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ŚWIĘTO SZKOŁY

   W tym roku szkolnym nasze Gimnazjum  obchodziło 15-
lecie istnienia placówki  oraz 13 -lecie patronatu  Ojca
Ludwika Wrodarczyka. Do tego ważnego wydarzenia
społeczność szkolna przygotowywała się  od dłuższego
czasu poprzez m.in.  lekcje wychowawcze, konkursy i
wystawy.  Dnia 9 grudnia 2014 roku przedstawiciele klas
wraz z Dyrektorem szkoły i katechetką złożyli  czerwone
róże pod pamiątkową tablicą, poświęconą Ojcu Ludwikowi,
oddając hołd Patronowi szkoły. Ważnym   punktem
obchodów była msza święta. Przy Wojciechowym ołtarzu
stanęli goście: proboszczowie ks. Ludwik Kieras, ks. Marcin
Kieras z czeskiego  Slavkova  niedaleko Opavy oraz
katecheta gimnazjum ks. Krzysztof Pyszny.
   Po mszy świętej społeczność gimnazjalna oraz
zaproszeni goście udali się do Centrum Kultury "Karolinka",
by wziąć udział  w specjalnie przygotowanym na to święto
widowisku zatytułowanym „Miarą wartości człowieka jest
jego wnętrze”  , które nawiązywało do życia i działalności
Patrona szkoły. Następnie mowę wygłosił Dyrektor szkoły -
 mgr Marek Napieraj,  po czym głos zabrali Goście: m.in.
Burmistrz miasta dr Gabriel Tobor,  Barbara Dziuk,
radna Sejmiku Wojewódzkiego, Maciej Szepietowski –
prezes Civitas Christiana. W dalszej części spotkania miał
miejsce piękny zwyczaj związanym z Dniem Patrona, a
mianowicie   nagradzanie  honorowym tytułem 
 Przyjaciela Szkoły osób i instytucji wspierające nasze
gimnazjum. Następnie została przedstawiona prezentacja
multimedialna, która  „poprowadziła”  wszystkich
zebranych po budynku gimnazjum, przedstawiła ważne dla
uczniów i nauczycieli  miejsca w szkole, najistotniejsze
obszary działalności wychowawczej oraz sukcesy uczniów i
nauczycieli. Niespodzianką dla wszystkich był występ
absolwentów gimnazjum, którzy zaprezentowali swoje
talenty: piękny śpiew i taniec.

Redakcja

Witamy!
   Już  połowa roku szkolnego za nami. W  kalendarzu zima,
ale w naszej Redakcji panuje prawdziwie gorąca atmosfera
- oddajemy bowiem w wasze ręce  kolejny numer szkolnej
gazetki! Zanim więc spakujecie narty i deski, by
poszusować na górskich stokach, zachęcamy do lektury 
między innymi ciekawych wywiadów, sprawozdań,
wyników ankiety, a na deser ...polecamy radzionkowską
krzyżówkę!
   Miło nam także poinformować, iż do redakcyjnego grona
w tym numerze dołączyły uczennice: Natalia z klasy III d
oraz Martyna z klasy I b.

   Miłej lektury!
   Redakcja :)

DZIEŃ NAUCZYCIELA

  We wtorek 14 października 2014 r. nauczyciele i
uczniowie Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka 
w Radzionkowie uczestniczyli w akademii z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Wprowadzenie sztandaru rozpoczęło
tą piękną uroczystość. Następnie uczniowie klas III b oraz
III d przedstawili montaż słowno-muzyczny. Był on
prowadzony przez Katarzynę Bielecką – uczennicę klasy
III d. Później Karolina i Szymon z Prezydium Rady
Młodzieży złożyli życzenia nauczycielom, wręczyli
okolicznościową tablicę pamiątkową oraz śliczne,
papierowe kwiaty wykonane ręcznie przez naszych
uczniów. Następnie przemówił  Pan dyrektor - mgr Marek
Napieraj. Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się
część rozrywkowa. Pierwszy wystąpił nasz szkolny
kabaret. Później przyszła kolej na solowe wykonanie tańca
dedykowanego nauczycielom. Brawurowo zatańczyła go
nasza koleżanka, Patrycja Janta. Następnie na scenę
weszła Wiktoria Kazuch, która pięknie wykonała piosenkę
,,Alleluja”.  Otrzymała gromkie brawa na stojąco. Na
koniec uczniowie klasy IIId  wykonali taniec w stylu
Boolywood. Był on bardzo żywiołowy, a stroje niezwykle
 barwne. Uczniom ten taniec bardzo się spodobał.
Nagrodzili go gromkimi brawami.Cała uroczystość była
bardzo piękna, zaś tańce zasłużyły na powtórne oklaski.

