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Obóz językowy klas ósmych
Samorząd bez niespodzianki

Wydarzenia

Przygoda z fizyką
Hip hop buda

W dniach 8-12 września uczniowie 
trzech klas ósmych a, c i d brali udział 
w językowym obozie szkoleniowym 
„Euroweek” w miejscowości Różan-
ka. Podczas obozu obecni byli wolon-
tariusze z takich krajów jak Meksyk, 
Indie, Turcja oraz Indonezja. Obco-

krajowcy prowadzili różne ciekawe 
zajęcia. Nie zabrakło też prezentacji 
na temat kraju wolontariuszy, gdzie 
przedstawiali swoja kulturę, kulina-
ria, zabytki czy klimat. Ale były też 
wspólne gry, zabawy i ćwiczenia. 

Dnia 24 września 2018 roku ucznio-
wie siódmych i ósmych klas licznie 
uczestniczyli w wykładach i poka-
zach „Osobliwości Świata Fizyki” na 
Wydziale Matematyki, Fizyki i Che-
mii Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach. Cykl wykładów to coroczna 

akcja wyższej uczelni w ramach Uni-
wersyteckiego Miasteczka Nauko-
wego. Pierwszy wykład traktował 
o ciśnieniu, drugi natomiast, wraz z 
doświadczeniami, wyjaśniał zjawisko 
fal. 
Mikołaj Twaróg

W piątek, 28 września odbyły się 
wybory do Samorządu Szkolnego. 
Waszymi przedstawicielami zostali  
Alicja Sikorska z klasy 8d i Maciej 
Twaróg z klasy 8a . Alicja uzyskała 
254 głosy, a Maciek 121. Gratuluje-
my i życzymy dobrej współpracy i 
świetnych pomysłów. Podobno mają 
ich wiele.

czytaj więcej na stronie 3

25 września w naszej szkole ucznio-
wie uczestniczyli w pokazie tańca 
nowoczesnego w wykonaniu instruk-
torów z sosnowieckigo Studia Tańca 
HIP HOP BUDA. Zeskanujcie kod qr 
i zobaczcie film z wydarzenia.



Poezja religijna
Echo ubiegłego roku szkolnego

Plakat ekologiczny

Sukces we wspinaniu

Słuchowiska radiowe Kronika szkolna

Maskotka mundialu

Zwycięstwo szablistki

Piłka nożna dziewczyn

Klasa Vd zrealizowała przez cały rok 
projekt dotyczący autorskich słucho-
wisk radiowych.
W nietypowym przedsięwzięciu 
uczestniczyły zespoły uczniów (mak-
symalnie 4-osobowe). Po zatwier-
dzeniu scenariuszy przez nauczyciela 
języka polskiego wychowankowie 
przystąpili do nagrywania audycji, 
w których mogli wyrazić nastrój słu-
chowiska nie tylko swoim głosem, ale 
także za pomocą adekwatnych efek-
tów dźwiękowych. 

Laureaci konkursu na plakat o tema-
tyce przyrodniczej:
I miejsce Magda Marek, Kinga Boro-
wiecka, Natan Stolarczyk, Kamil Ko-
siewski 4b
II miejsce Dominika Gala, Aleksan-
dra Szymczyk 5b
III miejsce Jakub Bieszczad, Kamil 
Tutaj 6a
Wyróżnienie Daria Romanienkowa 
5b, Julia Buchacz 5b

23 maja uczniowie naszej szkoły: 
Naira  Muttalib, Michał Nadolny, Mi-
chalina Wójcik, Maja Tomasionek i 
Karolina Indyka  wzięli udział w XI 
Regionalnym  Konkursie Recytator-
skiego Poezji Religijnej im. św. Jana 
Pawła II. Konkurs odbył się w ko-
ściele pw. Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa w Sosnowcu – Kazimierzu. 
Miło nam poinformować, że uczen-
nica kl. IIa Naira  Muttalib  zajęła w 
nim II miejsce. Uczennica recytowała 
wybrany przez siebie wiersz p. t. „Jak 
wygląda Pan Bóg?”.

