
Wigilia

Wigilia - już samo słowo, pachnie piernikami
i ciastem, i choinką, i karpiem - świętami.

Wigilia - ta chwila magiczna, jedyna,
ten dzień przedziwny, co wieczorem się zaczyna.

Wigilia - to nie słowo, to śmiech i serca drżenie,
gdy dziecko do gwiazdki szepcze swe życzenie.

Marta Staniczek

Czy wiesz, że w tym roku szkolnym  
minęło już 70 dni nauki?  

Uczniowie zdążyli wiele się dowiedzieć, 
przeczytać, narysować, zaśpiewać.

Czy wiesz, że w naszej szkole  
działa klasa sportowa?  

Zapraszamy do przeczytania wywiadu  
z trenerami (na stronie 2).

Czy wiesz, że nasi uczniowie są bardzo 
zdolni? W tym roku szkolnym mamy już  

na koncie nagrody i wyróżnienia  
w konkursach wiedzy, plastycznych, recyta-
torskich, literackich, turniejach sportowych  

(na stronie 3 opowiadanie nagrodzone  
w międzyszkolnym konkursie). 

Czy wiesz, że za parę dni święta!?  
Zatrzymaj się na chwilę, spędź czas  

ze swoimi bliskimi! 
Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy 

spokojnych i pogodnych świąt.  
Wolne chwile niech umili lektura (niewiel-

kiej tym razem) gazetki szkolnej.

Redakcja 

Od początku roku szkolnego działo się… 
· rozpoczęcie roku szkolnego – prawie 600 

uczniów w naszej szkole!
· podręczniki – darmowe książki odbierają 

klasy 1, 2 i 4
· gra miejska – tym razem poznajemy  

Wilkowyje
· obiady – smaczne, jak zawsze!
· Wiedeń – odwiedzamy kolejną  

europejską stolicę
· spotkanie z koszykarzami – radość życia  

i energia!
· wspomnienie ofiar II wojny światowej – 

wspólnie z gimnazjalistami
· sklepik szkolny otwarty – pani Danusia 

wróciła!!!
· Dzień Nauczyciela – coś do śmiechu  

i coś na poważnie 
· rocznica śmierci naszego Patrona – dele-

gacja uczniów wraz z panem dyrektorem 
złożyła kwiaty na grobie Rudolfa Zaręby

· wybory parlamentarne – lokale wyborcze  
w naszej szkole 

· pasowanie na ucznia – oficjalne i uroczyste 
· Halloween – niektórzy trochę straszyli ;-)
· wizyta przedszkolaków – może kiedyś  

będą naszymi uczniami?
· Sympozjum Historyczne, wystawa w Mu-

zeum Miejskim w Tychach, spacer histo-
ryczny, Kino-Szkoła, wycieczka do schronu 
bojowego Sowiniec, plantarium – lekcje  
to nie tylko szkoła i klasy

· 11 XI – legenda o Popielu
· budżet partycypacyjny – zdobyliśmy dość 

głosów, będzie remont boiska!
· Mini Playback Show – artyści są wśród nas
· wycieczki – kopalnia srebra, muzeum  

chleba, skansen 
· próbne sprawdziany – żeby ten  

prawdziwy mniej stresował
· konkursy szkolne, międzyszkolne – nagro-

dy, wyróżnienia i… świąteczna dekoracja 
szkoły

· spotkanie świąteczne i Jarmark Bożonaro-
dzeniowy na placu Baczyńskiego – przygo-
towujemy się!

· … a gdzie śnieg!? ;-)
zebrały Agnieszka, Karolina, Martyna, Paulina



Po kilku latach starań pana Dyrektora od tego roku szkolnego działa u nas  
klasa sportowa. Oprócz lekcji uczniowie tej klasy mają dodatkowe godziny treningów 

prowadzonych przez pana Jana Pisarzowskiego i pana Dawida Boblę.  
Zadaliśmy trenerom kilka pytań:

Jaka jest Panów ulubiona dyscyplina sportowa?
Jan Pisarzowski: Obaj zajmujemy się siatkówką. Prywatnie dużo jeżdżę na rowerze 
i na nartach, gram też w siatkówkę. Ale to tak rekreacyjnie. 
Dawid Bobla: Siatkówka, czyli to co trenuję. Prywatnie również siatkówka, lubię  
też chodzić po górach. 

Jak pracuje się z klasą 4c? Czy dzieci są chętne do dodatkowych zajęć,  
dodatkowego wysiłku? 