Martyna Karolina Plewnia klasa Ib
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SPOTKANIE Z...
  Dnia 8 grudnia odbyło się spotkanie nauczycieli i
młodzieży Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka z
autorką książki pt. "Radzionkowskie rody" -  panią Marią
Kielar Czaplą. Promocja Jej zbioru rodzinnych historii
odbyła się 23 października 2014 roku 

w Centrum Kultury
"Karolinka" 
w Radzionkowie. Autorka
książki opowiadała
zgromadzonym o tym, 
w jakich okolicznościach
zrodził się pomysł spisania

historii radzionkowskich rodów. Młodzież  miała okazję
zobaczyć różne  projekty okładki, posłuchać ciekawostek
oraz zabawnych historii, których autorka doświadczyła lub
które usłyszała, spisując losy mieszkańców miasta. 
W końcowej części młodzież zadawała pani Marii
pytania dotyczące "Radzionkowskich rodów".

Redakcja
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ŻYCIE Z FOTOGRAFIĄ W TLE

O niezwykłej pasji fotograficznej, o
marzeniach i zamiłowaniu do robienia
zdjęć opowie nam Pani Ewelina
Podzimska-Czerniewicz, nauczycielka
języka  angielskiego  w Gimnazjum im.
Ojca Ludwika Wrodarczyka 
w Radzionkowie.
Jak rozpoczęła się Pani przygoda z
fotografią?
Można powiedzieć, że od momentu, gdy  urodził się mój syn. Chciałam
udokumentować moment, kiedy stawiał pierwsze kroki, zdmuchiwał
pierwszą świeczkę na torcie, czy wybierał się na pierwszą przejażdżkę
rowerem. To zmotywowało mnie do zapisania się na kurs fotografii i krok
po kroku zdobywania nowych umiejętności. 
Co najbardziej lubi Pani fotografować?
Mojego syna w najróżniejszych sytuacjach, najlepsze zdjęcia wychodzą 
w najmniej spodziewanym  momencie. Fascynuje mnie również fotografia
makro, a w szczególności kwiaty.
Jak kształcić się, by robić lepsze zdjęcia?
Oprócz wiedzy teoretycznej i znajomości swojego aparatu najważniejsza
jest praktyka. Kiedyś przeczytałam, że trzeba zrobić przynajmniej 10.000
zdjęć, żeby pojąć, o co chodzi z fotografią. Myślę, że było w tym sporo
prawdy. Im więcej zdjęć zrobimy w różnych warunkach oświetleniowych i
różnych sytuacjach, tym pewniej będziemy sięgać po aparat. Ważne jest
też, żeby rozwijać swoje indywidualne upodobania. Jeżeli lubimy
fotografować kwiaty - róbmy to o różnej porze dnia, z różnej perspektywy.
Eksperymentowanie to klucz do sukcesu Myślę, że najlepszą radą są
słowa jednego z największych fotografów, Roberta Bressona:
"Fotografując, staraj się pokazać to, czego bez ciebie, nikt by nie
zauważył."
Pamięta Pani swoje pierwsze zdjęcie? Jakie było?
Pierwsze zdjęcia robiłam aparatem, który dostałam na komunię :) Były to
zdjęcia przyrody. Nie były to oczywiście zdjęcia cyfrowe, więc dużą frajdą,
było czekanie, aż zdjęcia zostaną wywołane i będzie je można zobaczyć. 
Czy ma Pani swoje ulubione zdjęcie ? Jakie?
Tak. Jest to zdjęcie mojego syna, które zostało zrobione w tzw. "złotych
godzinach" - to jest, kiedy słońce chyli się ku zachodowi i daje miękkie,
złote światło.Dodajmy do tego piękny kolor nieba oraz wysokie, zielone
jeszcze zboże i mamy kadr, do którego przez długi czas będziemy wracać
.
Co może Pani poradzić osobom, które chcą zacząć swoją przygodę z
fotografią?
Przede wszystkim nie poddawaj się, początki mogą być ciężkie, poznaj
dokładnie swój aparat i jego możliwości, a następnie rób zdjęcia, nawet
tych rzeczy i sytuacji, które wydają się nieatrakcyjne. Jeden z
najwybitniejszych francuskich fotoreporterów, Henri Cartier-Bresson ujął to
tak:  "Myśl o zdjęciu zawsze przed jego zrobieniem i po. Nigdy w trakcie.
Sekretem jest czas. Nie musisz działać szybko. Fotografowany model
musi zapomnieć o tobie, a gdy już to się stanie, musisz działać bardzo
szybko".
Czy ma Pani jakieś marzenie związane z fotografią?
Tak, chciałabym, aby moje fotografię budziły refleksje, pokazywały coś,
czego nie widać na pierwszy rzut oka. Aby ktoś, kto je ogląda poczuł jakieś
emocje: radość, zadowolenie, ale także refleksję czy smutek. 
A w przyszłości marzy mi się publikacja mojego zdjęcia w jakimś znanym
magazynie :)
Dziękuję za rozmowę.

