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  Rok 2018 wyznacza rocz-

nicę szczególną – jest to bowiem 

setna rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Był to proces 

stopniowy i stanowi sukces 

poprzedzony długoletnią walką. Mi-

mo klęsk powstań narodowych 

przeciwko tyrani i zaborców, nad-

zieje nie zgasły, a wkręcz ożyły kie-

dy w 1914r. w Sarajewie zamrodo-

wano austriackiego nastepcę tronu, 

arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i 

Austro- Węgry wypowiedziały 

wojnę Serbii. W jej obronie 

wystąpił car rosyjski. To z kolei 

skłoniło Niemcy do zaatakownia 

Rosji. Tak więc w chwili 

wybuchu pierwszej wojny 

przeciw armiom: austryja-

ckiej i niemieckiej stanęły 

wojska rosyjskie. Skutkiem 

prowadzonych walk był upa-

dek cara oraz wybuch rewo-

lucji w Rosji. Niemcy pono-

siły klęskę na wszystkich 

frontach. Walczące przeciw-

k o  n im 

Anglia i 

F r a n c j a 

z a c z ę ł y 

w y g r y w a ć 

wojnę. Kie-

dy władze niemieckie uznały, że 

Legiony Polskie stały sie nie-

pewnym sojusznikiem, uwięzili 

Józefa Piłsudskiego. W 1917r, 

na terenie Królesta Polskiego 

utworzono Radę Regencyjną, 

która miała przejąć rządy w kra-

ju. Klęska Niemiec okazała sie 

nieunikniona. Rok póżniej wódz 

armii sprzymierzonych przerwał 

dwa razy - w roku 1937 i 1938. 

Po wojnie Narodowe Święto 

Niepodległości dopiero w 1989 

roku wróciło do kalendarza 

oficjalnych świąt państwo-

wych. Główne obchody, z ud-

ziałem najwyższych władz 

państwowych, odbywają się w 

Warszawie na placu Józefa Pił-

 Wybór 11 listopada jako 

dnia obchodów ma charakter 

symboliczny i umowny, ustano-

wiono go świętem narodowym 

dopiero ustawą z kwietnia 1937 

roku, czyli prawie 20 lat po od-

zyskaniu niepodległości. Do 

czasu wybuchu II wojny świato-

wej święto obchodzono tylko 

sudskiego. Znajduje się 

tam Grób Nieznanego 

Żołnierza. Jest to sym-

boliczny grób 

wszystkich bohaterów, 

którzy oddali swoje ży-

cie za wolną Polskę. 

11 Listopada to Polskie Święto Narodowe! 

nusz Korczak, Wojciech Kos-

sak, Maria Skłodowska-Curie, 

Zofia Kossak-Szczucka, Wła-

dysław Stanisław Reymont. 

 Kolejnym z przed-

sięwzięć, które zostało objęte 

Honorowym Patronatem Pre-

zesa Rady Ministrów była 

Ogólnopolska akcja „100 ty-

sięcy drzew na 100-lecie nie-

podległości Polski 1981-

2018" – to wielkie przedsięw-

zięcie patriotyczno-ekologiczne. 

Akcja miała na celu uczczenie w 

sposób szczególny 100-lecia od-

zyskania przez Polskę niepod-

ległości, a przy okazji także 

zwrócenie uwagi Polaków na 

potrzebę stałej dbałości o środo-

wisko naturalne Ojczyzny, gdyż 

taka proekologiczna postawa 

stanowi dzisiaj jedną z form no-

woczesnego patriotyzmu.  

Uroczystości państwowe 

 2 września 2018 pre-

zydent Andrzej Duda ogłosił 

nazwiska 25 osób, które w 

dniu 11 listopada 2018 poś-

miertnie zostaną uhonorowane 

Orderem Orła Białego, jest to 

najstarsze i najwyższe odz-

naczenie państwowe, nadawa-

ne za znamienite zasługi cy-

wilne i wojskowe. Na tego-

rocznej liście znaleźli się 

m.in. Ignacy Daszyński, Ja-

100 LAT WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY! 
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Dzisiejszy wywiad mam zaszczyt 

przeprowadzić ze znanym w naszej 

szkole nauczycielem języka angiel-

skiego, profesorem Tomaszem Ho-

durą, który jest opiekunem naszego 

Samorządu Uczniowskiego. 

