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POMAGAMY
Przypomnijmy, Szkolny Klub Wolontariatu Caritas Syberka działa w naszej szkole od
2006r. Powstał z inicjatywy pani Bogumiły Dudyńskiej i od tamtego czasu cały czas
przybywają nowi wolontariusze skłonni pomóc ludziom i zwierzętom w potrzebie. Każdy,
kto tylko chce, może pomóc czy to w pojedynczej akcji, czy zostać stałym członkiem.
Akcje naszego szkolnego wolontariatu opisywaliśmy już chociażby 7, 17, 40 czy 77
numerach naszej gazetki.

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI – TAK POMAGAM
2 5 i 26 września wolontariusze z naszej szkoły wraz z nauczycielami zorganizowali zbiórkę żywności w
Biedronce. Zbierano artykuły spożywcze z długim czasem przydatności do spożycia, a potem pakowano je w
paczki i dostarczano najbardziej potrzebującym, rodzinom ze słabą sytuacją materialną w szczególności oraz
osobom chorym i starszym.

Marek Boryń

W weekend na będzińskich bulwarach zorganizowano 36 godzinny bieg
charytatywny dla czteromiesięcznej Oliwki. 
Dziewczynka choruje na SMA1 - rdzeniowy zanik mięśni. Oliwka, żeby
żyć, potrzebuje bardzo drogiego leku. 

DLA MAŁEJ OLIWKI
W pomoc dla dziewczynki zaangażowało się bardzo dużo miast,
instytucji, firm, a także prywatnych osób. 
Również harcerze z Będzina przyłączyli się do zbiórki pieniędzy. W
sobotę na stoisku harcerzy można było zakupić domowe ciasto, zrobić
kolorowe warkoczyki i pomalować twarze, a cały dochód harcerze
przekazali na zbiórkę dla Oliwki. 
Ja przebiegłam kilka kilometrów dla Oliwki, za co dostałam super medal.
Ale największą radością będzie dla mnie uzbierana suma niezbędna do
zakupu leków. 
Kto chciałby również pomóc, wchodzi na stronę się pomaga i wpłaca
pieniążki. 

Karolina Szopińska
Karolina
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WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK

LEKTUROWO

PRZYGODA Z HOBBITEM BILBO
Powieść „Hobbit, czyli tam i z powrotem” jest pasjonującą książką. Jej autor - John Ronald Ruel Tolkien, napisał
również słynną trylogię „Władca Pierścieni”.
„Hobbit” to książka tajemnicza, a przy tym ciekawa. Jest lekturą obowiązkową w klasie 6, z czego osobiście się
cieszę. Jej głównym bohaterem jest hobbit Bilbo Baggins, który szuka ze swoimi towarzyszami skarbu
pilnowanego przez smoka Smauga.

To naprawdę ciekawa lektura, która może być czytana przez dzieci,
młodzież, ale także przez dorosłych. Historia Bi lba dowodzi (moim
zdaniem), że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej (jakby to powiedział
główny bohater). 
Każdy, kto jest fanem książek fantasy, powinien przeczytać „Hobbita”. To
powieść odpowiednia na zimowe wieczory. 
Jeśli ktoś już poznał przygody Bilba, myślę że się ze mną zgodzi, że to
fajna książka, od której trudno się oderwać. A poza tym, szóstoklasiści
powinni ją przeczytać, by dostać pozytywną ocenę. 
Film też jest okey, ale czytając książkę, można rozwinąć swoją
wyobraźnię. 

Jakub Szypuła

WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
Od 8 września do 11 października w kilkuset miejscach w Polsce, w tym
również w Będzinie, trwała Wielka Zbiórka Książek. Tę ogólnopolską
akcję Fundacji Zaczytani.org, w naszej szkole zorganizował i
przeprowadził Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami. Podczas niej
każdy, kto tylko chciał pomóc, mógł oddać książki w bardzo dobrym
stanie do ustawionych przy wejściach do szkoły pojemników. Zebrane
książki trafiły do biblioteczek w szpitalach i innych placówek
pomocowych.