Martyna Plewnia klasa IIc

.

ŚWIĄTECZNE AKCJE CHARYTATYWNE

  Grudzień był czasem, kiedy  młodzież  naszego Gimnazjum aktywnie
włączyła się w akcje charytatywne, niosąc pomoc, radość i uśmiech
innym.Jednym z podjętych działań  była Akcja Pomocy Dzieciom z
Afryki. W tym celu przeprowadzono zbiórkę żywności. Aby ową akcję
jeszcze bardziej „napędzić”  młodzież zorganizowała  specjalną „Słodką
Przerwę dla Afryki".  Ponad dwadzieścia  osób przyniosło świąteczne
specjały, dary przygotowane przez rodziców, rodzeństwo, dziadków, czy
samych uczniów. Łakocie ofiarowali także nauczyciele i inni pracownicy
szkoły. Było ich tylu, że wszystkie pyszności zostały wysprzedane! 
Organizatorem „Słodkiej Przerwy dla Afryki”  było Szkolne Koło Caritas.
Inną formą aktywności charytatywnej była akcja uczniów klasy IIId
naszego Gimnazjum, którzy wraz z wychowawczynią  przygotowali
świąteczne  paczki  dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 
w Nakle Śląskim. Jeśli chodzi o pomoc innym, społeczność  im. Ojca
Ludwika Wrodarczyka jak zwykle spisała się wspaniale! Dobrze  jest
razem zrobić coś dobrego dla innych!

Redakcja

PASOWANIE NA GIMNAZJALISTĘ

   30 września 2014 r. uczniowie naszej szkoły spotkali się w sali
gimnastycznej na pasowaniu pierwszoklasistów na gimnazjalistę.
Wprowadzenie sztandaru, jak zawsze, rozpoczęło tę ważną uroczystość.
Następnie usłyszeliśmy słowa o Patronie naszego Gimnazjum – Ojcu
Ludwiku Wrodarczyku – przypomnieliśmy sobie historię oraz sukcesy tej
placówki. I wreszcie nastał moment ślubowania. Była to chwila pełna
 powagi i wzruszenia. Pierwszoklasistów poprowadzili trzej członkowie
Prezydium Rady Młodzieży – Karolina, Bartosz oraz Szymon. Wspierała
ich Pani Wicedyrektor, mgr Weronika Sitarz.
  Ten dzień byłby stracony, gdyby nie było części zabawowo-integracyjnej.
Została ona przygotowana przez Radę Młodzieży, pierwszaków oraz ich
wychowawców. Ci, dla których ten dzień był specjalnie przygotowany,
wzięli udział w śmiesznych, lecz niekiedy trudnych konkurencjach.
Następnie klasy I a, I b, I c i I d przedstawiły swe programy artystyczne,
które były ciekawe oraz przezabawne.
   To był wspaniały dzień pełen powagi i wzruszeń oraz  zabaw i śmiechu.
Wszyscy świetnie się bawili, zaś pierwszoklasiści zasłużyli na miano
uczniów Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka 
w Radzionkowie. Serdecznie im gratulujemy i życzymy samych
sukcesów.

Martyna Karolina Plewnia klasa Ib
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Ewelina Podzimska-
Czerniewicz

.

.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 1 02/2015 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Czarno na Białym

NASZE PASJE...
Patrycja Janta jest uczennicą klasy IIId naszego Gimnazjum. Od wielu lat pasjonuje ją taniec.

