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 odzyskania niepodległości 
              przez Polskę.
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   Dnia 9 listopada w naszej szkole odbyła się
uroczysta akademii z okazji 100-letniej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. To
właśnie ten dzień - 11 listopada 1918 r. nasza
ojczyzna po 123 latach niewoli odzyskała
suwerenność spod zaborów Austrii, Prus oraz
Rosji, którzy w 1795 r. całkowicie sprawili, że
Polska przez tyle lat nie istniała na mapie, ale w
sercach Polaków zawsze była. To bardzo ważne
wydarzenie w historii  przesądziło o dalszych
losach naszego narodu. By uczcić ten fakt w całej
Polsce rozpowszechniono akcję pt. ,, Rekord dla
niepodległej ''- organizatorem było Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Akcja polegała na tym, by
każda szkoła, przedszkola i inne placówki
edukacyjne zaśpiewały o 11:11 4 zwrotki naszego
hymn narodowego, czyli Mazurka Dąbrowskiego.
 My także uczestniczyliśmy w tym
przedsięwzięciu. Uczniowie najstarszych klas
poprowadzili dalszą część akademii
przedstawiając historię Polski. Przygotowano
także występy artystyczne: śpiew pieśni
wojennych lub recytacja wierszy. Uczniowie mogli
też zobaczyć na filmiku jak bardzo zmieniał się
teren Europy po zakończeniu I wojny światowej.
Podczas akademii godnie upamiętniono tak ważne
wydarzenie dla naszego narodu. Atmosfera
podczas tej uroczystości była bardzo podniosła.  
   A. Stolarczyk

.

.

.

.

.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 18 02/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDmuchawiec

                 Wycieczka do
           Auschwitz - Birkenau

 Dnia 20 listopada 2018 roku pojechaliśmy całą 3 gimnazjum i 8 klasą
szkoły podstawowej z opiekunkami do obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 

                       Obóz Auschwitz
 O godzinie 8:30 rozpoczęliśmy zwiedzanie w 1. obozie, czyli Auschwitz.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy przejściem przez bramę z napisem "Arbeit
macht frei" w tłumaczeniu praca czyni wolnym. Ten napis oczywiście
kompletnie nie odzwierciedlał tego co się działo w tym miejscu i był
kłamstwem. Później wchodziliśmy do budynków w których mieszkali
więźniowie obozu tzw. blokach. Podczas zwiedzania ich wnętrza
zobaczyliśmy w jakich warunkach żyli skazańcy. Rysunki Mieczysława
Kościelniaka ilustrowały rzeczywistość trudnych dni i nocy tych
bezbronnych ludzi. Przyglądaliśmy się też z współczuciem wielu zdjęciom
tych, którzy tam zginęli. Widzieliśmy także wystawę poświęconą w
większości Żydom i była ona świetnie zrobiona,
 a w połączeniu z nowymi technologiami zrobiła na nas ogromne wrażenie.
Wychodząc z jednego z bloków weszliśmy na plac, na którym
rozstrzeliwano bezbronnych ludzi. Przed ścianą śmierci zapaliliśmy
symboliczne znicze dla uczczenia ich pamięci.

                         Obóz Birkenau

 Gdy skończyliśmy zwiedzanie 1. obozu  - Auschwitz udaliśmy się do
Birkenau, czyli 2. obozu koncentracyjnego. W nim zrobiliśmy pamiątkowe
zdjęcie. Zwiedzaliśmy budynki w których więźniowie spali, załatwiali
potrzeby fizjologiczne.
 Mimo niesprzyjającej pogody podczas zwiedzania była to bardzo ciekawa
wycieczka i będzie na pewno do końca życia przez nas zapamiętana.
Cieszę się, że w końcu udało nam się zwiedzić te miejsce w którym
odbywały się tak straszne wydarzenia z historii naszego kraju by o tym
pamiętać i żeby się starać by to się już nigdy nie powtórzyło, bo jak wiemy
historia lubi się powtarzać.

                                                                        A. Stolarczyk, F. Kania,
                                                                        D. Drewniak, M. Bryjok,         
                                                                                    P. Marszołek
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        11 listopada - Dzień Świętego Marcina 
    Święto obchodzone w Niemczech oraz w     
                 niektórych regionach Polski.