- Dzień dobry. 

TH - Dzień dobry.  

-Może na początek kilka prozaicz-

nych pytań,  

- Dlaczego Pan został nauczycie-

lem? 

- Kocham młodzież i pracę z młody-

mi osobami. Dzięki temu człowiek 

nie czuje, że czas upływa. 

- Dlaczego wybrał pan akurat ten 

przedmiot nauczania ? 

 - Zawsze interesowały mnie języki 

obce, chociaż moja wychowawczy-

ni, pani profesor Konik, do dziś 

chyba mi nie wybaczyła, że nie po-

szedłem na matematykę… 

- Jak było na początku?  

TH - Z racji tego, że Norwid jest we 

mnie od zawsze – jestem absolwen-

tem naszej szkoły oraz odbywałem 

tutaj praktyki – nie miałem proble-

mu z aklimatyzacją. Zostałem bar-

dzo ciepło przyjęty przez grono pe-

dagogiczne. Jedyne co mnie na po-

czątku zdziwiło to trochę inne po-

dejście uczniów do nauki niż za 

„moich czasów”. 

- Czy ciężko jest zgromadzić taką 

wiedzę, aby zostać nauczycielem? 

TH -Wiedzy można się na pewno 

łatwiej nauczyć niż odpowiedniego 

podejścia. Sam fakt, że ktoś ma 

świetne podstawy teoretyczne nie 

oznacza, że będzie dobrym nauczy-

cielem.  

- Czy od małego pan chciał nim zo-

stać?  

TH -Jako mały chłopiec zawsze 

chciałem być kierowcą autobusu… 

później w liceum byłem w klasie o 

profilu ekonomicznym, co wskazy-

wało, że planuję związać swoją 

przyszłość z ekonomią. Myśl o 

byciu nauczycielem zawsze jed-

nak była z tyłu głowy, być może z 

racji tego, że mój tata uczy geo-

grafii. I po maturze poszedłem za 

głosem serca a nie rozumu i zde-

cydowałem się studiować filolo-

gię. 

- Jakie są trudności pracy jako na-

uczyciel a jakie zalety? 

TH - Myślę, że każdy z uczniów 

ma wyrobione zdanie na ten te-

mat. Gdyby ktoś zadał pytanie w 

Familiadzie o zalety bycia na-

uczycielem, większość osób 

wskazałaby na długie wakacje. 

Nie można temu zaprzeczyć; choć 

ja widzę dużo więcej zalet, takich 

jak chociażby satysfakcja z pracy. 

- Czy lubi pan uczyć młodzież, 

czy jakąś inną grupę wiekową? 

TH - Zdecydowanie młodzież. 

Mimo humanistycznych studiów 

jestem ścisłowcem, niewystarcza-

jąco kreatywnym do uczenia 

młodszych dzieci. Uczenie doro-

słych ma swoje plusy – przeważ-

nie są bardziej zmotywowani niż 

młodzież. Pomimo tego, zdecydo-

wanie moją ulubioną grupą wie-

kową są licealiści.  

- Czy zadaje pan dużo pracy do-

mowej swoim uczniom? 

TH - Practice makes perfect. 

Większość moich uczniów mówi, 

że dużo. Jeśli proszę jednak o po-

równanie ile czasu spędzają na 

robieniu pracy domowej z angiel-

skiego do czasu spędzonego nad 

matematyką czy biologią, to zmie-

niają zdanie. 

- Ile godzin dziennie spędza pan w 

szkole? 

TH - Przeważnie jestem w szkole 

od 7:30 i rozpoczynam dzień od 

spotkania z Samorządem 

Uczniowskim. Wychodzę średnio 

około 14-15, ale trzeba doliczyć 

do tego pracę w domu wieczo-

rami i w weekendy. 

