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jako: Stary Doktor lub Pan doktor
(czasami pisane razem) (ur. 22 lip-

Wspomnienie o Przemku Sokole -najlepszym
bębniarzu w szkole
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Kącik pozytywnie zakręconych
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Kącik czytelnika
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ca 1878 lub 1879 w warszawie, zm. 5
sier pni a

lub

6

sierp ni a

1942

w Treblince] – lekarz, pedagog, pisarz,
publicysta, działacz społeczny pochodzenia żydowskiego.
Prekursor działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka. Wprowadził samorządy wychowanków, które miały prawo stawiać przed dziecięcym sądem
swoich wychowawców. W 1926 roku zainicjował pierwsze pismo redagowane w większości przez
dzieci - "Mały Przegląd". Pionier dzia-

Na sportowo

łań w dziedzinie resocjalizacji nieletCo w trawie….

7

nich, diagnozowania wychowawczego,

Kulturalne wieści z Jastrzębia
Kącik Rozrywki

opieki nad dzieckiem trudnym.
8

KORCZAKOWSKA WOLNOŚĆ I GÓRALSKA ŚLEBODA
Janusz

Korczak

i

ksiądz

Józef

Tischner to dwie bardzo ciekawe
postaci. My chcieliśmy poznać bliżej życie i twórczość Pana Doktora,
Gazetkę redagują uczniowie
ZSS nr 10 pod kierunkiem:

a nasi koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 6 naszego
patrona– Józefa Tischnera.

Pani Anny

W związku z tym odbyły się dwie wizyty w na-

Czajkowskiej-Osiadły,

szej szkole i w SP nr 6. Mamy nadzieję, że za-

Pana Pawła

początkowana współpraca będzie nadal trwa-

Świderskiego

ła.
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„MINUTA CISZY PO UMARŁYCH
CZASEM DO PÓŹNEJ NOCY TRWA”
Wisława Szymborska

Przemysław Sokół

(1977-2012) pedagog, perkusista, nau-

czyciel w naszej szkole. Był absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale
Wychowania Artystycznego. Założyciel grupy folkowej Pietuchy oraz Szkoły Perkusyjnej
Djembeleo. Od 1998 roku czynnie udzielał się w projektach muzycznych o zróżnicowanej stylistyce. Był dobrym
kolegą, świetnym muzykiem, inspirującym, pełnym serca
dla uczniów nauczycielem. Będziemy go takim pamiętać.

Co można napisać jak ktoś odchodzi?
Nie wiem.

WSPOMNIENIE
O PANU

…. że jest przykro, że nie można uwie-

PRZEMKU

rzyć, że będzie brakowało….

SOKOLE

Przemku byłeś z nami, a jednak obok

Pan Przemek

nas. Pozostaniesz w naszych sercach

był

bardzo

jako zawsze spokojny, trochę zakręco-

pogodną, miłą, sympatyczną i fajną osobą.

ny kolega o bardzo miłym dla uszu to-

Ciągle był uśmiechnięty i pełen życia. Miał

nie głosu…..

humorystyczny sposób prowadzenia zajęć.
Często żartował i przekomarzał się z nami.

Ania

Umiał grać na wielu instrumentach m. in. gitarze, bębnach i perkusji. Był lubiany, będzie
nam wszystkim go bardzo brakowało…

Uczniowie

Iskierka

2012r

Str. 3

Przeżyjmy to jeszcze raz
NASI SPORTOWCY

Wielki sukces z udziałem naszych uczniów,
którzy zajęli II miejsce w wojewódzkim
konkursie plastycznym
pt. Kodeks Króla Maciusia Pierwszego
Patryk
Dziurski,
Miłosz Leśniewski, Paweł Pytlik i
ich
wychowawczyni pani Kinga
Wowra zajęli III
miejsce w wojewódzkim
konkursie
plastycznym
„Ilustrowany kodeks króla Maciusia”.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

5-6 czerwca Patryk
Mroziewicz i Krzysztof Malek uczestniczyli w zawodach kajakowych, które zostały zorganizowane
na Zalewie Rybnickim
przez śląską sekcję
Olimpiad
Specjalnych. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych,
zabawa była przednia.
Przygotowaniami do zawodów i opieką
nad naszymi wybitnymi sportowcami zajęli się panowie
Sławek
Chrobok i Leszek
Skonieczny. Dziękujemy im za to, a
uczniom GRATULUJEMY!

