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Fioletowe, złote chryzantemy-  

Kwiat jesienny posyłam ci w darze...  

W jesień złota już i my płyniemy,  

Lecz o wiosny czarach jeszcze marzę.  

Fioletowe, złote chryzantemy,  

Cudownych wspomnień dalekie miraże...  

W jesień złota już i my płyniemy,  

Widać dno w przecudnej życia czarze,  

Jesień już! ... Lecz niech te jesień nasza  

Złote słońce blaskiem swym umili!  

Władysław Bukowiński 
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Oficjalna uroczystośd rozpoczęła się o go-

dzinie 8.00 w kościele. Tradycyjnie wpro-

wadzono trzy poczty sztandarowe. Msza 

trwała około godziny. Byli z nami zarówno ci 

najmłodsi, jak i starsi uczniowie, którzy w 

tym roku ukooczą gimnazjum, ale również 

nauczyciele, pracownicy szkoły, i rodzice, 

którzy wspierali swoje pociechy. 

Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie cze-

kali na nas wychowawcy.  Znów spotkaliśmy 

naszych kolegów, koleżanki, niestety nie 

wszystkich.  

Nauczyciel zapoznał nas z nowym planem     

zajęd, ale także ze zmianami, które zaszły w 

tym roku szkolnym.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O godzinie 10.00 niektórzy uczniowie wraz 

z nauczycielami udali się pod pomnik Ofiar 

Faszyzmu. Na miejscu był już obecny bur-

mistrz pan A. Saternus, dyrektor szkoły 

pan M. Idzik a także zaproszeni-

kombatanci, którzy brali udział w działa-

niach wojennych.  Uroczystośd była zwią-

zana z kolejną rocznicą wybuchu II wojny 

światowej. Będąc tam, składaliśmy symbo-

liczne wiązani kwiatów i zapaliliśmy znicze, 

oddając w ten sposób hołd tym, którzy 

polegli w obronie ojczyzny.  

Po zakooczeniu uroczystości wróciliśmy do 

szkoły, a później każdy udał się do domu, 

by móc przygotowad się do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego. Musieliśmy poże-

gnad się z wakacjami, z beztroskim życiem 

i znów wrócid do codzienności, do szkoły. 
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KONKURSY W NASZEJ SZKOLE 

  

 

 

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 

Od października rozpoczął się maraton wie-

dzy. Nasi uczniowie chcą osiągnąd szczyty 

Olimpu. Niektórzy z nas biotą udział w wielu 

konkursach przedmiotowych. Aby przejśd ko-

lejne etapy ( szkolny, rejonowy, wojewódzki) i 

znaleźd się w gronie laureatów, trzeba wyka-

zad się wszechstronną wiedzą, 

pokonad stres i przeciwników, a jest ich 

niemało. Zwycięzcy otrzymują nagrody, a 

także są zwolnienie z egzaminu gimnazjal-

nego i mają otwarta drogę do wybranych 

przez siebie szkół. Wszystkim uczestnikom 

konkursów życzymy powodzenia i przysło-

wiowego „załamania pióra”.  

 

 

ARTYKUŁY:  

Gabriela Wlezień IIIB 
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NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI ! 

Wlezień Gabriela III b ,Mańkut Justyna III b, Gwizdoń 

Joanna III b, Pilch Bartosz II b, Dulęba Anita II b , Wójcik 

Patryk I b, Fedecka Justyna I a, Ryszka Justyna II a 

 

 

Opiekun Samorządu: Sebastian Fedecki,                                                 

Zastępca opiekuna: Mariola Krzeczkowska  

Przewodnicząca – Gabriela Czuba, III a 

Zastępca przewodniczącej – Patrycja Trojańska, III a 

Sekretarz/skarbnik – Karolina Twardy, III a 

 

Sekcja artystyczno-kulturalna – Joanna Gwizdoń (lider grupy) 

Sekcja plastyczna – Dominika Feculak (lider grupy) 

Sekcja sportowa – Jakub Książek (lider grupy) 

Sekcja redakcyjna – Konrad Bradecki 

 

 

 



 

 

 

                 Nasza szkoła po raz pierw-

szy brała udział w takiej akcji. Nad 

całością czuwał Samorząd Szkolny 

przy pełnej współpracy z nauczycie-

lami WOS- u.  Wszystko zaczęło się 

od rozmowy dyrektora szkoły, pana 

Marka Idzika i opiekuna Samorządu, 

pani Marioli Krzeczkowskiej z mło-

dzieżą. Wspólnie zdecydowano się na 

realizację i koordynację tego zadania.  

