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Pismo szkolne NUMER 2, styczen 2015 

KLUB OLIMPIAD SPECJALNYCH "DZIEWIĄTKA" 

 

W listopadzie 2013 roku został reaktywowany Klub Olimpiad Specjalnych "Dziewiątka" przy 

Zespole Szkół im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach. 

Zawodnikami "Dziewiątki" zostali uczniowie naszej szkoły oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Czerwionce-Leszczynach.Reprezentują oni KOS "Dziewiątka" w takich dyscyplinach sportowych jak:  

zunifikowana piłka nożna; lekkoatletyka; tenis stołowy; bocce; pływanie. Zawodnicy zunifikowanej piłki 

nożnej trenują wraz z partnerami - uczniami Szkoły Podstawowej z Przegędzy.  

Niektórzy uczniowie naszej szkoły biorą udział w specjalnych Dniach Treningu Aktywności 

Motorycznej Olimpiad Specjalnych i mają okazję wykazać się swoimi wyćwiczonymi umiejętnościami.                                    

W zeszłym roku nasi zawodnicy brali dwa razy udział w tych wyjątkowych dniach i zdobyli pierwsze złote 

medale, a byli to: Mateusz Dobosz, Paulina Beściak, Dorota Słupik, Grzegorz Paszenda, Szymon Zdziebło, 

Magda Gauza, Wojciech Marciniak, Halszka Gruca i Ewa Łyko.  

 Dzisiaj, zaledwie po roku działalności Klubu "Dziewiątka" możemy pochwalić się wieloma 

sukcesami. W roku 2014 braliśmy udział w projekcie "Piłka nożna zunifikowana - to kocham" oraz 

organizowaliśmy III sesję treningową w ramach tego projektu. Piłkarzami naszego Klubu są między innymi: 

Adam Drzęźla, Adam Oleś, Marcin Rzeszotarski, Wojciech Wojtasiok, Mateusz Więch i uczniowie SP                        

z Przegędzy. W zawodach piłki nożnej halowej zdobyli III miejsce a w XII Regionalnym Turnieju Piłki 

Nożnej Zunifikowanej w Zabrzu II miejsce.  

VI Regionalny Turniej Bocce na długo 

zapadnie w pamięci Pawła Piorunowskiego 

i Patrycji Zając, którzy podczas zawodów 

wywalczyli srebrny medal, a Mateusz 

Więch i Paulina Gajda zdobywając złoty 

medal udowodnili, że są najlepsi. W 

Regionalnym Mityngu Lekkoatletycznym 

nasi zawodnicy indywidualnie wybiegali: 

Adam Poloczek - I miejsce, Wojciech 

Wojtasiok - III miejsce, Adam Drzęźla - III 

miejsce i Marcin Rzeszotarski IV miejsce. 

W zespołowej sztafecie zdobyli II miejsce.  

Uczestnicy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej reprezentowali nasz Klub 

podczas Turnieju Tenisa Stołowego. Poszło 

im całkiem nieźle, Artur Gąsior zdobył I 

miejsce a Seweryn Mich II miejsce. 

Klub "Dziewiątka" ma również świetnych pływaków, którzy brali udział w III Otwartym Memoriale 

Pływackim ku czci Jana Pawła II, w Integracyjnych Zawodach Pływackich  

w Knurowie oraz w Regionalnym Mitingu Pływackim w Rybniku, gdzie posypały się kolejne medale. 

Mateusz Mastalerz zaskoczył wszystkich i zdobył złoty medal, również Artur Gąsior (WTZ) może 

pochwalić się I miejscem. Paweł Piorunowski płynął dwa razy i wywalczył  

I i III miejsce, Daniel Kramarczuk płynął z całych sił i zajął III miejsce, a Adam Drzęźla  

i Kamil Żurek (WTZ) byli dzielni w swym wysiłku i znaleźli się na IV miejscu.  

