
 

 

 

Pismo szkolne NUMER 11, XI 2016 
 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 
 

Gościem specjalnym tegorocznego OTK (Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery) obchodzonego                     

w naszej szkole 17 października br. był artysta malujący nogami i ustami, pan Stanisław Kmiecik. 

Przyjechał do nas z żoną. Oboje byli ubrani na czarno i w stylu kowbojskim. Pan Stanisław miał 

skórzany kapelusz, taką torbę i buty. Kiedy zdjął obuwie, pokazały się jego czarne skarpetki bez przodu 

– tak, że było widać palce. Obserwowaliśmy przygotowanie warsztatu pracy artysty – wyjmowanie 

nogami materiałów z torby. Po ułożeniu wszystkiego w rzędzie, artysta przystąpił do malowania. 

Najpierw szkicował czerwoną kredką. Potem zaczął zapełniać szkic innymi barwami. Wybrał cztery 

kolory: czerwony, pomarańczowy, żółty i brązowy. Kartka leżała na ziemi. Dość szybko wyłaniał się 

widok. Był to most nad jakąś wodą i drzewa, i pola w oddali. Kiedy kredka się złamała, wyciągnął                      

z torby temperówkę i naostrzył kredkę. Zrobił to, rzecz jasna, stopami. Temperówka była na korbkę. 

Wszyscy się przyglądali, jak malarz nią kręcił. To mi się najbardziej podobało. Wyobrażam sobie, jak 

pan Kmiecik kręci kierownicą w swoim aucie. Słyszałem, że jest wybornym kierowcą i bierze udział 

w rajdach samochodowych.  

Pan Stanisław i jego żona chętnie odpowiadali na pytania gości, zwłaszcza dzieci. Najwięcej pytań 

miały zaproszone przedszkolaki. Pytały na przykład, jak on się myje. Odpowiedział im rzeczowo:                      

„W wodzie”. Żona artysty pokazywała zebranym kalendarze z obrazami tworzonymi przez innych 

niepełnosprawnych malarzy. Pani Ewelinie pozwolono robić zdjęcia podczas powstawania obrazu. Nie 

tylko uwieczniła to na zdjęciach, ale także nakręciła krótki film. Widać na nim, jak malarz dorysowuje 

cegły mostu i podkreśla kontury. Gotowy obraz z podpisem autora stał się własnością naszej szkoły – 

pamiątką tego niezapomnianego spotkania.  

Poniżej zdjęcia pokazujące etapy powstawania tego obrazu oraz dwa jesienne pejzaże Stanisława 

Kmiecika namalowane wcześniej.  
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   Pan Stanisław zostawił na jakiś czas u nas kilka swoich wcześniejszych obrazów. Wiszą teraz na 

korytarzu w nowej części szkoły. Można je podziwiać do końca października. Są na nich konie (ale 

przedstawione tylko ich łby), są widoki. Najbardziej spodobał mi się obraz z plażą i morzem. Na obrazie 

jest pokazana wyspa i morze. Na linii horyzontu widać statek. Jest w oddali i ma kolor taki sam jak 

morze. Trudno go zauważyć. Na wyspie są drzewa liściaste. Mają barwę pomarańczową. Wydaje mi się, 

że są tam nawet brzozy. Czy to jest Bałtyk? Nad ciepłym morzem stałyby przecież palmy a nie brzózki. 

Czym są brązowe plamy na piasku? Wyrzuconymi przez morze wodorostami, czy sztucznymi 

śmieciami? Niedawno robiliśmy wystawę prac wykonanych ze śmieci. Nosiła nazwę „Podaj dalej. 

Drugie życie rzeczy”. Budulcem był przeważnie plastik. Nasza klasa zrobiła stateczek z różnych 

materiałów wyrzuconych przez fale Adriatyku, jakie przyniosła do szkoły nasza pani. Podstawą kadłuba 

była niebieska pianka montażowa. Zrobiliśmy zdjęcie tych stateczków na tle nowej tapety w pokoju 

nauczycielskim, w kąciku komputerowym. Ustawiłem jeden statek tak, jak na obrazie pana Kmiecika.  

        

Nowy zespół 

W szkole powstał nowy zespół muzyczny o wdzięcznej nazwie MEDUZY. Wystąpili już dwa 

razy: debiutowali w czasie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej; dali pokaz swoich 

umiejętności jako cymbaliści w czasie rozpoczęcia Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. „Fajnie grali” 

- ocenia ich pani Beata. 

      
Artos 

Ostatni nasz ARTOS (zajęcia umuzykalniające prowadzone przez filharmoników w Domu 

Kultury w Leszczynach) bardzo nam się podobał. To widać na zdjęciach: ósemka uczniów zgłosiła się 

do akompaniowania do muzyki filmowej. Było perkusistów wielu … Widzowie wtórowali brawami.  

    

 



Kiedy jest problem 

Jak w każdej szkole, także w naszej są problemy. Trzeba je rozwiązywać. Czasem uczniowie się 

kłócą, bo każdy chce siedzieć bliżej pani i domaga się miejsca w pierwszej ławce. „Ja muszę, bo noszę 

okulary”. Padają różne argumenty. Pani przestawia ławki. Zsuwa je tak, że teraz wszyscy mogą siedzieć 

w pierwszej. W klasie SPdP problem polegał na tym, że Emilowi na wózku trudno było się dostać na 

piętro - do jadalni. Postanowiono więc, że Emil będzie jadł obiady w towarzystwie swoich kolegów                       

z klasy w sali gospodarstwa domowego. A tu jak w domu.  

