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Nie jest on
obowiązkowy i
wielu uczniów
zastanawia się,
czy warto jechać
na ten sam camp
po raz kolejny.
Naszym zdaniem
tak. Uważamy tak,
ponieważ jest tam
wiele ciekawych
zajęć. Kajaki,
tańce, rękodzieło i
wiele innych.
Wszystkie
rozwijają nas w

różny sposób, na
przykład sportowo
lub artystycznie.
Instruktorzy są
tam bardzo mili i
cierpliwi. Zawsze
się uśmiechają i
są cierpliwi.
Wyjazdy do
Radkowa integrują
nas z klasą i nie
tylko, dlatego że
wszystkie
warsztaty
wymagają
współpracy

zespołowej, a
czasami jesteśmy
w grupach
mieszanych, na
przykład podczas
gier terenowych.
W ten sposób
zapoznajemy się z
uczniami całej
szkoły. Na campie
są smaczne
śniadania, obiady i
kolacje. Na każdy
posiłek jest duży
wybór jedzenia,
surówek

i dodatków. Każda
osoba mieszka w
pokoju w „Zamku”
lub domku „w
kręgu”. Naszym
zdaniem
drewniane domki
też są zaletą,
ponieważ są ładne
i przytulne.
Minusem jest
jedynie to, że w
domkach w nocy
jest dosyć zimno,
ale jeśli zabierze
się ciepłą piżamę

lub nawet koc, jest
dużo lepiej.
Naszym zdaniem
naprawdę warto
jeździć do
Radkowa i
wszystkim to
polecamy. Nie
zastanawiajcie się
następnym razem,
tylko jedźcie
razem z nami!

Julia Maćkowiak i
Alicja Starzec

Na początku każdego września, zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego organizowany jest szkolny
wyjazd do Radkowa.

Czy warto jeździć do Radkowa?

W tym
numerze:

Radków we
wspomnieniach,
czyli kilka słów o
naszej wycieczce
integracyjnej.

Letnia Szkoła
Junior Media -
relacja z
wygranego obozu.

WITAMY 
PO
WAKACJACH
:)
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Wspomnienia z obozu Junior Media

Twinpigs jest
parkiem
rozrywki w
klimacie
dzikiego
zachodu.
Nawet nasze
pokoje były
stylizowane na
wzór
więziennych
celi. W czasie
wolnym
mogliśmy
korzystać ze
wszystkich
atrakcji parku.
Naszym
zdaniem kino
7D o nazwie
"Tajemnicze
Podziemie" było
jedną z
najlepszych
niespodzianek.
Seans ten był
wzbogacony o
rozmaite efekty.
Kolejną z nich
było "Wahadło
Montezumy"
potocznie
nazywane
"młotem".
Korzystając z
tej atrakcji
można było
poczuć wiatr we
włosach i lekką
adrenalinę.
Oprócz
wymienionych
znajdowało się
tam wiele
więcej
ciekawych i
fascynujących
miejsc.

Podczas
kolonii 
uczestniczyliśmy
w bardzo
ciekawych
warsztatach
dziennikarskich,
podczas
których
odkryliśmy
wiele tajemnic
tworzenia
animacji
poklatkowych

oraz filmików
kręconych
wyłącznie
jednym
ujęciem.
Braliśmy udział
w zajęciach
rozwijających
nasze
zdolności
pisarskie i
kreatywność. 
Podczas
wyjazdu

poznaliśmy
cudowne osoby
ze wspaniałymi
osobowościami,
z którymi
bardzo się
zżyłyśmy.
Kiedy przyszedł
czas rozstania,
nie mogłyśmy
powstrzymać
się od łez.
Wspominamy
ten czas

cudownie i
zachęcamy
wszystkich do
tworzenia
szkolnej
gazetki w
nowym roku
szkolnym, aby
następnie
wspólnie
cieszyć się z
redakcyjnych
sukcesów, bo
każdy nasz

redaktor
przyczynił się
do
zeszłorocznego
triumfu.

Kinga
Stachowska,
Julia Banasiak

W tamtym roku szkolnym naszym redakcyjnym sukcesem było zdobycie pierwszego miejsca w
konkursie Junior Media. Nagrodą była tygodniowa kolonia w miasteczku Twinpigs znajdującym się w
Żorach. 

 Westernowe przygody
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Tegoroczny wyjazd integracyjny do Radkowa należał do udanych. Dopisywała nam pogoda, zajęcia i
nawet instruktorzy. Byli bardzo mili i dobrze się nami zajmowali. Oto wywiady z kilkoma z nich - Panem
Krzysiem, Panią Bogusią i Panią Martą.

