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W numerze 

Zwycięstwo w olim-

piadzie !!!  

 

100—lecie odzyska-

nia niepodległości 

Rola muzyki w na-

szym życiu 

 

Szkolny radiowęzeł 

 

Kilka słów  

o tolerancji 

  Serdecznie witamy przybyłych w nasze progi Gimnazjalistów, ich rodzi-

ców i nauczycieli. Chcemy dziś przybliżyć Wam naszą szkołę, przedstawić jej 

zalety, które sprawiły, że jest tu niepowtarzalna atmosfera i szybko znaleźliśmy 

tu swoich przyjaciół.   

 

 Nauka w Zespole Szkół Centrum Kształcenia  Ustawicznego w Wolborzu   to 

trzy główne typy  kształcenia: 

 

Szkoły dzienne, wśród których są technika — 

  technik pojazdów samochodowych,   

 technik mechanizacji rolnictwa,  

 technik hodowli koni,  

 technik informatyk,  

 technik logistyk,  

 technik hotelarz,  

oraz zasadnicze szkoły zawodowe —  

mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych,  

mechanik pojazdów samochodowych. 

 

- Szkoły zaoczne i wieczorowe — liceum ogólnokształcące, technik weteryna-

rii, technik administracji, 

 - i Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych. 

Zalety ZSCKU  

w Wolborzu 

 



Str. 2 

ZSWolbÓrz — NEWS 

Praktyki zawodowe 
 

 Osobne zagadnienie stanowią miesięczne 

praktyki, które najczęściej nasi uczniowie spędzają 

w wybranych przez siebie lub szkołę instytucjach  

czy zakładach, albo przebywając na miesięcznych 

praktykach  za granicą, przeważnie w Anglii. 

   Zespół Szkół w Wolborzu uzyskał również 

status ośrodka egzaminowania dla okolicznych 

szkół zawodowych  i tu właśnie odbywają się  egza-

miny potwierdzające kwalifikacje zawodowe, więc 

jeśli wybierzecie technikum lub zasadniczą szkołę 

zawodową, również będą mogły odbyć się w naszej 

szkole Wasze egzaminy.  

 W kształceniu zawodowym najbardziej 

spektakularne są coroczne Hubertusy i Dzień Świę-

tego Jerzego, czyli rozpoczęcie i zakończenie sezo-

nu jeździeckiego, które stają się imprezami otwarty-

mi dla licznych sympatyków koni. 

  

Kształcenie zawodowe i nie tylko  
  

  W odróżnieniu od innych szkół 

średnich zawodowych nasza szkoła posiada:  

 

 doskonale wyposażony warsztat 

szkoleniowy,  

 własny sprzęt rolniczy i samochodo-

wy,  

 konie i stajnie, ujeżdżalnię,  

 własne uprawy,  własny sad,  

 kopułę geodezyjną jako bazę do-

świadczalną różnorodności biolo-

gicznej,  

 rozległy teren  stanowiący obszar 

ćwiczeń zawodowych i sportowych,  

 możliwość wyjazdu za granicę na 

praktyki zawodowe, 

 możliwość podnoszenia swoich 

kwalifikacji podczas bezpłatnych 

szkoleń i kursów finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, 

 zostały także podpisane umowy z 

okolicznymi zakładami pracy, gdzie 

nasi uczniowie zdobywają umiejęt-

ności i wiedzę. Ze szkołą współpra-

cują: Agroskład w Ujeździe, Przed-

siębiorstwo Handlowo- Usługowo- 

Produkcyjne Kwat-Pol Spółka z o.o. 

w Wolborzu, Partner Logistics, Ho-

tel Magellan. 

 podtrzymywany jest coroczny udział 

uczniów w olimpiadach i konkur-

sach, co nie pozostaje bez sukcesów, 

 organizowane są 

dodatkowe zajęcia 

sportowe, 

 zajęcia muzyczne, 

 chętni pracują w 

gazetce szkolnej 

jako młodzi dzien-

nikarze, 

 działa szkolny ra-

diowęzeł prowa-

dzony również 

przez naszą mło-

dzież. 