 W dniu 14 listopada 2018
uczniowie wszystkich klas naszej
szkoły mieli możliwość
uczestniczenia w akademii, której
celem było przybliżenie postaci
jaką był święty Marcin, legendy z
nim związanej oraz kilku
ciekawostek i tradycji
towarzyszących obchodom tej
uroczystości. Po wysłuchaniu
informacji dotyczących św.
Marcina, przedstawiciele klas od 4-
8 i 3 gimnazjum mogli zmierzyć się
w konkursie wiedzy. Podczas
akademii rozdano również nagrody
za najpiękniej wykonany lampion i
gęś, które są symbolami obchodów
dnia św. Marcina.

Marcin z
Tours,
święty
Marcin -
biskup
Tours,
święty
Kościoła
katolickiego
i prawosławne-
go, Wyznawca.

Święty Marcinie
co z biedakiem
zmarzniętym
podzieliłeś się
płaszczem
Ulewa wiatr
femme fatale
kapało po
brodzie
jak dobrze
rozdać serce
przy paskudnej
pogodzie

.

         Wróżby Andrzejkowe
Tradycja wróżb jak wiele innych zwyczajów korzeniami sięga czasów
bardzo odległych. U jej podłoża leży ludzka troska o przyszłość,
zapewnienie sobie szczęścia i powodzenia, chęć ochrony przed złym
losem. Co roku uczniowie starszych klas kultywują tradycję związaną
 z tym obrzędem Kiedyś 1 gimnazjum , obecnie klasa7 ,wróżą dla
zabawy  wszystkim chętnym uczniom. W pięknych kostiumach z
elementem tajemniczości,  wróżyli maluchom w specjalnie przygotowanej
na tę okazję sali. Stworzono idealną atmosferę do andrzejkowych zabaw.
Każdy mógł podejść i skorzystać z wróżenia. Przykładami form
przepowiadania przyszłości było np. z kart lub kubków. Wszyscy
oczywiście nie brali tych przepowiedni na serio i mieli na uwadze, że była
to tylko nic nie znacząca zabawa.

.

"Zebrała się nasza gromada,
 Gdy już wieczór zapada...
 W andrzejkową noc,
 Bo dziś wróżb i magii moc.

.

.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 18 02/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDmuchawiec

 Święto Górnicze
     5 Grudzień

Każdy z naszych gości miał możliwości zakupu ciasta, kawy oraz
tradycyjnej potrawy- grochówki. Ponad to jak co roku mieliśmy
przyjemność gościć w progach naszej szkoły wolontariuszy ogródka bł.
Karoliny w Lędzinach, których pokazywali dzieła swoich podopiecznych.
To był na prawdę cudowny wieczór spędzony w przemiłym 
towarzystwie.
                                                                      Karolina Hermyt

Drogi
pamiętniku,
wczoraj w mojej
szkole wspólnie
obchodziliśmy
święto górnicze.
Została
zorganizowana

biesiada jako
wieloletnia
tradycja szkoły.
Wszyscy
uczniowie wraz
z nauczycielami
byli
zaangażowani

w próby i
przygotowania
przez cały
tydzień.
Wszyscy
reprezentowali
szkołę poprzez
występy

wokalne,
taneczne oraz
scenki
przygotowane
przez szkolne
kółko teatralne.

Pomimo stresu,
wszyscy
świetnie sobie
poradzili. Swoją
obecnością
zaszczyciło nas
wielu gości, cała
widownia była
zapełniona, nie
mogę też
zapomniec

o gościach
przybyłych w
delegacji z
urzędu miasta
oraz o
najważniejszych
w tym dniu -
górnikach w
galowych
strojach.

Biesiada - coroczne, wielkie
wydarzenia, które już od wielu lat
zapoczątkowało się jako tradycja w
naszej szkole.

Wszystkiego
Najlepszego!

.
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W nagrodę za włożony trud w
końcowej części naszej biesiady
dzieci otrzymały upominki od
świętego Mikołaja,. który przybył do
nas by podziwiać występy
najmłodszych oraz nieco
starszych dzieci. 

.

.

.

.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 18 02/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dmuchawiec

Mikołajki – tradycyjna, polska nazwa
święta ku czci św. Mikołaja, biskupa
Miry, obchodzonego 6 grudnia.

      Grudniowe 
         święta

       w naszej
         szkole.

.

.

