posłuchać 
koncertów, fajnych piosenek, cieka-
wych rozmów na różne tematy. Tę au-
dycję polecam każdemu – naprawdę 
każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

Dużą popularnością cieszą się tak-
że programy muzyczne. Jest to od-
skocznia od nauki. Wielu uczniów lubi 
słuchać tych programów.

W naszej szkole jest zespół cheer-
leaderek. Reprezentuje szkołę w wielu 
zawodach tanecznych. Nieraz dziew-
czyny odniosły sukcesy, lecz nie ma 
róży bez kolców. Niekiedy zdarzały się 
gorsze dni. Gdyby dziewczyny z zespo-
łu nie lubiły słuchać muzyki, na pewno 
nie zainteresowałyby się tańcem.

Jest także chórek szkolny, w skład 
którego wchodzą członkinie gru-
py dziennikarskiej z projektu (Be-
ata Grabowska, Małgorzata Kubara, 
Natalia Waluśkiewicz, Karolina Gą-
sior). Występują one w różnych aka-
demiach szkolnych, śpiewając utwory 
muzyczne odpowiednie do obchodzo-
nej uroczystości. Dziewczyny wkłada-
ją w śpiewanie wiele pracy. Gdyby nie 
ich zamiłowanie do muzyki, na pewno 
chórek by nie powstał. Muzyka w życiu 
dziewczyn jest naprawdę ważna. 

PO ANGIELSKU
Redakcja

29 maja gościliśmy w naszej szkole 
uczestników cyklicznego gminnego kon-
kursu języka angielskiego dla uczniów klas 
szóstych. Młodzież miała okazję sprawdzić 
swoją wiedzę, pisząc  test  ze znajomości 
gramatyki i słownictwa. Najlepsza okazała 
się Kaja Pisarska ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Szczekocinach. Miejsce drugie zajęła 
reprezentantka Zespołu Szkół w Rokitnie – 
Martyna Gąsior, a trzecie – Agnieszka Bar-
tos z Zespołu Szkół w Goleniowach.  

W ramach akcji „Maj – miesiącem pro-
mocji języka angielskiego” przeprowa-
dzono również lekcje o kulturze krajów 
anglojęzycznych oraz konkursy szkolne. 
Oto wyniki:

Konkurs na prezentację multime-
dialną o Londynie:
1 miejsce – Oliwia Zasada
2 – Wiktoria Maślanka
3 – Katarzyna Oracz

Konkurs wiedzy z języka angiel-
skiego dla klasy 5:
1 miejsce – Mariola Koper
2 – Angelika Partyka
3 – Natalia Adamus

Konkurs wiedzy z języka angiel-
skiego dla klasy 4:
1 miejsce – Kamila Waluśkiewicz
2 – Piotr Kowalik
3 – Jakub Pasek

Konkurs języka angielskiego dla 
klasy 3
1 miejsce – Kacper Zaława
2 – Wiktoria Miśkiewicz
3 – Karolina Piętak.

Wszystkim zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.
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Z ŻYCIA NASTOLATKA
Paulina Wojsław

Nastolatki dorastają, stają się niezależnymi osobami i szukają sposobu, aby to 
wyrazić. Okres dojrzewania nastolatka to trudny czas dla rodziny. Młodzież 

się buntuje, jest bardziej drażliwa, ma zmienne nastroje. Ten trudny czas 
dojrzewania można przetrwać, ucząc się sposobów radzenia sobie z problemami.

W celu pogłębienia informacji na te-
mat buntu, przeprowadziłam wywiad 
z jedną z osób postrzeganych jako zbun-
towana gimnazjalistka.

 ▸ Dlaczego się buntujesz? Jakie są tego 
powody?
 ▸ Mój bunt polega na tym, że nie zga-

dzam się ze zdaniem innych, walczę 
o swoje racje. Również rodzice nie zga-
dzają się z moimi przekonaniami.

 ▸ Od jakiego czasu się buntujesz?
 ▸ Buntuję się od czasu, kiedy pozna-

łam niektórych ludzi. Ich pojawienie 
się w moim życiu spowodowało, że 
moje dotychczasowe poglądy uległy 
zmianom.

 ▸ Jak zareagowali twoi rodzice i najbliż-
si na fakt, że się buntujesz?
 ▸ Moi rodzice próbowali ze mną rozma-

wiać na ten temat, jednak swoimi argu-
mentami nie potrafili przekonać mnie do 
zmiany decyzji.

 ▸ Co robisz jako buntowniczka?
 ▸ Sprzeciwiam się zdaniu dorosłych, ro-

bię to, co chcę i to, co uważam za słuszne, 
bez względu na to, czy inni to akceptują 
czy nie.