Laureaci konkursu „Projekt maskotki 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej”:
I miejsce Mikołaj Olszewski 6a, 
Klaudia Porębska 6c
II miejsce Karolina Chrzanowska 5a, 
Adam Soliński 6c
III miejsce Sandra Kowalska 4c, Wik-
tor Rutkowski 6a
Wyróżnienia:
Ania Buchacz 5b, Klementyna Wa-
loch 7b, Bartosz Koczewski 5a, Daria 
Glaba 4b.

Kolejne zakończone przedsięwzię-
cie  w kl. II b – tym razem dotyczą-
ce autorskiej kroniki. Przez cały rok 
uczniowie relacjonowali najważniej-
sze wydarzenia szkolne (choć nie tyl-
ko), wyrażali swoje emocje, dzielili 
się wrażeniami np. z wycieczek, cie-
kawych lekcji itd. Projekt prowadzo-
ny był samodzielnie przez uczniów, 
bez ingerencji wychowawcy.

Nasza uczennica Gabrysia Wójcik 
razem z Amelią Sałatą i Kaliną Kor-
del, zostały Wicemistrzyniami  Polski 
Młodziczek w szpadzie. Gratulacje!

Dziewczęta z naszej szkoły osiągnęły 
wielki sukces…zostały medalistkami 
finału wojewódzkiego w piłce nożnej. 
Po nieudanym meczu półfinałowym 
sprężyły się i po bardzo ciężkiej wal-
ce wygrały mały finał zdobywając 
brązowe medale w Śląskiej Lidze 
Orlików o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego. Skład drużyny: 
Nadia Sikora, Dominika Więckow-
ska, Klaudia Zygulska, Gabriela Wój-
cik, Wiktoria Piechowicz, Gabriela 
Musiał, Oliwia Kurylas, Paulina Wo-
łoch, Wiktoria Skwarek, Milena Gra-
bowska, Blanka Bałtrukiewicz, Olga 
Rakoczy.
Statuetkę za najlepszą zawodniczkę 
naszej drużyny otrzymała Wiktoria 
Piechowicz.



Obóz językowy klas 
ósmych

Euroweek
Jak zagraniczni wolontariusze widzą nasz kraj

Budki dla kotów

Konkurs jesienny

Samorząd klasowy

Śpiewnik patriotyczny

Będąc na obozie językowym „Euro-
week” nasza specjalna korespondent-
ka - Alicja Sikorska - przeprowadziła 
wywiady z dwoma wolontariuszami z 
zagranicy. 
Pierwszą osobą, z którą rozmawiała 
była Fernanda Gutierrez z Meksyku. 
Przed przyjazdem do Polski Fernanda 
pracowała w meksykańskim centrum 
komunikacji. Zawsze pragnęła zostać 
wolontariuszem, zwiedzać świat i 
pomagać innym. Przed przylotem do 
Polski była negatywnie nastawiona do 
naszego kraju. Słyszała, że jest u nas 
zimno a jedzenie nie jest dobre. Na 
miejscu została mile zaskoczona po-
godą, lecz niesmak goryczy pozostał, 
ponieważ przekonała się, że Polacy 
są bardzo nietolerancyjni. Fernandzie 
podoba się jej praca tutaj i poznawa-
nie naszej kultury i zabytków, dlatego 
zamierza zostać jeszcze jakis czas.

Drugą osobą, z którą Alicja rozma-
wiała był Alok Pandey z Indii. W In-
diach Alok był nauczycielem języka 
francuskiego oraz lingwistą. Przyje-
chał do Polski aby przeżyć wspaniałą 
przygodę, nauczyć się naszego jezy-
ka i spróbować naszej kuchni. Przed 
przyjazdem tutaj wiedział, że podczas 
II wojny światowej zostaliśmy zaata-
kowani przez Niemców i Rosję. Jest 
to ogromne zaskoczenie, ponieważ 
nie jest to informacja, która znana jest 
powszechnie. Alok jest mile zasko-
czony tutejszą pogodą i bardzo sma-
kuje mu nasza kuchnia. Świetnie się 
tu czuje i na pewno zostanie w Polsce 
na długo.
Rozmawiała Alicja Sikorska