Wszystkim zawodnikom, partnerom z Przegędzy i wszystkim trenerom Klubu "Dziewiątka" życzymy 

dalszych sukcesów sportowych i samych złotych medali.   (Justyna Bugdoł i Wanda Kurpanik) 
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Wywiad z Eweliną Burzyk, malkofilem  

prowadzi Paulina Żmijewska uczennica klasy III Gimnazjum, laureatka konkursu 

dziennikarskiego „Świat według ciebie” organizowanego przez DK  w Niewiadomiu 
 

- Słyszałam, że niedługo skończy Pani rzadkie w naszym kraju studia. 

- Istotnie, jeszcze w tym miesiącu odbiorę dyplom z archeologii biblijnej.  

- Czy ta dziedzina wiąże się jakoś z Pani pracą w szkole? 

- Poniekąd, lecz w małym stopniu. Kazano mi kiedyś wykazać, w jakim zakresie mogę tę wiedzę wykorzystać na 

lekcjach języka polskiego, którego uczę tu gimnazjalistów. Wyszło nawet ciekawie, ale w zasadzie jest to moja 

pasja.  

- Proszę więc powiedzieć, co to takiego pasja. Pasja w ogóle i pasja w Pani przypadku. 

- Pasja to zamiłowanie, szczególnie silne zainteresowanie i spora część czasu na realizację jej. Pasja to 

najciekawsza cząstka życia. Moją pasją jest archeologia biblijna. 

- Skoro biblijna to i biblijne tereny. Czy odwiedziła Pani lub zamierza odwiedzić Ziemię Święta? 

- I odwiedziłam, i zamierzam tam wrócić. Chyba złapałam „syndrom jerozolimski”. Od jakiegoś czasu 

niewielkie oszczędności odkładane regularnie zamieniam na dolary i przeznaczam na wymarzony wyjazd.  

- A tymczasem? 

- Tymczasem podróżuję bliżej i taniej. Jestem nurkiem amatorem i malkofilem. W morzach Chorwacji 

znalazłam i wyłowiłam szczególne muszle. Szczególne przez to, że, jak odkryto niedawno, z ich wydzieliny 

pozyskiwano starożytny tajemniczy barwnik do barwienia szat arcykapłana.  

- Dlaczego „tajemniczy”? 

- Po pierwsze: Gorący wywar z tego ślimaka ma niebywałe właściwości: wełna zamoczona w nim w pełnym 

słońcu stanie się błękitna, a jeśli odbędzie się to w ciemnościach, otrzymamy soczystą purpurę. Po drugie: Jak 

Świątynia znaczy więcej niż budynek, techelet znaczy więcej niż barwnik. Słowo techelet jest barwą celu. 

Techelet to kolor Żydów w ich dążeniu do perfekcji świata - zrobić miejsce dla Boga. Techelet to kolor 

świątyni.  

[Podróżniczka pokazuje muszle. Opis na pudełku „Hexaplex trunculus” i „Pinna nobilis”.] 

 

- Widzę tu także inne powłoki. Z jakiego to zwierzęcia?  

- Ta większa „skorupa” pochodzi z szołdry. To polska nazwa. 

Łacińska brzmi „pinna nobilis”. Z tego mięczaka pozyskiwano niegdyś 

najcenniejszy materiał – bisior. Jak się zapewne domyślasz, posłużył do 

utkania stroju arcykapłana.  

- Bisior. Możemy sprawdzić w słowniku znaczenie tego słowa? 

- Oczywiście. Moi uczniowie dochodzili, czy bisior jest pochodzenia 

roślinnego, czy też zwierzęcego. Zwolennicy pierwszego opierali się na informacjach z Encyklopedii 

Staropolskiej: „Bisior, rodzaj tkaniny przedniejszej od purpury. Po grecku byssos, po łacinie byssus oznacza 

len delikatny i najcieńsze z niego płótno. (…) Na Litwie paciorki i inne wieszadełka na szyi kobiet, zwłaszcza 

Żydówek, nazywają bisiorkami i wisiorkami.” Inni optowali za małżami. „Bisior - bardzo delikatna i lśniąca 

tkanina nazywana też jedwabiem morskim. Produkowano ją ręcznie i do jej wyrobu używano wydzieliny 

małża morskiego (łac. Pinna nobilis), która ma wygląd cienkich nici o długości ok. 6 cm. Jeden ślimak daje 

tylko jedną kroplę wydzieliny.” 

