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Święta tuż, tuż… 

Wizyta Mikołaja 6 grudnia wprowadziła nas w świąteczną     

atmosferę. Niespodzianki, prezenty, fotografie ze Świętym         

i Śnieżynkami to atrakcje tego dnia. 

Co jeszcze się           

zdarzyło... 
8 

W wolnej chwili 10 

WESOŁYCH ŚWIĄT ! 

Bez zmartwień,  

z barszczem, z grzybami, z karpiem,  

z gościem, co niesie szczęście! 

czeka nań przecież miejsce. 

Wesołych Świąt! 

A w Święta,  

niech się snuje kolęda 

I gałązki świerkowe 

Niech Wam pachną na zdrowie. 

 

Wesołych Świąt życzy redakcja :) 
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Z okazji Święta Niepodległości społeczność naszej szkoły uczestniczyła w uroczystym apelu.          

Rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego. 

 Utrwaliliśmy wiedzę historyczną dotyczącą rozbiorów Polski oraz okoliczności odzyskania        

niepodległości 11 listopada 1918 roku. Prezentację uświetniła ciekawa dekoracja przedstawiająca         

zniszczoną działaniami wojennymi kaliską kamienicę oraz plakat o życiu i działalności Józefa                 

Piłsudskiego. Wydaje się, że odrobiliśmy tę lekcję z historii. 

W tym roku przypada rocznica urodzin Marszałka, dlatego zachęcamy do przeczytania artykułu   

poświęconego temu wielkiemu człowiekowi. Pragniemy poprzedzić go słowami wypowiedzianymi        

właśnie przez Józefa Piłsudskiego: 

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, 

 czasowo zajmujących dane terytorium. 

Zatem pamiętajmy... 
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     W tym roku minęła 150. rocznica urodzin Marszałka 

Józefa Piłsudskiego architekta niepodległości  

Józef Klemens Piłsudski, herbu Piłsudski, urodził się 5 grudnia 1867 roku 

w Zułowie pod Wilnem. Pochodził ze zubożałej rodziny                 zie-

miańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje patriotyczne.        Ten 

sposób wychowania kontrastował z rzeczywistością gimnazjum      rosyj-

skiego, w którym w 1877 r. rozpoczął naukę. Wraz ze swymi         rówie-

śnikami poddawany był rusyfikacji. Wówczas obiecał sobie,             że 

wieku lat 15., zorganizuje powstanie i wypędzi Moskali. Młodzieńcze po-

stanowienie zaczął realizować na studiach medycznych w Charkowie. 

Tam nawiązał kontakt z socjalistyczno-rewolucyjnym ruchem,                

co doprowadziło do wydalenia go z uczelni. 

W 1887 r. Piłsudskiego oskarżono o udział w spisku, którego celem było 

obalenie cara Aleksandra II i zesłano na Syberię. Po powrocie                   

z pięcioletniej zsyłki, bez obaw do końca życia, wcielał swe idee,          

przekuwał je w czyn. 

 Gdy wybuchła I wojna światowa,  a zaborcy Polski znaleźli się w przeciwnych obozach, Józef Piłsudski 

szansę odzyskania niepodległości widział u boku państw centralnych ( Niemcy i Austro-Węgry).              

Za największego wroga Polski uważał Rosję. 

Zaraz po wybuch wojny wkroczył z wojskiem do zaboru rosyjskiego, chcąc tam utworzyć zalążek          

niepodległego państwa. Okazało się jednak, że tamtejsi Polacy nie mieli zamiaru wspierać państw            

centralnych. Piłsudski i jego żołnierze wycofali się do Galicji (nazwa zaboru austriackiego). 

Ostatecznie zwolennicy orientacji proaustriackiej utworzyli Legiony Polskie, które walczyły przeciwko 

Rosji. 