PEWNEGO RAZU NA DZIKIM ZACHODZIE...
Dzień
naszej

Dziecka

w

szkole

przebiegł w niecodziennej atmosferze. Przez całą szkołę przemierzali
kowboje, Indianie i farmerzy, a na każdym kroku słychać było odgłosy bębnów, indiańskie okrzyki i muzykę
country.
Zabawa była wyśmienita. A to z powodu inauguracji tygodnia czytania dzieciom.
Jak zwykle dopisali goście, którzy rozpoczęli uroczystość odczytaniem "Lokomotywy".
Następnie dzieci wysłuchały bajki o Bolku i Lolku na Dzikim Zachodzie oraz obejrzały
film. Całość dopełniły przygotowywane potrawy meksykańskie, tor przeszkód i inne
konkursy przygotowane we współpracy z Domem Nauki i
Rehabilitacji. Uwieńczeniem całodziennych zabaw były
niezwykle interesujące i pouczające pokazy tresury psów
policyjnych. Całej zabawy nie zepsuł nawet padający
deszcz.
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Czas postawić kolejne kroki w przyszłość….
przyszłość….
Co roku szkolne mury opuszczają kolejni absolwenci. Tak jest i teraz. Jednak w tym roku szkołę naszą kończy aż 14 uczniów, 14 niepowtarzalnych osób, z których za każdą
będziemy tęsknić. Trudno się rozstawać po tylu latach spędzonych razem. Ileż tu wspomnień, wspólnych przeżyć, emocji, ileż przyjaźni. Będziemy za Was trzymać kciuki, byście pewnie dążyli ku dorosłości i samodzielności.

Szkoło moja! Ty jesteś jak zdrowie,
Ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie,
Kto cię skończył.
Dziś wiedzę dostrzegam w całej ozdobie,
Pamiętam i wypisuję, bo tęsknię po tobie.
Nauczycielko święta, co mądrej bronisz wiedzy
I w leniwej uczysz klasie! Ty, co lud uczniowski
Nauczasz z wielkim trudem,
Jak mnie ucznia do nauki powróciłaś cudem,
Gdy od wrzeszczących kolegów pod twoją opiekę
Ofiarowany, leniwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem do twych klas progu
Iść, za wróconą ambicję podziękować Bogu
Tak nas powrócisz z trudem na wiedzy łono.
Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych tablic pomazanych, do tych ławek popisanych,
W gimnazjalnych klasach porozstawianych,
Do tych kajetów pochlapanych sokiem, napojami,
Wymiętych i brudnych, upstrzonych kleksami.
Gdzie czerwony długopis, kartka jak śnieg biała.
Gdzie uczniowskim rumieńcem ortografia pała...
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KĄCIK POZYTYWNIE ZKRĘCONYCH
KOCHANE LATO
I któż z nas nie czekał na lato? Przecież, lato = wakacje! To pewnie dziś
ulubione równanie matematyczne wśród uczniów. I nie ma się co dziwić.
Za nami około 300 dni w szkole i choć po drodze były weekendy i święta,
to jednak na wakacje uczniowie czekają najbardziej. Nasze lato zaczęło
się 21 czerwca i potrwa do 23 września. Dziś lato wita się koncertami,
imprezami artystycznymi, ale kiedyś, w czasach pogańskich rozpoczynało się ono w Noc Kupały nazwaną później nocą świętojańską. Przed nami
2 miesiące wakacji - odpoczywajcie, bawcie się, zbierajcie nowe doświadczenia, ale pamiętajcie o bezpieczeństwie, byśmy 3 wrześnie spo-

Redakcja

tkali się znów w naszej szkole!!!
KAROLINA
GOTUJE !!!
SZARLOTKA Z JABŁKMI,

WIOSENNE DŹWIĘKI - wg DJ’a

KRUCHA

Bobo
Lato, czas wakacji, odpoczynku

SKŁADNIKI.
- 3 szklanki mąki, 1 całe jajko i 2 żółtka
- cukier ¾ szklanki, masło 1 kostka