 

  

Hubertus 2017 

Rafał Badowski i Jakub Bednarek na zajęciach praktycznych 
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Życie internatu 
 
 Na uczniów spoza naszej miejscowości 

czekają miejsca w internacie, którego kolejne re-

monty (o czym skrzętnie informuje szkolna strona 

internetowa www.nowastronazswolborz.pl) spra-

wiają, że standard pokojów mieszkalnych jest tak 

wysoki,  iż bardzo często jest on wynajmowany 

przez przyjezdnych gości  i grupy zorganizowane. 

Regularnie przy internacie działa szkolna stołów-

ka  oferując uczniom pełne wyżywienie. Ale życie 

internatu to nie tylko strona  ekonomiczna, choć 

miło jest  mieszkać w ładnych wnętrzach i dobrze 

zjeść:), ale to 

także  zajęcia 

popołudnio-

we dla mło-

dzieży: koła 

zain tereso -

wań, klub 

dyskusyjny, 

zajęcia spor-

towe, filmo-

we, akcje 

charytatyw-

ne, akcje 

p r o f i l a k -

tyczne i 

zdrowotne.  

 

 

 

 

 

 

 

Nauka 

 
 Jak w każdej szkole, także i u nas, trzeba 

się uczyć. Od tej reguły nie ma u nas odstępstwa.  

Dlatego możemy się pochwalić, że egzamin matu-

ralny z języka polskiego, który jest egzaminem 

zewnętrznym,  w minionym roku szkolnym zdało 

tu 100 % uczniów. Szkoła często pojawia się także  

w rankingu najlepszych techników w kraju prowa-

dzonym przez czasopismo Rzeczypospolita.  Zdo-

bywamy również laury w olimpiadach i konkur-

sach, o czym informujemy także w bieżącym nu-

merze, a są to najczęściej Olimpiada Wiedzy i 

Umiejętności Rolniczych, Olimpiada Ekono-

miczna, Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie, 

konkurs Z poprawną polszczyzną na co dzień, i 

inne konkursy literackie i historyczne, w których 

wyróżniają się nasi .uczniowie. Na szczególne wy-

różnienie zasługują też wyniki zewnętrznych egza-

minów z przygotowania zawodowego w zawo-

dach technik pojazdów samochodowych, technik 

rolnik, które również są zdawane przez 100% 

uczniów. 

 

 

 Cóż jeszcze możemy dodać? Obejrzyjcie 

sami, co czeka Was, jeśli na najbliższe cztery lata 

zwiążecie swoje losy z naszą szkołą.  Piękne ple-

nery, wyrozumiali nauczyciele, przyjazna uczniom 

dyrekcja, wielu nowych przyjaciół, konkursy, ak-

cje społeczne, zdane egzaminy maturalne i zawo-

dowe. Czego chcieć więcej?  

Do zobaczenia we wrześniu! 

Dzień Otwartych Drzwi 



 

Sukces w Olimpiadzie     

Wiedzy o Bezpieczeństwie 

 
Znów triumfują nasi uczniowie!!! 
 

12 stycznia na Uniwersytecie Jana Kocha-

nowskiego w Piotrkowie Trybunalskim miał miej-

sce finał Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pod 

hasłem Bezpieczna Polska. Bezpieczny region piotr-

kowski. Olimpiadę tę swoim patrona-

tem objął prezydent Piotrkowa Trybu-

nalskiego pan Krzysztof Chojniak.  

 

W zmaganiach finałowych wzięły 

udział licea ogólnokształcące z Piotrkowa 

Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowiec-

kiego, Radomska oraz zespoły szkół po-

nadgimnazjalnych z powiatu piotrkow-

skiego.  

I miejsce zajął uczeń naszej szko-

ły Kacper Błaszkowski z klasy I technik 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. 

