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23 kwietnia 
2009 roku w Szko-
le Podstawowej z 
Oddziałami Inte-
gracyjnymi odbyła 
się XIII Olimpiada 
z Sercem. Organi-
zatorami imprezy 
były panie Renata 
Gronik i Katarzy-
na Ogrodnik. Za-
proszonych zosta-
ło 100 uczniów ze 
szkół: Szkoły Pod-
stawowej z Od-
działami Integra-
cyjnymi nr 1 oraz 
34, Szkoły Życia i 
ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego 
w Rybniku. 
Wśród zaproszo-
nych gości można 
wyróżnić przed-
stawicieli Urzędu 
Miasta, Wydziału 
Edukacji, gazet i 
telewizji lokalnej. 
Zanim zawodnicy 
przystąpili do ry-

walizacji obejrzeli 
część artystyczną, 
którą rozpoczęto 
zapaleniem znicza 
olimpijskiego, po-
tem mogliśmy za-
obserwować wy-
stępy taneczne 
oraz usłyszeliśmy 
piękne piosenki w 
wykonaniu gimna-
zjalistek. W trakcie 
podliczania punk-
tów przez sędziów 
uczestnicy zostali 
zaproszeni na słod-
ki poczęstunek, po 
którym odbyło się 
uroczyste wręcze-
nie medali, nagród 
oraz dyplomów.  
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KORCZAKOWSKI MEDAL UŚMIECHU 

W związku z obcho-

dami Dnia Patrona 

przyznany będzie po 

raz drugi w naszej 

szkole „Korczakowski 

Medal Uśmiechu” dla 

najlepszego nauczy-

ciela. Kawalerem Kor-

czakowskiego Medalu 

Uśmiechu zostaje na-

uczyciel, którego dzia-

łalność jest wyjątko-

wa, nietuzinkowa i 

przynosi dzieciom 

najwięcej radości. Ce-

remonii wręczania na-

szego Medalu towa-

rzyszy rytuał wypicia 

soku z cytryny, ko-

niecznie z uśmiechem 

oraz pasowanie różą. 

Każdy nowo pasowa-

ny Kawaler Korcza-

kowskiego Medalu 

Uśmiechu przyrzeka 

przed dziećmi, na-

uczycielami oraz in-

nymi zgromadzonymi 

podczas uroczystości 

osobami "być zawsze 

pogodnym i radość 

dzieciom przynosić".  

W tym roku nomino-

wani byli: p. Bogumiłą 

Bąkowska, p. 

Agnieszka Bujoczek, 

p. Jolanta Chrobok, p. 

Bogumiła Dudziak, 

p. Katarzyna Klimek, 

p. Agnieszka Kolar-

czyk, p. Agata Le-

onarska. P. Mariola 

Reclik, p. Agata 

Smołka, p. G. Szwe-

da, p. Ewa Tkocz, p. 

Aleksandra Wojtas – 

Plisz.  

Za okazywanie 
wszystkim uczniom 
serca, dobroci, 
uśmiechu  i cierpli-
wości 
„Korczakowski Me-
dal Uśmiechu” w 
tym roku otrzymały: 
p. Agata Smołka i p. 
Agnieszka Bujoczek.  

GRATULUJEMY !!! 
 



PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

Pasowanie na czytel-
nika klas pierwszych 
odbyło się 16 kwietnia 
2009 r. Uczestnicy Ko-
ła Miłośników Książki 
przygotowali ciekawą 

lekcję o bibliotece 
szkolnej i ulubionych 
bajkach najmłodszych 
uczniów naszej szko-
ły. To uczestnicy zajęć 
KMK w tym dniu 

wcielili się w rolę na-
uczyciela. Pierwszo-
klasiści  chętnie od-
powiadali na przygo-
towane zagadki, roz-
wiązywali zadania i 
krzyżówki. Dowie-
dzieli się jak należy 
zachować się w bi-
bliotece oraz jak ob-
chodzić się z książka-
mi. Na koniec nasze-
go spotkania wszy-
scy złożyli uroczyste 
ślubowanie i zostali 
pasowani na czytel-
nika biblioteki. Na 
pamiątkę otrzymali 
dyplomy oraz słod-
kie „co nieco”. 
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NASZE SUKCESY 
KONKURSY,   KONKURSY,  KONKURSY. . .  

