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SPORTOWO

TO JESZCZE NIE KONIEC
Naszą drużynę czeka jeszcze wiele godzin pracy. W
połowie stycznia odbędą się miejskie zawody piłki
ręcznej zwanej szczypiorniakiem. Następnie, również
w styczniu, zawody miejskie w siatkówce, a w marcu 
powiatowe  w koszykówce. Zawodniczki przygotowują
się również do rozgrywek piłki nożnej, jednak tu mają
gwarantowany awans. Do tej konkurencji zgłosiły się
tylko dwie szkoły. W maju odbędą się również zawody
lekkoatletyczne. Tymczasem życzymy im jak
najwięcej sukcesów i wytrwałości oraz woli walki,
której im nie brakuje. Potrafią zmienić wynik w
ostatnich minutach meczu o 180*. Życzymy im
również, aby były zgraną drużyną, ponieważ to jest
najważniejsze. Kontakt między zawodniczkami
zawsze wpływa na ich sukcesy. 
Mamy nadzieję, że przez cały rok dziewczyny będą
godnie reprezentować naszą szkołę!

Karolina Flak

KOSZYKARKI NA PODIUM
8 grudnia odbyły się zawody miejskie koszykówki
dziewcząt z klas gimnazjalnych. Nasza drużyna
musiała zmierzyć się z Gimnazjum nr 2 (Zamkowe)
oraz z naszym odwiecznym rywalem - Gimnazjum nr
4 (Łagisza). Dziewczyny z naszej szkoły zdobyły
pierwsze miejsce, jednak wcześniej musiały walczyć o
piłkę jak lwice! Pierwszy mecz rozegrał się pomiędzy
Zamkowym a Łagiszą, po którym zwycięstwo odniosło
Gimnazjum nr 2. Następnie nasza szkoła musiała się
zmierzyć z Łagiszą. Walka była bardzo wyrównana,
zakończyła się wynikiem 20-17, który przyniósł nam
zwycięstwo. Ostatni mecz rozegrał się pomiędzy
Zamkowym a naszą szkołą. Dziewczyny z łatwością
pokonały zawodniczki z drużyny przeciwnej.
W pierwszym składzie zagrały: Natalia Gaweł, Karolina
Flak, Eliza Mazurska, Zuzia Dydlińska i Natalia
Szwajca. W zespole grały również: Martyna
Kuźminska, Oliwia Ociepka, Karolina Słup, Liwia
Pakaszewska i Julia Gołuchowska. 
Najlepszą  zawodniczką została Natalia Gaweł.
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NA SCENIE I NA EKRANIE
TEATRALNA PRZYGODA 

Klasa 5b była w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektaklu Bromba
w sieci inspirowanym opowiadaniami Macieja Wojtyszki. Zobaczyć w nim
można znane postacie, które wymyślił ten reżyser, dramaturg, ale przede
wszystkim autor książek o Brombie. W przedstawieniu występuje między
innymi detektyw Kajetan Chrumps, poeta Fikander, jego muza Malwinka,
tajemniczy Pciuch i oczywiście Bromba. 
Spektakl opowiada o uzależnieniach od komputera i o tym, że nawet
najmniejsza wiadomość (wygrałeś darmową wycieczkę do ...) może
wpuścić do urządzenia wirusa. W przedstawieniu stworzył go mały
chłopiec, który chciał tylko napisać do babci wiadomość, żeby jej zrobić
niespodziankę. Oczywiście złośliwy wirus zostaje pokonany. 

Premiera odbyła się 16 września 2017r. Spektakl adresowany jest do
najmłodszych widzów, czyli uczniów klas I - III, chociaż dorośli
twierdzą, że to sztuka też dla starszych uczniów. Mnie się nie
podobała aż tak bardzo. 

Ania Krzan 

Bromba i inni autorstwa Macieja
Wojtyszki przez lata była jedną z
ulubionych książek Polaków.W
roku 2003 głosami czytelników
Gazety Wyborczej trafiła do
„Kanonu Książek dla Dzieci i
Młodzieży”.