Także III miejsce przypadło naszemu 

uczniowi — Michałowi Matuszczakowi 

z klasy I technik informatyk. Gratulujemy 

tak wielkiego sukcesu!!!! Uczniów przy-

gotowywał nauczyciel wiedzy o bezpieczeństwie i wy-

chowania fizycznego pan Marek Snopek.  A oto rela-

cja z olimpiady jej uczestnika Michała Matuszczaka. 

 

Niepokonani z Wolborza! 
 

 12 stycznia 2018 roku do Filii Uniwersytetu Jana Ko-

chanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim przybyło 5 uczniów 

naszej szkoły Szymon Dziubałtowski, Michał Matuszczak, Kuba 

Domański, Kuba Kobus i Kacper Błaszkowski wraz z wychowaw-

cą grupy panem Markiem Snopkiem, by wziąć udział w Olimpia-

dzie pod hasłem „Bezpieczna Polska. Bezpieczny region piotr-

kowski”. Nasza reprezentacja zgarnęła niemal wszystkie nagro-

dy! 

 Olimpiada składała się z dwóch etapów. W pierwszym 

reprezentanci poszczególnych szkół usiedli w ławkach, by wziąć 

udział w teście. Na końcu etapu liczono punkty każdego ucznia i 

wyłaniano najlepszych, którzy mieli wziąć udział w drugim eta-

pie.  
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 Łącznie wyłoniono 7 uczestników w tym naszych 

trzech uczniów (Michał Matuszczak, Kuba Kobus, Kac-

per Błaszkowski). W trakcie drugiego etapu 7 uczniów 

odpowiadało pojedynczo w trzech turach. Każdy z nich 

miał wybrać numer pytania, po czym miał minutę, by na 

nie odpowiedzieć. Jury mogło mu przyznać od 1 do 3 

punktów.  Po 10 minutach przerwy przedstawiono nagro-

dzone osoby: 

 

1 miejsce – Kacper Błaszkowski  (ZCKU Wolbórz) 

2 miejsce – Joanna Stefańczyk (I LO w Tomaszowie 

Mazowieckim) 

3 miejsce – Michał Matuszczak (ZCKU Wolbórz) 

Najlepszy wychowawca – Pan Marek Snopek (ZCKU 

Wolbórz) ! 

Najlepsza szkoła – ZCKU Wolbórz ! 

  

 

 Wyniki mówią jednoznacznie, że okazaliśmy się 

najlepiej przygotowaną szkołą ze wszystkich. Nauka na 

tę olimpiadę okazała się prawie niemożliwa, ponieważ 

zakres materiału był ogromny! Na szczęście uczniowie 

naszej szkoły poradzili sobie z tą trudnością i powrócili 

do szkoły z nagrodami w postaci sprzętu elektronicznego. 

,,Trudnością”, ponieważ w konkursie brało udział 24 

uczestników, a konkurowało ze sobą 48 szkół z regionu.  

 Redakcja gratuluje zwycięzcom i życzy podob-

nych sukcesów innym reprezentantom z naszej szkoły:)) 

 

Michał 

 

 

Zwycięska drużyna: Michał Matuszczak, Jakub Kobus, 

Szymon Dziubałtowski wraz z  Panem Markiem Snop-

kiem i Dyrektorem szkoły Panem Sławomirem Przybyłem 

plewa
Notatka



Obchody 100 — lecia 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości 
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W tym roku przypada setna rocz-

nica odzyskania przez Polskę niepodle-

głości. Z tej okazji w naszej szkole zapla-

nowano wiele działań, które uświetnią to 

ważne dla nas wydarzenie. Poniżej 

przedstawiamy planowane działania za-

proponowane przez Panią prof. Elżbietę 

Bogusławską. 

