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TOBIE POLSKO

Dziewczynki z kółka muzycznego śpiewały Pierwszą
brygadę i Ułanów. Piosenki były przerywnikami
scenek - czyli odpowiedzi na pytanie: DLACZEGO
OBCHODZIMY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI?

Kacper

W tym roku nie było w naszej szkole akademii z okazji Święta Niepodległości. To znaczy
nie mogliśmy się spotkać na sali gimnastycznej. Więc wymyśliliśmy, że zrobimy filmik pod
hasłem: TOBIE POLSKO. 
Trwa prawie 15 minut i jak na nasz - redakcyjny debiut - jest nawet okey. 

OD SCENARIUSZA DO NAGRANIA
Scenariusz napisany przez naszą opiekunkę, p. Anię,
składał się z kilku scenek, które nagrywał Szymon
Pawlik, a montowała Martyna Szczerba. 

Krótko historię przez powstania, zabory, wojnę do
odzyskania niepodległości po 123 latach opowiedzieli
harcerze, też w kilu scenkach: Stasiu Musiał i Miłosz
Andrzejewski. 

Maciek

Na pytanie: 
DLACZEGO OBCHODZIMY

ŚWIĘTO 11 LISTOPADA
odpowiadali uczniowie

najmłodszych klas, starszych i
nauczyciele.

Na zdjęciach:
kolega Jakub z klasy II 

oraz pani Agnieszka Merta -
nauczyciel historii.

To nasz
redakcyjny
mikrofon
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TOBIE POLSKO

Nie oglądaliście jeszcze naszego filmiku?
Natychmiast naprawcie ten błąd!

Oto link do niego: https://youtu.be/UdDGSjH2j9U

Prowadzącymi byli: 
Kacper Kuna i Maciek Grochowina. 

Nie stresowali się aż tak bardzo przed kamerą.
Profesjonalni redaktorzy - nie tylko piszą.

Martyna

Julia z II klasy pięknie opowiadała o niepodległej
Polsce.
O godz. 11.11. dołączyliśmy do uczniów w całej
Polsce, śpiewając wszystkie zwrotki Mazurka
Dąbrowskiego. 

Nasz redakcyjny kolega Marek Boryń bardzo wczuł
się w rolę, gdy opowiadał o patriotyzmie Polaków pod
zaborami i znaczenia święta 11 Listopada dla
współczesnej młodzieży. 

Szymon 

Na zdjęciach nasi pracownicy techniczni, dzięki którym powstał ten filmik.
Martyna Szczerba - montażystka 

Szymon Pawlik - operator kamery

Uczniowie klasy III pięknie zaśpiewali wszystkie
zwrotki jakże wzruszającej piosenki 

CO TO JEST NIEPODLEGŁOŚĆ
Kacper
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KRÓLOWA ŚNIEGU
w teatrze

Tak jak w oryginale Gerda wyrusza na poszukiwanie
swojego przyjaciela Kaja, uwiedzionego przez
potężną i tajemniczą Królową Śniegu. Ale reżyser
zmienił czas akcji, która rozpoczyna się przed
wybuchem I wojny światowej i trwa przez cały XX
wiek. Gdy Gerda odnajduje Kaja, są już starszymi
ludźmi. 

Filip

Jest to bardzo widowiskowe przedstawienie. Na
scenie mnóstwo świateł i innych efektów specjalnych.
Aktorzy grają też na balkonie i wśród widowni.A na
koniec śpiewają bardzo wzruszającą piosenkę,
zapalając wielkie słowo MIŁOŚĆ.
Jesteśmy przywiązani do siebie, do ziemi, bo każdy z
nas jest Gerdą i Kajem.

Kacper

Spektakl, który w Teatrze Nowym w Zabrzu obejrzeli uczniowie klas 4, oparty jest na
znanej baśni Andersena Królowa Śniegu.
Baśń o dojrzewaniu, poszukiwaniu swojego miejsca, o starości i mijającym czasie.

Spektakl dostał
ZŁOTĄ MASKĘ
za rok 2020 

w kategorii
SPEKTAKL

DLA
MŁODYCH
WIDZÓW

I oczywiście o strasznym zwierciadle, które stworzył
troll czy diabeł. Rozbiło się ono na miliony kawałków
zatruwając cały świat. Jego drzazgi wciąż są w wielu
sercach. 

Szymon
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KRÓLOWA ŚNIEGU
po spektaklu

Zabrzański spektakl KRÓLOWA ŚNIEGU  to baśń o dojrzewaniu, poszukiwaniu swojego
miejsca, o starości i mijającym czasie. 
Baśń łącząca prawdziwą historię ze światem magii. Baśń dla dorosłych i starszych dzieci.