W tym roku z okazji Dnia 
Patrona zorganizowali-
śmy konkurs plastyczny 
o Januszu Korczaku. Na 
konkurs wpłynęło dużo 
prac ale nagrodzeni zo-
stali tylko ci najlepsi. Oto 
wyniki: 
I miejsce:  
Karolina Buchholz II b, 
Klaudyna Kucharska VI a 
II miejsce: 
 Weronika Ciućka II b, 
Natalia Ciućka IV b 
III miejsce:  
Krystyna Skiba II i, Da-
niel Knapczyk V b 
Wyróżnienie:  
Wiktoria Piechulek I b, 
Anna Karbowińska V a 
Zwycięzcą gratulujemy!!! 

21 kwietnia drużyna z 
naszej szkoły wzięła 
udział w turnieju szacho-
wym, który organizowa-
ny był w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Rybniku. 
Nasza drużyna w skła-
dzie: Ewa Fojcik I a, Ja-
kub Godlewski I b, 
Agnieszka Niedziela II a, 
Jakub Kapela II b oraz 
Damian Holesz i Seba-
stian Leśny z III a zajęli 
zaszczytne IV miejsce. 
GRATULUJEMY !!! 

KORCZAK—
PRZYJACIEL 

DZIECI 

MIĘDZYSZKOLNY 
TURNIEJ  

SZACHOWY 

KONKURS 
PRZYRODNICZO

— 
MATEMATYCZNY 

STR. 4 

JEDYNECZKA 

Drużyna w składzie Pa-
weł Król, Damian Porta-
siński, Piotr Reclik  zajęła 
III miejsce  w miejskim 
konkursie przyrodniczo 
–  matematycznym 
„Leśne Podchody” . 

„SŁOŃCE—JEDNA 
WSPÓLNOTA”  

MAM SPOSOBY 
NA PRZESZKODY 

28 maja Kacper Plisz 
zdobył wyróżnienie w IV 
Regionalnym Konkursie 
„ M a m  s p o s o b y  n a 
przeszkody” w kategorii: 
prezentacja multimedialna. 



W roku szkol-
nym 2008/2009 dru-
żyna chłopców, w któ-
rej skład wchodzą: 

Damian Portasiński, 
Marcin Chomiki, Piotr 
Reclik, Jakub Sobik, 
Daniel Wita, Rafał 

Styperek, Marek Ko-
tas, Kacper Plisz, Ro-
bert Litwiński, Cy-
prian Błaszczyk, Kac-
per Kordas, Łukasz 
Janko, Marek Wie-
czorek oraz Wojciech 
Kapura zdobyli VI 
miejsce w Rybniku. 
W rozgrywkach star-
towało 20 szkół. Tre-
nerem drużyny jest 
pani Katarzyna 
Ogrodnik. 

ciąg dalszy na stronie  14 

KONKURSY,  KONKURSY,  KONKURSY… 
WYRÓŻNIENIA W KONKURSACH 

OGÓLNOPOLSKICH 

Wyróżnienia w kon-
kursie przyrodniczym 
Oxford: 
Mateusz  Winny,  
Kacper Plisz,  
Oliwia Rzytki.  

Wyróżnienia w kon-
kursie matematycz-
nym Oxford :   
Kacper Kordas,  
Piotr Kruk,  
Damian Portasiński,  
Agnieszka Sopala,  
Sylwia Piętoń,  
Paweł Król . 

Wyróżnienia w kon-
kursie matematycz-
nym Kangur: 
Sebastian Leśny,  
Grzegorz Furgoł,  
Damian Portasiński, 
Agnieszka Sopala,  
Mateusz  Winny . 
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SPORTOWE SUKCESY 



                                                                             
Klasa VI i jest zespo-
łem integracyjnym. Li-
czy 20 osób. Każdy z 
uczniów ma jakieś za-
interesowania, marze-
nia. Jest tu prężna gru-
pa siatkarzy w skła-
dzie: Rafał Styperek, 
Damian Portasiński, 
Marek Wieczorek, 
Marcin Chomicki, 
Piotr Reclik. Sukcesem 
chłopców było zajęcie 
2 i 3 miejsca w zawo-
dach piłki siatkowej 
organizowanych na 
terenie miasta Rybni-
ka. Poza zaintereso-
waniami piłką siatko-
wą są uczniowie, któ-

rzy uprawiają inne 
dyscypliny sportowe. 
Ola Kordas interesuje 
się szermierką. Ostat-
nio zdobyła brązowy 
medal na międzynaro-
dowych zawodach. 
Marek Wieczorek na 
swoim koncie też ma 
kilka osiągnięć, ale w 
innej dyscyplinie  tzn. 
w judo - 3 miejsce w 
Międzynarodowym 
Pucharze Śląska w 
2007r. Zuzia Kopczyń-
ska trenuje sztuki wal-
ki. 
     W naszej klasie są 
osoby, których pasją 
jest muzyka. Paweł 

