
 

 

Pismo szkolne NUMER 1, listopad 2014 

HISTORIA GAZETKI SZKOLNEJ 

Pierwszy numer gazetki szkolnej pojawił się w październiku 1993 roku, czyli 21 lat temu. 

Redagowaniem tego szkolnego czasopisma zajmowali się nauczyciele oraz uczniowie najstarszych klas –

wówczas klasy ósmej. Jej tytuł brzmiał ,,Dziewiąta na Przedzie’’. Początkowo była pisana ręcznie lub na 

maszynie do pisania, rzadko na komputerze. Gazetka była wydawana w formacie A4 w wersji czarno-

białej.  W poszczególnych numerach można było poczytać o wydarzeniach z życia naszej Szkoły, umilić 

sobie czas z krzyżówką lub rebusem, przeczytać ciekawy wywiad i różne ciekawostki; dowiedzieć się, co 

warto przeczytać lub obejrzeć oraz poznać twórczość literacką swoich kolegów. Był też ,,kącik 

hobbystów’’.  Nie zabrakło również artykułów dla rodziców oraz strony dla najmłodszych, czyli szlaczków  

i kolorowanek. W roku 1997 gazetka otrzymała nagrodę Burmistrza naszej Gminy za zdobycie II miejsca                     

w konkursie gazetek szkolnych. W tym samym też roku ósmoklasiści opuszczali szkołę a ich następcy nie 

mieli ochoty na kontynuowanie pracy dziennikarskiej. Z tego też powodu  zawieszono na jakiś czas 

wydawanie gazetki. Po tylu latach przerwy uznaliśmy, że bardzo dużo dzieje się w naszej Szkole, warto 

więc wznowić wydawanie szkolnej gazetki – w związku z tym ogłosiliśmy konkurs na tytuł naszego 

nowego pisma szkolnego. Napłynęło do nas wiele propozycji takich jak : 

 

 

 

 

Po dłuższych dyskusjach uznaliśmy, że wszystkie propozycje były dość ciekawe, jednak 

zdecydowaliśmy, że pozostaniemy przy starym tytule.  

Prosimy zainteresowanych pracą w szkolnym zespole redakcyjnym o zgłaszanie się do 

opiekunów gazetki: p. Eweliny Burzyk i p. Kariny Tomasik. Do współpracy zachęcamy także 

Rodziców naszych uczniów.  Każdy pomysł jest mile oczekiwany! 

Poniżej prezentujemy kilka archiwalnych numerów gazetki : 
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TERAZ MY Wokół 

nas 
Fajna Szkoła Wesoła 

Szkoła 

Nowineczki                      

z Dziewiąteczki 
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Wywiad z Jackiem Wowrą, podróżnikiem 

prowadzi Karolina Kłosowska uczennica klasy III Gimnazjum 

 

- Słyszałam, że Pan bardzo dużo podróżował. Jakie części świata Pan odwiedził? 

- Podróże to spełnienie marzeń mojego dzieciństwa. Od kilkunastu lat zwiedzam Europę. Trochę z rodziną, 

trochę z przyjaciółmi. Wysokie góry (zdobyłem dach Europy-Mount Blanc), wiele zabytków, długie wyprawy 

rowerowe - to ciągle mnie interesuje i stanowi nowe cele na przyszłość. Ale zapewne najbardziej interesuje 

Cię moja ostatnia przygoda za kołem podbiegunowym. 

- Jak długo Pan przebywał w tych miejscach? 

- Przez cztery miesiące byłem pracownikiem Polskiej Akademii Nauk i pracowałem w Stacji Polarnej                         

im. S. Siedleckiego na Szpicbergenie. Jest to największa wyspa archipelagu Svalbard pomiędzy morzami 

Grenlandzkim i Barentsa. 

- Co tam było ciekawego z świata fauny i flory? 

- Wyspa, tak jak wszystkie ziemie arktyczne, jest zielona tylko krótko przez dwa, trzy miesiące lata, poza tym  

biel i czerń. Fauna i flora są bardzo ubogie. Dużo jest tylko ptactwa. Kolonie alczyków (takie latające ptaszki 

podobne do pingwinów) mają nawet setki tysięcy mieszkańców. Duże zwierzęta to renifery i polarne 

niedźwiedzie. Zwierzęta prawie wcale nie boją się ludzi. To raczej my baliśmy się spotkania  z misiem, 

opuszczaliśmy bazę zawsze uzbrojeni w rakietnice i strzelby. Niezwykle ciekawe ludzi są liski polarne, często 

towarzyszyły nam w podróży. Flora to głównie mchy i porosty, wierzby karłowate mają 5 cm wysokości. 