KRÓLOWA ŚNIEGU W SZKOLE
Spektakl w tej interpretacji nie był prosty dla naszych
kolegów z klas 4. Przeczytaliśmy w recenzji, że jest
on kierowany dla starszych dzieci. 
Ale dzięki p. Patrycji Dębowiec, która uczy ich języka
polskiego, na pewno zrozumieli tę sztukę.

Zuzia Z. 

Prace plastyczne oraz ciekawe notatki w zeszytach 4
d świadczą o zainteresowaniu spektaklem. 
Uczniowie opowiadali nam, że bardzo im się podobało
przedstawienie. 
Pierwszy raz też wielu z nich było w teatrze dla
dorosłych. 

Maja



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 158 12/2021 | Strona 6  
www.juniormedia.plWagnerPress II

KONKURS WIEDZY O SEJMIE 
W BĘDZIŃSKIEJ ARENIE

Na zdjęciu stoimy kolejno: 
Maria Zięba 8D, ja, Kuba Banaś 7C, 
Jakub Mędrzyk 8D oraz Maciek Czarnasiewicz 7C

Pięcioro przedstawicieli naszej szkoły, włącznie ze mną, dumnie reprezentowało naszą placówkę.  Nad naszą
skromną, zgraną grupką czuwała pani ucząca historii, Izabela Bugdoł. 
Przez całą drogę do Areny (gdzie odbywał się konkurs), a konkretniej w czasie czekania na autobus,
dyskutowaliśmy na najróżniejsze tematy, począwszy od wypytywania się o znajomość wszelakich informacji
dotyczących polskiego Sejmu i Senatu, 
Gdy dojechaliśmy na miejsce, (podróż zajęła nam około 15 minut) weszliśmy do Areny, gdzie zostaliśmy
„spisani” - było to zwykłe sprawdzenie obecności, plus oddanie wypełnionych deklaracji, skończywszy na
konwersacji dotyczącej naszych ulubionych dyscyplin sportowych. Weszliśmy na salę i  przeszły przez nas
mieszane uczucia. Myśleliśmy, że hala będzie większa, jednak sama jej wielkość również sprawiała ogromne
wrażenie. Usiedliśmy w jednym z rzędów i zaczęliśmy swobodnie dyskutować na najróżniejsze tematy. 

Niedługo później do naszej konwersacji dołączyli 
uczniowie z SP 10, natomiast Maciek poszedł robić
zdjęcia sali oraz przyjrzeć się z bliska, co leżało na
krzesłach, przy których później pisaliśmy test.
Prezydent, a dokładniej przewodniczący naszego
Samorządu Uczniowskiego (Jakuba Mędrzyk), który
otrzymał swoją ksywę od pani Izy, ruszył „nawiązywać
sojusze międzyszkolne” - czyli rozmawiać ze swoimi
znajomymi z innych szkół.
Gdy już wszystko było gotowe, zasiedliśmy na
krzesełkach rozstawionych na sali. 

Na wprost nas znajdował się rzutnik, na którym była
przedstawiana prezentacja. Rozpoczęliśmy dwoma
wykładami osób z Warszawy. Następnie w ciągu 20
minut mieliśmy rozwiązać 20 zadań zamkniętych.

Pytania dotyczyły zarówno wykładów jak i wiedzy ogólnej na temat Sejmu oraz Senatu. Uporaliśmy się z nimi w
szybkim czasie. Jednak ja nie zapomnę miny kolegi obok, gdy zobaczył pierwsze pytanie. Wyrażała ona
przerażenie pomieszane z nadzieją, ale po minucie modłów rozwiązał cały test.
Po około półtorej godziny zostali wyłonieni zwycięscy. Niestety, nie był to nikt z naszej piątki, jednak wyniki
wszystkich były bardzo bliskie sobie. Każdy otrzymał nagrodę - pocieszenie, a mianowicie: Konstytucję Polski,
fotoreportaż o naszym mieście, przypinkę z nazwą naszego miasta a także dyplom oraz certyfikat. Dodatkowo
10 stycznia mamy pojechać na wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzimy Senat.

Martyna Szczerba

Dnia 24 listopada odbył się konkurs wiedzy o Sejmie RP, zorganizowany przez Biuro
Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu oraz z inicjatywy posła na Sejm RP – Rafała
Adamczyka. 

POKONKURSOWE WSPOMNIENIA
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