Król uczęszcza do 
Państwowej Szkoły 
Muzycznej do klasy 
gitary. W tym roku 
zdobył 2 miejsce w 
Drugim Konkursie 
Gitarowym. Konkurs 
ten odbywał się w 
Szkole Muzycznej w 
Rybniku. Dzięki te-
mu konkursowi zo-
stał wytypowany  na 
drugi etap przesłu-
chań makroregional-
nych. Sara Mielnik 
też interesuje się mu-
zyką . Przez pięć lat 
należała do kółka 
muzycznego naszej 
szkoły. Brała udział 

POZNAJ SZÓSTOKLASISTÓW - 
KLASA VI i 
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Damian Jędrzejczyk 
brali udział w Olimpia-
dzie z Sercem organi-
zowanej w naszej szko-
le, na której zajął I miej-
sce.  
      Nie sposób jest opi-
sać wszystkie zaintere-
sowania i marzenia 
uczniów  naszej klasy. 
Istotną rzeczą jest chęć 
podróżowania, zwie-
dzania ciekawych 
miejsc, obcowania z na-
turą. Jednym z miejsc, 
które zobaczyliśmy w 
tym roku szkolnym by-
ło Zakopane.  

POZNAJ SZÓSTOKLASISTÓW - 
KLASA VI i 

Był piękny wieczór. 
Któż by tego nie czuł. 
Księżyc przedostał się w okno 
moje. 
Patrzył się na mnie, 
ładnie śpiącą i przez sen płaczą-
cą. 
Ukoił mój ból, do snu ukołysał. 
Śnił mi się ogród pełen miłości, 
Szczęścia i wszelkich świata ra-
dości. 
Był w tym śnie także ktoś obcy. 
Spojrzałam w jego kierunku. 
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w wielu konkursach 
muzycznych.  
     W klasie mamy też 
poetkę – Angielkę Ra-
dziszewicz. Oto jeden 
z jej wierszy: 
Angelika oprócz zain-

teresowań poezją ma 
inne hobby. Lubi ko-
nie. Podobnie jak 
Magda Holona. 
    W tym roku szkol-
nym Magda Holona, 
Sylwia Barchańska i 
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Podziękowania dla byłe-
go Samorządu Uczniow-
skiego: 
ALEKSANDRY KOR-
DAS, NATALII JA-
ROSZ, MARTY KUŚKI, 
KAMILI FATAN, DO-
MINIKI KLIMM, RAFA-

ŁA STYPERKA, ALEK-
SANDRY ADAMKIE-
WICZ, NATALII CIUĆ-
KA, MARCINA KOŁO-
DZIEJA, PATRICKA 
KUCZERY 

Rok szkolny się skoń-
czył (2008/2009), czas 

nasz minął, 

miło mi z Wami w Samo-
rządzie Uczniowskim 

było. 

Dziękuję za pomoc i za-
angażowanie , 

za Wasz trud włożony w 
„imprez” organizowanie. 

Nie bójcie się niczego, 
bądźcie zawsze sobą, 

idźcie tylko przez siebie 
wyznaczoną drogą. 

Opiekun SU 

pani Agnieszka Kolar-
czyk  

Rybnik, 30 maja 2009 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Życzenia dla nowego Sa-
morządu Uczniowskie-
go: 

KACPRA KORDASA IV 
A, ŻANETY FOL-
WARCZNY VA, 

JULII KRAJCZOK Vi, 
MARCINA KOŁODZIE-
JA  VB, MAGDALENY 

TYSZLAK VA, NINY 
DZIWOKI IVA,  

JULII ADAMKIEWICZ 
IIIi, ANNY BILIŃSKIEJ 
VI 

Rok szkolny 2009/2010 
się zacznie, Wasz czas 

nadejdzie, 

zróbcie wszystko żeby 
było nam miło i bez-

piecznie. 