Stwierdzono, że to doskonała  okazja 

do zaangażowania wszystkich 

uczniów do  wspólnego działania 

oraz ich aktywizacji. 

Najpierw pojawiły się plakaty in-

formujące społeczność uczniowską  

o akcji „Młodzi głosują”, wykonane 

przez uczniów z sekcji plastycznej oraz 

afisze zawierające  istotne informacje 

na temat tej kampanii. Wszelkie ko-

munikaty związane z młodzieżowymi 

wyborami były na bieżąco podawane 

prze szkolny radiowęzeł. 

W gimnazjum powołano Młodzieżową 

Komisję Wyborczą, której zadaniem 

było czuwanie nad prawidłowym 

przebiegiem głosowania. W jej skład 

weszli uczniowie – przedstawiciele 

Samorządu Szkolnego. Oto oni: Prze-

wodnicząca: Gabriela Czuba Zastępca: 

Karolina Twardy  Sekretarz: Joanna 

Gwizdoń Członkowie: Patrycja Tro-

jańska , Gabriela Wlezień, Justyna 

Ryszka. Sekcja porządkowa: Dominika 

Feculak i Jakub Książek. 

Prawybory poprzedzane były 

specjalnymi lekcjami na temat wybo-

rów, zasad ich przeprowadzania  

i znaczenia udziału obywateli w wy-

borach. Nauczyciel WOS –u, pani Bo-

gusława Opala przeprowadziła do-

datkowe zajęcia w klasach trzecich na 

temat: „Wybory parlamentu w Polsce 

– krok po kroku. Na koniec rozwiązu-

jąc test online, uczniowie mogli 

sprawdzić swoja wiedzę w w/w za-

kresie. 

Wybory przeprowadzone w sali 

201, przygotowanej jako lokal wybor-

czy  przebiegały sprawnie i bez zakłó-

ceń. Komisja uczniowska wydawała 

karty do głosowania po uprzednim 

podpisaniu przez głosującego listy. 

Młodzież mogła poczuć się jak na 

prawdziwych wyborach, wrzucając 

kartę do urny. W wyborach wzięło 

udział 122 uczniów na 158 uprawnio-

nych do głosowania, co stanowi 78 % 

społeczności uczniowskiej w gimna-

zjum. 
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MŁODZIEŻOWE WYBORY PARLAMENTARNE „MŁODZI GŁOSUJĄ” W NASZYM 

GIMNAZJUM 

ARTYKUŁ:  

Opiekun Samorządu Szkolnego 

Gimnazjum, M. Krzeczkowska 
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MŁODZIEŻOWE WYBORY PARLAMENTARNE „MŁODZI GŁOSUJĄ” W NASZYM 

GIMNAZJUM - GALERIA 

 

 

 

  

  

 

 

PLAKAT INFORMACYJNY 

LICZENIE GŁOSÓW 

GALERIA: PAULINA GLOGOWSKA 
 

GŁOSOWANIE 

 

PLAKAT INFORMUJĄCY 

O WYBORACH 
GŁOSOWANIE 

PLOMBOWANIE URNY 



 

 

 

W naszej szkole, jak co roku, obcho-

dzone jest Święto Edukacji  

Narodowej, potocznie zwane „Dniem 

Nauczyciela”. Dzieo wcześniej, tj. 

13.10.2011 miała miejsce akademia, 

którą przygotowali uczniowie klas pią-

tych.  Wszystkim oglądającym bardzo 

podobała się oprawa artystyczna, dla-

tego brawami podziękowali młodszym 

kolegom, którzy znakomicie poradzili 

sobie z tym wyzwaniem.  