- Czy jest pan zadowolony z 

osiągnięć swoich uczniów, czy 

myśli pan, że mogą osiągnąć 

więcej? 

TH - Odpowiedzialność za 

osiągnięcia uczniów spoczywa 

również na nich. My jako na-

uczyciele możemy jedynie po-

móc Wam osiągnąć cel, który 

każdy z Was założy. 

- Czy organizuje pan szkolne 

konkursy/ imprezy? Czy jest to 

duży wysiłek? 

TH - Jako opiekun Samorządu 

Uczniowskiego jestem przy 

organizacji wielu wydarzeń w 

szkole, jednak wiodącą rolę 

przy tym pełnią uczniowie. 

Jeśli chodzi o sprawy związane 

z językiem angielskim to tutaj 

należy podkreślić pracę moich 

koleżanek anglistek, wraz z 

którymi przeprowadzamy wie-

le konkursów, takich jak Olim-

piada Języka Angielskiego, 

program FLEX, konkursy 

Know America, Discover Ca-

nada i wiele innych. 

-Bardzo dziękuję za poświęco-

ny czas i otwartość, życzę pa-

nu dalszych sukcesów zawodo-

wych! 

Nasz nauczyciel — WYWIAD Z PROFESOREM TOMASZEM HODURĄ 
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Powszechnie przyjęło 

się powiedzenie, że 

sport to zdrowie. Jed-

nak podejmowanie 

wszelkiego rodzaju ak-

tywności fizycznej daje 

nam o wiele więcej ko-

rzyści. Sport wpływa 

nie tylko na poprawę 

naszego zdrowia i kon-

dycji, ale też pozytyw-

nie oddziałuje na nasz 

nastrój. Ludzie, którzy 

choć trochę się ruszają, 

mają więcej energii, 

lepszy hu-

mor, samo-

poczucie 

oraz samo-

ocenę. 

dziewczeta pojechały na 
Finał Wojewódzki do Rudy 
Śląskiej gdzie nie mając 
całego składu lecz wal-
cząc jak lwice zajeły 10 
miejsce. 

5 października  nasi 
chłopcy w tenis stołowy 
zajeli 15 miejsce. 

26 października 

chłopcy w zawodach 

badmintona zjeli 2 miej-

sce. 

28 września dzień póź-

niej konkurencje w szkole-
nej lidze lekko atletycznej. 
Do tegorocznych zawo-
dów dodano: bieg na 
200m, skok wzwyż, rzut 
dyskiem oraz rzut oszcze-
pem.Emocji nie brakowa-
ło, chłopcy zajeli 2 miejsce  
a w końcowym rozrachun-
ku nasze dziewczęta tuż 

nad IV LO im.H.Sienkiewicza 

zajeły 1 miejsce.  

3 października nasze 

kich piłkarzy oraz trenera 
Piotra Stachury. 

27 września w zawo-

dach Sztafetowe Biegi 

Przełajowe, zarówno na-

sze reprezentantki jak i 

reprezentanci dali z siebie 

wszystko lecz IV LO im. 

H.Sienkiewicza pokonało 

nasze dziewczęta jak i 

chłopców odbierając nam 

1 miejsca. 

Nasze osiągnięcia sportowe ! 

10 września rozpoczę-

ły się rozgrywki szkolne. 
Jako pierwsi pokazali się 
piłkarze i zaczęli w wiel-
kim stylu, wygrywając 
swój pierwszy mecz z ZS 
Sam-Budowlan 2:1. Osta-
tecznie, nasi piłkarze zaję-
li 3 miejsce w swojej gru-
pie. Całe zawody zajmu-
jąc pierwsze miejsce wy-
grała drużyna ZSTIO Że-
romski. Brawo dla wszyst-

Ruch to zdrowie! 
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Żonkilowe Pola Nadziei 

to akcja zbierania pie-

niędzy na potrzeby pol-

skich hospicjów. Żonki-

le są międzynarodowym 

symbolem nadziei, 

przypominają nam o 

ludziach cierpiących, 

oczekujących naszego 

towarzyszenia w trud-

nym okresie odchodze-

nia z tego świata. Każ-

dego roku w okolicy 4 

października, który jest 

Międzynarodowym 

Dniem Opieki Hospi-

cyjnej sadzone są żonki-

le. Jest to symboliczny 

akt solidarności z umie-

rającymi.  