bez muzyki? Mogą! Tylko po co,
skoro tyle ciekawej muzyki po-

- proszek 1 łyżeczka, sól ½ łyżeczki

jawiło się ostatnio na naszym

- jabłka ok. 1,5 kg
- 1 łyżeczka gęstej śmietany lub jogurtu
- posyp cukrem i cynamonem tak jak lubisz
Proszek wymieszać z mąką i przesiać przez sito na masło w
miseczce lub stolnicy. Posiekać dokładne nożem do połączenia mąki z tłuszczem. Wsypać cukier i wymieszać. W kubeczku wymieszać całe jajo z żółtkami, śmietaną i solą. Wlać
na mąkę i wymieszać dobrze nożem, a następnie zagnieść
ręcznie. Schłodzić w lodówce. Jabłka obrać, oczyścić ze
środków, pokroić na ćwiartki, a następnie na poprzeczne
plasterki. Schłodzone ciasto podzielić na części 2:3. Część
większą przeznaczyć na spód i boki (ranty). Kroić na cienkie
plastry i wykładać nimi blachę wyłożoną uprzednio papierem
do wypieków. Zrobić ranty o wys. Ok. 3 cm. Wyłożyć równomiernie połowę jabłek i posypać cukrem i cynamonem a następnie drugą połowę również posypać. Pozostałe ciasto
kroić na cienkie płaty i pokryć nimi szczelnie wierzch. Posmarować rozbełtanym jajem. Piec ok. 1 godz. W temperaturze 200 C. Po upieczeniu ostudzić i ostrożnie przełożyć na
deskę.

i zabawy - czy mogą obyć się

SMACZNEGO!!!

rynku muzycznym. Zatem nasza
redakcja poleca:
- dla sentymentalnych Ania Rusowicz z płytą „Mój Big-Bit”
- dla młodych, melancholijnych
Jula z piosenką Za Każdym Ra-

zem
- dla zwariowanych na folkowo
zespół Enej z piosenką
„Skrzydlate ręce” lub też w piłkarskim klimacie Liber & InoRos z piosenką „Czyste Szaleń-
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Poleca : Mateusz Chłapek

Tytuł książki : Dzieci lampy i królowa Babilonu
autor: Philip Kerr ( w skrócie P.B. Kerr)
przekład: Danuta Górska

Cześć, to znowu ja. Chciałbym polecić Wam kolejną super książkę. Tym razem będzie to książka dla wszystkich. Jest to fantastyka.
John i Filippa, pochodzące ze starożytnej linii dżinów bliźnięta, obdarzone magicznymi zdolnościami oraz mocą przemiany w zwierzęta, pakują się w nieliche kłopoty! Filippa, która z zapałem gra w dżinnwerso, egzotyczną odmianę gry w kości, zostaje niesłusznie
oskarżona o oszustwo w trakcie zawodów sportowych i zdyskwalifikowana przez władczynię - Niebieską
Dżinniję Babilonu. W tym samym czasie jej brat odkrywa, że skradziono grymuar Salomona, księgę, w
której znajduje się zaklęcie mogące dać znającemu je magowi władzę nad wszystkimi dżinami... Dla władczyni byłoby lepiej, gdyby nikt nie dowiedział się o tym, że śmiertelnie groźna formuła po prostu wyparowała. Przekonanie niezwykle zasadniczej władczyni o niewinności Filippy i odzysknie niebezpiecznego
grymuara,to zadanie bliźniąt, które wyruszają do Stabułu i Berlina. Nie przypuszczają, że ktoś prowadzi
je prosto w pułapkę……..
Polecam serdecznie. Ja już czytam i mnie wciąga. Mam nadzieję, że kolejną osobą będziesz Ty drogi czytelniku. Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.
Mateusz
NA SPORTOWO - Euro SPOKO!!
Od 8 czerwca na terenie Polski i
Ukrainy rozpoczęła się największa
impreza sportowa w historii obu
państw. Na naszych ulicach zaroiło
się od symboli narodowych, z czego

najbardziej

widoczne

flagi

montowane w oknach aut. Nie ma
się czemu dziwić - to historyczne
wydarzenie i choć nie wszyscy są
kibicami piłkarskimi, nie da się ukryć, że Polskę opanowała piłkomania, Cały świat, tysiącami
kamer telewizyjnych patrzy teraz na nasze stadiony, przy okazji podglądając nasze miasta. I podobno zachwycają się tym, co widzą. My za to cieszymy się, że w Polsce możemy oglądać na
żywo takie gwiazdy futbolu jak: Ronaldo czy Iker Casillas. Wśród Polaków, którzy niestety grali
tylko w fazie grupowej mogliśmy podziwiać słynne trio z Dortmundu. Co prawda Dortmund to
miasto w Niemczech, ale w tamtejszym klubie piłkarskim grają
znakomici Piszczek, Błaszczykowski i Lewandowski. Cóż… nawet
jeśli nie jesteśmy kibicami, cieszmy się grą w piłkę choćby dlatego, że to
fajna sam raz na lato!!!

Iskierka

2012r.