 

- Gablota ścienna  poświęcona Twórcom Niepodle-

głości  - połowa lutego 2018 

- Ogłoszenie  i przeprowadzenie Gminnego Konkursu 

o Józefie Piłsudskim  Życie i czyny Józefa Piłsudskie-

go  - luty—kwiecień 

- Zaproszenie do współpracy osoby z zewnątrz Patro-

nat Obchodów 100 lecia, absolwenci, Starosta, posło-

wie  - luty 

- Otwarcie obchodów 100-lecia w czasie Dni Otwar-

tych Szkoły— 16 marca 2018 

- Wydanie okolicznościowej gazetki szkolnej  - poło-

wa marca 2018 

- Konkurs plastyczny „Orzeł Biały”  - koniec marca 

- Obchody 100 lecia niepodległości; 

-gminny bieg niepodległościowy, 

-polonez wolborski, 

-krótki rys historyczny, prezentacje  twórców niepod-

ległości 

-grupa rekonstrukcyjna, 

-rozstrzygnięcia konkursów, 

-ognisko, 

-biesiada i śpiewanie pieśni patriotycznych  - 18 maja 

- Warsztaty ODN Twórcy polskiej niepodległości 

zaproszenie gościa z IPN- u— wrzesień 2018 

 

- Wyjazd Rady Pedagogicznej do Sejmu— wrzesi-

eń/październik 

 

- Akademia z okazji Dnia Niepodległości —listopad 

 

 Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w 

obchody 100 lecia niepodległej Polski serdecznie 

zapraszamy do udziału w zaproponowanych wyda-

rzeniach lub do zgłaszania swoich własnych propo-

zycji upamiętnienia tej najważniejszej dla nas roczni-

cy.  

Red.  

Informujemy, że na piętrze głównego budyn-

ku szkoły można już oglądać gabloty informa-

cyjne poświęcone Twórcom polskiej niepodle-

głości.  

Serdecznie zapraszamy:)) 
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Region Wolborza w 1918 —  czyli jak  

odzyskiwaliśmy niepodległość 

 
  Niepodległość Polski rodziła się także w Wolbo-
rzu i jego okolicach. Poniżej prezentujemy najważniej-
sze informacje z nią związane  zaczerpnięte z Kalenda-
rza z dziejów Wolborza dra Stefana Siniarskiego.  Przy-
pominamy, że od 1915 roku Wolbórz znajdował się pod 
zaborem austriackim. 
 
 Już w kwietniu 2017 roku na cmentarzu w Wol-

borzu odbyło się tajne zebranie towarzystwa 
Piechur, na które przybył komendant POW i za-
proponował Piechurowi przystąpienie do POW, 
na co wszyscy wyrazili zgodę i przybrali sobie 
pseudonimy; 

 1 listopada 1918 roku w piątek, w dzień Wszyst-
kich Świętych, młodzież wolborska z POW roz-
broiła austriacki posterunek i komendanta żan-
darmerii w Wolborzu; 

 2 listopada 1918 roku Oddział POW Wolbórz 
otrzymał z Oddziału Piotrków rozkaz wzięcia 
udziału w rozbrojeniu Austriaków w koszarach 
na ulicy Krakowskiej w Piotrkowie.  W nocy z 2 
na 3 listopada z Wolborza wyruszyło 20 peowia-
ków, a po drodze dołączył do nich oddział z Mo-
drzewka. W Piotrkowie po dwugodzinnych per-
traktacjach Austriacy oddali broń.  

Uwaga!!! konkurs plastyczny!!! 

Z okazji  stulecia odzyskania niepodległości  odbędzie się w naszej szkole konkurs plastyczny 

poświęcony godłu Polski.  Konkurs  nawiązuje do  projektu zainicjowanego przez Senat Rzeczpospolitej 

Polskiej  pt. Orzeł biały.  

Uczestnicy — uczniowie naszej szkoły uzdolnieni plastycznie oraz ich 

koledzy z okolicznych gimnazjów będą mięli za zadanie narysować obraz — 

rysunek, szkic, którego inspirację będzie stanowić któraś z wersji polskiego go-

dła narodowego.  Konkurs odbędzie się w naszej szkole pod koniec marca, a do 

zdobycia będą nagrody elektroniczne i książkowe ufundowane przez dyrekcję 

ZSCKU w Wolborzu.  