Oprócz zbiórek pienię-

dzy odbywają się spo-

tkania, prelekcje, 

happeningi i konkursy. 

umierającymi. W Czę-

stochowie Pola Nadziei, 

to coroczna kampania, 

organizowana przez 

Stowarzyszenie Opieki 

Hospicyjnej Ziemi Czę-

stochowskiej. Często-

chowskie hospicjum 

przy ulicy Krakowskiej 

45A można wspierać 

nie tylko podczas trwa-

Każdego roku w okoli-

cy 4 października, który 

jest Międzynarodowym 

Dniem Opieki Hospi-

cyjnej sadzone są żonki-

le przez pacjentów, wo-

lontariuszy, samorzą-

dowców, nauczycieli, 

uczniów i mieszkań-

ców. Jest to symbolicz-

ny akt solidarności z 

nia i przy okazji 

kampanii. Każdy, 

bez względu na 

wiek, może włączyć 

się w kwestę uliczną, 

wolontariat hospicyj-

ny czy przekazanie 1% 

podatku. 

W Częstochowie? 

także edukacja i uwraż-

liwienie społeczeństwa 

na los terminalnie cho-

rego człowieka. Kraków 

jest miastem bliźnia-

czym z Edynburgiem, 

zatem Kraków został 

wybrany, jako miejsce 

polskiej edycji “Pól Na-

dziei”. Wiosną 1998 

roku w parkach krakow-

skich zakwitły pierwsze 

polskie “pola nadzie-

i”. 350 tys. żonkilo-

wych cebulek oraz 

niezbędną do prze-

prowadzenia akcji 

pomoc i wiedzę 

przekazała Organiza-

cja MCCC. 

Skąd to się wzięło? 

Pola Nadziei są progra-

mem, który został stwo-

rzony przez Organizację 

Charytatywną Marie 

Curie Cancer Care w 

Wielkiej Brytanii. Ideą 

programu jest pozyski-

wanie funduszy na 

utrzymanie hospicjów 

w Wielkiej Brytanii, a 

ŻONKILOWE POLANADZIEI 
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Tu jest pamięć i tutaj świeczka. 

Tutaj napis i kwiat pozostanie. 

Ale zmarły gdzie indziej mieszka 

na wieczne odpoczywanie. 

Smutek to jest mrok po zmarłych tu, 

ale dla nich są wysokie, jasne światy. 

Zapal świeczkę. 

Westchnij. 

Pacierz zmów. 

Odejdź pełen jasności skrzydlatej. 

Joanna Kulmowa "W Zaduszki"  

Tak o ludzkim ziemskim przemijaniu i pa-

mięci o zmarłych pisze poetka. Początek 

listopada często sprzyja refleksji i zadumie. 

Związane jest to ze świętami, które obcho-

dzimy pierwszego oraz drugiego dnia tego 

miesiąca.  1.listopada w Kościołach łaciń-

skich przeżywamy Uroczystość 

Wszystkich Świętych, czyli raduje-

my się z tego, że mamy tylu wspa-

niałych świętych, którzy cieszą się 

już oglądaniem Boga twarzą w 

twarz. Ważne jest też to, że w tym 

dniu wspominamy też tych, którzy 

nie są oficjalnie ogłoszeni przez Ko-

ściół jako święci, a są w niebie. 

Wśród tych świętych mogą być nasi 

bliscy i mogą wstawiać się za nami u 

Boga w różnych sprawach. 

Uroczystość Wszystkich Świętych 

ma już ponad tysiącletnią tradycję. 