Kilka klas wybrało się do kina na film Mikołaj w
każdym z nas. Stolarz Andersen, ojciec gromadki
dzieci uwielbia święta Bożego Narodzenia. Każdego
roku dba, by były wspaniałe. Tym razem dochodzi do
nieszczęśliwego wypadku i Andersen niszczy
prezenty dla dzieci. Ale, na szczęście pomaga mu
prawdziwy Święty Mikołaj. Stolarz musi mu jednak
pomóc. Postanawiają, że zamienią się miejscami –
pan Andersen spędzi święta z rodziną Mikołaja, a
Mikołaj trafi do domu pana Andersena. 

BĘDZIŃSKIE KINO
Filmu Mikołaj w każdym z nas nie oglądaliśmy jak
zwykle w Heliosie, lecz w naszym kinie Nowość.
Mieści się w dużej kamienicy przy ul. Potockiego.
Przed wojną było to nie tylko kino, ale i teatr. Ma swój
niepowtarzalny urok oraz magię. Chyba nasze babcie
w dzieciństwie siedziały w takich samych fotelach i
oglądały filmy na tym samym, niezbyt dużym ekranie. 
Ale popcorn był, tak jak w multikinach. 
O przedwojennym kinie w numerze styczniowym.
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CICHOCIEMNY

OSTATNI CICHOCIEMNY
Kilka razy w roku Szkolny Klub Armii Krajowej działający przy naszej
szkole organizuje spotkania z cyklu Pogadać z historią. Tym razem
gościem był ostatni z żyjących cichociemnych - kapitan Aleksander
Tarnawski, który w styczniu obchodził 96. urodziny.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej
przybliżającej historię 316 cichociemnych i krótkiej scenki przygotowanej
przez uczniów III klas gimnazjum. Rozpoczynając historię swojego życia,
A. Tarnawski poprosił, by nie nazywać go bohaterem, gdyż jest
człowiekiem, jakich było tysiące w czasie II wojny światowej. Skromność,
elokwencja, doskonała pamięć i poczucie humoru nieprzeciętnego gościa
wpłynęły na wspaniałą atmosferę spotkania. Uczniowie zadawali wiele
pytań, które były świadectwem zainteresowania osobowością
cichociemnego ps. Upłaz.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Światowego Związku
Żołnierzy AK, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Urzędu
Marszałkowskiego. 

Red.

CICHOCIEMNI
Było ich 316, gotowych

poświęcić wszystko dla idei:
Wywalczyć Polsce wolność lub

zginąć.
Doskonale wyszkoleni.
Bezgranicznie odważni. 
Najlepsi z najlepszych. Starannie
wyselekcjonowani spośród
tysięcy kandydatów.
Musieli porzucić wszystko,
zapomnieć, kim byli.

SKOK PO 71 LATACH
W roku 1943 kilkunastu
cichociemnych wylądowało na
spadochronach niedaleko
Książenic pod Warszawą. Wśród
nich był A. Tarnawski.  W roku
2014 w tym samym miejscu
powtórzył swój skok. Skoczył z
samolotu An 2 z wysokości
ponad dwóch tysięcy metrów w
tandemie z żołnierzem GROM.

Red.

Martyna

Martyna

Paweł
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RUTKA LASKIER

Może dlatego wiele razy powtarzane są te same
kwestie, choćby wspomnieć: Nie przestrasz jej;
Powiedziecie im, że to nie potrawa długo – ucieszą się;
Zasugerujcie, że są winni, bo nie chcą pamiętać. Tak
naprawdę, bez znajomości Pamiętnika Rutki Laskier,
trudno byłoby nam zrozumieć tę sztukę.