- Przyniosła Pani jeszcze jedno pudełeczko. Przypomina jubilerskie opakowanie jakiegoś pierścionka. Co                        

w nim jest?  

- Kryje ostatni element – ozdobę efodu arcykapłana. Efod to wierzchnia szata, techeletowa, obszyta u dołu 

siedemdziesięcioma dwoma tkanymi jabłkami granatu i złotymi dzwonkami. Właśnie taki dzwoneczek kilka lat 

temu odkryli archeolodzy biblijni w kanale ściekowym nie opodal Muru Zachodniego a zatem blisko świątyni 

jerozolimskiej. 

[Podróżniczka otwiera puzderko.]  

- Piękne! Skąd go Pani ma? Przecież go Pani nie ukradła! 
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- [śmiech] Nie! Nie byłam wtenczas w ekipie kopiącej. Nawet się do nich w myślach nie zbliżyłam. Wtedy 

archeologia biblijna nie była jeszcze moim konikiem, choć były nim muszle, a więc, można rzec, archeologia 

podwodna. Na sensacyjne informacje o unikatowym znalezisku natrafiłam na 

portalu archeowieści. Tak mnie to zainteresowało, że postanowiłam 

zrekonstruować dzwoneczek.  

- I to jest rekonstrukcja? 

- Tak. 

- Jak się Pani za to zabrała? 

- Powierzyłam to zadanie złotnikom. Wybrałam miejscową pracownię. Spisali się znakomicie. Nawet postarzyli 

wyrób.  

- Czy wypada zapytać o cenę?  

- Nie wypada. Powiem tylko, że nie szukałam taniego złota. Miał być najlepszej próby. 

- Skoro to dzwoneczek, powinien dzwonić. 

- I dzwoni. Nie tak jednak, jak dzwonek o kloszowym kształcie. Jako wymagająca klientka życzyłam sobie, aby 

w miarę dobrze odtworzyć także dźwięk dzwonka. W tym celu przedstawiłam złotnikom nagranie, które możesz 

znaleźć na stronie 
http://archeologiabiblijna.wordpress.com/2011/08/01/zloty-dzwoneczek-z-jerozolimy-z-

szaty-arcykaplana/ Dźwięk usłyszeć można w przedziale 54. - 58. sekunda nagrania. Jest nieco głuchy, 

grzechoczący, niemetaliczny. Dźwięku mojego dzwoneczka można posłuchać tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=uBSZFJqZDV4&feature=youtu.be 

Uważam, że zgadza się on z dźwiękiem prezentowanym przez odkrywców dzwoneczka. 

[Słuchamy na żywo dźwięku zrekonstruowanego dzwoneczka i porównujemy go z dźwiękiem dzwonka                       

o tradycyjnej formie, tylko odrobinę większego, przywiezionego z Asyżu jako pamiątkę do kolekcji 

dzwonków metalowych.]  

-  Oba dźwięki są grzechoczące. Czy to zależy od ich wielkości? Czy złoty brzmiałby inaczej, gdyby miał 

otwór? 

- Dobre pytanie. Bardzo dociekliwe. Przyznam, że też mnie to zastanawiało. Kiedy niedawno czytałam Twoim 

młodszym kolegom bajkę, natknęłam się na obrazek z takim dzwoneczkiem. Miał pod spodem otwór. Podobno 

fachowo nazywa się uśmiechem. Potem natrafiłam na maskotkę z takim samym dzwonkiem jak na tym 

obrazku. Posłuchaj, jak brzmi. 

 

- Brzmi  wyraźnie. Po prostu dzwoni! Co 

zrobić, żeby ten zrekonstruowany tak dzwonił? 