Chętnych zapraszamy do  zgłaszania się do 20 marca do opiekuna gazetki szkolnej, p. E. Cieślak.  

5 listopada Oddział POW Wolbórz otrzymał 
rozkaz  rozbrojenia Niemców na stacji kolejo-
wej w Babach. Wczesnym rankiem 6 listopada 
peowiacy z Wolborza,  i Golesz rozbroili war-
townika na stacji w Babach, a następnie wtar-
gnęli do wartowni, gdzie spało 30 żołnierzy 
niemieckich. Zaskoczeni  Niemcy poddali się. 

  Na zebraniu gminnym w Wolborzu postanowiono w 
pałacu pobiskupim utworzyć szkołę rolniczą. 
  W Wolborzu powstała ochronka, do której uczęsz-
czało 40 dzieci, powstała prywatna elektrownia w mły-
nie zwanym Kozia, dzięki czemu Wolbórz został oświe-
tlony elektrycznością, powstał młyn przy ulicy Polnej, a 
w marcu 1922 roku powstała drużyna piłki nożnej, któ-
ra przyjęła nazwę Szczerbiec. 
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Dzisiejszy patriotyzm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Czy faktycznie tak postępujesz? Czy poświęcasz 

swój czas na naukę o historii swojego państwa? Czy je-

steś serdeczny dla KAŻDEGO innego człowieka i poma-

gasz mu, kiedy tego potrzebuje? Oglądasz Wiadomości 

czy przeglądasz informacyjne strony internetowe i na 

bieżąco śledzisz sytuacje państwa? Jeśli osiągnąłeś 

osiemnaście lat, to czy wiesz, na jaki samorząd, rząd lub 

prezydenta zagłosujesz? 

 Jeśli na większość pytań odpowiedziałeś ,,NIE” 

to — niestety — nie jesteś prawdziwym patriotą. Tak 

naprawdę łudzisz się w swoich przekonaniach.  Pamiętaj, 

że tryb życia danego człowieka nie decyduje o tym, co 

może on zrobić dla swojej ojczyzny. Ktoś może być mi-

liarderem, ale będzie mniej dbał o ojczyznę niż bezdom-

ny. Nasz patriotyzm i uczucie bycia patriotą zależy od 

nas samych. Musisz sobie zadać pytanie, czy mógłbyś 

wskoczyć w ogień za ojczyznę lub czy mógłbyś chwycić 

za karabin i za nią walczyć. Zastanów się, czy okryjesz 

bezdomnego kocem, czy  kupisz dzieciom w przedszkolu 

zabawki i chodź raz się z nimi pobawisz. 

 Niestety, mówię to ze smutkiem, młodzież w dzi-

siejszych czasach nie może nawet trochę porównywać się 

do prawdziwego patrioty. Spójrz wokół siebie na ulicy w 

szkole czy nawet gdzieś na przystanku. Czy młodzież — 

często żartująca z takich posta-

ci jak Jan Paweł II czy Lech 

Wałęsa, którzy zrobili dla na-

szej ojczyzny bardzo dużo lub 

młodzież, która uszkadza infra-

strukturę np. malując na mu-

rach obraźliwe znaki, jest god-

na nazywać się patriotami? 

 Musimy się skupić na 

tym, by być prawdziwymi pa-

triotami. Takimi, którzy będą z 

powagą i dorosłością służyć 

swojemu państwu, tak by było 

ono coraz mocniejsze i silniej-

sze. 

Michał Matuszczak I TI 
 

 Obchodzimy 100 rocznicę odzyska-

nia niepodległości. Dlatego pokusiliśmy 

się o refleksję na temat dzisiejszego rozu-

mienia patriotyzmu. 
 