Marek Boryń

W 2019 roku w ogólnopolskiej Wielkiej Zbiórce Książek wzięło udział ponad 155 000 ludzi. W 1300
punktach zbiórki mieszkańcy 77 miast zebrali łącznie ponad 603 000 książek.
Jak będzie w tym roku? Na razie nie wiadomo, chociaż akcja już się skończyła. Nasza szkoła również
wzięła w niej udział.
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STOP UZALEŻNIENIOM

KIEDY KOŃCZY SIĘ ZABAWA, A ZACZYNA UZALEŻNIENIE
Hej! Nazywam się Sally, mam piętnaście lat, w wakacje opuściłam moją kochaną podstawówkę i poszłam do
liceum. Przydarzył mi się niespodziewany zwrot akcji, który zabrał mi radość z tego, co mam. Chciałabym wam
opowiedzieć moją historię. 
Nadszedł dzień końca wakacji, czyli pójścia do nowej szkoły. Byłam strasznie zestresowana, ponieważ żaden z
moich przyjaciół czy znajomych nie poszedł do tego liceum co ja. Bałam się, że nowa klasa mnie dobrze nie
przyjmie. I tak się stało, po pierwszym dniu nikt się do mnie nawet nie odezwał, zostałam tak zwanym
wyrzutkiem. Po kilku tygodniach nadal byłam sama, do tego straciłam kontakt z moją najlepszą przyjaciółką,
która chodziła do liceum na drugim końcu Polski. Przez te wydarzenia zaczęłam więcej korzystać z telefonu, w
końcu nie miałam nic lepszego do roboty. Z trzech zrobiło się dziesięć godziny dziennie, a czas przed ekranem
codziennie się zwiększał.
Przestałam gadać z rodzicami, z którymi przedtem miałam dobry kontakt. Nie zauważałam tego. Myślałam, że
wszystko jest jak dawniej, ale tak nie było. Stałam się agresywna, nie umiałam powstrzymać się od
nieużywania telefonu. Rodzice postanowili mi go zabrać. To było najgorsze. Byłam smutna, nie chodziłam do
szkoły. Nie dawałam sobie rady. Miałam dość i w końcu poprosiłam rodziców o pomoc.

- Mamo.
- Hm? Co kochanie ?
- Nie daję sobie rady.
- Co się dzieje!? Opowiedz mi…Rodzice zapisali mnie
do psychologa. Rozpoczęłam terapię i z dnia na dzień
było lepiej. Teraz mogę o tym pisać, ale wtedy nie
myślałam, że mogę być uzależniona. Po ukończeniu
terapii i powrocie do szkoły znalazłam grupę
znajomych, która mnie wspiera. 

Nasza szkoła w ubiegłym roku szkolnym brała udział w projekcie 
STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!

Zadań konkursowych było sporo. Wśród nich przygotowanie opowiadania Kiedy kończy
się zabawa, a zaczyna uzależnienie? Trzy uczennice zostały wyróżnione, z czego
jesteśmy bardzo dumni. W kolejnych numerach gazetek będziemy publikować ich prace.
Zaczynamy od opowiadania Zuzi z VII d.

Nie życzę tego, co mnie spotkało, nikomu, ale wiem, że miliony osób są uzależnione od Internetu, nie tylko
młodzież, ale także dorośli. 

Zuzia Gruca, 7 d
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NIEPODLEGŁA powraca

więcej - w następnych numerach, bo na tych zdjęciach nie ma pomników
NASZE WSPOMNIENIA
Szymon: Nie spodziewałem się, że w Będzinie jest tyle ciekawych
zabytków.

