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Kalendarium na kolejne trzy miesiące 

Dzień Miesiąc Wydarzenie 

1 grudzień Próbny egzamin gimnazjalny (część humanistyczna) 

2 grudzień Próbny egzamin gimnazjalny (część matematyczno-przyrodnicza) 

3 grudzień Próbny egzamin gimnazjalny ( część językowa) 

8 grudzień Adwentowy dzień skupienia dla uczniów KG i KLO  
(kościół św. Stanisława Kostki) i warsztaty rekolekcyjne 

16 grudzień Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

16 grudzień Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami 

 grudzień Spotkanie w MOKu w ramach „Znani i lubiani” 

 grudzień Wyjazdowa, szkoleniowa Konferencja Rady Pedagogicznej w Częstochowie 
organizowana przez SPSK 

 grudzień Jasełka uczniów KG i KLO w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym i 
Szpitalu Powiatowym 

 grudzień Szkolny Turniej Piłki Nożnej i Dzień Języków Obcych 

22 grudzień Wigilia szkolna, jasełka i wizyta kolędowa w klasach księdza katechezy 

23-31 grudzień Zimowa Przerwa Świąteczna 

1 styczeń Nowy Rok 

4 styczeń Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 

5 styczeń Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 

6 styczeń Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 

18 styczeń Termin wystawiania ocen za I półrocze 

20 styczeń Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej KLO i KG 

21 styczeń IV Olimpiada Humanistyczna dla SP 

22 styczeń Spotkanie wychowawców z rodzicami godzina 17.00 

9 luty Badanie wyników w klasach II KG i KLO w formie próbnego egzaminu 
gimnazjalnego (część humanistyczna) i maturalnego (matematyka pp) 

10 luty Badanie wyników w klasach II KG i KLO w formie próbnego egzaminu 
gimnazjalnego (część matematyczno-przyrodnicza) i maturalnego (język polski 

pp) 

11 luty Badanie wyników w klasach II KG i KLO w formie próbnego egzaminu 
gimnazjalnego (część językowa) i maturalnego (języki obce poz. pp) 

12 luty Próbny ustny egzamin maturalny z języka polskiego 

15-28 luty Ferie zimowe 

 

Akcje charytatywne organizowane przez szkołę: 

 „Szczęście do wzięcia” 

o Zbieranie monet na zakup książek Braille’m dla dzieci niewidomych i słabo widzących w ramach 

ogólnopolskiej akcji wydawnictwa WAM i fundacji „Nadzieja” 

 Zbiórka artykułów papierniczych do domu dziecka 

 „Szlachetna paczka” 

o artykuły spożywcze 

o środki czystości 

o kołdry i poduszki 

o pościel 

o ubrania 



Ciekawa lekcja z native speakerem 

26 października na naszej szkole pojawił się Robert Lambert, który przeprowadził lekcję angielskiego. 

Wszyscy braliśmy udział w rozmowie z nim oraz uczestniczyliśmy w ciekawych quizach. 

Weronika SADOWSKA 

Co się działo w szkole? 

Uczniowie mieli okazję przybliżyć sobie nieco 

język angielski, poznać go „od kuchni „. Lekcja z 

native speakerem, pozwoliła zrozumieć 

odmienny sposób bycia, podejście a przede 

wszystkim akcent. Mimo narzuconego nam 

tempa daliśmy rade.  

Czego doświadczyli uczniowie? 

Uczniowie stanęli przed kilkoma wyznaniami. 

Każdy musiał powiedzieć coś o sobie, 

przybliżyć swoje zainteresowania, a ostatnie minuty lekcji spędziliśmy na grze w zgadnij „kto to”. Native speaker 

wydaje się dość dużym autorytetem jeżeli chodzi o chłonięcie języka obcego i zagłębienie się w jego szeregach.  

Własna opinia 

Z mojego punktu widzenia uważam, iż takie zajęcia powinny odbywać się częściej. Każde takie spotkanie wnosi 

do nas coś nowego. Pozwala poszerzać nam swoje horyzonty, rozwijać się pod względem językowym oraz 

poznawać odmienność obcych kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzona lekcja w III klasie gimnazjum 

Robert Lambert w I klasie liceum Robert Lambert w II klasie gimnazjum 



XIII konkurs recytatorski z języka angielskiego 

6 października w Zespole Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu odbył się XIII konkurs recytatorski 

w języku angielskim. Wzięły w nim udział dwie uczennice naszej szkoły. Jedna z nich zajęła I miejsce. 

Aleksandra SARNIAK 

Czego dotyczył konkurs? 