Razem z nami- ucznia-
mi bawcie się i śmiej-

cie,  

naszych głosów zawsze 
słuchajcie, 

a kiedy trzeba u Dyrek-
tora względy  wypra-

szajcie . 

Pani Agnieszka Kolar-
czyk i obecny Samo-
rząd Uczniowski 
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    Dnia 11 maja w naszej 
szkole rozpoczęliśmy 
przygotowania do kon-
kursów związanych z ak-
cją edukacyjną „…z natu-
ry segreguję” , 
która w bezpieczny i cie-
kawy sposób przekazuje 
najmłodszym dzieciom 
 ideę ochrony środowi-
ska. 

ROZPOCZĄŁ SIĘ KON-
KURS ZBIERANIA 
ŚMIECI W KLASACH. 
Dzieci segregowały śmie-
ci do trzech worków 
zgodnie z ich przeznacze-
niem,  pamiętając, że li-
czy się jakość.  
Do konkursu niestety nie 
mogły przystąpić wszyst-
kie dzieci ze szkoły po-
nieważ dzieci klas trze-
cich w tym czasie wyje-
chały na  
„ZIELONĄ SZKOŁĘ”. 
Zbieranie śmieci trwało 2 
tygodnie  od 11 maja do 
22 maja, a wyniki kon-
kursu międzyszkolnego 
zostały przedstawione  
podczas wielkiego fina-
łu . 

NASZA SZKOŁA ZDO-
BYŁA  II  MIEJ-
SCE!!!!!!!!!! 
Został ogłoszony rów-
nież konkurs na najlepiej 
zbierająca klasę w naszej 
szkole i tutaj : 
Pierwsze miejsce zajęła 
klasa Vb razem z panią 
Kasią, 
 natomiast wyróżnienie 
otrzymała  klasa IIa ra-
zem z panią Olą. 
Myślę jednak, że na tym 
się nie skończy, a segre-
gacja śmieci weszła nam 
w nawyk. ☺  

PEDAGOGIZACJA 
DZIECI 
Kadra pedagogiczna na-
szej szkoły już od dawna 

podczas prowadzenia 
swoich zajęć wprowa-
dza ścieżki dydaktyczne 
w których jest mowa na 
temat konieczności dba-
nia o nasze środowisko.  
Jednak  tym razem na-
uczyciele przyrody i pa-
nie uczące w klasach 
młodszych wykorzysta-
ły scenariusze zajęć , 
aby w sposób ciekawy 
wprowadzić dzieci w 
temat i zachęcić je do 
akcji. Rezultatem tego 
jest  większa świado-
mość naszych uczniów 
na temat zagrożeń jakie 
nas czekają jeżeli nie  
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„…Z NATURY SEGREGUJĘ’’ 
będziemy dbać o nasze 
środowisko oraz sposo-
bów ratowania go np. 
przez segregację.  
KONKURS PLASTYCZ-
NY. 
Temat:  
„Co mogą zrobić dzieci 
by nie rosła góra śmieci” 
Do konkursu przystąpiły 
wszystkie chętne dzieci 
ze szkoły. Następnie  
z wielkim trudem  zosta-
ło  wybranych 9 najlep-
szych prac, które zostały 
przesłane do organizato-
ra konkursu  w Warsza-
wie.  
 …z niecierpliwością cze-
kaliśmy na wyniki .  
Teraz już je znamy:   
W KATEGORI WIEKO-
WOWEJ I-III: 
II MIEJSCE ZAJĘŁA: 
IGA BIELAK  IA  
III MIEJSCE ZAJĄŁ: 
MATEUSZ URTNOW-
SKI 
W KATEGORI WIEKO-
WOWEJ IV-VI: 

III MIEJSCE ZAJĘŁY: 
JOASIA WALAS I DAG-
MARA NOWICKA  VB 
Natomiast wyróżnienia 
otrzymali: 
DARIA SZYDŁO IIA, 
HANNA FOJCIK IVA, 
DANIEL KNAPCZYK 
VB, GRATULA-
CJE!!!!!!!!!! 
KONKURS PRAC 
TECHNICZNYCH. 
     Temat: 
    „Zróbmy z niczego coś 
fajnego” 
Jego założeniem było, 
aby dzieci zrobiły coś faj-
nego ze śmieci. 
Do konkursu zostało 
zgłoszonych wiele prac, 
które okazały się być  za-
skakujące w pomysły, z 
czego bardzo się cieszę. 
Dla trzech zwycięzców 
przygotowałam  nagro-
dy, które mogłam  zaku-
pić dzięki    Radzie    Ro-
dziców    z    naszej    
szkoły,    którym    po-
mysł z zaszczepieniem u 
dzieci nawyku segregacji 
śmieci bardzo się spodo-
bał.  
Jury w składzie: 