J.P.: Tak, coraz lepiej się pracuje z dziećmi. Ta klasa ma więcej lekcji wf-u i trenin-
gów, niż ogólne klasy – 4 godziny wf-u, w tym basen, 4 godziny treningów w tygo-
dniu plus dodatkowo trening popołudniowy. Do tego zajęcia pozalekcyjne w weeken-
dy, jakieś turnieje, wyjazdy.
D.B.: Tak, wykorzystują czas maksymalnie, nawet na przerwach ciężko się ich  
pozbyć z sali gimnastycznej. 

Jakie cechy powinien mieć sportowiec, żeby osiągnął sukces?
J.P.: Wszystkie pozytywne cechy, ale przede wszystkim zaangażowanie i pracowi-
tość. Dużo ciężkiej pracy przynosi efekty. 
D.B.: Powinien być zdeterminowany do ciężkiej pracy i to jest chyba najważniejsze. 

Czy klasa 4c ma już jakiś sukces na koncie?
J.P.: Pierwszy sukces to I miejsce w Andrzejkowym Turnieju w Mini Siatkówki 
w grach pojedynczych czyli 1 na 1. Nasze dziewczyny zdobył I miejsce,  
IV, VII, X i XV, ogólnie udało się wygrać.

Jakie są plany, czy wiadomo już w jakich zawodach nasi uczniowie wystartują?
D.B.: Wystąpią w zawodach mini ligi siatkówki Kinder+Sport. To będzie w nowym 
roku, nie znamy jeszcze dokładnego terminu.

Garść pytań prywatnych – co każdy z Panów chciałby robić, gdyby nie zajmował się sportem? 
J.P.: Gdybym nie zajmował się sportem to pewnie podróżowałbym.
D.B.: Chciałbym być przewodnikiem górskim.

Zbliżają się święta, więc zapytamy jaka jest ulubiona potrawa świąteczna?
J.P.: Kiedy byłem mały to najbardziej lubiłem makówki, wraz z upływem czasu coraz 
bardziej lubię rybkę, karpia. 
D.B.: Barszczyk z uszkami.

Dziękujemy za rozmowę, życzymy, żeby dobrze się pracowało z naszymi uczniami,  
życzymy wielu radości i sukcesów w życiu prywatnym

rozmawiały Paulina, Martyna i Agnieszka

Świąteczna przygoda karpia

Jestem karpiem. W zeszłym roku złowiono mnie w sta-
wie na Wigilię. Zastanawiałem się, czy będę dodatkiem 

do świątecznych klusek… Choinka już stała w pokoju. Wszyscy się weselili i o mnie chyba 
zapomnieli. Pływałem sobie w wannie i marzyłem o wolności.

Nadeszła Wigilia. Każdy każdemu składał życzenia. Dzieci weszły do łazienki i wzięły 
mnie na ręce, a ja już myślałem o mojej męce… Ale dzieci zrobiły mi prezent i wypuściły 
mnie do stawu! I tak zostałem najszczęśliwszym karpiem na świecie.

Cieszmy się więc na święta i nie zapominajmy o prezentach!
Maks Pytlarz 

rys. Zuzia Sawicka 



Niech zaświeci słońce!
Dawno, dawno temu na świecie panowali czterej władcy: Ignis – władczyni ognia, Aqua – 

władczyni wody, Ventus – władca wiatru i Terranos – władca ziemi. Rządzili oni sprawiedliwie, bez 
kłótni i sporów. Można śmiało powiedzieć, że mimo wielu przeciwieństw, przyjaźnili się. Było im 
dobrze, więc i mieszkańcom ziemi było dobrze.

Pewnego jednak dnia jeden z ludzi powiedział:
- Wiem, że wiatr, woda i ziemia są dobre, ale ogień przecież tylko niszczy! Ciągle zdarzają się 

pożary lasów, wciąż ludzie parzą się, gdy są zbyt blisko ognisk, po co nam taki ogień? – zapytał.
- Zgadzam się, wczoraj właśnie ogień zabrał mi dom, który zbudowałem – odrzekł pewien mężczyzna.
- A ja co mam powiedzieć? Moja mała córeczka tydzień temu oparzyła sobie rękę przy ognisku - 

dodała młoda kobieta.
- Nie chcemy ognia! – zakrzyknęli już wszyscy.

Całemu zdarzeniu przyglądała się Ignis.
- To tak?! Mówicie, że ogień jest wam niepotrzebny? A więc dobrze! Zabieram wam go! Zobaczy-

my jak sobie poradzicie! Nikt już mnie więcej nie zobaczy! – wykrzyknęła.