dokończenie ze strony 1
Wszystko w języku angielskim. Czas 
wolny od zajęć uczniowie spędzali w 
swoich pokojach, albo na wolnym po-
wietrzu, w otoczeniu budynku. Nato-
miast wieczorami wszyscy bawili się 
na organizowanych dyskotekach. W 
trakcie trwania wyjazdu była też wy-
cieczka piesza i wspólne, wieczorne 
ognisko. W zajęciach „Euroweeku” 
brali też równocześnie udział ucznio-
wie z innych miast. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy zostali nagrodze-
ni certyfikatami.
Obóz ten był naprawdę wspaniałą 
atrakcją, ponieważ łączył on naukę, 
możliwość poznania odmiennych kul-
tur z dobrą zabawą.
Oliwia Sowińska

We wrześniu nasze uczennice Emil-
ka Komendarczyk i Emilka Falkie-
wicz reprezentowały naszą szkołę 
w uroczystym koncercie pt.:”Wiara 
i patriotyzm” odbywającym się w 
Bazylice Katedralnej w Sosnowcu. 
Dziewczynki już drugi rok uczestni-
czą w pracach chóru, w skład którego 
wchodzi najbardziej umuzykalniona 
młodzież naszego miasta.

Zeskanuj 
kod qr i 
zobacz film z 
koncertu

Jak co roku, rusza akcja „ Budki dla 
kotów żyjących na wolności” . Są już 
pierwsze zamówienia a pewnie będzie 
ich znacznie więcej. Przed wykona-
niem budki trzeba się skontaktować 
z Panią Kasią Szymiec, która chętnie 
wytłumaczy, jak ją zrobić, aby speł-
niała swoją rolę. Budki, które trafią 
na ulice muszą być solidnie zrobione i 
dobrze ocieplone.

W połowie września w naszej szkole 
każda klasa przeprowadzała wybory 
do samorządu klasowego. Najpierw 
zgłaszano propozycje, a następnie 
odbywało się tajne głosowanie. Każ-
dy mógł oddać głos na trzy osoby. 
Wszystkim obdarzonym zaufaniem 
gratulujemy i mamy nadzieję, że wy-
brani przedstawiciele będą dobrze 
pełnić swoją funkcję.
Tosia Chruściel

Pani Agnieszka Czernek zaprasza do 
udziału w konkursie fotograficznym 
„Barwy jesieni”. Zróbcie piękną foto-
grafię, wydrukujcie w formacie 15*21 
i oddajcie na konkurs do 31 paździer-
nika.Najładniejsze pracę znajdą się na 
wystawie a autorzy otrzymają dyplo-
my i nagrody.



Pojedynek 
detektywów

Mistrzynie w szkołach
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Lekkoatletyka

PRZEZ
POMARAŃCZOWE
OKULARY

„Pojedynek detektywów” to książka 
detektywistyczna, jak można zorien-
tować się po samym tytule. Napisał ją 
Arkadiusz Niemirski, autor m.in. serii 
książek o Panu Samochodziku. 
Bohater książki - Artur Burski do-
staje propozycję wzięcia udziału w 
tajemniczym i niecodziennym poje-
dynku. Stawką jest 20 tysiecy euro. 
Młody matematyk przyjmuje ofertę 
i wyjeżdża do zamku w Oporowie. 
Od tej pory występuje pod pseudo-
nimem Liberales. W zamku poznaje 
swoich przeciwników, sześciu innych 
detektywów. Najbardziej zaciekłą ry-
walizację prowadzi ze swoim bratem. 
A pojedynek detektywów został zor-
ganizowany, gdyż niedaleko twierdzy 
odkryto trumnę ze szkieletem i mie-
dzianą tabliczkę z zaszyfrowaną in-
formacją o ukrytym skarbie. 
Jak się sprawa zakończy, kto wygra, 
czy i jaki skarb zostanie odnaleziony 
- musicie przekonać się sami, czytając 
książkę.
Książkę polecam nie tylko miłośni-
kom zagadek. W powieści można 
znaleźć też ciekawy wątek sporu po-
między braćmi o uczucia dziewczyny. 
Moim zdaniem „Pojedynek detekty-
wów” spodoba się każdemu. 
Maciej Twaróg