13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, 

rzymską świątynie pogańską, ku czci 

zwłaszcza nieznanych bóstw 

(Panteon), poświęcił Matce Bo-

żej i świętym męczennikom.   W 

VIII w. papież Grzegorz III w 

kościele św. Piotra otworzył ka-

plicę poświęconą Wszystkim 

Świętym, nie tylko męczenni-

kom. Natomiast papież Jan XI w 

935 r. ustanowił osobne święto 

ku czci Wszystkich Świętych, 

wyznaczając je na dzień 1 listo-

pada. 

nych domostw. W tym dniu niektóre 

czynności były zakazane np. wyle-

wanie wody po myciu naczyń przez 

okno, by nie oblać 

zabłąkanej tam 

duszy, a także pa-

lenie w piecu, 

gdyż tą drogą 

zmarli dostawali 

się niekiedy do 

domu. Całemu 

misterium przewo-

dził tzw. koźlarz, 

inaczej guślarz. 

 Celem Dziadów było nawią-

zane relacji ze zmarłymi przodkami, 

ugoszczenie ich i pozyskanie przychyl-

ności.  

Przygotowywano uczty w domach lub 

na cmentarzach. Popularnym poczę-

stunkiem był miód, kasza, kutia, bób, 

wódka, chleb. Potrawy te ustawiano na 

stołach. Ponadto wieszano też czysty 

ręcznik, obok stawiano mydło i wodę, 

by dusze mogły się obmyć. Na noc 

zostawiano otwarte drzwi, żeby duchy 

mogły przekroczyć progi swoich daw-

Ludzie wierzyli, że na Dziady mogą 

przybyć dusze nieproszone – upiory 

(samobójcy, zbrodniarze). Ludowy 

CO BYŁO CELEM DZIADÓW? 

Jeszcze w XIX w.  głównie we 

wschodniej Polsce odprawiano 

pogańskie obrzędy ku czci 

zmarłych zwane Dziadami, 

inaczej „ucztą kozła”. W Polsce 

obchodzono je dwa razu w 

roku: wiosną w okolicach 2 

maja (zależnie od faz księży-

ca), jesienią w noc z 31 paź-

dziernika na 1 listopada.  

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH A OBRZĘD DZIADÓW 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopa-

da i w tradycji polskiej dzień ten jest 

nazywany Dniem Zadusznym lub 

inaczej "zaduszkami". To wspomnie-

nie wprowadził opat benedyktynów w 

Cluny we Francji,      św. Odilon 

(Odylon). W 998 r. zarządził modli-

twy za dusze wszystkich zmarłych w 

dniu 2 listopada. Termin ten i sama 

idea szybko rozprzestrzeniły się we 

Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W 

XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzym-

skim stał się powszechny. 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
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W dniach 8-13 października 

2018 r. gościliśmy w naszej 

szkole dwóch nauczycieli z 

zaprzyjaźnionej szkoły w Ku-

opio w Finlandii. Byli to Pani 

Inka Kokkonen – nauczyciel 

języka fińskiego, oraz Pan 

Jyrki Blom – nauczyciel wy-

chowania fizycznego. Obser-

wowali oni pracę naszej szko-

ły, wizytowali lekcje i trenin-

gi siatkarskie, a także uczest-

niczyli w akademii z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. 

Ustalali również szczegóły dal-

szej współpracy międzyszkol-

nej, w tym szczegóły wymiany 

uczniów w ramach programu 

Erasmus+: Challenge. 

Właśnie w tym programie 

uczniowie 

naszej szko-

ły mieli 

szansę wziąć 

udział. Era-

smus+: 

Challenge 

jest projek-

tem międzysz-

kolnej i międzynarodowej wy-

miany uczniów na dany okres 

czasu. Szkoła wysyła określoną 

liczbę uczniów do szkoły w in-

nym kraju euroskim, a w zamian 

tylko wymiana naukowa. 

To także okazja do pozna-

nia nowych przyjaciół, zna-

czącego rozwinięcia swo-

ich umiejętności w zakresie 

języków obcych i zaznajo-

mienie się z innymi trady-

cjami i obyczajami. Jest to 

też szansa na zwiedzenie 

państwa, w którym się 

przebywa i na zobaczenie 

Uczestnicy programu mogli 

wybrać kraj, do którego 

chcieliby pojechać w ra-

mach wymiany. Mogła to 

być Hiszpania, Francja, 

Finlandia lub Włochy. 