- Trzeba zrobić w nim szczelinę na 

składaniu. Taki uśmiech. Ale to nie daje 

stuprocentowej pewności, że będzie dzwonił                    

a nie grzechotał. Złoto tłumi dźwięki. 

- Czemu miało służyć dzwonienie? 

- Przenikliwy dźwięk dzwonka z daleka oznajmiał obecność arcykapłana i wyróżniał go spośród innych. 

Chodziło przede wszystkim o to, by arcykapłan przypadkowo nie skalał się ceremonialnie i mógł wykonywać 

swoje obowiązki w świątyni. 

- Na koniec niech Pani opowie o swoich połowach. Jak to jest wydobywać z dna jakieś skarby? 

- Dla mnie skarbami są muszle. Malkofil to miłośnik mięczaków, zwłaszcza muszlowców. Z dna wyciąga je mój 

mąż. Wyławia te, które mu pokazuję. Na powierzchni opisuję je, porównuję, mierzę i fotografuję.  

Z wyciąganiem z głębin łączy się pewne zjawisko. Kiedyś zauważyłam jakiś czarny, nieregularny kształt na 

piaszczystym dnie. Przy powolnym podnoszeniu go przez innego nurka zaobserwowałam z góry, że czerń 

nasyca się czerwienią. Okazało się, że obiektem była bandera turecka. Na głębokości poniżej 4 m czerwień 

przestaje być widoczna. To wiążę się z pochłanianiem barw w wodzie. O tym jednak, jeśli Cię to ciekawi, 

przeczytasz więcej w nurkopedii.   

- Dziękuję za rozmowę. Życzę obfitych połowów.  

- Dziękuję. Wolałabym mniej obfite, lecz cenne. Ciebie zapraszam na nurkowanie z maską i fajką w suchym, 

podświetlanym basenie w szkolnej Sali Doświadczania Świata. (Paulina zdobyła w konkursie dziennikarskim 3. miejsce.) 
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Wizyta w Muzeum 
5 grudnia uczniowie klas: 4-6, 4u, 6u oraz 

2-3 SP pojechali z wizytą do Muzeum 

Regionalnego w Rybniku. Uczestniczyli w 

lekcji muzealnej o tematyce górniczej „ Na 

grubie”-z życia kopalni. Dzieci z uwagą 

słuchały przewodnika, który z pasją 

opowiadał o historii kopalni, o ciężkiej 

pracy górniczej, o kulcie św. Barbary -

patronki górników i wiele innych 

opowieści. Podziwiały eksponaty związane 

z pracą w kopalni: kilofy, młoty, karbidki, 

olejki oraz ekspozycję, na której widzieli 
obiekty przemysłowe, strój górniczy a 

także górniczą symbolikę przeplataną 

podstawowymi kolorami górnictwa – 

czernią i zielenią. Schodząc w dół licznymi 

schodami dzieci mogły spotkać dobrego 

ducha kopalni – Skarbnika, natomiast 

bardzo zmęczeni mogli podumać przed 

obrazem przedstawiającym Św. Barbarę  w 

muzealnej cechowni. Na zakończenie 

podróży po „kopalni” dzieci  otrzymały 

pamiątkowe  broszurki.   

 

 

Spotkanie świąteczne 
Jakie znaczenie mają Święta Bożego 

Narodzenia dla współczesnego człowieka? 

Czy istnieje na świecie prawdziwa miłość? 