Zapraszam na spotkanie z młodą Miłośniczką tańca.

Kiedy i w jakich okolicznościach rozpoczęła się Twoja przygoda z tańcem?
Moja przygoda z tańcem rozpoczęła się, gdy  miałam 4 latka i zaczęłam uczęszczać na zajęcia
rytmiki. Zostałam wtedy pokierowana przez moją mamę, która chciała, abym miała swoje
zainteresowania. Abym miała tę moją i tylko moją małą pasję.
Dlaczego akurat ten rodzaj aktywności fizycznej wybrałaś?
U mnie w domu zawsze była muzyka, a z tańcem wiążą się bardzo sentymentalne wspomnienia.
Moja mama razem z jej siostrą tańczyły w Małym Śląsku, zawsze je podziwiałam.Jak to mała
dziewczynka, chciałam być taka jak moja mama. I jakoś jej pasja przeszła na mnie. W tym
momencie nie wyobrażam sobie życia bez tańca.
Opowiedz o drodze, jaką już przebyłaś w tej dziedzinie (kluby, zespoły, trenerzy).
Uczęszczałam na zajęcia rytmiki w Centrum Kultury Karolinka w roku 2003, niestety nie pamiętam
już jak moja instruktorka się nazywała. W roku 2005 do 2008 chodziłam na zajęcia klasyki 
prowadzone przez panią Basię. Chodziłam również na zajęcia "Pasji" (taniec nowoczesny),
prowadziła je pani Agnieszka. Od 2011 do 2013 roku uczęszczałam na zajęcia grupy tanecznej ”Bez
Nazwy", prowadziła je i nadal prowadzi pani Jolanta . Od 2012 roku do teraz uczęszczam na zajęcia
do Teatru Tańca Współczesnego ”Six Limbs Group", gdzie zajęcia  prowadzi  pani Katarzyna . Od
2012 roku moja miłość do tańca klasycznego powróciła, dlatego też uczęszczam na zajęcia z klasyki
prowadzone przez panią Beatę. Od 2013 roku tańczę także w zespole ”Fess".
Życiu tancerza/ sportowca towarzyszą wzloty i upadki. Opowiedz nam o swoich sukcesach.
Opowiem o tych najważniejszych dla mnie: II miejsce w ogólnopolskim konkursie
w kategorii taniec nowoczesny – Sosnowiec, III miejsce w ogólnopolskim
konkursie w kategorii INNE ( teatr tańca współczesnego) -Pyskowice,
wyróżnienie w konkursie pt. ”PATT„ - Rojca, wyróżnienie I stopnia -ogólnopolski
konkurs – Katowice.
Jak wygląda twój zwyczajny dzień. Jak godzisz obowiązki szkolne z
treningami, czy taniec koliduje z codziennymi obowiązkami?
Jak każdy uczeń chodzę do szkoły. Aktualnie jest to ostatnia klasa gimnazjum.
Nie powiem, że jest lekko. Po szkole jem obiad. Robię zadanie, uczę się. Zajęcia
taneczne najczęściej zaczynają się o godz. 18.00. Czy taniec koliduje z
codziennymi obowiązkami? Hm, wiesz ciężko się przyznać, ale ja nie wiem, jak
to jest nie mieć zajęć pozalekcyjnych, ile się wtedy ma czasu itp. Oczywiście
mam obowiązki w domu typu sprzątanie, czy pomoc w gotowaniu, ale daję radę.
Czy wyposażenie tancerza należy do drogich (baletki, kostiumy do tańca)?
Wiesz, jest to sprawa indywidualna, ponieważ potrzebne są baletki, które nie są
drogie, kostium do ćwiczeń, który najczęściej jest szyty na miarę, także trochę
kosztuje. Dresy, skarpetki,  legginsy, jakieś topy – wszystko zależy od budżetu
rodziny. Lecz chyba najdroższe są pointy. Więc myślę, że taniec nie należy do
tanich.
Czy ten rodzaj aktywności  fizycznej należy do wymagających?
Taniec wymaga od nas cierpliwości. Czasem zdarza się, że myślisz ”Mam dość!"Wtedy czujesz się,
jak byś była w jakiejś męczarni. Taniec jest wyczerpujący owszem, ale kiedy naprawdę coś
kochamy, to nie obchodzi nas to. Nieważne czy leje się krew, nieważne czy twoje mięśnie są tak
zmęczone, że najchętniej rzuciłabyś tym wszystkim i poszła do domu. Ważne jest to, że sprawia Ci
to przyjemność.
Czy taniec jest sportem kontuzjogennym?
Poprzez taniec możesz się nabawić wielu kontuzji. Od tych mniejszych np. wybicie barku, po
naprawdę poważne, czyli złamana noga.
Czy często przytrafiają Ci się kontuzje?
Teraz rzadziej, lecz ostatnimi czasy miałam wiele razy skręcony staw skokowy, przez co nabawiłam
się martwicy stawu skokowego. Często mam wybity bark. Bardziej poważnych kontuzji typu złamana
noga, czy zerwanie wiązadła w kolanie  na szczęście nie miałam.
Polecasz tę pasję innym?
Jeżeli lubią tańczyć, to jak najbardziej, lecz poleciłabym, aby zacząć od tych prostych tańców np.
tańca nowoczesnego.
Jakie jest twoje największe marzenie związane z tańcem?
Moim największym marzeniem jest tańczyć zawodowo. Chcę po prostu robić to, co kocham. I mam
taki plan, aby iść w tym kierunku, ale na razie ciii ...
Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia marzenia!