Prawie wcale nie ma tam trawy. Tundra jest w czerwcu kolorowa i delikatna w dotyku jak kołderka.                           

I bezpośrednio na niej, bez gniazd składają jaja np. mewy. 

- Jakie Pan przywiózł stamtąd pamiątki? 

- Wyspa jest rezerwatem przyrody i nie wolno z niej niczego wywozić, jednak zazwyczaj każdy zabiera stamtąd 

jakąś pamiątkę. Ja zrobiłem sobie kilka przedmiotów z drewna dryftowego. To takie kłody, które wędrują na 

północ morzem aż z Syberii. Inna pamiątka to duże rogi renifera. Koledzy zabrali jeszcze kości wielorybów. 

- W podręczniku 3 klasy gimnazjum jest tekst Centkiewiczów „Skąd się bierze góra lodowa?” Jak Pan 

odpowie na to pytanie? Jak opisze Pan górę lodową? W tekście pada zaczepne pytanie „Kto powiedział, 

że jest biała?”. 
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- Góry lodowe biorą się ze śniegu, który, leżąc długo ściskany przez kolejny ciężki śnieg padający setki lat, 

zamienia się w lód. Najfajniejszym zjawiskiem jest cielenie się lodowca. Odrywa się od lądu potężny fragment 

lodu, wpada do wody, wynurza się gwałtownie spod powierzchni i dzieli się na mniejsze części, z których 

niektóre mogą być wielkości wieżowca. Towarzyszy temu huk jak w czasie burzy i duża fala docierająca na 

brzeg po kilkudziesięciu sekundach. Lodowce mienią się w słońcu od bieli, srebra aż po błękit, czasami 

granat. A na wierzchu lodowca czasami jest przypominający błoto osad z niesionych przez lód skał. Bo 

lodowiec jest w ciągłym ruchu, pełznie w kierunku morza  jak gigantyczny ślimak. 

- Proszę opowiedzieć o Pana uczuciach związanych z długim oddaleniem od domu, od kraju. Doświadczył 

Pan nostalgii? 

- Gdyby nie tęsknota za domem, to chyba chciałbym tam być długo, długo. To świat zupełnie inny niż nasz. 

Tylko surowa przyroda i mały człowiek, który od tej przyrody jest uzależniony  

- i musi z nią żyć w zgodzie. Najciężej było mi znieść podróż powrotną. Dziewięć dni na statku, sztormowa 

pogoda na morzu Barentsa. Ciągle rzucało, prawie cały czas leżeliśmy w kojach, 

- a potem już tak blisko do rodziny, a czas ciągnął się jak guma do żucia. 

- Czy jest zdjęcie z podróży, które chciałby Pan umieścić w tym wywiadzie? 

- Proszę: mogą być te dwa.  

- Jakie są Pana plany na następne wakacje 

czy urlop? 

- Teraz po roku nie pamiętam już niczego, co 

byłoby tam trudne czy złe. Ciężko to zrozumieć, 

ale Arktyka ma jakąś magię. Czaruje każdego, 

kto tam  był, tak że chce się znów wrócić. Ja też 

bardzo bym chciał wrócić lub może zwiedzić 

południe świata. Jednak jestem nauczycielem, 

dyrektorem szkoły i bardzo trudno byłoby 

uzyskać długi urlop. Podróż na Antarktydę trwa 

ponad 40 dni statkiem w jedną tylko stronę. No 

i lato tam zaczyna się, kiedy u nas jest zima, 

więc nie ma wtedy żadnych wakacji. 

- Z kim dzielił się Pan wiadomościami i przeżyciami z Pana podróży? 

- Kontakt z domem rodzinnym utrzymywałem cały czas przez Internet. Kilka razy w tygodniu rozmawialiśmy ze 

sobą, z moją żoną, synami i resztą rodziny. Oprócz tego regularnie przesyłałem reportaże z Arktyki oraz 

zdjęcia do portalu internetowego „IRG”. Miałem tam swoją witrynę, cieszyła się wielkim zainteresowaniem, 

bo było na nią ponad 18 tysięcy wejść. 

- Czy zechciałby Pan zrobić prezentację w naszej szkole? 

- Po powrocie oczywiście wielu ludzi chciało obejrzeć moje zdjęcia i wysłuchać wspomnień. Przygotowałem 

kilka prezentacji dla młodszych i starszych słuchaczy. Z wielką satysfakcją odpowiadałem na pytania o mojej 

przygodzie życia, która, niestety, zaczęła się od wydarzenia tragicznego, śmierci naszego kolegi. Jeszcze teraz, 

choć już rzadko spotykam się z młodzieżą. Bardzo chętnie przyjmę zaproszenie także do Waszej szkoły. 