Pani Ewa Adamczyk – 
Gibadło wicedyrektor 
szkoły, 
Pani  Janina Pukowiec – 
plastyk, 
Pani Katarzyna Klimek 
Pani Gabriela Szweda 
wybrało trzy ich zda-
niem najlepsze prace i 
tak: 
I MIEJSCE ZAJĘŁA:  
MAJA KOPEL   IA 
II MIEJSCE ZAJĄŁ:  
MAREK KRAJCZOK 
IIB 
III MIEJSCE ZAJĄŁ:  
ANDRZEJ CEBULA 
VB 
ZWYCIĘZCOM GRA-
TULUJĘ!!!!!!! 
Konkurs prac technicz-
nych został rozstrzy-
gnięty również na szcze-
blu międzyszkolnym,  i 
tutaj: 
I MIEJSCE ZDOBYŁA : 
ELA HAWEŁKA KLA-
SA VB 
Natomiast wyróżnienia 
otrzymali; MAREK 
KRAJCZOK  IB, KUBA 
MARZEC  IIB,  DAG-
MARA NOWICKA VB.  
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KONKURS FOTOGRA-
FICZNY 
    Temat: „FOTO EKO” 
Konkurs ten został ogło-
szony wśród nauczycieli i 
pracowników admini-
stracyjnych szkoły. Panie 
ruszyły „w Rybnik” z 
aparatami fotograficzny-
mi i w ten sposób dotarło   
do   mnie   wiele   cieka-
wych   prac.   Szkolne   
jury  w składzie: 
Pani Ewa Adamczyk – 
Gibadło wicedyrektor 
szkoły, 
Pani  Janina Pukowiec – 
plastyk, 
Pani Katarzyna Klimek 
Pani Gabriela Szweda 
 wyłoniło  3   najlepsze  
prace, które zostały  na-
grodzone.   
I MIEJSCE ZAJĘŁA:   
PANI IZABELA ŁAPE-
TA 
II MIEJSCE ZAJĘŁA:  
PANI ALEKSANDRA 
WOJTAS-PLISZ 
III MIEJSCE ZAJĘŁA:  
PANI AGNIESZKA WA-
LICZEK 

Nagrody w   konkursie  
zasponsorowały  firmy  z  
Rybnika ,  dzięki  czemu   
osoby w nich zatrudnio-
ne miały okazję  dowie-
dzieć się o akcji i posłu-
chać  krótkiego   wykładu   
na   temat   konieczności  
segregacji  śmieci  i  akcji 
„…z natury segreguję”. 
DOBRY POMYSŁ 
Dobry pomysł miały 
dzieci z świetlicy, które 
postanowiły zrobić z pe-
tów doniczki w których 
posadziły kwiatki.  
Nie były to zwykłe do-
niczki… Każda z doni-
czek miała swój odpo-
wiedni kolor ,  zgodnie  z  
kolorami  segregacji   
śmieci.   Również   i  
kwiatki    były  w odpo-
wiednim kolorze.  
Wszystko to stoi obok 
kontenera na śmieci na 
boisku szkolnym. Celem 
tych nietypowych kwiet-
ników nie tylko jest 
upiększenie boiska, ale   
również przypominanie 
uczniom o konieczności 
segregacji śmieci oraz 

ułatwienie im zapamię-
tania jej kolorów ( kto 
ma pamięć fotograficzną 
na pewno to zapamięta). 
PLAKATY 

Dzieci z klasy IIa razem 
ze swoja panią Olą rów-
nież wpadły na świetny 
pomysł. Wykonały one, 
bardzo ciekawe i kolo-
rowe plakaty przedsta-
wiające piękno naszej 
przyrody, które opisały 
hasłami propagującymi 
ochronę środowiska, np. 
„SZANUJ ZIELEŃ”, 
„DBAJ O NAS” „JEŻELI 
JA BĘDĘ ZDROWA TO 
TY TEŻ- TWOJA PRZY-
RODA”. 