W konkursie mogli brać udział uczniowie 

szkół ponad gimnazjalnych. W 

zmaganiach wzięło udział dwadzieścia 

sześć osób, w pojedynkę lub w grupach. 

Każdy uczestnik miał za zadanie 

przygotować tekst literacki w języku 

angielskim. 

Reprezentacja z naszej szkoły 

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Aleksandra Sarniak (I KLO), która zaprezentowała wiersz „May” 

oraz Aleksandra Krakowiak (III KLO), która wcieliła się w nowoczesną wersję Czerwonego Kapturka w 

utworze „Little Red Riding Hood and the Wolf”. Po dość długich obradach, jury ogłosiło werdykt – pierwsze 

miejsce zajmuje Aleksandra Krakowiak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwony Kapturek podczas występu 

Występ Aleksandry Sarniak Dziewczyny na konkursie 



Wszystko na chwałę Pana według szkolnych muzyków 

Konkurs piosenki religijnej odbył się 22 października w Wieluniu. Uczniowie naszej szkoły zdobyli I 

miejsce. Tematem przewodnim konkursu było wspomnienie świętego Jana Pawła II. 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila PLESIŃSKA 

Uczniowie reprezentujący szkołę na konkursie 

Uczniami, którzy reprezentowali naszą szkołę podczas konkursu byli Gabriela Koczur, Eryk Szczęsny, Bartosz 

Nawara, Marcel Białas, Sebastian Gołębiowski oraz szkolny chór. Ich zespół nosił nazwę „Religio”, co z łaciny 

oznacza „religijny”. Wystąpili z piosenką o nazwie „Jesteś mym Panem”, do której słowa i melodię ułożyli 

samodzielnie. Była ona podzielona na kilka gatunków muzycznych, jakich jak rock, jazz, rap oraz gospel. 

Przebieg konkursu 

Do Wielunia udali się pod opieką Pana Pawła Hady na przegląd muzyczny, który nosił nazwę „Dawid”. O 

godzinie 11.00 dotarli na miejsce, gdzie zostali uroczyście przywitani przez uczniów i dyrektora tamtej szkoły. 

Wystąpili jako ostatni spośród wszystkich uczestników. Po wykonaniu ostatniego utworu nastąpiła przerwa 

obiadowa, podczas której ustalano wyniki konkursu. Ogłoszono je o godzinie 14.00. I miejsce zajął zespół 

„Religio” z SPSK z Zawiercia. Na zakończenie jeszcze raz zaśpiewali swój utwór. 

Emocje towarzyszące uczestnikom 

Wszyscy włożyli ogrom pracy, czasu oraz miłości w przygotowanie 

występu. Podczas ogłaszania wyników panowała napięta atmosfera, 

lecz po ogłoszeniu ich, nasz zespół nie mógł uwierzyć w to, że 

wygrał. Odetchnęli z ulgą, towarzyszący im niepokój zniknął, a 

nastąpiła radość i euforia.  

Na zakończenie 

Po powrocie do Zawiercia, swoją wygraną uczcili wspólnym 

wyjściem do kina. Był to dzień pełen wrażeń dla nich, lecz jak 

stwierdzają „wszystko na chwałę Pana, gdyż jak powiedział Św. Augustyn: 

Kto śpiewa ten dwa razy się modli ”.  

Występ naszej reprezentacji na konkursie 

I miejsce w konkursie piosenki religijnej 



Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów i rodziców 

W naszej szkole 4 listopada odbył się wykład prowadzony przez doktora Mieczysława Guzewicza, 

który dotyczył wychowania do życia w rodzinie. Tematyką spotkania była recepta na szczęście w 

życiu, przedstawiona zarówno dla uczniów, jak i rodziców. 

Kamila PLESIŃSKA 

Doktor Mieczysław Guzewicz 

Urodził się w 1958 roku. Jest mężem oraz ojcem trójki dzieci. Nabył 

tytuł doktora teologii biblijnej oraz członka Komisji Episkopatu do 

spraw Rodziny. Na co dzień pracuje jako katecheta we Wschowie, 

prowadzi wykłady na Studium nad Małżeństwem i Rodziną w 

Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze. Jest autorem 

publikacji z zakresu problematyki cierpienia w Biblii, wychowania 

religijnego dzieci oraz zagadnień małżeństwa i rodziny. Prowadzi 

konferencje i prelekcje dla narzeczonych, małżonków i rodziców.  

Recepta na szczęście w życiu 

Tematyka spotkania miała uświadomić uczniom jak żyć, by pozostać 

w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi, by uniknąć grzechu. 