- Wyczytałam, że 27 III 2013 roku Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych zmieniła nazwę miejsca, 

gdzie Pan pracował, na Zatokę Białego Niedźwiedzia. Przedtem była to Zatoka Białych Niedźwiedzi. 

Czy w czasie Pana pobytu tam używano obu nazw? 

- Baza im St. Siedleckiego leży we fiordzie Hornsund, nad Zatoką Białego Niedźwiedzia. Na większości map 

znajduje się ta nazwa. Związana jest ona z szlakiem przemieszczających się niedźwiedzi. Kiedy jest cieplej, 

przenoszą się na wschód wyspy, nie lubią ciepła, idą tam gdzie foki, które są głównym źródłem ich 

pożywienia. Baza leży około dwustu metrów od brzegu morza, no i misie muszą przechodzić pod oknami, chcą 

czy nie chcą. Zresztą są ciekawe i niestety tak groźne, że zdarzyło się im pewnego razu zjedzenie psa, który 

pilnował ludzi. No  

- i od tych migrujących niedźwiadków wzięła nazwę okolica najbardziej na północ wysuniętej polskiej 

placówki, którą nazywa się „polskim domem pod biegunem”. 

- Dziękuję za rozmowę. Życzę zdrowia i sił na kolejne podróże.  



4 
 

  

 

Dzień kariery 
22 października obchodziliśmy w naszej Szkole 

Dzień Kariery. Swoją obecnością zaszczycili nas 

ludzie sukcesu: Starosta Powiatu Rybnickiego- 

Damian Mrowiec, Burmistrz GiM Czerwionki-

Leszczyn- Wiesław Janiszewski. Zaproszenia nie 

odmówili również: górnik KWK ,,Budryk’’, 

kucharka z Przedszkola nr 3, ratownik medyczny, 

policjanci oraz przedstawiciele OSP z Leszczyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questing rowerowy                         

w Stanowicach 
Miesiąc temu klasa SPdP wyruszyła pod 

kierunkiem p. M. Kali na tak zwany questing 

rowerowy „Na szlaku stanowickiej przygody”. 

Startując spod SP w Stanowicach szliśmy, 

trzymając w ręku niewielki folder, wytyczoną 

trasą. Rozwiązywaliśmy zagadki. I tak 

odnaleźliśmy miejsce po dawnej szkole, która 

ustąpiła „tysiąclatce” (szkole budowanej w myśl 

hasła „1000 szkół na 1000-lecie”). Odkryliśmy, 

czym była kiedyś restauracja „Rogowa”; której 

drogi nie było, która brukowana za „Niemca”; 

gdzie jest skwer pocysterski; gdzie stała „Gospoda 

u Groborza”. Żółty szlak zaprowadził nas do 

kościoła bram, który … dwa razy zbudowano                       

i wyświęcono. Niestety, trasy nie ukończyliśmy. 

Nie starczyło czasu na PGR i Straż Pożarną. 

Trzeba na questing wrócić i skarb ukryty na 

drzewie wypatrzeć, stempel przybić, podpis 

złożyć. 

 

 

 

 

 

 
 

    

WYDARZENIA I FAKTY Z ŻYCIA SZKOŁY 
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Klasowy turniej  

,,Jeden z dziesięciu” 
Klasa 3 gimnazjum na języku polskim podróżuje, 

czytając dział „Dookoła świata”. Zwiedziliśmy 

kawał naszego globu: Indie, Chiny, Egipt, Sudan, 

Środkową Afrykę, Antarktydę, Chile, Australię, 

Wyspę Wielkanocną, USA, Kanadę i Ugandę.  

Powtórzenie wiadomości z tej partii podręcznika 

polegało na udziale w grze wzorowanej na 

teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Uczniowie sami 

zmienili nieco regulamin gry. Walczyli w niej                   

o zwolnienie ze sprawdzianu wiadomości                         

(I miejsce gwarantowało szóstkę, II miejsce – 

piątkę, III – czwórkę). Choć pytania były trudne, 

trzecioklasistom udało się wywalczyć upragnione 

noty, a całe powtórzenie było dobrą zabawą. 

Prowadząca lekcję nauczycielka przygotowuje (na 

życzenie uczniów) pytania do powtórzenia 

wieńczącego kolejny dział podręcznika. Znów 

będą to pytania z wielu dziedzin. Zaliczony 

popisowo dział „Dookoła świata” obejmował 

zestaw, który liczy 99 pytań:  26 z języka 

polskiego, 28 z geografii, 7 z biologii, 1 z chemii, 

19 z historii, 9 ze sztuki, 2 z religii, 6 z 

matematyki. Zwycięzcę trzech kolejnych 

odcinków ogłosimy OMNIBUSEM. A oto pierwsi 

zwycięzcy:  

Kamil Radyszuk – I m.,  

Mateusz Weis – II m., 

Rafał  Słupik – III m.   Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie- zawodnicy w strojach hinduskich: 

sari (kobiecy), dhoti (męski) 

Lekcja na żywo 

z Maciejem Orłosiem 
W połowie października uczniowie Gimnazjum 

wzięli udział w „lekcji na żywo” transmitowanej                         

z Warszawy, z Muzeum Historii Żydów Polskich. 