Wszystkie opisane po-
wyżej działania chciała-
bym  Wam przedstawić 
podczas „ŚWIĘTA 
SZKOŁY”, gdzie będą 
wystawione wszystkie 
prace na trzech  specjal-
nie na tę okazję przygo-
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 towanych planszach wy-
stawowych. 
Przy tej okazji chciałam 
również bardzo podzię-
kować szkolnemu kaba-
retowi „BURZA MÓ-
ZGÓW” i pani Wioletcie 
Fałda za przygotowanie 

skeczu dotyczącego se-
gregacji. Wszystkim bar-
dzo się podobał!!!!!!!!! 

W powyższym sprawoz-
daniu starałam się po-
krótce przedstawić nasze 
dwutygodniowe działa-

nia. Myślę, że to co zo-
stało zaszczepione zo-
stanie w nas na długo. 

Pozdrawiam serdecznie 

Koordynator akcji  
Agnieszka Kolarczyk 

WIZYTA ROBOCZA NA WĘGRZECH 

W dniach 7-10 maja bra-
łyśmy udział w kolejnej, 
ostatniej już wizycie w 
ramach projektu COME-
NIUS na Węgrzech. Tym 
razem wybrałyśmy się w 
piątkę : p. Marta Czech, 
p.Agnieszka Bujoczek, 
p.Aleksandra Łuc, p. Iza-
b e l a  Ła p e t a  o r a z 
p.Gabriela Szweda. 
Ne Węgrzech zostałyśmy 
przyjęte bardzo ciepło 

oraz miło 
ugoszczo-
ne. 
Pierwsze-
go dnia 
w i z y t y 
mia łyśmy 
o k a z j ę 
z w i e d z i ć 
tamtejszą 
s z k o ł ę . 
Z d o b y ły -

śmy nowe doświadcze-
nia, poznały metody i for-
my pracy w zaprzyjaź-
nionej szkole. Część po-
mysłów postaramy się 
przenieść do naszej szko-
ły. 
Drugi dzień okazał się 
bardzo miłą niespodzian-
ką dla wszystkich gości. 
Uczniowie szkoły przy-
gotowali dla nas akade-
mię. Dzięki niej miały-
śmy okazję posłuchać tra-

dycyjnych regionalnych 
piosenek węgierskich, 
utworów muzycznych-
to wszystko w wykona-
niu zarówno uczniów 
jak i nauczycieli. Miłym 
zaskoczeniem była dla 
nas węgierska wersja 
Bolka i Lolka, którego 
akcja rozgrywała się w 
Sopocie-jednym z re-
kwizytów była oryginal-
na torba z logo Sopotu 
☺  
Kolejną przygotowaną 
dla nas atrakcja było ca-
łodzienne zwiedzanie 
Budapesztu. 
Głównym elementem 
wyjazdu na Węgry było 
podsumowanie naszego 
projektu, podzielenie się 
spostrzeżeniami, do-
świadczeniami oraz 
przygotowanie do kolej-
nych, miejmy nadzieje 
lat współpracy. 
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 Kabaret powstał 
w lutym 2009 r. Zało-
życielem jest pani 
Wioletta Fałda, która 
od września 2008 r. 
pracuje w świetlicy 
naszej szkoły. Dużym 
wsparciem dla kabare-
tu jest także pani 
Agnieszka Kolarczyk, 
która zajęła się sceno-
grafią i kostiumami. 

W skład kabaretu 
wchodzą: Kacper Bu-

chholz (nie do zatrzy-
mania),  Paweł Kuch-
cik (cicha woda), Szy-
mon Folwarczny 
(potrafi zaskoczyć)  
Zuzanna i Danusia 
Piecowskie (najlepszy 
wokal w kabarecie), 
Natal ia  Horzęga 
(wielka energia), Mag-
da Grabowska ( zaw-
sze na 100%),  Alan 
Kaleta (drzemie w 
nim talent), Marta 
Kuśka (  odkrycie 
ostatniej chwili). 

