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OD PASJI DO PRZYSZŁOŚCI
laureaci 

LAUREACI KONKURSU
I miejsce

Wiktoria Widuch

II miejsce
Azat Gasparyan

Sweta Gasparyan

III miejsce
Stanisław Musiał

wyróżnienia
Zuzanna Malicka
Michał Gawron

ROZPOZNANI NA PODIUM
Najwięcej uczniów rozpoznało p. J. Witaszczyk - po
czole i kręconych włosach. 
II miejsce zajął p. S. Klata - rozpoznany po
samochodziku?
III p. E. Sowa - po oczach i nosie oraz p. 
P. Tchórzewski - bo długi i szczupły.

WYRÓŻNIENI
Wyróżnienia otrzymali: p. A. Kopa - rozpoznana podobno po swetrze, 
p. A. Opiatowska - bo skojarzyli z opisem, p. K. Sobota - po zwierzątku,
opisie i uśmiechu oraz p. A. Samsonowicz - bo tak się uczniom po
prostu udało.  

Szymon

ZWYCIĘZCY - UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKOŁY
Laureatami konkursu są uczniowie, którzy rozpoznali najwięcej pracowników naszej szkoły po ich zdjęciach z
dzieciństwa. Najwięcej, czyli maksymalnie 14, bo tylko tylu zostało odszyfrowanych. 

Filip

Tak jak obiecaliśmy, w tym numerze publikujemy laureatów konkursu - uczniów, którzy
odgadli, kto jest na fotkach i pracowników szkoły, którzy zostali rozpoznani. 
Było wesoło, gdy sprawdzaliśmy odpowiedzi, bo niektórzy uczniowie mylili płeć. A zdjęcie
jednego nauczyciela było podpisane pięcioma nazwiskami. 

ZA PODIUM
p. M. Gajdka, p. A. Goczoł, p. A. Świerczek,

p. B. Krawczyk, p. A. Jaworska, 
p. M. Masierowska

Też rozpoznani, ale procentowo nie zmieścili się na
podium. Może to i dobrze? Nie wiadomo, czy lepiej
być rozpoznawalnym z dzieciństwa czy nie.
Komentarze do tych osób też były ciekawe i
zaskakujące. 
Na przykład, kilkoro uczniów, Panią Dyrektor pomyliło
z nauczycielem płci męskiej. A w ubiegłym roku
rewelacyjnie odgadnęli uczniowie fotkę naszej
naczelnej. Panią uczącą angielskiego troje uczniów
podpisało jako nauczycielkę... tajemnica redakcji.

Kacper
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ŚWIĄTECZNIE - CHARYTATYWNIE

Piękna zielona,
artystyczna
choinka.
Bardzo nam się
podoba.

Przez kilka tygodni na zajęciach koła plastycznego uczniowie tworzyli ozdoby na aukcję charytatywną, którą
zorganizowała nasza szkoła.

ŚWIĄTECZNIE - CHARYTATYWNIE
Organizatorem aukcji była p. Dorota Korus - nauczyciel plastyki i techniki, z którą rozmawiał Kacper Kuna.

Kacper: Uczniowie których klas są autorami tak wspaniałych ozdób?

D. Korus:
Uczniowie z kl. IV a, IV b, V b, V d, VI c, VI d, VII a. 
Wszyscy wykazywali się wielką fantazją, kreatywnością i niezwykłym
kunsztem wykonania.

Kacper: Czy Pani pomagała im wybrać materiały do
ozdób?
D. Korus: Oczywiście sugerowałam, podpowiadałam,
ale to uczniowie wykorzystywali różnorodne materiały
plastyczne,dzięki czemu uzyskiwali bardzo
interesujące efekty. Rękodzieło świąteczne
powstawało z patyczków do lodów, papieru, sznurka,
włóczki, tkanin, styropianu i szklanych butelek.
Powstało wiele ciekawych ozdób świątecznych, które
na pewno spodobały się i sprawiły wiele radości
osobom obdarowanym.
Kacper: Czyli komu?
D. Korus: Prace zostały przekazane na aukcję
charytatywną. 
Kacper: To wspaniały gest. Dziękuję za rozmowę. 

Niezwykle precyzyjne, pomysłowe i oryginalne ozdoby świąteczne wykonali uczniowie
koła plastycznego. Wszystkim gratulujemy pomysłów i dziękujemy za przekazanie prac na
aukcję charytatywną.
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ŚWIĄTECZNIE - KONKURSOWO

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA 
Zadaniem uczestników konkursu było zrobienie oryginalnej, dekoracyjnej
i estetycznej kartki świątecznej w czasie jednej godziny lekcyjnej. To
naprawdę wyzwanie! 
Materiał i pomysły to wyobraźnia i zdolności plastyczne uczestników.
Co o efektach pracy konkursowiczów powiedziała organizatorka - 
p. Dorota Korus. Przeczytajcie:
Uczniowie dali prawdziwy popis swojej wyobraźni i umiejętności.
Wykonali wspaniałe kartki, nawiązujące do symboliki świąt Bożego
Narodzenia. Poziom artystyczny prac był bardzo wysoki, gdyż kartki
trafiły na aukcję charytatywną, zorganizowaną dla naszej koleżanki
Sandry. Dzięki laureatom konkursu powstała wystawa, która swoim
niepowtarzalnym urokiem wzbudza zachwyt, tworzy uroczy klimat
świąteczny i jest oryginalną ozdobą szkolnego korytarza.