Gdzie jej szukać? Pytania na pozór proste, 

a skłaniają do głębokich refleksji, 

szczególnie w okresie świątecznych 

przygotowań. Dzięki jasełkom                                  

w wykonaniu uczniów 12 grudnia można 

było na chwilę zatrzymać się, by w biegu 

codziennych spraw odnaleźć odpowiedzi 

na te pytania. W przepięknej scenerii                          

i magicznej atmosferze, na scenie prócz 

postaci Maryi, Józefa czy Dzieciątka Jezus 

pojawił się Mały Książe i diabły, których  

misja jest adekwatna do współczesnych 

problemów. Mają zabrać ludziom czas tak, 

aby nie było już miejsca dla Boga, dla 

miłości i przyjaźni. Promocje, wyprzedaże, 

obietnice, to diabelski haczyk na 

człowieka. Do akcji wkracza jednak Mały 

Książę z ponadczasowym: "Najważniejsze 

jest niewidoczne dla oczu". Prezentacja 

uczniów była niezwykła, bowiem łączyła 

w sobie elementy tradycyjnych Jasełek, jak 

również nawiązanie do czasów 

współczesnych. Młodzi aktorzy przekazali 

trudne i pouczające treści.  Po zakończeniu 

Jasełek  dyrekcja, zaproszeni goście, 

nauczyciele, wychowawcy oraz pozostali 

pracownicy Szkoły wzięli udział we  

wspólnym kolędowaniu oraz spotkaniu 

opłatkowym. Na korytarzu przy suto 

zastawionych stołach można było 

pokosztować świątecznych przysmaków                      

a na kiermaszu wyrobów świątecznych 

kupić ozdoby choinkowe i wiele innych 

wspaniałości.  

 
 

Tradycja naszej Szkoły 
Od kilku lat w pierwszą niedzielę Adwentu 

przy kościele św. Andrzeja Boboli nasza 

Szkoła, dzięki życzliwości ks. K. Fulka, 

organizuje kiermasz świąteczny. Kiermasz 

organizowany jest w dwóch celach: to 

promocja wyrobów artystycznych dzieci, 

rodziców i nauczycieli oraz doposażenie 

sal, dofinansowanie do wycieczek a także 

WYDARZENIA I FAKTY Z ŻYCIA SZKOŁY 
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zakup upominków świątecznych dla dzieci. 

W tym roku można było zakupić: ozdoby 

choinkowe, stroiki świąteczne, wieńce                           

i kalendarze adwentowe, świeczniki, 

choinki  z różnych materiałów i jeszcze 

wiele innych wspaniałości. Nie zabrakło 

również pysznych ciast, ciasteczek oraz 

lukrowanych pierników. 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, 

którzy wsparli finansowo naszą Szkołę. 

Podziękowania składamy również 

wolontariuszom z Gimnazjum nr 2                                 

w Czerwionce – Leszczynach, którzy 

poświęcili swój czas i pomogli przy 

sprzedaży.       

                                                              

 

Nasze pastorałki 

Uczniowie klasy 1-2 gimnazjum tuż przed 

Świętami, pracując metodą swobodnego 

tekstu (metoda C. Freineta), ułożyli tekst 

pastorałki. Jak widać z rytmiczności fraz                    

i rymów, wykonawcami pastorałki powinni 

być raperzy i hip-hoppersi.  

Dziś pasterze jeżdżą na rowerze. 

Wiozą Jezuskowi (bo nie miał pieluszek) 

Termofor na brzuszek, 

Pakę pampersów i dwie pary jeansów,  

I mleko bebiko, i gwiazdę na patyku,  

I nocnik na siku! 

I worek klocków lego  

Taszczy dwóch kolegów. 

Za nimi dziewczynki i kolorowe piłki. 

A dorośli? A dorośli co? Pstro! 

Zabiegani i zajęci zapomnieli o Dziecięciu. 

A Jezusek czeka,  

do wszystkich się uśmiecha. 

Questingi po okolicy 

W poprzednim numerze pisaliśmy                            

o qustingu po Stanowicach. Nie 

przeszliśmy całej ścieżki i nie zdobyliśmy 

jeszcze pieczątki. Mamy zamiar to 

skończyć a potem wybrać się na następne 

trasy. Kolejną ścieżką rowerową są 

Palowice – Szczejkowice. Można ją 

przejść pieszo, ale trzeba dobrze znać 

śląsko godka, bo quest napisany jest „po 

naszymu”. Są 4 questy (dalsze to Bełk                     

i Książenice). Stworzyła je młodzież 

naszej gminy w ramach projektu „Młodzi. 