     

Kolejna smaczna lekcja 

   Kiedy klasa 4-5-6 postanowiła przystąpić do konkursu na zielnik, którego pierwszy etap obejmuje 

drzewa i krzewy, okazało się, że wielu drzew i krzewów, nawet polskich, nie znamy. Postanowiliśmy 

więc nie tylko zbierać i zasuszać ich liście, ale też kosztować owoców. Spróbowaliśmy jagód 

kamczackich, żurawiny, pigwy i orzechów włoskich.  

        

   Oprócz zielnika tradycyjnego, papierowego, robimy zielnik multimedialny. I taki właśnie wyślemy na 

konkurs. Dolne zdjęcia zrobiono nieopodal naszej szkoły. To róża i sumak octowiec. Z róży można robić 

herbatę, dżemy, konfitury. Octowiec pochodzi z Ameryki Północnej. Z Wikipedii dowiedzieliśmy się, 

że jego owoce są bardzo kwaśne i po namoczeniu w wodzie dają przyjemny, kwasowaty napój zwany 

Indian lemonade. Kiedyś koło szkoły rosła morwa biała. Szkoda, że ją wycięto. Morwę sadzi się u nas 

jako ozdobę, ale także dla celów leczniczych. Jej owoce są jadalne, a liście jako napar służą cukrzykom 

i dzieciom, które słabo rosną.  

         



    Wystawa na Dzień Niepodległości 

   W przeddzień 11 Listopada w naszej szkole otwarto kolejną wystawę. Tym razem prezentujemy plakaty                                

z serii „Historia orła polskiego” (wystawa stała) oraz prace gimnazjalistów pt. „Nasz znak” (wystawa 

czasowa). Na ścianie widnieje 14 przedruków oryginalnych orłów, które ukazują zmiany graficzne                                     

i historyczne orła polskiego na przestrzeni dziejów. Historia orła obejmuje czasy od początku państwa 

polskiego do chwili obecnej. – objaśnia historyk Grzegorz Smołka. Zwraca szczególną uwagę na dwa 

eksponaty. – Oto godło Królestwa Polskiego (wzór z 1842 roku). Widnieje na tarczy sercowej dwugłowego 

czarnego orła rosyjskiego. A to godło Rzeczpospolitej Polskiej (1919 – 1927) – powrót do historycznego godła 

– Orła Białego,  orzeł w koronie zamkniętej. 

   Wystawa bardzo spodobała się młodszym uczniom; oni także wykonali plastyczne prace. Mieliśmy okazję 

przekonać się, że narysować współczesnego orła nie jest tak prosto: jednym wychodził wizerunek 

nieprawidłowy, nie taki, jaki opisano w artykule 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Były orły bez złotych 

szpon albo tylko z trzema szponami, był orzeł z głową w lewą stronę; tło tarczy nie zawsze było czerwone                     

a tarcza miewała szpice zamiast zaokrągleń. Niektóre prace były misterne. Orzeł z gładkich bibułek imitował 

witraż.  

       

       

Konkurs na fraszkę 

    Kilkoro uczniów odpowiedziało na zaproszenie do konkursu na fraszkę. Fraszka jest krótkim utworem 

wierszowanym. Często są to wiersze wytykające jakieś wady. Oto kilka najlepszych uczniowskich utworów: 

 

 

Na słodkie nagrody zasługują: Dawid Jańczak oraz Aleksandra Jureczko.  

 

„Zajęty” 

Na lekcji ciągle jest zajęty, 

Z kolegami gada jak najęty. 

Do tablicy wziął go nauczyciel raz, 

Milczał jak głaz. 

 

„Na kudłatą” 

Żeby długie włosy mieć, 

Trzeba je czesać i pleść.   

„O pewnych kibicach” 

Nasz orzeł oczy zasłania, 

Gdy widzi kibolów zagrania. 



Nasz Jubileusz - fotorelacja 

   

   

     

    

     



Zagadka przyrodnicza 

   Podajemy rozwiązania zagadki przyrodniczej z poprzedniego numeru naszej gazetki. Na 

zdjęciach były: ośmiornica, meduza, gąbka i jeżyk. Przykro nam, ale z tych kilku osób, które 

się zgłosiły, nikt nie odpowiedział poprawnie. Być może zagadka była za trudna. Proponujemy 

więc odgadnąć coś prostszego.  

   W naszym szkolnym ogródku jest drzewko o liściach takich, jak na załączonym zdjęciu. 

Jakie to drzewo? To drzewko jest ciepłolubne, przywiezione z Chorwacji przez pana Adama 

Bugdoła. Podziwiamy, że przetrwało u nas zimę.  

Warto brać udział w konkursach szkolnych. Czasem nagrody są bardzo atrakcyjne.  

   

Spotkanie redaktorów naczelnych 

   Ostatnio nagrodę w postaci bonu upominkowego do Empiku dostał Dawid Jańczak – za artykuł, który 

możecie przeczytać na wstępie tego numeru. Zaraz po ogłoszeniu wyników autor artykułu zadzwonił do 

bohatera artykułu – pana Kmiecika. Żona malarza pogratulowała laureatowi i zamówiła ten numer gazetki. 

Na zdjęciu poniżej widać też redaktora naczelnego „Gazety Rybnickiej”, stoi tuż za Dawidem.  

   

Wystawa misiowa 
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Zaproszenie 

Klasa 4-5-6 zaprasza uczniów i nauczycieli 

na prezentację multimedialną „Drzewa i krzewy” 2 grudnia br. 

na pierwszej i drugiej lekcji do sali 7.  

 

Ogłoszenie 

Klasa 4-5-6 ogłasza konkurs na imię dla drzewka, które rośnie 

na zielonym dziedzińcu szkoły (w podkowie). 

W sali nr 7 można 

jeszcze podziwiać 

prace konkursowe 

„Mój pluszowy miś”.  