Str.7

Co w trawie... czyli kulturalne wieści z Jastrzębia - Zdroju
Lato, lato, spędzić na plaży, pod namiotem lub na przykład w fotelu. Ale jeśli szukacie czegoś
więcej to w naszym kraju i odbędzie się w wakacje mnóstwo imprez. Dominują imprezy muzyczne, festiwale - również o międzynarodowym zasięgu. My zaś proponujemy niektóre ciekawe
letnie wydarzenia, które odbędą się w Jastrzębiu i okolicach. Świeżych informacji o imprezach
możecie szukać też na stronach:
- jastrzebieonline.pl,
- tujastrzebie.pl,
- mokjastrzebie.pl,
- jastrzebiezdroj.naszemiasto.pl,
- biblioteka-jastrzebie.pl,
- mosir.xm.pl
WARTO ODWIEDZIĆ

Biblioteka
Główna oraz
jej
Filie
przygotowały
na okres wakacji ciekawą
propozycję
dla dzieciaków. W dniach 02.0702.07-31.08.2012r. odbywać
się będzie projekt "Wakacje z Bolkiem i Lolkiem - warsztaty edukacji kulturalnej" dla
dzieci i młodzieży. W ramach projektu realizowane będą warsztaty artystyczne i animacyjne, warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty dziennikarskie, impreza finałowa na zakończenie wakacji „Letnia olimpiada z Bolkiem i Lolkiem”, niespodzianka dla najbardziej wytrwałych uczestników warsztatów
oraz mnóstwo dobrej zabawy! Po co siedzieć
w domu? Ruszajcie na warsztaty.

Wszystkich miłośników kina niezależnego Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiustrzębiu-Zdroju Filia nr 2, „Masnówka”
przy ulicy Witczaka 3a serdecznie zaprasza na kolejną edycję Poniedziałków Filmowych na „Masnówce”, które będą odbywać się w każdy wakacyjny poniedziałek o godzinie 18:00.
Spotkania te umożliwiają wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z filmami młodych, niezależnych twórców. ZAPRZASZAMY!!!
11 lipca 2012 na
Stadionie Miejskim
w Rybniku pojawi
się legendarna
grupa rockowa
Guns N' Roses.
Chociaż brzmi to
niebywale, to jednak po raz kolejny
w Rybniku wystąpi
gwiazda światowego formatu. W zeszłym roku
fantastycznie zagrał Bryan Adams, tym razem
będzie bardziej rockowo. Dla miasta i regionu
to duża reklama, bo na Guns’ów zjadą się fani z
całej Polski. Miłośnicy mocnych brzmień - znacie już kierunek: RYBNIK!
Rozemocjonowana redakcja poleca!!!

Wakacyjne Etnoklimaty Polski – konkurs fotograficzny
Jedziesz na wakacje? Nie zapomnij zabrać ze sobą aparatu fotograficznego, by zarejestrować piękno polskiego folkloru. Miejski Ośrodek Kultury – Galeria Historii Miasta zaprasza fotografów-amatorów
do udziału w konkursie fotograficznym. Tematem przewodnim prac
przesyłanych na konkurs mają być szeroko rozumiane wakacyjne
spotkania z tradycją. Uchwycone w obiektywie mogą przedstawiać:
obrzędy i zwyczaje czasu letniego, uroczystości rodzinne, ludowe
zabudowania, tradycyjny strój i wiele, wiele innych. Fotoamatorzy
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Tym razem zamiast krzyżówki zdjęcie nauczycieli, żebyście o nas nie, że będziemy tu
na Was czekać do zobaczenia we wrześniu!
Udanych wakacji!!!!!!!

LETNIE ŁAMANIE JĘZYKA - dla ambitnych! Spróbuj wypowiedzieć to zdanie.
A może spróbuje Twój kolega lub koleżanka? Komu się uda? A może ktoś
da radę powiedzieć to z pamięci?
„Było sobie trzech Japońców: Jachce, Jachce Drachce, Jachce Drachce

Drachcedroni. Były sobie trzy Japonki: Cepka, Cepka Drepka, Cepka Drepka Rompomponi. Poznali się: Jachce z Cepką, Jachce Drachce z Cepką Drepką, Jachce Drachce Droni z
Cepką Drepką Rompomponi. Pokochali i pobrali się Jachce z Cepką, Jachce Drachce z
Cepką Drepką, Jachce Drachce Droni z Cepką Drepką Rompomponi. Mieli Dzieci: Jachce
z Cepką mieli Szacha, Jachce Drachce z Cepką Drepką mieli Szacha Szar Szaracha Jachce
Drachce Droni z Cepką Drepką Rompomponi mieli Szacha Szarszaracha Fudżi Fajkę”.
Kto powtórzy bajkę? POWODZENIA!!!

Podobno na tym zdjęciu
ukryli się nasi tegoroczni
absolwenci. Ciekawe czy
potraficie rozszyfrować
kto jest kim? :)
Tu wpiszcie rozwiązanie :
——————

—————-

——————

—————-

—————-- ——————————— —————-