W 1917 r. Piłsudski stwierdził, że sojusz z Austro-Węgrami i Niemcami nie ma przyszłości, ponieważ       

za moment kraje te przegrają wojnę. W związku z tym wraz z większością polskich żołnierzy odmówił   

złożenia przysięgi na wierność cesarzom obu państw. Po tym wydarzeniu Piłsudski został oskarżony o bunt 

i osadzony w więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 roku. 

11 listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu naczelne dowództwo wojsk polskich oraz misję 

utworzenia rządu narodowego. Do momentu wybrania pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 

Gabriela Narutowicza, sprawował funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa. 

W latach 1919-1921 toczył na Wschodzie walki z bolszewikami. Właśnie podczas  

tej kampanii w 1920 r. armia ofiarowała Piłsudskiemu buławę Pierwszego Marszałka Polski. 

W Polsce, dzięki poparciu społecznemu i zręcznej polityce, wprowadził władzę autorytarną, której nie był 

w stanie sprzeciwić się ani prezydent, ani sejm. Celem tak prowadzonej polityki było uzdrowienie państwa. 

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. Do ostatniej chwili ukrywał chorobę – nowotwór wątroby. 

Srebrną trumnę ze zwłokami Marszałka złożono w krypcie św. Leonarda w podziemiach Wawelu. Serce, 

zgodnie z życzeniem zmarłego, pochowano obok grobu jego matki  

na cmentarzu na Rossie w Wilnie. 

W 1937 r. trumnę Józefa Piłsudskiego przeniesiono do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.   
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 Nasz szkolny zespół teatralny: "Dziesiątka" przygotował spektakl świąteczny " Jasełka",             

który  w tegorocznym  miejskim  przeglądzie zdobył III miejsce. Spektakl pokazuje dziewczynkę, która 

bardzo cieszy się, że wkrótce narodzi się malutki Jezus i chce się tą radością dzielić z bliskimi. Niestety    

w domu wieje grudniowym chłodem; rodzice są pochłonięci własnymi sprawami, ważniejszymi              

niż Boskie narodziny. Na szczęście dziewczynka spotyka  ludzi, którzy rozumieją sens Bożego Narodzenia 

jako okazję do  okazywania innym  dobroci i szlachetności.  Jury, oceniające przedstawienie podkreślało 

wzruszający charakter spektaklu. 

 Spektakl ma przepiękną scenografię, którą zaprojektowała pani Aneta. Malowały panie: Aneta,   

Natalia, Patrycja, Magda, Wanda, Gizela, Edyta, Natalia. 

 Aranżację  piosenek zrobili nasi szkolni muzycy: panie: Iwona i Beata oraz panowie Sławek, Adam 

i Paweł. Ścieżkę dźwiękową ułożyła pani Irena. 

 Najważniejszą pracę wykonali uczniowie, którzy z zapałem grali swoje role. Należy szczególnie 

pochwalić radiowy głos Kacpra,  piękny śpiew Michała, grę aktorską Klaudii, Szymona, Nicoli,                  

Jowitki-siostry, Sylwii, Marceliny, Patrycji, pani Moniki, aniołków: Jowitki, Marysi, Julci, Basi, Wiktorii, 

pani Sary ,"szlachetnej paczki": Szymona, Pawła, Dawida, Michasi, Zuzi, Olgi oraz świętej rodziny:      

Karoliny, Nikosia, Marka oraz Kuby. 

 Nasze przedstawienie oglądali również uczniowie ze szkolnego kółka teatralnego pod opieką pani 

Wioli i pani Oli ze Szkoły Podstawowej nr 9, którzy nagrodzili nas gromkimi brawami.  
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Uczniowie klas szóstych i siódmych naszej szkoły brali udział w projekcie "Wychowanie przez            

czytanie - z książką w świat wartości" organizowanym w ramach kampanii społecznej Cała Polska     

czyta dzieciom prowadzonej przez Fundację ABCXXI.  