 ▸ W jaki sposób wyrażasz swój bunt?
 ▸ Swój bunt wyrażam poprzez ubiór, za-

chowanie. Wyładowuję swoje negatywne 
emocje na innych ludziach, bo nie zga-
dzają się ze mną i są przeciwko mnie.

 ▸ Czy chciałabyś się zmienić?
 ▸ Nie chcę się zmieniać, ponieważ akcep-

tuję się taką, jaką jestem, podoba mi się 
to, jak się zachowuję, i podobam się sobie.

***

Przeprowadziłam również wywiad 
z przeciwniczką buntu, aby zapoznać się 
z jej punktem widzenia na ten temat.

 ▸ Co myślisz o ludziach, którzy się bun-
tują?
 ▸ Myślę, że to wszystko zależy od charak-

teru. Niektórzy wyrażają siebie poprzez 
bunt, a inni po prostu chcą zwrócić na 
siebie uwagę innych i być w centrum za-
interesowania.

 ▸ Chciałabyś się tak zachowywać?
 ▸ Raczej nie. Nie mam potrzeby się bun-

tować. Mam dobre kontakty z innymi 
i nie muszę się sprzeciwiać.

 ▸ Co byś zaproponowała osobie, która 
się buntuje?
 ▸ Radziłabym komuś takiemu opanować 

emocje, postawić się na miejscu innych 
i spróbować zrozumieć ich stanowisko 
w danej sytuacji. Nie wszystko jest ta-
kie złe, jak się niektórym może wydawać.

***

Na podany temat wyraziła również 
swoją opinię pani pedagog, Teresa 
Orlińska.

 ▸ Trudna młodzież, czyli jaka?
 ▸ Teresa Orlińska: „Trudna mło-

dzież” nie jest dobrym określeniem. 
Lepiej mówić o młodzieży sprawiają-
cej trudności wychowawcze, choć i tu 
pojawiają się wątpliwości. Czy dzisiej-
sza młodzież stwarza więcej trudno-
ści wychowawczych niż młodzież lat 
minionych? Każda epoka niesie wła-
sne trudności wychowawcze, chociaż 
przypuszczam, że tych trudności dzi-
siaj może być nieco więcej. W okre-
śleniu „młodzież trudna” można do-
strzec bardzo wielu młodych ludzi, 
których problemy związane z okresem 
dojrzewania naznaczają na tyle moc-
no, iż pozostawiają trwały ślad na ich 
późniejszym życiu i procesie dorasta-
nia. Ryzykowne i niepokojące zacho-
wania nastolatków są często objawem 
niedojrzałości i kłopotów z radzeniem 

sobie z codziennymi sprawami, taki-
mi jak nauka, relacje z rówieśnikami 
i dorosłymi.

 ▸ Dlaczego nastolatki buntują się prze-
ciwko rodzicom?
 ▸ Bunt wobec dorosłych jest jednym 

z ważnych elementów dojrzewania. 
Rodzice są pierwszymi dorosłymi, 
przeciw którym ten bunt jest skie-
rowany. Dzieci w okresie dorastania 
chcą być traktowane jak dorosłe i nie 
godzą się z zakazami i ograniczenia-
mi stosowanymi przez rodziców. Taka 
postawa jest wyrazem naturalnego 
w tym wieku dążenia do wyodrębnie-
nia się niezależności, ale najczęściej 
rodzi konflikty. Nastolatki buntują się 
przeciwko zastanemu światu, przeciw-
ko dorosłym i ich wartościom. Buntu-
ją się, bo szukają własnych wartości 
i mają do tego prawo. Jest to wyraża-
nie otwartości na świat dorosłych, usa-
modzielnienie się, poszukiwanie wła-
snej autentyczności osobowej. Często 
nastolatki buntują się nie tyle przeciw-
ko rodzicom, ale przeciwko traktowa-
niu ich jak małych, niesamodzielnych 
dzieci. Dla młodego człowieka doj-
rzewanie jest okresem konfrontowa-
nia się z tymi, od których do tej pory 
całkowicie zależał. Im większa była 
ta zależność w okresie dzieciństwa, 
tym w okresie dojrzewania istnieje 
zwykle większa potrzeba obalenia au-
torytetu. Ma to właśnie potwierdzić 
własną samodzielność we wszystkich 
płaszczyznach życia: samodzielność 
myślenia, przeżywania, decydowania, 
działania. O wiele mniejsza potrzeba 
obalania autorytetów, o ile w ogóle 
ma ona miejsce, istnieje u tym mło-
dych ludzi, którzy byli wychowywani 
w bardzo partnerski sposób i mogli 
korzystać z potrzebnego im margine-
su wolności, posiadając jednocześnie 
pełne oparcie emocjonalne w swoich 
rodzicach. Większość rodziców ma 
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problem z komunikacją z dzieckiem 
w okresie dojrzewania. Negowanie 
wszystkiego, automatyczne rzucanie 