Nie bez powodu tak nazwano to 

święto, gdyż wtedy obdarowujemy na-

szych pedagogów kwiatami, czekolad-

kami, możemy podziękowad im za 

wszystko, co dla nas robią. 

 W piątek odbyła się również 

akademia, tym razem środowiskowa, 

którą przygotował Samorządowy Ze-

spół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza. w 

Chełmku Podczas części oficjalnej wy-

różnionym uczniom i nauczycielom 

wręczono Nagrody Burmistrza i Dyrek-

tora. W trakcie uroczystości uczniowie 

otrzymali stypendia za bardzo dobre 

wyniki w nauce. Serdecznie gratuluje-

my im, gdyż jest to nie lada osiągnię-

cie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dołączając się do naszych kole-

gów, chcielibyśmy podziękowad całe-

mu Gronu Pedagogicznemu i Pracow-

nikom Szkoły za wielką cierpliwośd, 

wyrozumiałośd i trud włożony w wy-

chowanie każdego z nas.  

„Wykształcenie to dobro, którego 

nic nie jest w stanie nas pozbawid".  

To Wy wskazujecie nam właściwą 

drogę, dlatego życzymy Wam dużo wy-

trwałości, sukcesów zawodowych, jak 

również uśmiechu na twarzy każdego 

dnia. 
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ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 

 

ARTYKUŁ:  

Gabriela Wlezień IIIB 
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AKADEMIA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA W SZKOLE I W MOKSIRZE  - GALERIA 
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HUMOR SZKOLNY 

  

 

 - Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 

- To trza było przeczytad? 

- Tak, na dzisiaj. 

- kurcze, a ja przepisałem... 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok 

klasy, z której słychad straszny wrzask. 

Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzesz-

czącego, wyciąga go na korytarz i stawia w 

kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych 

trzech młodzianów, którzy pytają: 

- Czy możemy już iśd do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od ma-

tematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie 

będzie, prawda? 

Ojciec pyta syna:  

- Co robiliście dziś na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 

też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że 

też nikt go do tej pory nie znalazł... 

Nauczycielka do Jasia:  

- Jasiu dlaczego nie było Cię wczoraj w szko-

le?  

- Bo mama wyprała mi skarpetki.  

- I to był powód, żeby nie iśd na spraw-

dzian?  

- Nie, proszę pani, ale na tych skarpetkach 

miałem ściągę. 

 

- Jasiu, dlaczego wczoraj na wywiadówce była 

Twoja babcia? - pyta pani.  

- Szczerze? - upewnia się Jasiu.  

- Szczerze!  

- Bo jest głucha. 

Jasiu rozmawia z ojcem: 

- Tatusiu, chyba muszę iśd do okulisty! 

- Dlaczego? 

- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które 

miałeś mi dawad! 

Tata pyta Jasia: 

- No i jak bawiłeś się na urodzinach kolegi? 

- Nie najlepiej... 

- Dlaczego? 

- Przecież sam mówiłeś, że mam byd grzeczny... 

Pani na lekcji pyta Jasia : 

-Jasiu jaki pożytek mamy z gęsi ? 

-Smalec. 

-I co jeszcze ? 

-Smalec. 

- Jasiu na czym śpisz w domu ? 

-Na łóżku.  

-A co masz pod głową ? 

-poduszkę . 

-A co jest w poduszce ? 

-Dziura. 

-A co wyłazi z dziury ? 

-Pierze . 

-Więc powiedz Jasiu jaki pożytek mamy z gęsi. 

-Smalec.! 

 

 

JOANNA  GWIZDOŃ 

III B 
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  Dnia 21.10.2011 w Bielsku-Białej od-

był się XV Ogólnopolski i XXIX Wo-

jewódzki Przegląd Dziecięcej i 

Młodzieżowej Twórczości Literac-

kiej pod patronatem Prezydenta 

Miasta. Wśród grona laureatów 

znalazły się uczennice naszej szko-

ły: Mariola Bojdys i Weronika 

Wiatr. Uroczystośd odbyła się w 

domu kultury Złote Łany. Impreza 

rozpoczęła się koncertem, w trak-

cie, którego artyści „wyśpiewali” 

wybrane utwory poetyckie, któ-

rych autorami byli uczestnicy kon-

kursu. Potem nastąpiło uroczyste 

wręczenie nagród. Dokonali tego 

członkowie jury – znany poeta i 

krytyk literacki Tomasz Jastryn i Ju-

liusz Wątroba. Nagrodą był wspa-

niały tom „Wierszy zebranych” 

Czesława Miłosza, ponadto każdy z 

uczestników otrzymał osobistą 

dedykację i mógł wyrecytowad 

swój wiersz przed publicznością. 