Wywiad przeprowadziła Magda Niejodek kl. IIc

.

Patrycja Janta

.

TATUAŻE

Historia.Tatuaż ma niezwykle długą historię.
Określenie jego początków jest dyskusyjne,
dlatego, że skóra ulega całkowitej
biodegradacji. Przypuszcza się jednak, że już
12000 lat przed naszą erą występowały tatuaże
na wyspach polinezyjskich. Samo słowo:
tatuaż, pochodzi z języka polinezyjskiego od
„tatau” czyli „naznaczyć coś”. Etymologicznie
natomiast wywodzi się od rdzenia „tu” czyli
„bić”, „ryć”. Pierwotnym znaczeniem tatuażu
były obrzędy rytualne. 
W wielu kulturach mogli je posiadać
najczęściej plemienni wojownicy. Zmieniały się
techniki i wzory tatuaży, a wszystko za sprawą
rozwoju cywilizacyjnego. Początki trwałego
zdobienia skóry były dość prymitywne:
wcierano w wykute bądź nacięte rany, sadzę
lub inne naturalne składniki barwiące głównie
na czarno. Wzory najczęściej wykonywano
przy użyciu ostrych szponów, pazurów
dzikich zwierząt.
Ciekawostki. Najstarszy znany nam posiadacz
tatuażu liczy sobie 5300 lat 
w 1991 roku  w pobliżu włosko-austriackiej
granicy znaleziono mumię , którą ochrzczono
imieniem Otzi. Podczas tatuowania skóra
zostaje nakłuwa od 50 do nawet 3000 razy za
minutę. Maszynki ,którymi posługują się
tatuażyści nie zmieniły się od ponad 100 lat.
Wyznawcom judaizmu i muzułmanom nie
wolno ozdabiać swych ciał w ten sposób.
Symbol kotwicy, którą tatuują sobie na rękach
marynarze oznacza , że jego posiadacz
przynajmniej raz przepłynął Atlantyk.
Tatuaż w różnych kulturach. Miał na celu
zobrazowanie roli i pozycji człowieka w danej
społeczności, plemieniu. Szczególnie istotną
rolę odgrywały tatuaże w plemionach Indian
Ameryki Północnej, kiedy przedstawiały
również zasługi noszącego. Pierwsze dowody
na stosowanie tatuażu odnaleźć można 
w starożytnym Egipcie. Następne
potwierdzenia tych praktyk przedstawione są
w literaturze starożytnego Rzymu i Grecji.
Ciała zdobiono także w celach religijnych, w
celu upiększania lub odstraszania wroga. W
średniowieczu tatuaż był zakazany przez
Kościół, jednak zgodnie z praktykami
zaczerpniętymi od pogan, był stosowany.
Oficjalnie tatuowano jedynie przestępców, co
dało istotne podwaliny do powstania złej
reputacji tatuażu. W XVIII wieku w Europie
istniały trzy główne typy tatuaży:
identyfikacyjne i przynależnościowe, religijne
oraz będące pamiątką z wypraw żeglarskich.
Podczas wojen napoleońskich tatuaż był
niezwykle popularny wśród żołnierzy.

Natalia Ścigała, klasa IIId

.

.

.