 

 Mówi się, że w dzisiejszych czasach więk-

szość młodych ludzi wyjeżdża za granicę, a ich po-

jęcie o polskiej sztuce polityce czy kulturze jest 

marne. To przez globalizację i zainteresowanie 

zagraniczną kulturą spada zainteresowanie swoją 

własną ojczyzną. No właśnie ,,ojczyzna,,. Co ozna-

cza to słowo teraz dla młodych ludzi? I jak utożsa-

miają się młodzi ze swoim patriotyzmem? 

 

 Jak myślisz, czy jesteś patriotą? Czytając to 

pytanie, zastanów się nad tym. Ten tekst może ci udo-

wodnić, że twoje pojęcie patriotyzmu różni się od 

prawdziwej definicji patrioty. 

 Aby dokładnie wiedzieć, 

czym jest patriotyzm pozwolę sobie przytoczyć frag-

ment ze strony Wikipedia   ,,Patriotyzm- (to) postawa 

szacunku,  umiłowania  i  oddania wła-

snej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i peł-

ną gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charak-

teryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla 

ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy 

dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej 

własnego zdrowia lub czasami nawet życia. Patrio-

tyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodo-

wej tradycji, kultury czy języka. Oparty jest on na 

poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej 

o r a z  s o l i d a r n o ś c i  z  w ł a -

snym narodem i społecznością.” Więc znając pojęcie 

patriotyzmu możemy zde-

finiować pojęcie patrioty. 

Patriota to osoba szanu-

jąca kulturę język oraz 

własne tradycje. Gotowy 

jest bronić tych wartości 

zaciekle i służyć im wier-

nie z honorem i chęcią 

poświęcenia swojego ży-

cia dla nich. Pomaga in-

nym ludziom, pogłębia 

wiedzę o historii i na bie-

żąco obserwuje sytuację 

państwa. 
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 Począwszy od grudnia ubiegłego roku 

działa w naszej szkole radiowęzeł. Uczniowie 

go tworzący poświęcają własny czas przezna-

czony na przerwy, aby odtwarzać muzykę, 

której lubicie słuchać i prowadzić audycje.  

 W grudniu, realizując pomysł radiowęzła, 

przeszli szkolenie na temat podstaw dziennikar-

stwa przeprowadzone przez opiekunkę gazetki 

szkolnej.  Prezentowane przez nich utwory mu-

zyczne umilają nam przerwy i sprawiają, że na-

 

Radiowęzeł już 

działa!!! 

  

Spotkanie  

z Centrum Weteranów 
 

 

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocz-

nicą odzyskania przez Polskę niepodległości  staramy się 

pamiętać o tej doniosłej rocznicy w różny sposób. We 

wtorek – 6 marca – odwiedziliśmy Starostwo Powiatowe 

w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie uczestniczyliśmy w 

prezentacji działań Centrum Weteranów Działań Poza 

Granicami Państwa. Mięliśmy okazję wysłuchać bardzo 

ciekawych opowieści żołnierzy wyjeżdżających na misje 

zagraniczne do Iraku, Afganistanu, Libanu, uczestników 

misji w Karbali. Dowiedzieliśmy się, na czym polega ich 

praca, jak organizują i zakładają misje pokojowe w cał-

kiem innym klimacie, w zupełnie innych, często wojen-

nych warunkach. Obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy, jak po-

magają ludności cywilnej na terenach ogarniętych wojna-

mi, jak ratują życie kobietom i dzieciom, które są najczę-

ściej ofiarami konfliktów zbrojnych.  Poznaliśmy ich ży-

cie na misjach pokojowych w ramach działań NATO. 

Podczas prelekcji  połączyliśmy się za pomocą internetu z 

dwoma żołnierzami polskimi pozostającymi obecnie na 

misji w Afganistanie.  Opowiadali nam o codzienności 

żołnierskiej służby oraz pokazywali  piękny zachód słońca 

w Afganistanie. Poznaliśmy niebezpieczeństwa, na jakie 

codziennie są narażeni, a także liczbę poległych polskich 

żołnierzy w Iraku i Afganistanie. 