 Jak co roku każde dziecko, jak
 i dorosły czeka na te
najpiękniejsze dni w roku, 
a jednym z nich jest dzień św.
Mikołaja tak też było w naszej
szkole. Oczekiwań nie było granic
końca. Kiedy nadszedł ten moment,
gdy Mikołaj wkroczył
 w progi naszej szkoły dzieci
serdecznie go przywitały
 i zaprosiły do sali. Tam mógł
rozdać wszystkim dzieciom
prezenty, które dla nich przyniósł.
Wszystkie rozdane prezenty były
sponsorowane przez sklep
Carrefour w Lędzinach. Każdy z
uczniów poczuł radosny klimat 
świąt i aby on trwał jak najdłużej.

                         Emilia Uznańska

Mikołaj to taki święty,

co dzieciom przynosi prezenty.

Przychodzi do nas nocą,

gdy na niebie gwiazdki migoczą.

Ma brodę siwą i wąs kręcony,

Gruby brzuszek i płaszczyk
czerwony.  

Krasnale i elfy gotowe stoją,
Już worek pełny na saniach czeka,
Czemu Mikołaj drapie się 
w głowę?
Co go tak martwi i na co czeka?
A on tak liczy w głowie i mierzy
Czy brzuch mu się zmieści
w komina wieży!
Więc jeśli znajdziesz prezent 
na dachu,
Znaczy że wąski masz komin, 
mój brachu!

21 grudnia jak
co roku, odbyła
się akademia z
okazji Świąt
Bożego
Narodzenia.
Świąteczny
nastrój został
podkreślony
akcentami
patriotycznymi
ze względu na
setną rocznicę
odzyskania
niepodległości
przez Polskę.

Tradycyjne
Jasełka
przedstawili
młodsi i starsi
uczniowie. Nie
obyło się także
bez występów
artystycznych
naszych
uczniów. Cała
akademia
przebiegła
bardzo
uroczyście.

Przed przerwą
świąteczną
nie obyło się
także bez
corocznych
wigilii
klasowych.
Wszystkie klasy
po odbyciu się
akademii wróciły
do swoich klas
w których
podzielili się
tradycyjnie
wspólnie
opłatkiem i zjedli

przygotowany
przez nich
wcześniej
posiłek.
Tak samo
jak w wigilijny
wieczór
towarzyszyła
nam ciepła oraz
przyjazna
świąteczna
atmosfera.

.
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W naszej szkole odbyło się
spotkanie w którym wzięli udział
panowie, którzy mieli swój wkład
przy budowie naszej szkoły oraz
szanowny pan pochodzący z ziemi
Śląskiej - Alojzy Lysko. I o to ten
sławny w Lędzinach i okolicach pan
przedstawił nam 3 propozycje
nadania szkole imienia. Każda z
nich była zawierała głębszą historię
jej pochodzenia. Te wydarzenie
dało uczniom wiele do myślenia o
swoim prawdziwym śląskim
pochodzeniu oraz o przyszłości
gwary śląskiej.

                    OLIMPIADA PIERWSZAKA  
po raz kolejny zmagania sportowe najmłodszych

.

Przemyław Czerniak

 Dnia 27 listopada 2018 r. odbyła się V olimpiada pierwszaka.
 Przybyli do nas z całego powiatu uczniowie pierwszych klas szkół
podstawowych by wziąć udział w zawodach sportowych. 
 Kilka konkurencji oprócz umiejętności i sprawności fizycznej  sprawdzały 
znajomość  polskich symboli narodowych. Różne wyścigi sprawnościowe,
tory przeszkód, gry zespołowe opierały się na tematyce związanej z
odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj.
 Każda drużyna miała własny herb oraz zawołanie. Pojawiły się : orzełki,
tygryski, smerfy.
 Wszyscy byli zwycięzcami tych zawodów. Każde dziecko otrzymało
medal, a szkoła  puchar. Liczyła się przede wszystkim zdrowa rywalizacja
i świetna zabawa. A przy okazji promocja sportu. Nie spędzajmy tylko
czasu przed komputerem, bawmy się, ćwiczmy samodzielnie i w zespole.
To super sposób na nudę.
 Pod koniec wspólnych zmagań dostali skromny poczęstunek.
Wszyscy świetnie się bawili.
                                                                          Zuzanna Kolny

.
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