"Człowieku, #nieBĄDŹbezWARTOŚCIoWY" to hasło projektu. Celem programu było  uwrażliwienie 

uczniów na system wartości moralnych, wskazanie korzyści płynących z ich zastosowania w codziennym 

życiu. Równoważny cel to propagowanie czytelnictwa oraz umacnianie roli literatury jako moralnego 

kompasu     i źródła inspiracji przy podejmowaniu ważkich decyzji. 

Uczniowie brali udział w zajęciach, na których przedstawiane były najważniejsze wartości moralne        

wynikające z opowiadań czytanych im przez nauczycieli: szacunek, uczciwość, odwaga                           

czy odpowiedzialność. Efektem końcowym lekcji są prace graficzne (rysunek, mapa mentalna, plakat, 

krzyżówka itp.). Uczniowie nakręcili również filmik przedstawiający jedną z wartości. Można go zobaczyć 

na stronie internetowej naszej szkoły  
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29 listopada w szkole zapanował andrzejkowy nastrój. 

Uczniowie mieli okazję poznać różne wróżby andrzejkowe, co pomogło im zgłębić swoją przyszłość.   

Cała szkoła bawiła się na dyskotece  andrzejkowej. Ukoronowaniem zabawy był wybór Króla i Królowej 

Andrzejek. Wszyscy bawili się świetnie! 

Ciekawostka 

 Męski odpowiednik andrzejek to katarzynki, ponieważ kiedyś chłopcy i dziewczęta bawili się osobno. 
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15 listopada Hala Widowiskowo-Sportowa           

zapełniła się zawodnikami, którzy wzięli udział      

w Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych              

organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu           

i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju. Liczna                

reprezentacja naszej szkoły miała okazję stanąć      

w szranki z innymi zawodnikami z terenu naszego 

miasta. Był to wspaniale spędzony czas, wysiłek 

został uwieńczony medalami! 

25 listopada br. zawodnicy sekcji Iniemamocni 

wzięli udział w zawodach sportowych  

w Rybniku. Jowita, Ania, Szymon, Jakub, Leszek     

i Tomek stanęli w szranki z zawodnikami           

dwudziestu dwóch zespołów ze Śląska. 150.        

zawodników przeżyło sportową rywalizację 

 i wspaniałą zabawę na pływalni Akwarium            

w Rybniku Boguszowicach. Towarzyszący          

zawodnikom kibice zgotowali sportowcom gorący 

doping. Zawodnicy po raz kolejny udowodnili,       

że wytrwałość popłaca.   

Na początku listopada odwiedzili nas strażacy           

z Państwowej Straży Pożarnej 

w Jastrzębiu-Zdroju. Przyjechali dużym wozem    

strażackim. 

    Na początku rozmowy strażacy opowiedzieli     

uczniom o swojej pracy. Dużą ciekawość wzbudził 

sprzęt ochrony osobistej strażaka oraz narzędzia     

potrzebne do pracy, m.in. aparat ODO, fantom Anna, 

sygnalizator bezruchu, torba PSP R1, sprzęt            

hydrauliki siłowej. Funkcjonariusze pożarnictwa       

z udziałem fantomu zaprezentowali uczniom          

sposoby udzielania pierwszej pomocy osobie         

nieprzytomnej. 

W trakcie pogadanki dzieci dowiedziały się, że praca 

strażaków nie polega tylko na gaszeniu pożarów,    

ale również na udzielaniu pomocy poszkodowanym 

w wypadkach samochodowych. 

Największą atrakcją było oglądanie wozu bojowego 
z jego wyposażeniem. 

  Wizyta pięciu strażaków wywarła na uczniach 
ogromne wrażenie, a zdobyta wiedza teoretyczna       
i praktyczna z pewnością przyda się w życiu          
codziennym. 
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Co jeszcze się zdarzyło…  

czyli krótki przegląd szkolnych wydarzeń 

Listopad Grudzień 

 

2017 

Uczniowie klas edukacyjno-terapeutycznych      

zwiedzali Kraków i Fabrykę Szklanych Ozdób        

w Bęble. Mieli  okazję skorzystać z warsztatów    

malowania szklanych ozdób  

w fabryce. Nie zabrakło pokazu sposobu dekoracji 

ozdób, oglądania filmu prezentującego etapy                

powstawania szklanych ozdób, zwiedzania zakładu          

i zapoznanie z etapami produkcji. Każdy                   

z uczestników mógł ozdobić własną bombkę             

i zabrać ją ze sobą. Spacer krakowskimi uliczkami 

przypomniał nam, że byliśmy w grodzie Kraka,    

pełnym tajemnic i historii. 