Bardzo dobrze rozpoczął się nowy rok 
sportowy dla dziewcząt z naszej szko-
ły. W zawodach  lekkoatletycznych o 
Puchar MSZS, inaugurujących Igrzy-
ska Dzieci, które odbyły się 19 wrze-
śnia, dziewczęta zajęły drugie miejsce 
w klasyfikacji drużynowej a indywi-
dualnie pierwsze miejsce w biegu na 
600 metrów zajęła Nadia Sikora.
Skład drużyny: Nadia Sikora, Ga-
briela Wójcik, Klaudia Zygulska, 
Blanka Bałtrukiewicz, Sandra Ko-
walska, Maria Sadowska, Dominika 
Więckowska, Oliwia Świerczyna, 
Maja Nowakowska, Jagoda Stachur-
ka, Maja Tomasionek, Barbara Piątek, 
Anna Rechnio, Oliwia Nowak.
Dziewczętom gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!

Budżet Młodzieżowy
Ruszyła kolejna edycja Budżetu Mło-
dzieżowego. Wzorem poprzedniego 
roku każdy uczeń, który uzyskał po-
parcie co najmniej 15 kolegów lub ko-
leżanek mógł do 24 września zgłosić 
swój pomysł. Warunkiem był koszt re-
alizacji i zgodnośc ze statutem szkoły. 
W tym roku jest możliwośc uzyskania 
5660zł. W naszej szkole, po wstępnej 
ocenie przez komisję, pod głosowa-
nie poddanych zostało 5 projektów: 
Wiata rowerowa, Radiowęzeł, Dopo-
sażenie sali języków obcych, Projek-
tor multimedialny do świetlicy i Sie-
dziska na korytarze szkolne. Autorzy 
projektów do 15 października mają 
czas na promocję swoich pomysłów. 
Głosowanie odbędzie się od 15 do 19 
październiak. O wynikach poinformu-
jemy w kolejnym wydaniu gazetki.

Dnia 24 września dziewięć dziewcząt 
z klasy 8a wybrało się do hali sporto-
wej przy ul. Żeromskiego w Sosnow-
cu, by móc reprezentować tam naszą 
szkołę w projekcie „Mistrzynie w 
szkołach”. Jest to jedyna w swoim ro-
dzaju akcja, mająca na celu pokazanie 
młodym uczennicom, że sport potrafi 
być świetną zabawą, oraz że nieko-
niecznie trzeba go unikać, poprzez np. 

zwolnienia ze szkolnych lekcji w-f’u. 
Blisko trzysta dziewcząt z różnych 
szkół miało okazję poćwiczyć wspól-
nie, na dużej sali, przy świetnej mu-
zyce, wszystko pod okiem ekspertów 
w tej dziedzinie. Na miejscu obecne 
były bowiem olimpijki, mistrzynie 
Polski, laureatki wielu medali i na-
gród, m.in. pływaczka Otylia Jędrzej-
czak, zdobywczyni złotego medalu w 
2004 roku, lekkoatletki Ewa Swoboda 
i Sofia Ennaoui, Zofia Noceti-Klepac-
ka, oraz łyżwiarka Katarzyna Woźnic-
ka. Na samym końcu kobiety z chęcią 
udzieliły wywiadu, opowiadając w 
nim, jak rozpoczęła się ich przygoda 
ze sportem oraz zachęcając dziewczę-
ta do uprawiania go, gdyż, kto wie, 
może pewnego dnia to właśnie jedna 
z nich będzie odnosić sportowe suk-
cesy?
Nadia Rubik