Projekt "Niepodległa" nasza szkoła realizuje trzeci rok. Jego koordynatorkami są: Anna
Samsonowicz - nauczyciel języka polskiego i opiekunka naszej gazetki oraz Barbara
Żółkiewicz - nauczyciel historii. Nic więc dziwnego, że w tym roku szkolnym redaktorzy
zaangażowali się w realizację tego projektu. 
W ubiegłym roku szkolnym plany pokrzyżowała nam znana wszystkim sytuacja, więc nie
mogliśmy spotkać się z paniami, które były uczennicami tajnego nauczania.  Nadal nie
możemy ich zaprosić, dlatego koordynatorki zmieniły plany i... zorganizowaliśmy wystawę
TON. Co to za skrót, dowiecie się w następnym numerze. Ale nie tylko. Byliśmy na
wycieczce po naszym mieście. Takiej innej, bo SZLAKIEM BĘDZIŃSKICH POMNIKÓW. 

Przeszliśmy 10,11 km w czasie 3 godzin i 45 minut,
robiąc około 15 tysięcy kroków. 
SZLAKIEM BĘDZIŃSKICH POMNIKÓW
Spacerując po ulicach i placach naszego miasta
zobaczyliśmy sześć pomników upamiętniających
czasy I i II wojny światowej. 
My, redaktorzy, przygotowaliśmy informacje
dotyczące wybranych obiektów - ich historię i co
upamiętniają. Wycieczka przybliżyła nam i naszym
kolegom z VI e niezbyt odległą historię naszego
miasta oraz pokazała miejsca jeszcze nieznane. 

Redakcja

Maciek: Ucieszyłem się, że
spaliliśmy tyle niepotrzebnych
kalorii.
Maja: Przeszliśmy za dużo
kilometrów...
Emilka: Nogi bolą mnie do tej pory.
Kacper: Zobaczyliśmy wiele
niesamowitych rzeczy w naszym
mieście
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
październik                                                           część 3

DZIEŃ BEZ MAILA
Świat bez poczty elektronicznej
w dzisiejszych czasach wydaje
s i ę niemożliwy. Mało kto
wyobraża sobie pracę bez
dostępu do internetu, a w
szczególności do e-mail. 
CIEKAWOSTKI
•e-mail został wymyślony w
1965 
•początkowo e-mail służył do
komunikowania się
użytkowników tego samego
komputera 

•przesyłanie wiadomości ze
znakiem @ wymyślone zostało
w 1971 i umożliwiało kontakt z
użytkownikami na całym
świecie 

Filip Migocki

DZIEŃ ORIGAMI
Sztuka składania papieru
przeszła do Japonii z Chin lub
Korei w VI lub VII wieku, gdzie
została doprowadzona do
perfekcji. Tradycyjne orgiami
polega na tworzeniu figur z
kawałka papieru, bez
wykorzystania nożyczek i kleju. 

Dzisiaj jest wiele rodzajów tej
sztuki. Jedna z nich to Origami
modułowe, które polega na
tworzeniu figur przestrzennych z
wielu połączonych ze sobą
małych elementów Origami. 

Patrycja Kondas

Te n bohater jest zwinny niczym
pantera, szybki jak pantera i jest
królem pewnej wyspy.

Ciekawostki:
-Tych zwierząt jest tylko 4000 w 12
krajach.
-Biała pantera doskonale się
kamufluje.
-Mówi się, że jest nieuchwytna
niczym górski duch.

Szymon Pawlik

DZIEŃ ŚNIEŻNEJ
PANTERY

N a pewno niektórzy lubią oglądać
programy przyrodnicze i widzieli
interesujące zwierzęta.
Lecz skupmy się na śnieżnej
panterze (irbis). 
B ia ł e bądź śnieżne pantery są
przepiękne. Co jest dla mnie
bardzo smutne - z ich skóry
powstają futra ozdobne.Tak jak lew
i tygrys pantera też pochodzi z
rodziny kotów. Pantera zarówno
biała jak i czarna jest bardzo
eleganckim zwierzęciem oraz
bardzo zwinnym i szybkim. 
M o ż e słyszel iśc ie o słynnym
bohaterze z Avengers, jakim jest
Czarna Pantera.

21.
DZIEŃ BEZ SKARPETEK

22.
DZIEŃ CAPS LOCKA

23.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PANTERY ŚNIEŻNEJ

24.
ŚWIATOWY DZIEŃ ORIGAMI

DZIEŃ BEZ MAILA
MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO ROWERU
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