WYCIECZKOWO… 

Spotkanie z Astronomią 

4 grudnia 2017r. grupa uczniów wzięła udział     

w autorskiej prelekcji pt. "Ziemia  

we Wszechświecie". 

Lekcja multimedialna przybliżyła słuchaczom       

tematy związane z naszą planetą. Uczniowie            

zapoznali się z rozmiarami i budową Ziemi, ruchem 

obrotowym i obiegowym, położeniem planet i ciał 

w Układzie Słonecznym. Młodzi obserwatorzy    

mogli poznać gwiazdy, Drogę Mleczną czy inne 

galaktyki. 
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Miesiąc wolontariatu w naszej szkole 

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca jest bezcenna. Od 1986r.,         

na całym świecie, z inicjatywy ONZ obchodzony jest Międzynarodowy Dzień         

Wolontariusza. 

Od XX w. wolontariat nabrał większego znaczenia. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie 

uczestniczy w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych prowadzonych 

przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. W Polsce dzięki działalności         

organizacji pozarządowych rozwinęła się idea wolontariatu. Centra Wolontariatu pośredni-

czącą pomiędzy osobami szukającymi pomocy i gotowymi ja ofiarować. Jednymi              

z wielkich inicjatyw są Szlachetna Paczka czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

My doświadczamy pomocy wolontariuszy podczas organizacji licznych imprez             

sportowo-kulturalnych czy wycieczek.  

NIEZWYKŁE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu 

współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących    

im. Jana Pawła w Pawłowicach   24 listopada klasy        

I-III  wzięły udział w ciekawej  lekcji języka             

angielskiego. 

Nasi goście – licealiści - przygotowali interesujące    

pomoce dydaktyczne, aby zachęcić młodszych kolegów 

do poznawania języka angielskiego.   Uczniowie,      

poprzez różne formy aktywności, utrwalali  nazwy   

kolorów, liczb, zwierząt, itp. 

Jednym słowem zabawa była przednia. See you soon! 

1 grudnia natomiast uczniowie klas starszych pojechali 

do Pawłowic, gdzie mogli spróbować swoich sił           

w pracowni językowej z użyciem profesjonalnego 

sprzętu audiowizualnego. 

Najlepszym lekarstwem, którego nie sposób             

przedawkować to… życzliwość dla drugiego człowieka 

21 listopada obchodzony był Dzień Życzliwości. 

Samorząd Uczniowski zorganizował z tej okazji        

konkurs na najżyczliwsze osoby  

w kategorii uczniowie i pracownicy. W wyniku          

głosowania Najżyczliwszymi zostali: Klaudia Śmigiel 

uczennica kl. VII, Tobiasz Błaszczak uczeń kl. V            

i p. Bernadeta Antończyk. Zwycięzcom gratulujemy! 

A najmłodszych opanowało szaleństwo pieczenia     

pierników. 

A wszystko po to, aby z wyrazami życzliwości udać     

się do naszych sąsiadów. 

I tak najmłodsi odwiedzili pracowników Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji i Filię MBP. Bądźmy         

dla siebie mili i życzliwi! Na co dzień, nie tylko           

od święta. 
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Każda cyfra odpowiada innemu kolorowi: 

1 – brązowy, 2 – pomarańczowy, 3 – żółty, 4 – czarny, 5 – szary, 6 – biały,  

7 – niebieski, 8 – czerwony, 9 – fioletowy. 