Spotkanie to bardzo wzbogaciło naszą świado-

mość na temat współczesnej roli polskich żołnierzy w 

działaniach wojennych na arenie międzynarodowej. Doce-

niamy ich poświęcenie, a często  także ofiarę ich życia dla 

ratowania pokoju na świecie. 

W prezentacji uczestniczyli uczniowie klas pierw-

szych naszej szkoły pod opieką pana Grzegorza Kuszew-

skiego i pani Edyty Cieślak. 

Red. 
Paulina Kozik i  Urszula Matuszczak  

w szkolnym radiowęźle 



Str. 9 

ZSWolbÓrz — NEWS 

Str. 9 

2017/2018, numer 3 

 

 
 

Jakiej muzyki  

chcielibyśmy słuchać? -   

 
ankieta wśród uczniów 

 i nauczycieli 

 
 W związku z działającym w szkole radiowę-

złem ciekawił nas wpływ muzyki na Wasze życie co-

dzienne. Dlatego też zadaliśmy kilka pytań na ten te-

mat uczniom i nauczycielom, a oto uzyskane przez 

nas odpowiedzi. 

 
1. Jak często słuchasz muzyki celowo jej poszukując lub 

odtwarzając? 

a).raz dziennie    - 11% nauczycieli i 14% uczniów, 

b). kilka razy dziennie — 67% nauczycieli i 67% uczniów, 

c). co kilka dni — 22% nauczycieli  i 16% uczniów, 

d). rzadziej niż raz w tygodniu — o% nauczycieli i 3% 

uczniów. 

 

2. Jaki jest, wg. Ciebie, wpływ muzyki na Twoje samopo-

czucie? 

a). Pozytywny  - 1005 nauczycieli i 95% uczniów, 

b). Negatywny  —  0% nauczycieli i 0% uczniów, 

c). Neutralny  -  0% nauczycieli i 5% uczniów. 

 

3. Czym jest dla ciebie muzyka? Podkreśl odpowiedzi wła-

ściwe 

a). Niczym  -  0% nauczycieli i 3% uczniów, 

b). pozwala mi się odstresować  -  50% nauczycieli i 38% 

uczniów, 

c). pomaga mi się skupić  -  85 nauczycieli i 12% uczniów, 

d). daje Power  -  17% nauczycieli i 28% uczniów, 

e). przenosi mnie w inny świat  —  17% nauczycieli i 10% 

uczniów, 

f). wyraża mnie, moją tożsamość  -  8% nauczycieli i 9% 

uczniów. 

 

4. Czy słuchając muzyki wykonujesz jednocześnie inne 

czynności? Jakie? 

a). Nie  -  11% nauczycieli i 10 % uczniów,  

b). tak –  89% nauczycieli i 90% uczniów 

podkreśl właściwe: jedzenie  - 24% nauczycieli i 155 uczniów, 

porządki domowe—34% nauczycieli i 24% uczniów, 

odrabianie lekcji— 0% nauczycieli :)) i 18% uczniów, 

Czytanie  -  185 nauczycieli i 5% uczniów, 

Hobby  -  12% nauczycieli i 235 uczniów, 

czynności pielęgnacyjne— 12% nauczycieli i 6% uczniów. 

ne……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jakich gatunków muzyki słuchasz najczęściej? 

a). Pop - 31% nauczycieli i 23% uczniów, 

b). Rock  -  39% nauczycieli i 11% uczniów, 

c). Disco  -  0% nauczycieli i 18% uczniów, 

d). Folk  -  15% nauczycieli i 3% uczniów, 

e). muzyka poważna  -  15% nauczycieli i 35 uczniów, 

f). disco polo  -  05 nauczycieli i 24% uczniów, 

g). Inne—18% uczniów. 

 

6. Co sądzisz o muzyce prezentowanej przez szkolny 

radiowęzeł? Podkreśl odpowiedzi właściwe 

a). jest odpowiednia — 67% nauczycieli i 52% uczniów, 

b). jest za głośna  -  22% nauczycieli i 1% uczniów, 

c). jest za cicha  -  11% nauczycieli i 355 uczniów, 

d). nie nadaje się do słuchania  -  0% nauczycieli i 12% 

uczniów. 