Maciek

Jury przyznało 13
równorzędnych nagród,
nawiązując do numeru 

naszej szkoły

1. ANTONINA STANICZEK,4
d

2. EMILIA ZIĘBA, 4 d
3. EMILIA DZIEDZIC, 5 a
4. KAROLINA GŁUCH, 5 b
5. OLIWIER SAMBOREK-

MAINKA,5 c
6. AMELIA JĘCZMYK, 5 c
7. VANESSA LIS, 5 d
8. WIKTOR SZALENIEC, 6 a
9. LAURA TRZCIONKA,6 a

10. WIKTORIA JUSZCZYK, 6 a
11. PIOTR GÓRNIAK, 6 a
12. LENA KLIMCZYK,  6 b
13. VIKTORIA JAŚKIEWICZ-

KSIĘŻYC,6 c

W konkursie brali udział uczniowie
klas 4 - 7. 

Nagrodzone prace  
w Szkolnej Galerii Sztuki 

Spośród 76 szopek wyłoniono
laureatów XXI edycji
ponaddiecezjalnego konkursu 

Szopka bożonarodzeniowa 
w tradycji chrześcijańskiej

Vanessa Lis 
dostała nagrodę specjalną.

Co roku w naszej szkole organizowane są konkursy związane ze świętami. 
Uczniowie biorą też udział w konkursach miejskich czy wojewódzkich. 
To wspaniale, że magia świąt pomaga również w osiągnięciu sukcesu i pomocy innym.
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ŚWIĄTECZNIE - EFEMERYCZNIE

Czy wiecie, co znaczy efemeryczny? Krótkotrwały, przemijający, przelotny, ulotny.
Pochodzi z języka greckiego – ephḗmeros. Przetłumaczyć je można jako - żyjący jeden
dzień. 

Na pewno poznaliście to słowo, gdy omawialiście Małego Księcia. 

Pamiętacie ten fragment?
- Ale co to znaczy „efemeryczny”? - powtórzył Mały Książę, który nigdy w życiu nie
wycofał się z raz zadanego pytania.
- To znaczy zagrożony rychłym wyginięciem.
- Mojej róży grozi bliskie unicestwienie? - Oczywiście. Moja róża jest efemeryczna -
powiedział do siebie Mały Książę. - I ma tylko cztery kolce dla obrony przed
niebezpieczeństwem. A ja zostawiłem ją zupełnie samą...

Dlaczego ten, jakże obcy, ale bardzo znany nam
wyraz pojawił się przy tych zdjęciach?

CHWILOWA ULOTNA MAGIA
Magia świąt też jest przemijająca i ulotna. Szybko
ludzie wracają co codzienności. Zapominają, co
obiecywali sobie, jakie życzenia składali najbliższym i
tym dalszym. 
Choinki wracają do piwnic i na strychy. Te żywe
lądują na śmietnikach. O ich losie pisaliśmy w 167
numerze, w artykule Smutny los choinek.

CHWILOWA ULOTNA DEKORACJA
Dekoracja na korytarzach naszej szkoły daje
wszystkich namiastkę tej świątecznej i noworocznej
magii. Piękna, zimowa - cieszy oczy i duszę.
Uczniowie, którzy ją stworzyli na pewno są z siebie
dumni. Ale ta dekoracja też jest efemeryczna. Po
feriach już jej nie będzie. I tak naprawdę nigdy się nie
powtórzy. Przeminie bezpowrotnie, dlatego zrobiliśmy
jej zdjęcia.   
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RAZEM - РАЗОМ
fotoreportaż 3

foto. prywatny album

Obecny wygląd zamku to efekt rozbudowy z czasów
Stefana Batorego. Wzmocnił mury miasta, a z zamku
zrobił prawdziwą fortecę. Potężna twierdza stała się
sławna i przez wiele lat uchodziła za niezdobytą. 
Bo miejsce było super. Dawne miasto leżało na
naturalnej wyspie, jaką tworzy rzeka Smotrycz.
Potem niestety, twierdza została zdobyta. 

Kula zabiła komendanta twierdzy Jerzego
Wołodyjowskiego. Stał się on jednym z pierwowzorów
bohatera Trylogii Henryka Sienkiewicza. Powrócił on
w polskie władanie po pokoju w Karłowicach, w 1699
roku.

Maja i Zuzia

Tym razem poznamy Kamieniec Podolski. Jego zwiedzanie podzieliliśmy na dwa
fotoreportaże, bo miejsc kojarzonych z Polską w tym mieście ukraińskim jest naprawdę
dużo. 

W tym numerze ślady Rzeczypospolitej - ZAMEK.

KAMIENIEC PODOLSKI
Кам'янець-Подільський

Z Będzina do Kamieńca Podolskiego jest 696 kilometrów. Trasę tę można pokonać w ciągu
9 godzin, no - może 10. 

ZAMEK
W granicach Królestwa Polskiego znalazł się od 1432
roku. Po klęsce warneńskiej Kazimierz Jagiellończyk
kazał go umocnić:Janowi z Tęczyna, Dzierżysławowi
z Rytwian i Janowi Ostrorogowi.

A. Samsonowicz
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