„nie” lub „to nie fair” w odpowiedzi na 
każdą prośbę i sugestię, niemoc emo-
cjonalna wyrażona wulgaryzmami. 
Rodzice boją się właściwie zareago-
wać, bo nie chcą odbierać dziecku nie-
zależności, niekiedy poddają się bez-
radności, bywa i tak, że odczuwają lęk 
przed własnym nieobliczalnym dziec-
kiem. Tymczasem powinni pamiętać 
o tym, że nastolatek nie panuje nad 
impulsami w takim samym stopniu, 
jak robi to dorosły. Mózg dziecka na-
dal się rozwija i w wielu sytuacjach nie 
nadąża z przetwarzaniem informacji 
i oszacowaniem konsekwencji zacho-
wań. Mimo wszystko dziecko powin-
no nauczyć się samokontroli i nazy-
wania własnych uczuć, nie tylko dla 
komfortu rodziców, ale również dlate-
go, że na tym etapie rozwoju powstają 
nawyki, które towarzyszyć mu będą 
przez resztę życia. Rodzice powinni 
zapewnić mu wsparcie i mądrość, dzię-
ki którym sam będzie mógł wyznaczyć 
granice dozwolonego zachowania oraz 
uświadomić konsekwencje złamania 
obowiązujących zasad.

 ▸ Co takiego się dzieje, że ten okres 
jest szczególnie trudny dla wszyst-
kich?
 ▸ Dojrzewanie to czas swoistego mio-

tania się pomiędzy dzieciństwem 
a dorosłością. Nastolatek czuje się za 
stary, aby być dzieckiem, ale za mło-
dy, żeby stać się dorosłym. Specyfi-
ką okresu dojrzewania są gwałtow-
ne zmiany w rozwoju psychicznym, 
społecznym oraz intensywne zmia-
ny fizyczne i biologiczne. Zaczyna się 
od dojrzewania biologicznego: buzu-
ją hormony, zmieniają się proporcje 
ciała, wygląd. Nastolatek nie rozu-
mie tych zmian, najczęściej nie jest 
na nie przygotowany. Przeżywa huś-
tawkę nastrojów, czuje się zagubiony. 
W ślad za dojrzewaniem biologicznym 
idzie dojrzewanie psychiczne. W gło-
wie pojawiają się pytania: „Co się ze 
mną dzieje? Kim jestem? Dokąd zmie-
rzam?”. Dziecko wchodzi na kolejny 
poziom myślenia, więcej w tym abs-
trakcji, pytań filozoficznych. Pytania 
o tożsamość mają pomóc mu ułożyć 
sobie jakoś wszystkie te zmiany na 
poziomie ciała, oswoić je. Wiek dora-
stania to okres wzmożonej emocjo-
nalności, niezwykłej intensywności 

przeżyć uczuciowych. Cechuje je wy-
sokie napięcie, doznawany smutek 
jest niezwykle głęboki, przeżywana 
radość niezwykle silna. Charaktery-
styczną właściwością emocji w tym 
okresie jest chwiejność: raz są zała-
mani, nie wierzą w swoje możliwości, 
w innym momencie przeżywają po-
czucie mocy. Stany czuciowe skrajnie 
negatywne łatwo przechodzą w zde-
cydowanie pozytywne.

 ▸ Kontrolować nastolatka czy ufać?
 ▸ Życie z nastolatkiem nie jest ła-

twe. Młody człowiek nie czuje się już 
dzieckiem, ma własny świat, swoje 
sprawy, przyjaciół, środowisko, za-
interesowania. Jednocześnie jednak 
brakuje mu doświadczenia i dystan-
su, ma tendencje do zachować impul-
sywnych i nieprzemyślanych. Przede 
wszystkim zaś, prawnie i emocjonal-
nie, nadal odpowiadają za niego ro-
dzice. Na ile zatem rodzice powinni 
zapewnić nastolatkom prywatność? 
Czy lepszym podejściem jest staran-
na kontrola, czy daleko posunięte za-
ufanie? Myślę, że każdy rodzic musi 
rozważyć te kwestie samodzielnie, 
znając swoje dziecko i sytuację ro-
dziny. Jeśli kontrolować, to mądrze. 
Ważne, żeby na wszystko się uma-
wiać. Bo jeżeli rodzice będą sztywno 
narzucać reguły, na pewno wzbudzą 
tylko sprzeciw. Dlatego powinni po-
wiedzieć dziecku: „Nie podoba mi się 
twoje zachowanie, martwię się o cie-
bie, wiem, że dzisiaj może tego nie 
zrozumiesz, że możesz się zezłościć, 
ale bardzo chciałabym, abyśmy usta-
lili pewne zasady, co w naszym domu 
wolno, a czego nie wolno”. Najlepiej 
spisać na kartce wszystkie uwagi. Na-
sze i nastolatka. On: „Chcę, żebyście 
pukali do mojego pokoju, nie kryty-
kowali kolegów”. Dorośli: „Chcemy, 
żebyś informował nas, gdzie jesteś 
i o której wrócisz. Nie możesz wra-
cać później niż o 22. Jeżeli znajdzie-
my u ciebie papierosy, odbierzemy ci 
przywileje itp. Jeżeli mimo naszych 
sprzeciwów urządzisz w domu pod 
naszą nieobecność imprezę, następ-
nym razem poprosimy sąsiadkę, aby 
cię kontrolowała, co chyba nie jest 
w twoim interesie”. Ważne, żeby za-
sady były jasne, przypominane wie-
lokrotnie, a najlepiej właśnie spisa-
ne. Szczególnie wtedy, gdy rodzice 
i dzieci są silnymi indywidualnościa-
mi i często dochodzi do konfliktów. 