Kreatywni. Aktywni”. Opiekun questów 

FL „Ramża” wręcza upominek 

zdobywcom czterech pieczątek, 

potwierdzających zaliczenie wszystkich 

tras.  

 
 

Sala otwarta 
Dzięki staraniom Stowarzyszenia–Jestem 

w naszej Szkole nastąpiło oficjalne 

otwarcie Sali Doświadczania Świata. 

Sala ma już komplet specjalistycznych 

urządzeń. Są to: podświetlany suchy basen 

z piłeczkami; rozgwieżdżone niebo; emiter 

zapachów; wysp światłowodowa; kolumna 

wodna; ścieżka dźwiękowa. Basen, niebo, 

zestaw do aromaterapii i tor dźwiękowy 

zakupiono dzięki dofinasowaniu przez 

Starostwo Powiatowe w Rybniku. Wyspę  

nabyto ze środków Rady Rodziców za 

pieniądze zebrane w ubiegłorocznym 

kiermaszu adwentowym zorganizowanym 

przez naszą Szkołę. Najbardziej ukochane 

przez dzieci urządzenie – kolumnę wodną 

zakupiono za grant zaprzyjaźnionej ze 
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Stowarzyszeniem-Jestem sieci Intermarche 

w ramach akcji Konwój Muszkieterów. 

 
Po ceremonialnym przecięciu wstęgi, 

którego dokonali po trosze przedstawiciele 

placówek a także terapeuta, rodzic, dziecko 

i wolontariusz, można było już realnie 

doświadczyć Sali Doświadczania Świata 

„zwiedzając” ją najpierw w świetle, potem 

w ciemności – po to, by najlepiej odebrać 

zestawy świetlno – dźwiękowe.  

Zarząd Stowarzyszenia-Jestem pod 

przewodnictwem pani Marii Kala 

zakończył czteroletnie starania o Salę 

Doświadczania Świata.  

 

Cała klasa czyta  
W Polsce trwa akcja „Cała Polska czyta 

dzieciom” a w naszej Szkole uczniowie                     

3 gimnazjum postanowili czytać na głos 
swojej nauczycielce. Bynajmniej nie na 

ocenę. Dla frajdy i treningu. Zebrani                        

w małej salce, usadowieni w kręgu,                             

z egzemplarzami lektury z biblioteki 

szkolnej wybrali się na tę książkową 

przygodę. Wypłynęli na ocean z Santiago – 

bohaterem opowiadania Hemingwaya 

„Stary człowiek i morze.” Przeczytali całą 

opowieść. Nie opuścili nawet miejsc,                      

w których rybak określa meduzę 

niewybrednymi słowami.  

 

Na fotografii meduza zrobiona na wyspie światłowodów                         

w naszej Sali Doświadczania Świata 

 

Nowa mała sala  
W sali nr 8a powstała nowa sala 

komputerowa. Na piętrze jest duża, więc ta 

przyjmie nazwę małej. Zespół redakcyjny 

gazetki szkolnej będzie miał wspaniałe 

miejsce do dziennikarskiej pracy. Młodzi 

ludzie już aranżują wnętrze na tropikalną 

plażę, żeby czuć się tam pogodnie           

marzycielsko. Dziś, kiedy świat 

obwieszcza feralny, najbardziej depresyjny 

poniedziałek, w kolorowej scenerii nie ma 

mowy o przygnębieniu. Poza tym pani                   

M. Kala wydobyła z kufra pomoce do 

śmiechoterapii i każdy mógł być klaunem. 

O tym jednak w następnym numerze.  

  

 

Jak  
 

,,Dziewiątka na Przedzie” - pisemko szkolne 

do użytku wewnętrznego. Redagują je 

nauczyciele i uczniowie ZS im.W. Sherborne 

w Czerwionce- Leszczynach. 

Adres redakcji: 44-238 Czerwionka -

Leszczyny, ul. Przedszkolna 1,  

tel. 32 43-12-991 
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