Radkowskie pogaduchy
Milena Kaczmarek - Od kiedy pani jest na tym
campie?
Pani Marta - W firmie Chris pracuję od dziewięciu lat,
a tutaj mniej więcej od trzech lat.
M.K.- Czyli ma pani doświadczenie. Czy była pani
na innych campach?
p. Marta - Byłam na campie Morskim, Tarda, Serwy i
na Drawie i jestem tutaj. Na tamtych byłam tylko
przejazdowo.
M.K.- Jaki camp się pani najbardziej podobał?
p. Marta - Lubię je wszystkie. Każdy ma swój urok.
M.K.- Czy podczas pobytu instruktorzy śpią na
terenie campu?
p. Marta - Tak, śpimy w domkach albo w budynku, to
zależy od obozu.
M.K. - Dziękujemy.

Julia Banasiak - Co najbardziej lubi pan w tym
campie?
Pan Krzysiek - Na naszym radkowskiej kolonii
najbardziej lubię po pierwsze jej lokalizację, a po
drugie różnorodność rzeczy, które tutaj można robić.
Zajęcia na wodzie, kajaczki, rowery, gry świata i
wszystkie zajęcia sportowe, taniec.
J.B.- A dobrze dogaduje się pan z innymi
instruktorami?
p. Krzysiek - Wydaje mi się, że tak.
J.B.- Jakie zajęcia pan prowadzi?
p. Krzysiek - Mogę prowadzić większość zajęć,
oprócz tych artystycznych, np. ceramika czy
majsterka.
J.B.-  Czy są jakieś zajęcia, które lubi pan
organizować najbardziej?
p. Krzysiek -  Wszystkie gry zespołowe, ale także te
indywidualne, na przykład łuki. Jednak najbardziej
lubię prowadzić rowery i taniec towarzyski.
J.B. – Dziękujemy.

Emilia Łagun -  Dlaczego chciała pani pracować w
Radkowie?
Pani Bogusia - Ten camp jest moim zdaniem
najśliczniejszy. Chodzi o jego położenie. Bardzo lubię
Góry Stołowe i uważam, że są bardzo piękne.
E.Ł. - Czy pani mieszka w Radkowie?
p. Bogusia -  Pochodzę z Mazur, ale od trzech lat
mieszkam w Warszawie.
E.Ł. - Co pani najbardziej lubi w swojej pracy?
p. Bogusia - Najbardziej lubię pracę wychowawczą.
Uwielbiam pracować z dziećmi i czuję z nimi więź.
Jestem trochę ich taką mamusią. Robię to już 10- 12
lat. Jeżeli chodzi o Radków, to najbardziej lubię
prowadzić wycieczki po górach. Jak przyjeżdżam, to
nie czuję, że jestem w pracy. Po prostu się bawię.
E.Ł.- Dziękujemy za wywiad.

Zajęcia kreatywne

MK

Team
Radków
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Jak czują się
ósmoklasiści po

„ostatnim Radkowie”?

Dlaczego nie jeździmy
do Radkowa?

W tym roku
szkolnym
ósmoklasiści
ostatni raz
pojechali na
wycieczkę do
Radkowa. Jako
jedni z nich
zamierzamy
wam o niej
opowiedzieć.
Po pierwsze, nie
było nic
specjalnego, nie
czuliśmy się
jakoś
specjalnie,
jedynie
wiedzieliśmy, że
był to nasz
ostatni pobyt
tam. Jedzenie
jak zwykle było
naprawdę

bardzo dobre, a
pokoje były
ładne, czyste i
schludne.
Do naszych
ulubionych
zajęć
tradycyjnie
należały flagi i
kajaki.
Ciekawym
dodatkiem w
tym roku była
wycieczka
górska. Te
wzgórza
nazywają się
Górami
Stołowymi,
zostały
wypiętrzone
przez 30
milionami lat i
są jednymi

z nielicznych w
Europie gór
płytowych .
Chodziliśmy
górskimi
szlakami przez
prawie trzy
godziny.
To był ostatni
raz w Radkowie
dla ósmej klasy.
Będzie nam
brakować
wszystkich
ciekawych zajęć
i dobrze
spędzonego
czasu w
Radkowie.

Mikołaj Szajna i
Jakub
Lewandowski 

Cała szkoła
pojechała
ostatnio na
wycieczkę
szkolną do
Radkowa.
Niektórzy
uczniowie
woleli jednak
zostać w domu.
Wiem, dlaczego
tak się dzieje.
Po pierwsze,
większość osób
mieszka w
domkach. Jest
tam zazwyczaj
zimno, bo
domki nie mają
ogrzewania.

W zeszłym roku
szkolnym
(2018/2019)
mój domek w
ostatnią noc
wyglądał trochę
jak izba
chorych.
Po drugie, jest
to co roku to
samo miejsce.
Może się już
znudzić. Te
same zajęcia,
to samo
miejsce, bez
zmian.
Po trzecie,
osoby tam
jadące

nie chcą/nie
lubią
większości
zajęć i po
prostu ich to nie
ciekawi i nie
widzą wtedy
sensu jechać.
Chciałbym
zaznaczyć, że
ten artykuł nie
ma na celu
obrazić bądź
„uderzyć” w
osoby lubiące
wyjazd do
Radkowa.

Maciej
Makowski
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Stare i nowe pokolenie

JZ
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