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 02/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzarno na Białym

Redakcja:
Martyna Plewnia
Magda Niejodek
Wiktoria Kazuch
Martyna Karolina
Plewnia
Bartosz Niewiadomski
Natalia Ścigała
Opiekunowie:
Aleksandra Pachulska
Beata Duch

ANKIETA
   Pewien amerykański uczony kiedyś powiedział, że „telewizja umrze po 6 miesiącach, ponieważ ludziom szybko znudzi się w każdy wieczór patrzenie 
w jedno kolorowe pudełko”. Od tamtych słów minęło kilkadziesiąt lat, a telewizja nigdzie się nie wybiera. Dlatego nasza redakcja postanowiła przeprowadzić
serię ankiet o polskim oraz amerykańskim showbiznesie. W pierwszej części naszej nowej serii zaprezentujemy, jakiego aktora polskiego i zagranicznego
uczniowie naszego gimnazjum lubią najbardziej.
   W zestawieniu „Ulubiony polski aktor/aktorka” - -o dziwo - nikt nie zagłosował na Annę Dereszowską , ani na Joannę Brodzik , natomiast dziewiąte
miejsce z liczbą 4 głosów przypadło Markowi Konradowi , uważanemu za jednego z najlepszych polskich aktorów w historii. Zasłynął dzięki takim filmom
jak „Dzień świra”, czy „Killer”. Aktualnie jest na aktorskiej emeryturze. Zajmuje się kolekcjonowaniem win. Ósme miejsce nie zostało przyznane, ponieważ
na siódmym miejscu znaleźli się z liczbą pięciu głosów Artur Żmijewski oraz Agnieszka Dygant . Pana Żmijewskiego możemy na co dzień oglądać w
serialu Ojciec Mateusz", który w każdy czwartek gromadzi pięciomilionową publiczność przed telewizorami. Agnieszkę Dygant z kolei oglądamy obecnie
w serialu "Prawo Agaty". Szóste miejsce zajęła Małgorzata Socha. Aktorka zasłynęła rolą „Violetty” w „Brzyduli”. Aktualnie gra w serialu „Przyjaciółki”
oraz „Na wspólnej”. Jej największą rolą na „wielkim ekranie” była główna rola w filmie „Och, Karol 2”. Tuż przed podium ex aequo znaleźli się Borys Szyc
oraz  Piotr Adamczyk . Aktorzy "na topie". Nie sposób wymienić wszystkich filmów, w jakich zagrali. Pierwszy wystąpił w takich hitach jak „Vinci”, czy
„Wojna polsko-ruska”, za którą dostał Złotą Kaczkę oraz Złotego Lwa. Drugi z aktorów wystąpił m.in. we „Wkręconych” oraz „Och Karol 2”. Prawdziwą
sławę zdobył jednak dzięki roli Jana Pawła II. Obaj aktorzy spotkali się także na planie filmu „Lejdis” oraz „Testosteron”. Pora na podium, a tam na
najniższym stopniu uplasowała się Małgorzata Kożuchowska. Aktorka znana z seriali takich jak „M jak Miłość”, czy „Rodzinka.pl”. Na dużym ekranie
zagrała m.in. w „Killerze”. Uczniowie zdecydowali, że drugie miejsce przypadnie Tomaszowi Karolakowi. . „Rodzinka.pl”, „Prawo Agaty”, „Śniadanie do
łóżka”, „Testosteron” - to tylko niektóre filmy i seriale, w których zagrał. Karolak to aktor, który od kilku lat jest na prawdziwym topie. Mistrz komedii. Nasza
redakcja przewidywała, że to on zdobędzie najwięcej głosów. Bardzo się zdziwiliśmy, kiedy okazało się, że musiał on ustąpić miejsca Maciejowi
Musiałowi, który zmiażdżył rywali zdobywając 41 głosów. Maciek to młody aktor znany z „Rodzinki.pl”. Aktualnie współprowadzi „The Voice of Poland”.
Warto zauważyć, że całe podium zajęli aktorzy Rodzinki. Czyżby to był najpopularniejszy program rozrywkowy wśród młodzieży? Koniecznie
przeczytaj kolejną część naszej serii!
   O miano ulubionego aktora zagranicznego do ostatniej chwili Angelina Jolie walczyła z Johnym Deppem. Ostatecznie Johny wygrał przewagą trzech
głosów. Podium zamyka wszystkim znany Brad Pitt.