Punktem wejścia do rozważań był fragment Pisma Świętego oraz 

postać Błogosławionej Karoliny Kózkówny. Doktor poprzez 

przykłady, świadectwa innych młodych osób tłumaczył co zrobić, by 

podejmować ważne życiowe decyzje, rozwijać się. Dwugodzinne 

spotkanie uczniów gimnazjum i liceum zaowocowało głębokimi 

refleksjami w czasie listopadowej zadumy.  

Spotkanie z rodzicami 

Podczas popołudniowego spotkania nauczycieli z rodzicami 

doktor Mieczysław Guzewicz również wystąpił z wykładem.  

 

 

 

Strona internetowa dr Guzewicza: 

http://mojemalzenstwo.pl/ 

 

 

dr Mieczysław Guzewicz 

Wykład dla rodziców 

Wykład dla Liceum Ogólnokształcącego 

Wykład dla Gimnazjum 

http://mojemalzenstwo.pl/


Dzień Wszystkich Świętych – refleksja nad przemijaniem 

Kuba KRZYSZTOFCZYK 

Wszystkich Świętych 

1 listopada w Kościele katolickim obchodzony jest, jako Dzień Wszystkich Świętych. Został on ustanowiony 

przez papieża Grzegorza IV w 837 roku dla upamiętnienia męczenników, którzy zginęli w imię Chrystusa. Jest to 

święto nie tylko beatyfikowanych czy kanonizowanych zmarłych, ale wszystkich nieżyjących chrześcijan. Święto 

to również obchodzone jest przez ludzi innych wyznań i osoby niewierzące. Jedynie chrześcijanie obchodzą go 

w wymiarze religijnym. O znaczeniu tego święta niech świadczy fakt, że Litania do Wszystkich Świętych jest 

jedną z najstarszych litanii. 

Jak katolicy obchodzą to wyjątkowe święto? 

Tego dnia całe rodziny udają się na cmentarze. Spotykają się nad mogiłami swoich bliskich i znajomych. Stojąc 

w zadumie wpatrują się w migające na wietrze płomienie zniczy, modlą się w ich intencji. Płonące świece i znicze 

są symbolem pamięci o tych, którzy odeszli. W prowadzonych rozmowach przewijają się wątki wspomnień o 

tamtych wspólnie spędzonych chwilach. 

Dzień Zaduszny 

Obchodzony jest on 2 listopada. Tego dnia modlimy się za dusze zmarłych przebywające w czyśćcu. Naszą 

modlitwą staramy się pomóc im dostąpić zbawienia. 

Oddawanie szacunku zmarłym w szkole 

W naszej szkole również czcimy pamięć zmarłych. Codziennie podczas długiej przerwy wspominamy ich 

podczas modlitwy Anioł Pański. Również i w tym roku została odprawiona uroczysta Msza Święta pod 

przewodnictwem księdza Zygmunta Filipczyka, podczas której przedstawiciele klas odczytali nazwiska zmarłych. 

Z ust uczniów padały imiona i nazwiska bliskich, znajomych, sąsiadów, poległych w obronie Ojczyzny, 

pomordowanych w obozach koncentracyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zespół muzyczny podczas szkolnych obchodów Wszystkich Świętych 



Bajkowe postacie w szkole 

5 listopada w naszej szkole odbył się wręcz bajkowy dzień. Każda klasa przebierała się za jednego z 

bohaterów dobrze znanych nam z dzieciństwa bajek.  

Natalia WNUK i Karol CICHOŃ 

Panująca atmosfera 

Przez cały dzień w szkole uczniom i nauczycielom 

dopisywał świetny humor. Na trzeciej godzinie lekcyjnej 

wszyscy uczniowie i nauczyciele spotkali się na auli 

szkolnej, aby wspólnie świętować i bawić się. Przez 

organizatorów została nam zapewniona świetna 

rozrywka w postaci quizu.  

Przebieg spotkania na auli 

Uczniowie byli poprzebierani za postacie z bajek takich 

jak: ,,Jaś i Małgosia”, ,,Przygody kota Filemona”, 

,,Smerfy”, ,,Pszczółka Maja”, ,,Czerwony kapturek” oraz 

,,Kubuś Puchatek”. Wszyscy prezentowali swoje stroje 

fantastycznie. Quiz polegał na zadaniu pięciu pytań 

czterem przedstawicielom z każdej bajki. Wszyscy 

uczestnicy poradzili sobie znakomicie. Dla przebranych 

osób zostały obiecane nagrody, które zostały wręczone 

na apelu w następnym tygodniu.  