Gdy częśd oficjalna dobiegła koo-

ca, wszyscy udali się do hotelu 

„Magura” na wspaniały obiad. 

Druga częśd spotkania miała cha-

rakter warsztatów literackich, 

podczas których autorzy wierszy i  

 

tekstów prozatorskich mogli po-

słuchad rad ekspertów, porozma-

wiad z nimi na temat trudnej sztuki 

pisania. Tomasz Jastryn, Juliusz 

Wątroba, Jan Piechota i Rena 

Edelman, dołożyli wszelkich sta-

rao, by goście czuli się wspaniale i 

chociaż na chwilę mogli „zanurzyd 

się w niezwykłym świecie piękne-

go słowa”. 
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FINAŁ XV OGÓLNOPOLSKIEGO I XXIX WOJEWÓDZKIEGO I PRZEGLĄDU DZIECIĘ-

CEJ I MŁODZIEŻOWEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ LIPA 2011 

  

 

 

ARTYKUŁY:  

Weronika Wiatr IIIB 

  

 



 

 

 

 W dniu 07.10.2011 roku w na-

szej szkole odbył się turniej elimina-

cyjny Coca Cola Cup dla dziewcząt. 

My także mieliśmy drużynę, która 

nas reprezentowała. Oprócz nasze-

go zespołu gościliśmy jeszcze dwa: z 

gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu i z 

gimnazjum w Rajsku. Nasza drużyna 

dziewczęca zajęła trzecie miejsce 

przegrywając sześcioma bramkami  

z Oświęcimiem, a trzema z Raj-

skiem. Niestety nie zdobyliśmy ani 

jednego gola, pozostaje tylko na-

dzieja, że w kolejnych latach będzie 

lepiej.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cztery dni później, we wtorek, 

to chłopcy reprezentowali naszą 

szkołę w tym samym turnieju. Eli-

minacje zakooczyły się pomyślnie 

dla naszego zespołu. Wywalczyli-

śmy drugie miejsce. Tym razem go-

ściliśmy jeszcze trzy reprezentacje z 

innych szkół: gimnazjum w Żarkach, 

gimnazjum w Zagórzu i gimnazjum 

nr 1 w Chrzanowie. Poniżej widzimy 

tabelę prezentującą to, jakie wyniki 

uzyskali reprezentanci naszej szko-

ły. Wszystkim drużynom gratuluje-

my i życzymy wielu sukcesów na 

płaszczyźnie piłkarskiej. 
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MŁODZIEŻOWE WYBORY PARLAMENTARNE „MŁODZI GŁOSUJĄ” W NASZYM 

GIMNAZJUM - GALERIA 

 

 

MECZ WYNIK 
Żarki - Chrzanów 1:1 

Chełmek - Zagórze  4:0 

Żarki - Chełmek 1:0 

Chrzanów - Zagórze 1:2 

Chełmek - Chrzanów 3:2 

Żarki - Zagórze  4:0 
 

 

KONRAD 

BRADECKI 

III A 
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Przez cały rok w naszej szkole 

będzie trwała  zbiórka nakrętek  

PET ze wszelkiego rodzaju bute-

lek. Prosimy o przynoszenie ich 

do biblioteki szkolnej. Osoby 

biorące udział w akcji będą na-

gradzane punktami z zachowa-

nia. 

ZBIERAJ NAKRĘTKI I POMAGAJ. 
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Zebrany surowiec zostanie 

przeznaczony na zakup wózka 

inwalidzkiego dla chorego dziecka. Jak 

mówi oficialne hasło akcji: 

WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE I TY 

! 

 

KONRAD 

BRADECKI 

III A 