Właśnie w jednym z tych 

krajów uczniowie spędzą 

czas ucząc się, jak również 

poznając kulturę tego pań-

stwa. Bo przecież Era-

smus+: Challenge to nie 

wielu słynnych i waż-

nych miejsc. 

 Nad realizacją pro-

gramu Erasmus+: Challenge 

w naszej szkole uważnie 

czuwają Panie Profesor Iwo-

na Gawryś i Agnieszka 

Grzelińska-Grądys. 

 KTO DO JAKIEGO KRAJU? 

się wokół tematyki związa-

nej z różnymi agendami 

ONZ. Oprócz obowiązko-

wych zadań grupowych, 

uczniowie mogą także wy-

konywać dodatkowe zadania 

przeznaczone dla wszystkich 

uczestników. Jednym z ta-

kich zadań było 

stworzenie grafi-

ki przestawiającej logo pro-

gramu Erasmus+: Challenge. 

Chętni, którzy zgromadzą 

najwięcej punktów zostaną 

wytypowani do wzięcia 

udziału w programie i poje-

chania na wymianę. 

KTO NA ERAZMUSA? 

Uczniowie chcący jechać do 

poszczególnych państw zo-

stali podzieleni na grupy, w 

ramach których realizują 

przydzielone im zadania. Za 

wykonywanie tych zadań 

uczestnicy otrzymują punk-

ty, które zadecydują o tym, 

czy dana osoba pojedzie na 

wymianę. Zadania skupiają 
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wiska magnackie, szlachec-
kie, mieszczańskie, a także 
scena polska. Powiązane są 
z dziejami Polski, treściami 
patriotycznymi, walkami 

narodowo-wyzwoleńczymi, 
które przez prawie całe 

dziewiętnaste stulecie czyni-
ły z nich symbol „polskości” 
narodu, którego państwa na 
mapie świata nie 

było. Wyróżniamy 
między innymi:  

KRAKOWIAK, 

POLONEZ, OBE-

REK, MAZUR, 

KUJAWIAK, 

POLSKIE TAN-

GO PRZEDWO-

JENNE – HISTO-

RIA I KRONIKA 

ROZWOJU TAN-

GA ARGENTYŃ-

SKIEGO W POL-

SCE POMIĘDZY I 

A II WOJNĄ 

Wszystkie polskie tańce na-
rodowe wywodzą się z po-
szczególnych regionów Pol-
ski, rozpowszechniły się na 
jej terenie i zostały przyjęte 
przez cały naród. Pierwsze 
wzmianki o tańcach naro-
dowych zawarto już śre-

dniowiecznych dokumen-
tach. Takie tańce jak krako-

wiak były już znane na 
dworze Władysława Jagieł-
ły w XIV wieku. Postrzega-
no tańce jako symbole narodo-

we. Po wybuchu powsta-
nia listopadowego w 1830 roku po 

prezentacji spektaklu "Cud mniema-

ny, czyli Krakowiacy i Górale" w 

Teatrze Narodowym nagle publicz-

ność zachciała tańczyć. Poproszono 

orkiestrę, żeby pojawiły się mazury, 

kujawiaki. Polskie tańce naro-
dowe jako przejaw kultury, 

związane były zawsze z 
określonymi środowiskami 
i spełniały określone funk-
cje. Istotną rolę w kształto-

waniu ich formy muzycznej 
i tanecznej odegrały środo-

ŚWIATOWĄ. TANGO 

DOTARŁO DO POLSKI 

GŁÓWNIE DZIĘKI NA-

GRANIOM GRAMOFO-

NOWYM, ALE RÓWNIEŻ 

POPRZEZ ARTYKUŁY 

PRASOWE I FILM  

POLSKIE TAŃE NARODOWE 

Organizacja 

W TYM WYDANIU ARTYKUŁY PISALI: 

-Piotr Knapik 

-Krzysztof Fraś 

-Marta Olszewska 

- Kinga Kołodziejczyk 

- Jonasz Machnia 

- Kinga Łapeta 

Opiekun: mgr Szymon Ziętal 