,,Dzień postaci z bajek” okazał się idealnym 

pomysłem i odskocznią od codzienności szkolnej, 

a także ukazał, że nawet w dorosłych latach życia 

u każdego z nas znajduje się cząstka dziecka. 

 

 

 

 

„Przygody Kota Filemona” 

„Jaś i Małgosia” 

„Pszczółka Maja” 

„Smerfy” 



Narodowe Święto Niepodległości 

Bóg. Honor. Ojczyzna. Te hasła towarzyszyły naszym przodkom, gdy walczyli o niepodległość Polski.  

Aleksandra KRAKOWIAK 

Dzięki nim mieli siłę, aby wierzyć w zwycięstwo i wytrwać w boju, przez co w 1918 roku, po 123 latach niewoli, 
jaką zgotowali nam zaborcy, Polska odzyskała niepodległość i po długiej nieobecności wróciła na mapę świata. 

11 listopada - pamiętamy 

11 listopada każdego roku obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Jest to upamiętnienie dnia, w którym 
Józef Piłsudski przejął władzę nad polskim wojskiem. Później, stopniowo, z pomocą innych osób odbudowywał 
on nasz kraj. W dniu tym nie tylko radośnie świętujemy, wspominamy również tych, którzy w walce za ojczyznę 
oddali życie. 

W szkole 

9 listopada odbyły się w naszej szkole obchody Święta Niepodległości. 
Mieliśmy okazję przypomnieć sobie historię polskich zrywów narodowo-
wyzwoleńczych oraz zaśpiewać pieśni patriotyczne, między innymi 
„Rotę”, „Białe róże” czy „Mazurek Dąbrowskiego”, które przygotował 
szkolny chórek.    

W mieście 

Mieliśmy również okazję wziąć udział w obchodach tego świętach 
zorganizowanych przez władze miasta Zawiercia oraz lokalny NSZZ 
„Solidarność”. W tym roku po raz pierwszy oba te organy wzięły udział 
we wspólnych uroczystościach, które rozpoczęła uroczysta msza święta w 
kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Następnie, udaliśmy 
się na cmentarz, aby pomodlić się, złożyć kwiaty pod Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza oraz wysłuchać pieśni patriotycznych. 

Wspaniałą, podniosłą atmosferę uroczystości stworzyły między innymi 
inspirujące kazanie podczas mszy świętej, obecność kawalerii, pocztów 
sztandarowych oraz orkiestry. 

Analizując wydarzenia, które mają obecnie miejsce w różnych częściach świata oraz biorąc pod uwagę to, iż nasi 
przodkowie zginęli w boju, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju, możemy wyciągnąć z tego pewną naukę. Bądźmy 
prawdziwymi Polakami, szanujmy nasz kraj i nie szkodźmy mu, ponieważ mamy z czego być dumnymi. 

 

 

 

 

 

Sztandar na sali 

Prezentacja dotycząca Święta Niepodległości 



Tożsamość mieszkańców Zagłębia według Dworaka 

Dnia 18 listopada uczestniczyliśmy w wykładzie przeprowadzonym przez zawierciańskiego pisarza 

Bogdana Dworaka. Wszystko o czym opowiadał dotyczyło tożsamości oraz regionu, w którym żyjemy. 

Kamila PLESIŃSKA 

Krótko o Bogdanie Dworaku 

Regionalista, pisarz, poeta, gawędziarz, przeprowadził wykład 

poświęcony problemowi tożsamości kulturowej mieszkańców Zagłębia w 

tym Zawiercia dla naszej szkoły, który wystawia na uczelniach wyższych. 

Ma na swoim koncie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Podróż w przeszłość 

Pan Dworak w typowy jak dla siebie gawędziarski, pełen dygresji sposób 

opowiedział o tym kim jesteśmy, jakie są nasze korzenie oraz skąd się 

wywodzimy. Wraz z naszym gościem cofnęliśmy się do czasów początku 

Zawiercia, by poznać historię ulic i pierwszych ludzi, którzy napłynęli tu 

za chlebem. W XXI wieku, w dobie powszechnej komputeryzacji 

ciekawostką była książka z 1844 roku, z której fragmenty cytował 

gawędziarz, wpajając nam, jak ważna jest przeszłość i tradycja, która nas 

kształtuje. Opowiadał bardzo szybko, ze względu na chęć przekazania jak 

największej ilości wiadomości, w tak krótkim czasie. 