Ankietę przeprowadzili:  

Mateusz Marcińczak, Kacper Błaszkowski, Jakub  

Domański, Oskar Wochna  -  I TMRiA.  

Opracował : Jakub Kobus— I TMRiA 
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Tolerancja i jej granice 
 Tolerancja..., dzisiaj jakże modne słowo. Wszyscy staramy się być tolerancyjni, ale czy naprawdę wiemy, co 

to oznacza. Często to jeszcze jedno puste słowo w naszym słowniku. Oczywiście, kiedy zapytamy przeciętnego czło-

wieka, czy uważa się za tolerancyjnego, bez wahania odpowie, że tak. Tak, bo nie chce wyrzucać z kraju Murzynów, 

Muzułmanów, Żydów czy innych nacji. Toleruje ich, bo te problemy nie dotyczą go osobiście. Ale czy byłby aż tak 

otwarty, gdyby to na jego ulicy zamieszkali Arabowie czy Afro-amerykanie? W takich okolicznościach najczęściej 

okazuje się, że zawsze jest coś nie tak.  

 Czym jest dla nas tolerancja? Jakie niesie wartości i przesłanie? Czy bycie tolerancyjnym oznacza poddawa-

nie się wszystkiemu co nas otacza, czy można wszystko tolerować? Gdyby tak było, godzilibyśmy się na wszelkie 

zło. A tak przecież nie jest. I czy w tej sytuacji można o nas powiedzieć, że nie jesteśmy tolerancyjni? Myślę że wie-

lu z nas stawia sobie podobne pytania. Może więc warto zastanowić się, co to jest tolerancja i czym jest ona dla nas. 

Według słownika wyrazów obcych jest to cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności, a także poszanowanie 

cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od 

własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to również szacunek dla wolności 

innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Kolejne pytanie, które nasuwa mi się bezwiednie to czy we 

współczesnym świecie istnieje granica tolerancji? Czy tolerancją można nazwać akceptowanie czyjegoś zachowa-

nia, np. krwawej awantury za ścianą, stwierdzając że to przecież ich życie, to co się będę wtrącać? Czy zgadzanie się 

na wszystko, co nas otacza, jest tolerancją? Czy jest nią akceptowanie postaw moralno-etycznych uznawanych po-

wszechnie za złe. Jak w tym gąszczu pytań znaleźć jednoznaczną odpowiedz.  

 Osobiście uważam, że nie można godzić się z takimi zachowaniami. Należy zawsze zło nazywać złem i 

przede wszystkim starać się je zwalczać. Musimy przy tym pamiętać, iż każdy człowiek sam decyduje o sobie i ma 

prawo do własnego zdania, nawet jeśli pozostaje ono w sprzeczności z naszymi przekonaniami.  Brak tolerancji po-

woduje niejednokrotnie rozlew krwi i niepokoje. A przecież każdy z nas chciałby żyć w spokojnym państwie. Tak 

naprawdę my nie lubimy inności, ciężko akceptujemy ludzi którzy odstają od ogólnie przyjętych zasad. A przecież 

wnioski nasuwają się same. Nie atakujmy siebie nawzajem tylko dlatego, że ktoś nam się z jakichś powodów nie 

podoba. Uczmy się tolerancji nawzajem. Przy dobrych chęciach to nie jest takie trudne. Wystarczy tylko (a może aż) 

przestrzegać przykazania nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Nie robiąc drugiemu zła, pomagając słabszym, bied-

niejszym niezależnie od tego jakiego są wyznania, czy też jakiej rasy damy dowód swej tolerancji i myślę, że wtedy 

będziemy mieli prawo oczekiwać, że nas również inni będą tolerować, jeśli w jakimś względzie będziemy mieli inne 

zdanie niż nasze otoczenie. Zacznijmy więc od siebie samych. 

Nikol Włodarek I TI 
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