Autor: Michał Kmiecik
Reżyseria i scenografia: Justyna Łagowska
Występują: Karolina Gorzkowska (w roli Rutki), 
Sara Lech, Karol Gaj, Michał Woźniak, Wojciech Żak

Kamila Kraska   

NIE PRZESTRASZ JEJ
Klasy III gimnazjum były w Teatrze Dzieci Zagłębia w
Będzinie na spektaklu Pamięć Rutki, którego premiera
odbyła się 1 października 2017 roku.Tak naprawdę
przedstawienie niewiele ma wspólnego z Pamiętnikiem
Rutki Laskier. Przeszłość łączy się tu z
teraźniejszością. Rutka grana przez Karolinę
Gorzkowską to bohaterka z pogranicza światów. Niby
jest tylko duchem, ale przypomina dziewczyny z XXI
wieku. I nie jest głównym bohaterem. Ale na pewno
dzięki niej widz zastanawia się, o co chodzi w tej
sztuce. O pamięć, walkę o lepszą przyszłość? dziękujemy

dziękujemy

PAMIĘTNIK RUTKI LASKIER
Autorką pamiętnika jest 14-letnia Żydówka z Będzina. Mieszkała z
rodzicami i młodszym braciszkiem Heniusiem przy ul. Św. Jana 4 (dziś
Moniuszki). W 1943 roku cała rodzina została przesiedlona do 
będzińskiego getta na Kamionkę. Tam Rutka pisała swój pamiętnik. W
zwykłym zeszycie opisywała swoje przeżycia osobiste i te związane z
okrucieństwem wojny. Przed wywiezieniem będzińskich Żydów do 
Auschwitz-Birkenau ukryła pamiętnik pod schodami w domu, w którym
mieszkała. Wiedziała o tym tylko jedna jej koleżanka - Stasia Sapińska,
która po ponad 60 latach ujawniła Pamiętnik Rutki Laskier. Został wydany
w roku 2006 nakładem Dziennika Zachodniego. 
Jest lekturą będzińskich gimnazjalistów, bo przecież była naszą
rówieśniczką. Tak jak my miała przyjaciół, koleżanki i kolegów. Przeżyła
pierwszą miłość. Chodziła po tych samych ulicach. Niestety, zginęła
w Auschwitz. 

Kamila Kraska  

Taatr Dzieci Zagłębia

Teatr Dzieci Zagłębia
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 Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU

Pięcioro redaktorów naszej gazetki
aktywnie włączyło się do projektu

KSIĄŻKA 
DLA PRZEDSZKOLAKA 

14 grudnia odwiedzili Przedszkole
nr 4 im. Jana Brzechwy, które
realizuje ten projekt. Zabrali ze sobą
pudło wielkich warzyw wykonanych
przez p. B. Marchelak, by czytać
przyszłym uczniom wiersze ich
patrona. Zaczęli od Na straganie.
Potem był Chory muł, Entliczek
Pentliczek i wiele innym
wierszyków, w których grały
również swe role wspomniane
warzywa. 

Dzieci były bardzo zadowolone. Otrzymaliśmy brawa i
pozwoliliśmy im kilka minut pobawić się warzywkami
oraz muchami, bo też były w naszym zestawie. Jeden
chłopczyk nawet nie chciał nam oddać selera, ale
perswazją odzyskaliśmy jarzynkę. Obiecaliśmy, że
przyjdziemy za rok, bo i dla nas to było wspaniałe
przeżycie. Po sukcesie, zadowoleni wróciliśmy do
szkoły i zamiast iść na historię,  zbłądziliśmy do
zerówek. Dzieci były wprost zachwycone naszym
spontanicznym występem. Najbardziej kreatywny
okazał się Maks, który złapał wspólny język z
sześciolatkami. Może zostanie nauczycielem, bo
świetnie sobie radził. Kacper nakręcił filmik, by utrwalić
nasze i dzieci przeżycia. Obejrzeliśmy go na spotkaniu
redakcji i postanowiliśmy sprezentować go
przedszkolakom.

Wiktoria, Kacper, Maks

Kacper

Michał

Michał Kacper
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