 

Książki wydane przez uczniów zawierciańskich szkół 

Pisarz przedstawił nam również trzy powieści, które zostały 

napisane przez naszych rówieśników z różnych szkół w 

Zawierciu. Śmiał się, że niedługo Zawiercie zostanie 

miastem pisarzy, bo coraz częściej ludzie zaczynają pisać 

różnego rodzaju opowieści.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Dworak 

Przeprowadzany wykład dla naszych uczniów 

Uczniowie z gościem podczas pogawędki 



Drapieżne ptaki w szkole 

20 listopada w szkole odbył się pokaz ptaków drapieżnych. Pokazano nam 7 gatunków ptaków ze 

swojej hodowli. Była to niesamowita lekcja przyrody, inna niż zazwyczaj są przeprowadzane. 

Kamila PLESIŃSKA 

Emocje uczestników pokazu 

Gdy ogłaszano nam, że w szkole odbędzie się lekcja z 

ptakami, nikt nie informował, że będą to ptaki 

drapieżne, więc po zgromadzeniu się w auli wszyscy byli 

mocno podekscytowani. Po wniesieniu pierwszego 

ptaka pojawił się wielki okrzyk zafascynowania i  

niedowierzanie w to, co się widzi. Gdy ptaki latały w 

szpalerze zrobionym przez uczniów, wszyscy byli 

zapatrzeni i słuchali z zaciekawieniem tego, co mieli 

nam do opowiedzenia właściciele tych wspaniałych 

stworzeń.  

Przedstawione ptaki: 

 puchacz (największa sowa, którą mogliśmy podziwiać) 

 sokół  

o przedstawione ptaki patrolują lotnisko w Pyrzowicach 

o latają wysoko, mają bardzo dobry wzrok 

o gdy połączą się w parę, są ze sobą już do końca życia 

 puszczyk brunatny (azjatycka sowa leśna) 

o mieszka na polu 

o gniazduje w jednym miejscu 

o w naszym klimacie wolno dojrzewa  

o jest słabym lotnikiem, dlatego poluje nocą 

o robi zapasy na zimę 

 jastrząb meksykański (Andrzej Kmicic) 

o mistrz latania w ciasnych przestrzeniach 

 puszczyk ( najczęściej spotykana sowa w Polsce) 

o okaz wyjątkowo opiekuńczy 

 płomykówka 

o lata bezszelestnie 

o często mieszka w budynkach gospodarczych (na strychach) 

o 90% jej jadłospisu stanowią myszy 

o w Polsce żyje około 2000 par 

o jaja składa co około dwa dni 

 pustułka (najmniejszy i najsilniejszy sokół w Polsce) 

o mieszka na terenach otwartych, ale w miastach radzi sobie równie doskonale 

o samica jest cała brązowa lub ruda 

o samiec jest brązowy, ale łebek i ogon ma szary 

o zimują, wracają i gniazdują tam, gdzie się urodziły 

o zmienia kierunek lotu w jednej chwili 
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Ankieta została przeprowadzona dnia 12 listopada przez Kamilę Plesińską i Natalię Wnuk. Uczniowie 

pytani byli o ocenę dnia postaci z bajek i preferencje co do przyszłych wydarzeń. 

 

Ankieta miała na celu ustalenie, jak liczna 

część społeczności naszej szkoły lubi tego 

typu wydarzenia. 

Po przeliczeniu wyników okazało się, że 

94% gimnazjalistów jest za organizowaniem 

takich dni, ponieważ jest to fajna zabawa. 

Zaledwie 6% zaznaczyła odpowiedź 

negatywną. 

Wśród licealistów przepaść procentowa 

była znacznie większa. 68% uczniów bawiła 

się świetnie, ale aż 32% nie zgadza się z tą 

opinią.  

Gimnazjaliści przeciwni urządzaniu takich wydarzeń uważają, że są one zwyczajnie nudne, natomiast licealiści, że 

jest to bardzo dziecinna zabawa, nieprzystająca do ich wieku. Problemem był również fakt, że stroje były 

narzucone. 

 

 

Przedstawiony obok wykres ma pokazać, 

jakie wydarzenia być może będą 

zorganizowane jeszcze w tym roku 

szkolnym.  

Każdy mógł podać pomysł, który jego 

zdaniem byłby najlepiej urządzony. 

Niektóre pomysły nie zostały uwzględnione 

na wykresie, ponieważ ich ilość była zbyt 

mała lub nie mogłyby ulec zrealizowaniu.  

Największa ilość osób chciałaby, by zorganizowano „dzień przebierańca”, który miałby polegać na tym, że każdy 

uczeń przebrałby się za dowolną postać. Inicjatywa twórcza jest dowolna. W ciekawy sposób można przedstawić 

swoje zainteresowanie, ulubioną rzecz czy postać.  

 

 

 

 

 