Lekcja była częścią cyklu opowieści polsko- 

żydowskich „Widokówki z Polin”. Po Muzeum 

oprowadzał uczniów znany z „Teleexpresu” 

Maciej Orłoś. Lekcja została przygotowana                        

w związku z planowanym na 28 października 

2014 oficjalnym otwarciem wystawy stałej                          

w Muzeum. Wystawa jest jedyną na świecie 

ekspozycją opowiadającą o 1000-letniej historii 

Żydów polskich. Wkrótce spodziewamy się 

certyfikatu zaświadczającego udział w tej 

nietypowej lekcji. Już teraz wiemy, że przez 

Internet oglądało ją blisko 400 tysięcy uczniów                       

w całym kraju! 

Hołd pomordowanym 

W przeddzień 1 listopada klasa III Gimnazjum 

pod przewodnictwem pani Eweliny Burzyk 

ruszyła pod Pomnik Ofiar Terroru w Leszczynach. 

Uczniowie zapalili znicze i złożyli własnoręcznie 

zrobione wieńce. W ten sposób chcieli wyrazić 

szacunek dla poległych w Marszu Śmierci 

więźniów oświęcimskich. Pod pomnikiem 

odczytano fragmenty książki Jana Delowicza 

„Śladem krwi”.  
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Konkurs kulinarny 
Ogłosiliśmy konkurs na wypiek według przepisu 

kulinarnego z podręcznika języka polskiego. 

Dla klasy 1 Gimnazjum zadanie polegało na 

odtworzeniu placka Damoklesa, natomiast klasa 2 

Gimnazjum miała za zadanie upiec placek pani 

Tell, żony legendarnego Wilhelma Tella.  

Jako jedyna do konkursu zgłosiła się Karolina 

Żmijewska, która placek upiekła i poczęstowała 

koleżeństwo z klasy. 

 

Spotkanie redaktorów        

gazetki 
Na pierwszym spotkaniu redaktorów wyłoniliśmy 

osoby prowadzące poszczególne działy:  

Dział mody – Paulina Żmijewska i Karolina 

Bielec 

Dział sportu – Kamil Radyszuk i Rafał Słupik 

 

Dział muzyki  

– Daniek Goryl i Mateusz Weis 

Dział kulinarny – Paulina Żmijewska 

Wydarzenia i fakty z życia Szkoły – Kamil 

Radyszuk i Daniel Goryl 

 

 

Jak obchodzono Święto 

odzyskania Niepodległości 

w naszej Szkole 
W dniu 12 listopada br. społeczność naszej Szkoły 

zgromadziła się w sali gimnastycznej, aby wziąć 

udział w Akademii z okazji Święta 

Niepodległości, przygotowanej  przez uczniów 

klasy 5 SP, 1-2, 3 Gimnazjum oraz uczennicę 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Apel 

rozpoczął się odśpiewaniem Hymnu 

Państwowego, po którym młodzież klas 

gimnazjalnych zaprezentowała scenkę 

przypominającą  wszystkim ważne dla Polski 

symbole, daty i wydarzenia. Oprócz krótkiego 

rysu historycznego Polski,  mogliśmy wysłuchać 

recytacji wierszy, pieśni patriotycznych oraz 

obejrzeć krótką prezentację multimedialną. Salę 

zdobiła ciekawa dekoracja w biało- czerwonej 

tonacji. Nie zabrakło też portretów znanych 

przywódców narodowych. Ten dzień pozwolił 

nam wszystkim pogłębić temat Niepodległości 

Polski a także umocnić postawy  patriotyczne. 

Wkrótce kiermasz!  

Trwają przygotowania do kiermaszu 

adwentowego. Wszyscy pracują ochoczo. 

Postanowiliśmy pokazać pierwsze tegoroczne 

świąteczne wytwory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na stoiska!,,Dziewiątka na Przedzie ‘’- pismo szkolne do użytku 

wewnętrznego. 

 Redagują je nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół                      

im. W. Sherborne w Czerwionce- Leszczynach. 

Adres redakcji: 44-238 Czerwionka -Leszczyny, 

ul Przedszkolna 1, tel. 32 43-12-991 

Nakład: 20 egzemplarzy. 
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