Ankietę przeprowadził i opracował jej wyniki Bartosz Niewiadomski .

Rozwiązaniem krzyżówki jest dokończenie
hasła: Radzionków miastem ...

.

1. Hiszpańskie miasto w centrum Radzionkowa
2. Gdy za oknem ... - kąpiel w księżogórskim
basenie wskazana.
3. Potocznie o Radzionkowie.
4. Tor do ślizgania w Radzionkowie.
5. Market w centrum naszego miasta.
6.Był nim Ojciec Ludwik Wrodarczyk i św.
Wojciech.
7. .... tarnogórski.
8. Centrum spotkań w naszej gminie.
9. Pierwszy "market" w Radzionkowie, już
nieistniejący.
10. Święty, patron jednej z ulic w Radzionkowie.
11. Tam dostaniesz dowód osobisty.

Czy wiesz że...
Jabłka poprawiają koncentrację, zapobiegają
zmęczeniu i łagodzą skutki stresu.Najdłuższym
statkiem pasażerskim na świecie jest „Norway”
- mierzy 315 m długości. Za najstarszą gazetę
świata uznaje się rzymski rękopis z 59 r. p.n.e.
Najgrubszy na świecie pień drzewa ma kasztan
rosnący na zboczu Etny (57,9 m obwodu).
Liczenie do tryliona trwałoby 31 lat i 8 miesięcy,
gdyby liczyć bez przerwy 24h na dobę.
Najwięcej opadów w Polsce występuje na
Śnieżce (1184 mm), najmniej we Wrocławiu
(424 mm). Przeciętny człowiek przesypia 
w swoim życiu 20 lat. 

Martyna Plewnia IIc

Sposób na największego ponuraka w Święta Bożego Narodzenia". Magiczna instrukcja:
1.Przygotuj wielki kocioł, by potem móc wlewać magiczne substancje oraz drewnianą łyżkę, by było czym mieszać zawartość.
2.Wlej do niego gwieździsty płyn, który ma w sobie nastrój świąteczny i wymieszaj.
3.Następnie użyj niebiańskiej substancji, która spowoduje uśmiech na twarzy i doda radość w oczach.
4. Kolejną  czynnością jest wlanie gorącego, czerwonego płynu z gwiazdkami, który masz teraz przy sobie. Spowoduje on, że
jego serce wypełni się miłością i radością na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.
5. Nie oszczędzaj też zielonego roztworu o zapachu choinki. Najlepiej wlej go cały, bo on jest nadzieją, że ponurak 
w następne święta obejdzie się bez użycia magii.
6. Pomarańczowa substancja pachnąca pierniczkami i cynamonem ma w sobie czarodziejską moc. Spowoduje, że ponurak 
będzie łasuchem przy wigilijnym stole. Pamiętaj, by nie używać jej zbyt dużo, jeśli ty też chcesz się najeść.
7.Kolejną czynnością, którą wykonasz, to dodanie śnieżynek, by na święta spadł biały puch.
8. Następnie wrzuć do bajkowej mikstury  złotą gwiazdkę, by ponurak mógł porozmawiać w noc wigilijną ze zwierzętami.
9.Pamiętaj, by wszystko się udało, to Ty musisz mieć w sobie ducha Świąt i radość w sercu, bo bez tego nic się nie uda.
10.Ostatni krok. Odpakuj różdżkę, która była w zestawie i czytaj zaklęcia. Nasza mikstura powinna mienić się  wszystkimi
kolorami tęczy i jeżeli tak właśnie jest, oblej nią ponuraka, by mógł cieszyć się Świętami Bożego Narodzenia.

Wiktoria Kazuch klasa IIId .

1. Hiszpańskie miasto w centrum Radzionkowa
2. Gdy za oknem ... - kąpiel w księżogórskim basenie wskazana.
3. Potocznie o Radzionkowie.
4. Tor do ślizgania w Radzionkowie.
5. Market w centrum naszego miasta.
6.Był nim Ojciec Ludwik Wrodarczyk i św.
Wojciech.
7. .... tarnogórski.
8. Centrum spotkań w naszej gminie.
9. Pierwszy "market" w Radzionkowie, już
nieistniejący.
10. Święty, patron jednej z ulic w Radzionkowie.
11. Tam dostaniesz dowód osobisty.
Rozwiązaniem krzyżówki jest dokończenie
hasła: Radzionków miastem ...
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