Swoim pierw-
szym skeczem pt. Mia-
sto z klasą i piosenką 
Sen o Rybniku kabaret 
BURZA MÓZGU 
mógł pochwalić się  

na Knurowskich Spo-
tkaniach Teatralnych 
„bez MASKI”, gdzie 
m.in. kabareciarze 
wzięli udział w profe-
sjonalnych warsztatach 
teatralnych. 
 Natomiast naj-
większy sukces kabaret 
odniósł na apelu szkol-
nym z okazji Dni Ryb-
nika, gdzie publiczność 
zareagowała oczekiwa-
nym śmiechem i grom-
kimi brawami. 
 W najbliższym czasie 
nasz szkolny kabaret 
będzie można zoba-
czyć 27.05.2009 r. na 
happeningu „Z natury 
segreguję” zorganizo-
wanym przy rybnic-
kim kampusie oraz na 
festynie z okazji święta 
p a t r o n a  s z k o ł y 
30.05.2009 r. gdzie  ka-
baret na pewno będzie 
chciał zaskoczyć czymś 
nowym! Zapraszamy! 
               Wioletta Fałda 

SZKOLNY KABARET — BURZA  MÓZGU 
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W roku szkol-
nym 2008/2009 dru-
żyna dziewcząt, w 
której skład wchodzą: 
Natalia Jarosz, Karoli-

na Klapsia, Karolina 
Grochowska, Natalia 
Staszków, Oliwia 
Rzytki, Weronika 
Koska, Sara Mielnik, 
Paulina Legierska, 
Edyta Rompalska, 
Dominika Klimm, 
Aleksandra Macie-
jewska, Kamila Fatan 
zdobyła VIII miejsce 
w Rybniku. W roz-
grywkach startowało 
16 szkół. Trenerem 
drużyny jest pani Re-
nata Gronik. 

Ponadto ucznio-
wie Damian Porta-
siński i Jakub Sobik 
w turniejach dwójek 
siatkarskich zajęli 
dwukrotnie II miej-
sce oraz I miejsce po-
konując około 16 par. 



NASZA TWÓRCZOŚĆ 
Listy do papieża pisane na konkurs -  

„Jan Paweł II w oczach dzieci” 
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Karol Wojtyła – człowiek wszędobylski, 
Karol Wojtyła – człowiek uśmiechnięty, 
Karol Wojtyła – człowiek miłosierny, 
Karol Wojtyła – człowiek wszystkim bli-
ski. 
Dnia pewnego „Habemus Papam” ludzie 
usłyszeli 
I o co chodzi od razu wiedzieli. 
Karol Wojtyła – to Jan Paweł II papież 
nasz dobry i kochany. 
Za swą dobroduszność i gorliwa wiarę zo-
stał na papieża ten Polak wybrany. 
Był każdemu bliski, wszyscy Go kochali. 
„Barka” piosenka Jego sercu bliska 
Stała się prawie jak hymn chrześcijanina 
każdego, 
Który kochał Jana Pawła II jak ojca swoje-
go. 
Gdy tylko jakiś kraj odwiedzał, 
To tłumy pielgrzymów tam przybywały, 
By Go zobaczyć, być pobłogosławionym i 
aby cieszyć się Jego obecnością. 
Kiedy w Watykanie mowy swe wygłaszał, 
cały Rzym milczał, 
By nie stracić słowa, aby je zrozumieć, 
przyjąć, zapamiętać. 
Często mawiał: :Nie lękajcie się”, dlatego 
że sam się nie lękał. 

Mimo bólu zawsze na ziemi klękał. 
Pewnego razu z tłumu nieznany męż-
czyzna Ali Agca Go postrzelił. 
Papież gorliwie się modlił ożycie swe. 
Więc Bóg tego wysłuchał i pomógł mu 
podnieść się. 
Kiedy tylko ze szpitala wyszedł, w wię-
zieniu odwiedził Alego. 
Powiedział, że jego czyn mu przebacza 
i chwilę z nim porozmawiał. 
Jan Paweł II był ciężko chory. 
Lecz pomimo choroby, z dumą i do 
końca piastował wspaniale swój Tron 
Piotrowy. 
Ponownie do szpitala trafił i drugiego 
kwietnia roku 2005 
Odszedł do Ojca Niebieskiego. 

Sylwia Piętoń klasa VI a 



 

Masz pomysły, chciałbyś współpracować przy jej two-
rzeniu? 

Zgłoś się do pani Elżbiety Dworowy,  pani Marioli 
Reclik   lub pani Aleksandry Wojtas—Plisz  . 

 K W A R T A L N I K  R A D Y  U C Z N I O W S K I E J    
S Z K O Ł Y  P O D S T A W O W E J  Z  O D D Z I A Ł A M I                  

I N T E G R A C Y J N Y M I  N R  1   
I M .  J A N U S Z A  K O R C Z A K A   

W  R Y B N I K U    
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