Naraz zdawało się, że wszystko zniknęło. Zapadła ciemność. Absolutna, mordercza i nieznika-
jąca ciemność. Nikt nic nie widział, ani słońca, ani nieba, chmur, księżyca i gwiazd też nie było 
widać, bo Ignis, zabierając ogień, zabrała także światło i ciepło.
- Ignis! Zlituj się nad tymi biednymi ludźmi! Przecież oni nie przeżyją bez twojego ognia, a nawet 

my nic nie widzimy – błagała przyjaciółkę Aqua. 
- Nigdy, nigdy, przenigdy nie oddam ludziom ognia, niech cierpią, gdyż obrazili potężny żywioł! – 

Ignis wciąż była wściekła.
- Ach, Ignis! Przecież nie tylko ludzie zginą, ale też zwierzęta! Nie możesz im tego zrobić! – prosił 

Terranos.

Ignis jednak nie słuchała innych władców. Przecież właśnie po to zadała tak straszliwy cios 
ludzkości, by cierpieli, by ginęli, bo urazili ją na wieki. Tak więc na ziemi wciąż panowała ciemność, 
a ludzie ginęli jak muchy, z wyziębienia, ale też z głodu, bo w ciemności nic nie dało się upolować, 
a co dopiero upiec. No właśnie, upiec, ale bez ognia? Bez światła? Jak?

Już od tygodni Ignis i inni władcy przechadzali się bez celu po ciemnej, zimnej ziemi, ale nie 
słuchali żałosnych krzyków i lamentów ludzkich, bo kto słyszy płacz prawdziwy, szczery, a nie 
udawany, temu serce kraja się na maluteńkie kawałeczki.

Podczas pewnej właśnie takiej bezcelowej przechadzki, Ignis poczuła, że coś opadło jej na 
nogę. W pierwszej chwili chciała iść dalej, lecz ciekawość nieustępliwa nie pozwalała jej na to. 
„Tylko ten jeden raz oświecę sobie płomyczkiem, bo taka jestem ciekawa co to jest, że się nie 
umiem powstrzymać” – pomyślała i tak też zrobiła. A gdy tylko zaświeciła płomyczek, serce ści-
snęło jej się z żalu. Pewnie chcecie wiedzieć co zobaczyła, tak? Otóż serce ścisnęło się w niej, bo 
na stopy opadł jej mały, chudy jak sama śmierć mały chłopiec, co zbłądził w ciemności i tuż przed 
potężną władczynią osunął się na ziemię i zmarł ze zmęczenia i głodu.
- Nie wytrzymam już dłużej!  

NIECH ZAŚWIECI SŁOŃCE!!! - zakrzyknęła Ignis.
Naraz wszystko znów pojawiło się. W ludzkich 

ogniskach ogień na nowo zaczął tańczyć wraz z iskra-
mi swój szalony taniec, a słońce rozbłysło na niebie. 
Ignis zaniosła ciało małego dziecka do swojej siedziby, 
gdzie przywróciła mu życie, nakarmiła, napoiła i zwró-
ciła matce. Ludziom zaś, obiecała, że nigdy już nie po-
stąpi tak nierozważnie, zrozumiała bowiem, że przez 
nią zginęli niewinni.

Taka to była historia potężnej Ignis, której złość wy-
wołała tyle złego, a której litość wróciła ludziom życie.

Marta Staniczek

tekst nagrodzony w konkursie „O laur Rafała Pomorskiego”



rys. Kacper Liszka

1. Święto górników
2. Dzielimy się nim w święta
3. Składane najbliższym  

przy świątecznym stole
4. Ciągną sanie Mikołaja
5. W ten dzień tygodnia  

idziemy do kościoła
6. Lepiony ze śniegu
7. Łowiony ze stawów  

na świąteczny stół
8. Śpiewane w okresie  

Bożego Narodzenia
9. Jesteśmy z nią w święta
10. Zimna pora roku
11. Pada w zimie
12. Jeździmy na nich po śniegu
13. Rozdaje prezenty 6 XII
14. Zimowy miesiąc

Oliwia Zaczyńska i Hania Cyrnal

1. Pada tylko w zimie 
2. Świeci na niebie 
3. Stroi się ją na święta 
4. Zakładamy na ręce w zimie
5. Dostajemy pod choinkę
6. Wisi na choince 

Adrianna Micor i Magdalena Prudło
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