Jest takie powiedzenie, że najwyższą 
formą zaufania jest kontrola.

Czy rodzice powinni porównywać 
dziecko do jego rówieśników?

Nie powinni. Dzieci są różne – jed-
ne szybciej siadają, inne szybciej za-
czynają mówić pełnymi zdaniami. 
Wykazują różne talenty czy predys-
pozycje – niektóre lubią czytać, inne 
pasjonują muzyka i taniec, a jeszcze 
inne poszukują hobby i stale próbują 
czegoś nowego. Te różnice u zdrowych 
dzieci nie są ani dobre, ani złe – one 
stale przypominają nam o wyjątkowo-
ści dzieci i o tym, że w każdym czło-
wieku, małym czy dużym, jest piękno, 
trzeba je tylko zobaczyć.

 ▸ Co Pani sądzi o buncie nastolet-
nim?
 ▸ Bunt nastolatków to pewien etap, 

przez który przechodzi dziecko w związ-
ku z dorastaniem. Dorastające dzieci po-
trzebują dyskretnej obecności rodziców, 
dostępności i gotowości do udzielania 
im pomocy. Wierzą, że w porę zareagu-
ją, gdy dzieje się coś niedobrego i znaj-
dą sposób, aby rozwiązać ten problem. 
Niezależnie od tego, jak bliska jest re-
lacja rodziców z dzieckiem, jak dobrze 
funkcjonuje rodzina – nie wszystko je-
steśmy w stanie przewidzieć, rodzicom 
nie uda się uchronić dziecka przed ca-
łym złem świata, nie zapobiegną popeł-
nianiu przez nie błędów. Można tylko 
rozmawiać, dzielić się doświadczeniem, 
wspierać i być obok, być po jego stronie. 
I mieć nadzieję, że uda mu się przejść 
bez szwanku ten trudny w życiu okres 

„burzy i naporu”.
Wierzę w komunikaty typu „ja”, 

szczerze wypowiedziane nastolatko-
wi, że się o niego boję, opisanie swoich 
obaw, prośbę o komentarz z jego stro-
ny. Poruszanie najtrudniejszych tema-
tów, takich jak przemoc, seks, alkohol 
czy narkotyki, pozwala również dziec-
ku na opowiedzenie o swoich proble-
mach czy obawach, podczas gdy samo 
być może obawiałoby się takie tematy 
poruszyć. Warto też przygotować się do 
takich rozmów merytorycznie, aby nie 
powtarzać utartych stereotypów, ale 
być faktycznie partnerem do rozmowy 
dla dziecka.

 ▸ Dziękuję za rozmowę.
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ZeSpół SZkół w rokitnie

Kontakt:

Rokitno 34, 42-445 Szczekociny, 
tel. (34) 35-59-403, 

email: zsrokitno@poczta.fm 

Partner projektu:

Starostwo Powiatowe 
w Zawierciu

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) to organizacja pożytku 
publicznego, mająca na na celu wspieranie aktywności spo-
łecznej oraz animowanie lokalnych inicjatyw.

W 2010 r. zarząd CIL powołał do życia Fundusz Inicjatyw Lo-
kalnych, zasilany odpisami 1% podatku, dzięki któremu wspar-
cie finansowe przekazywane jest na najciekawsze inicjatywy 
z terenu powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. Orga-
nizacja nie ogranicza się jedynie do wsparcia zarejestrowanych 
inicjatyw. Stowarzyszenie pomaga również grupom nieformal-
nym, jak również prowadzi swoje programy i projekty.

Dane teleadresowe:
ul. Senatorska 14  
42-400 Zawiercie
tel./fax: 32 67 020 14
e-mail: cil@cil.org.pl

KRS: 0000 215 720 /centrum.inicjatyw.lokalnych

www.cil.org.pl

Lider projektu:


