
     Czarno na Białym
Cześć!

Nasza  Szkoła  to  nie  tylko  sanktuarium  nauki,  lecz  także
miejsce,  w którym każdy  z  nas  chętnie  przebywa.  W ciągu  10
miesięcy mozolnej nauki organizowane są   przedsięwzięcia, które
skutecznie ubarwiają  dni  i sprawiają, że czas spędzony w murach
szkoły  mija  szybciej  i  przyjemniej,  a  ponadto  daje  możliwość
bacznego  obserwowania   otaczającego  świata,  refleksji,
poznawania  nowości  pojawiających  się  wokół  nas,  zaglądania
w ciekawą  przyszłość,  dającą  nam nowe możliwości  … Takim
przedsięwzięciem  jest  szkolna  gazeta,  która  pozwala  rozwijać
nasze pasje i dzielić się nimi z innymi.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru szkolnej gazety
„Czarno na Białym”.

Redakcja
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Klasowa wycieczka pomiędzy gwiazdy
– kosmiczna turystyka

W  dzisiejszych   czasach  rosną  
nasze    wymagania  i  oczekiwania
stawiane wobec miejsc wypoczynku, ich
otoczenia,    panujących    w    nich
standardów.    Wielu  spośród   nas  -
młodzieży – znudziły  się  standardowe
wycieczki.  Mimowolnie  wchodzimy  
w nową erę - czas turystyki kosmicznej.

  Turystyka  kosmiczna  to  indywidualne
podróżowanie w przestrzeń kosmiczną dla
rozrywki. Oferuje ona m.in. lot na niskie
orbity  okołoziemskie,  uczucie
bezwładności  w jego  trakcie  .  oglądanie
zniewalającej krzywizny Ziemi widzianej
przez  turystę  dotychczas  jedynie  na
zdjęciach.  Na  dzień  dzisiejszy  turystyka
kosmiczna  jest  osiągalna  jedynie  dla
bogatych osób. Cena za lot to co najmniej
200  tysięcy  dolarów.  By  zostać
kosmicznym turystą należy przejść szereg
badań,    szkoleń,    testów
psychofizycznych i wysiłkowych. Jednym
słowem  aktualnie  nie  każdy  może  sobie
pozwolić  na  ten  rodzaj  wypoczynku.
National  Geographic  Polska  informował
nas  w  czerwcu  2019  roku,  że  NASA
otworzy  Międzynarodową  Stację
Kosmiczną  dla  turystów.  Na  początku
wszystkie  kosmiczne  wycieczki  były
realizowane  przez  Rosyjską  Agencję
Kosmiczną,  lecz  uległo  to  zmianie.
Długości lotów są różne: od kilku godzin
po  kilka  dni.  Niektóre  prywatne  firmy
planowały wystrzelenie ,,kosmicznych 

hoteli” – przystosowanych do   wynajęcia
pomieszczeń  za  odpowiednią     opłatą.
Czy    udało    się    tego    dokonać?
Odpowiedź   nie  jest    jasna,  a   źródła
niejednoznaczne.  Z   pewnością  jest
szereg    działań  prowadzących  do
upowszechnienia  turystki  kosmicznej
wśród miliarderów.
 Czy  kiedykolwiek  szkoły  zorganizują
wycieczki w przestrzeń kosmiczną? Choć
w  obecnej  sytuacji  wydaje  się  to  być
nieprawdopodobne,  to  nie  wykluczam
wystąpienia  takiego  zjawiska.  Niespełna
120 lat temu ludzie nie marzyli nawet          
o    wzbiciu    się    w    powietrze
samolotem.  Świat  technologii  i  nauki
rozwija się w zniewalającym tempie. Być
może   dla naszych   dzieci   lub  wnuków
regularne  loty   w  przestrzeń  kosmiczną
będą codziennością – tak jak dla naszego
pokolenia wakacje nad Bałtykiem.
 

Źródło informacji: internet

                                                                     
                                                Hanna Gaś
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10 najczęściej występujących mutacji u ludzi
Mutacja to zjawisko losowe, ale podatne na

wpływ środowiska. Jest zmianą dziedziczną.
Przez zmiany w kodzie DNA i chromosomach
oraz wpływ środowiska wśród ludzi powstały
różne zmiany. Niektóre występują naprawdę
często.

1. Leworęczność
Średnio 1/10 osób jest leworęczna.
Znane  leworęczne  osoby  to  m.in.
Napoleon Bonaparte,  Leonardo Da
Vinci,  Keanu  Reeves,  czy  Bill
Gates.

2. Socjopatia
Socjopaci  są  inteligentni,  bez
skrupułów,  agresywni.  Przybierają
maskę  normalności,  czasem  wręcz
czaru osobistego, by tylko osiągnąć
zamierzone  cele  własne.  Osoby  z
tym  zaburzeniem  nie  są
przystosowane  do  życia  w
społeczeństwie. Prawie każdy może
mieć z kimś takim kontakt, nawet o
tym nie wiedząc.  1/25 osób, może
być  socjopatą.

3. Zielone oczy
Znane osoby z zielonymi oczyma to
np. aktorka – Scarlett Johansson 
oraz księżna Kate Middleton. 
Zielone oczy posiada 1/50 osób.

4. Autyzm
Jest  to  zaburzenie  związane  z
nieprawidłową  pracą  mózgu.
Dotyka  1/60  osób  i  powoduje
trudności  w  zakresie  relacji
społecznych,  porozumiewania  się
oraz  wyobraźni.

5. Urodzenie bliźniąt
Podczas 1/85 porodów rodzą się 
bliźnięta.

6. Psychopatia
Psychopaci  nie  wyróżniają  się  z
tłumu,  mogą  być  nawet  bardziej
towarzyscy.  Takie  osoby  mają
zaburzenia  emocjonalne,  nie
odczuwają empatii ani współczucia.
Przeświadczenie,  że  psychopaci
zawsze  są  seryjnymi  mordercami
jest  raczej  błędne.  1% ludzi  ma to
zaburzenie.

7. Bielactwo
Choroba  polegająca  na  utracie
koloru płatów skóry. Jej przyczyną
jest  wymieranie  komórek
odpowiedzialnych  za  kolor  skóry.
Prawdopodobieństwo  wystąpienia
to  1/120.

8. Oczy  o  różnych  kolorach
Często  występuje  u  kotów,  ale  u
ludzi też jest możliwe. Średnio takie
oczy  posiada  1/170  osób.  Oczy
mogą  być  w  różnych  odcieniach
szarości  lub  w  zupełnie  innych
kolorach,  np.  niebieskim  i
brązowym.

9. Dodatkowe palce
U 1/500 osób może wystąpić 
dodatkowy palec u ręki lub stopy. 
Zazwyczaj jest on mniejszy niż 
reszta.

10. IQ powyżej 144 punktów
     1/600 osób ma iloraz inteligencji

powyżej  144.  Przy  średniej  100
(choć  należy  na  to  patrzeć  z
przymrużeniem  oka)  i  odchyleniu
15  punktów,  IQ  o  poziomie  144
przedstawia  taką  osobę  jako
„Geniusza”.

Maksymilian Wawrzyczek
Źródło: Reigarw Comparisons – Kanał YouTube
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Białe czy czarne?
 Wybór należy do ciebie!

Pragnę  przedstawić  moją  mamę,
która jest stomatologiem i  zajmuje się
leczeniem  zębów,  głównie  dzieci,
również tych najmłodszych. Wieloletnia
nauka  i  praca  mojej  mamy  w
charakterze  pedodonty  pozwoliła  jej
posiąść  olbrzymią  wiedzę  i
doświadczenie               w zakresie
leczenia zębów. Swoimi kwalifikacjami   
podzieli się dziś z nami. Zapraszam na
spotkanie  z  moją  mamą-Panią  Darią
Pietraszewską.

Antoni  Pietraszewski:  Mamo,  od
jakiego  wieku  należy  zacząć  dbać  o
zęby?
Daria Pietraszewska:  Już niemowlętom
należy przemywać jamę ustną wilgotnym
gazikiem, a gdy pojawi się pierwszy ząb,
konieczne  jest  używanie  szczoteczki
z  nylonowym  włosiem.  U
kilkumiesięcznych dzieci wystarczy, 
że szczoteczka będzie wilgotna. A już po
ukończeniu  dwunastego  miesiąca  życia
należy zacząć używać pasty.
Jaki  jest  prawidłowy  sposób  mycia
zębów i jak często należy to robić?
Zęby  należy  myć  co  najmniej  dwa  razy
dziennie  –  rano  i  przed  spaniem,  przez
trzy  minuty.  Należy  pamiętać,  żeby
wyszczotkować  wszystkie  powierzchnie
zębów  tzn.  od  strony  policzka,  warg,
języka oraz powierzchnie żującą. 
Do  oczyszczania  przestrzeni
międzyzębowych  powinno  się  używać
nitki  dentystycznej  lub  specjalnych
szczoteczek w kształcie stożka.

Jaką  polecasz  szczoteczkę:  zwykłą,
elektryczną czy może soniczną?
Szczoteczki  elektryczne  i  soniczne  są
bardziej  efektywne  w  usuwaniu  osadu
nazębnego,  ale  należy  pamiętać,  że
wymagają mycia każdego zęba z  osobna
małą  główką  takiej  szczoteczki,  są  więc
raczej  na  osób  cierpliwych.  Zwykła
szczoteczka  manualna  też  się  sprawdzi,
należy  tylko  nią  oczyszczać  zęby
dokładnie za pomocą ruchów szorujących
okrężnych i wymiatających.
A  co  z  pastą  do  zębów?  Pojawia  się
wiele kontrowersji na temat stosowania
fluoru.  Sam  widziałem  film  na  You
Tube,  w którym mówiono,  że  fluor  to
straszna trucizna. Co o tym sądzisz?
Tak,  fluor  podobnie  jak  szczepionki  stał
się  jakby  głównym  wrogiem  ludzkości.
Pamiętaj, ze to dawka czyni truciznę. Ilość
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fluoru zawarta w paście dostosowana jest
do  wieku dziecka.  Pierwiastek  ten  czyni
szkliwo  zębów  bardziej  odpornym  na
działanie  kwasów  produkowanych  przez
bakterie.  Jest  więc  naszym  wielkim
sprzymierzeńcem  w  zapobieganiu
próchnicy.  Aby  naprawdę  zaszkodził,
trzeba by zjeść kilka tubek pasty.
Czy  w  trosce  o  zęby  powinniśmy
zwracać uwagę na naszą dietę?
Tak. Należy unikać nadmiaru cukru, który
obecnie  dodawany  jest  do  większości
produktów  spożywczych  dostępnych  na
sklepowych półkach.
Czyli  moje  ulubione  napoje  gazowane
są wykluczone?
Jak najbardziej, bo oprócz ogromnej ilości
cukru,  mają  bardzo  niski  współczynnik
PH, który może powodować erozję czyli
kwasowe uszkodzenie szkliwa.
Kiedy  należy  zgłosić  się  do
stomatologa?  Czy  wtedy  tylko,  gdy
dokucza nam ból?
Wtedy już jest za późno. Na takiej wizycie
może  być  konieczna  usunięcie  zęba.  Na
wizyty kontrolne młodzi pacjenci powinni
zgłaszać  się  nawet  co  cztery  miesiące,
oczywiście wraz z rodzicami. W tedy taka
wizyta  polega  zwykle  na  badaniu
kontrolnym i zabiegach profilaktycznych.
Z  jakimi  innymi  chorobami  zębów,
oprócz próchnicy, się spotykasz?
Często się spotyka zapalenie dziąseł albo
niewielki  lecz  bolesne  afty  na  błonie
śluzowej.
Niektórzy  z  moich  znajomych  noszą
aparat na zęby, do czego to służy i czy
jest bolesne?
Aparat taki służy do leczenia wad zgryzu.
Tuż  po  założeniu  może  powodować
pewien dyskomfort, ale na ogół używanie
takiego aparatu nie jest bolesne.
Mój kolega podczas gry w piłkę złamał
sobie  ząb.  Jak  w  tej  sytuacji  może
pomóc stomatolog?
W  takiej  sytuacji  trzeba  jak  najszybciej
zgłosić  się  do  gabinetu  dentystycznego,

by  odbudować  koronę  uszkodzonego
zęba.  Urazy  zębów mają  miejsce  bardzo
często  podczas  uprawiania  sportów
kontaktowych lub w trakcie wyczynowej
jazdy na hulajnodze czy rowerze, dlatego
każdy  młody  sportowiec  powinien
zaopatrzyć się w silikonowy ochraniacz na
zęby.  Podobny  do  tych,  jakich  używają
zawodowi bokserzy.

Dziękuję za poświęcony czas i cenne
informacje.

Rozmowę przeprowadził 
                    Antoni Pietraszewski.
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ZIEMIA W OGNIU
CZY MOGLIŚMY TEMU ZAPOBIEC?

To,  co  ostatnio  dzieje  się  z  naszą
planetą,  jest  przerażające  i  wymaga
naszej uwagi. Pożary nękające Amerykę
Południową, Afrykę i Australię stają się
coraz  bardziej  groźne.  Najgorszym
faktem jest to, że tam umierają ludzie,
zwierzęta i płuca naszej planety.

Amazonia i pożary

Pożary  lasów  Amazonii  są  zjawiskiem
naturalnym,  występującym  cyklicznie
w  czasie  pory  suchej,  jednakże  według
oficjalnych  danych  pożary  na  obszarze
Amazonii w 2019 roku były one większe
o  84  procent  w  porównaniu  z  takim
samym  okresem  poprzedniego  roku.  W
2019  zaobserwowano  niemal  80  tys.
ognisk  pożaru.  Obok  naturalnych
przyczyn  pożarów,  którym  sprzyja
przesuszenie  materii  roślinnej,
zaobserwowano celowe podpalanie lasów
przez  farmerów  celem  zwiększenia
powierzchni pól uprawnych      i pastwisk.
26  sierpnia  2019  prezydent  Francji
Emmanuel Macrona w czasie szczytu  G7
określił  pożary  jako  międzynarodowy
kryzys i zadeklarował pomoc wojska oraz
wsparcie akcji  gaśniczej w wysokości 20
mln  USD.  Inicjatywa  ta  poparta  przez
kanclerz  Niemiec  Angelę  Merkel została
zanegowana  przez  prezydenta  Brazylii,
Jaira Bolsonaro, który odmówił przyjęcia
pomocy,  określając  propozycję  jako
„sensacjonalną”  i  jako  przejaw
„kolonialnego  myślenia”  w  dyskusji  na
szczycie  G7  bez  zaproszenia  krajów,
której ona dotyczy. Czy wypalanie lasów
było         i  jest potrzebne? Codziennie
wdychamy nieprzyzwoite ilości smogu i, 

jak dowodzą naukowcy, plastiku, a palimy
“płuca  Ziemi”?  Specjalnie  napisałem
“my”.  To  my  codziennie  wyrzucamy
śmieci,  zużywamy kilogramy (  jeżeli  nie
tony) plastiku,               a może nawet je
palimy?  Zastanówmy  się  nad  swoim
postępowaniem.  Naprawdę.   Ziemia  to
nasze  miejsce           do  życia  -  nie
możemy  się  go  tak  lekkomyślnie
pozbywać.

 

Afryka w ogniu
 
Seria  pożarów  występujących  na  terenie
lasów  równikowych  Angoli,  Zambii,
Zimbabwe,  Mozambiku  oraz
Demokratycznej  Republiki  Konga,
o  nasileniu  porównywanym
do katastrofalnych  pożarów lasów,  które
wybuchły  w  sierpniu  2019  i  swoim
zasięgiem  objęły  lasy  deszczowe  w
Amazonii  na  terenie  szeregu  państw
Ameryki Południowej.
Jako  główne  przyczyny  powstawania
pożarów  eksperci  wymieniają  metody
pozyskiwania ziemi pod uprawy rolnicze 
i pastwiska, a także wylesianie 
i  pozyskiwanie  terenów  pod  wydobycie
ropy. Lasy równikowe Afryki określane są
jako  „drugie  płuca  Ziemi”,  po  lasach
deszczowych Amazonii, które również się
palą.
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Australia w ogniu

Piszę ten artykuł w momencie, gdy pożary
w  Australii  wybuchły  parę  dni  temu.
Straszny widok zwłok spalonych  zwierząt
i  śmierć ludzi  trapi  wielu z  nas.  Średnia
temperatura  powietrza  w  cieniu  wynosi

powyżej  40  stopni  Celsjusza i  przeraża.
Zwierzęta ciągle  umierają.  W tej   chwili
martwych jest ich ponad pół MILIARDA,
a  straż  pożarna  nie  może  powstrzymać
ściany ognia.  Pożar powoli  zbliża się  do
Sydney. 

                                                           

    

Podsumowanie

Według naukowców nasz świat  chyli  się
ku upadkowi. Z siedmiu kontynentów Au-
stralia  jest  prawie  doszczętnie  spalona,
część Afryki i Ameryki Południowej także
spustoszyły pożary. Grenlandia, pod wpły-
wem globalnego  ocieplenia  (  dodatkowo
podsycanego tymi pożarami )  topnieje,  a
Europa, Ameryka Północna i Azja cierpią
na własne życzenie na obecność trującego
smogu i toną pod falami plastiku. Prawie
wszystkie  kraje  Unii  Europejskiej  zdecy-
dowały, aby w ciągu paru lat zlikwidować
plastik  i  piece  węglowe.  Polska   jednak
nie  przyjęła  propozycji,  pozwalając  nam
się dusić.  Co tydzień przez skórę wchła-
niamy parę gram plastiku i ogromne ilości

CO2, które powodują choroby przewlekłe
oraz nowotwory.

Jak  możemy  uratować  siebie  i
innych?

-Noś  maseczkę antysmogową.

- Wymień piec węglowy na gazowy.

-Segreguj śmieci.

-Donoś na “kopciuchy”.

-Ogranicz zużywanie plastiku.

-Uświadamiaj  swoje otoczenie.

 Patryk Tomczyk
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Niesamowita Nastolatka
Greta Thunberg

 

 Greta  to  17-latka,  o  której
można  powiedzieć,  że  dokonała
niesamowitych rzeczy dotyczących
środowiska i zmian klimatycznych
na Ziemi. 
 

Greta  Thunberg  to  nastolatka  ze
Szwecji , aktualnie największa aktywistka
klimatyczna na świecie.

Znane media piszą o niej: "Dziew-
czynka,  która  zmieniła  świat",  "Promyk
nadziei",  "Nastolatka,  która  strajkuje  dla
planety". Jej działania  znane są na całym
świecie.  Dzięki  niej  zmiany  klimatyczne
stały  się  tematem  codziennych  rozmów.
Dziewczyna co tydzień, w piątek przycho-
dzi przed szwedzki parlament i organizuje
strajki klimatyczne.

Aktualnie na swoim Instagramie ma
ponad 9 milionów obserwujących, a liczba
ta stale wzrasta.

Pokonała długą i żmudną drogę aby
być  tam,  gdzie  jest  w  tej  chwili.  Greta
choruje na zespół Aspergera oraz przeszła
ciężką depresję. Nikt nie był w stanie jej
pomóc, przestała nawet jeść.  Udało jej się
"wyjść na prostą", kiedy odnalazła sens i
cel w życiu. Na szczęście jej uwaga zwró-
ciła się na 

bardzo  aktualny  teraz  temat,  jakim  jest
Nasza  Planeta.  Mocno  angażuje  się  w
strajki 
i działania na rzecz klimatu. Przemawiała
w ONZ  i miała możliwość przeprowadze-
nia rozmowy  z samym Prezydentem Sta-
nów  Zjednoczonych,  Donaldem  Trum-
pem.
Nastolatka robi co w jej mocy, aby prze-
konać wszystkich,  że  żyjemy w wielkim
niebezpieczeństwie klimatycznym.
 W  grudniu  2018  roku  Greta  była
również  na  Śląsku,  jako  uczestniczka
szczytu  klimatycznego  ONZ  -  COP24.
Niedawno pojawiła się  również w okoli-
cach  Bełchatowa  -  nagrała  swoje  wystą-
pienie na tarasie widokowym w Kleszczo-
wie, skąd rozciąga się widok na odkrywkę
węgla  brunatnego  i  zasilaną  tym surow-
cem elektrownię  Polskiej  Grupy Energe-
tycznej. Czas  żebyśmy zainteresowali  się
tym tematem  i my. Greta jest przykładem
odwagi  i  determinacji  w  walce  o  swoje
przekonania.  Pokonała  chorobę  i  własne
lęki. Brawo Greta!!!  

Niech jej postawa będzie inspiracją
także  dla  naszych  działań.  Nie  bądźmy
obojętni na to, co dzieje się z klimatem 
i środowiskiem. Może spróbujmy podążać
jej drogą. Podejmijmy działania na rzecz 
naszej przyszłości, planety, życia…
 

Źródło: Internet

Wiktoria Furtok
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Radzionkowska siatkówka
MKS  ,,Sokół”  Radzionków  to

mały klub o wielkim sercu i ogromnych
ambicjach do walki o najwyższe cele.

Radzionkowski Sokół to klub powstały 22
października 2001 roku z inicjatywy gru-
py entuzjastów,  którzy postanowili  stwo-
rzyć  sekcję  piłkarską,  by  rok  później
utworzyć sekcję siatkówki, aby dać szansę
młodzieży do rozwoju i samorealizacji w
tej dyscyplinie. Klub funkcjonuje nieprze-
rwanie  od  19  lat,  obecnie  posiada  dwie
drużyny - drużynę seniorek, które wystę-
pują w Drugiej Lidze Siatkówki Kobiet i
drużynę juniorek.

Drużyna  reprezentacyjna  odnosi
liczne sukcesy, do ich największych nale-
żą: trzecie miejsce w Ogólnopolskim Tur-
nieju w 2014 roku i 
awans do Drugiej Ligi Siatkówki Kobiet.
Obecnie seniorki walczą o mistrzostwo w
swojej lidze i pokazują dobrą, równą grę
oraz ogromną wolę walki.
 Kibiców powinna cieszyć przede wszyst-
kim  gra na dobrym poziomie i szansa na
zwycięstwo w lidze.

Zespołowi przyda się teraz, w końcówce
sezonu,  wsparcie,  które  możemy okazać,
przychodząc  na  mecze.  Atmosfera  pod-
czas spotkań jest  wspaniała,  każdy może
przekonać się o tym osobiście!  Dopingo-
wanie  zawodniczek  to  doskonała  okazja
do spędzenia miłego popołudnia w rodzin-
nym gronie, wspierając naszą lokalną dru-
żynę. Zapraszam!

                                                               
Źródła: strona klubu MKS ,,Sokół” Radzionków i Facebook.

Dominika Banduch

9



Jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia
w domu dziecka?

 
Zapraszam  do  przeczytania  wywiadu  z
pewną dziewczyną, przebywającą w  domu
dziecka.  Chciała  pozostać  anonimowa.
Zdradziła mi jednak wiele informacji doty-
czących tegorocznych Świąt Bożego Naro-
dzenia w placówce domu dziecka. 

Czy  dzieci  w  ośrodku  dostają  jakieś
prezenty? Co jedzą w Wigilię? Jaka pa-
nuje wówczas atmosfera?  Wszystkiego
dowiecie się, czytając poniższy wywiad. 
 
-  Cześć!  Czy  mogłabyś  powiedzieć  mi,
jak długo przebywasz  w ośrodku? 
- Tak, oczywiście! W ośrodku jestem już
piąty  rok.
 -  Czy  tegoroczne  Święta  w  placówce
uważasz za udane? 
- Sądzę, że tak. Bawiłam się świetnie, po-
trawy były pyszne, a prezent, który dosta-
łam, bardzo mi się spodobał.
 -  Które z dań na wigilijnym stole jest
twoim ulubionym? 
- W naszym ośrodku na świątecznym stole
znajduje się to samo, co na stołach w nor-
malnych,  rodzinnych  domach.  Możemy
zjeść tu między innymi barszcz, zupę ryb-
ną,  karpia  lub  dla  młodszych  dzieci  pa-
luszki rybne, makówki oraz wiele innych
pyszności!  Nasza  wychowawczyni  jest
bardzo utalentowana i  na pierwszy dzień
Świąt piecze pyszne ciasto. Mimo wszyst-
ko najbardziej lubię barszcz. Jestem w sta-
nie zjeść nawet kilka miseczek na raz!
 -To  cudowne,  że  twoi  wychowawcy
dbają  o  nasze  polskie  tradycje!  A  jak
wygląda  obrzęd  dzielenia  się  opłat-
kiem? 
- W moim domu dziecka znajduję się ok.
30 dzieci oraz 3 wychowawców. Wszyscy

na ten piękny wigilijny czas zasiadamy do
stołu, aby cieszyć się z Narodzenia Jezusa.
Śpiewamy  kolędy,  a  wszystko  podobne
jest  do  wigilii  klasowej,  jednak  odbywa
się później i znajdują się na stole prawdzi-
we  wigilijne  dania.  Każdy  z  nas  dostaje
opłatek i ma obowiązek podzielenia się z
każdym. Co roku młodsze dzieci  organi-
zują konkursy, kto zrobi to jako pierwszy.
Jest to naprawdę zabawne!
 - A kiedy przychodzi czas na otwieranie
prezentów? 
- U nas prezenty otwiera się tuż po uro-
czystej kolacji.
 -  Skąd  wasi  wychowawcy  wiedzą,  co
wam  kupić?  Czy  wszyscy  dostają  to
samo? 
- Nie wiem, jak jest w innych ośrodkach,
natomiast  w naszym w okolicy listopada
rozpoczyna się szukanie sponsorów. Są to
zazwyczaj firmy, rzadko zdarza się też, że
sponsorami  stają  się  rodziny  lub  gmina,
która  przekazuje  organizacji  pieniądze.
Gdy dom znajdzie sponsora,  dzieci piszą
listy. Wychowawcy czytają owe listy i ob-
liczają, ile będzie potrzebnych pieniędzy,
aby zakupić każdemu dziecku wymarzony
prezent. Zazwyczaj każde dziecko dostaje
to, o co prosiło w liście. 
-A co Ty dostałaś w tym roku? 
- Poprosiłam w liście o pędzle do makija-
żu,  ponieważ bardzo się  interesuję  wiza-
żem  oraz  o  nowy plecak,  ponieważ  mój
szkolny tornister potrzebował już zmiany
na  nowszy.  Oprócz  tego  dostałam  dużo
słodkości oraz kilka lakierów do paznokci.
 -  To naprawdę świetny prezent! A czy
sądzisz,  że  ludzie  powinni  częściej  po-
magać domom dziecka? 
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- Sądzę, że niestety jest to konieczne, po-
nieważ placówka w ciągu roku nie posiada
sponsorów, a dostaje jedynie pieniądze 
od  państwa,  wyznaczony  budżet,  w  któ-
rym musi się zmieścić, a biorąc pod uwa-
gę potrzeby dzieci, codzienne posiłki oraz
uroczystości typu urodziny dziecka  -  nie
jest to takie proste.
 -Wspólnie zachęcamy więc do pomaga-
nia placówkom, szczególnie w tym pięk-
nym świątecznym czasie! 
 - Dziękuję za udzielenie wywiadu. 
- Ja również dziękuję. 

 Wywiad został  przeprowadzony  przez
Elizę Machoń z klasy 8b za pomocą ko-
munikatora Messenger.

Jaką drogę zawodową zamierzali państwo
obrać, będąc w naszym wieku?

Poprosiliśmy naszych nauczycieli o 
krótką wypowiedź na temat życiowych 
wyborów. Pytania brzmiały:

 Czy Państwo od zawsze wiedzieli, 
że  zostaną  nauczycielami? 

 O jakim zawodzie marzyła Pani/
Pan, będąc w  naszym wieku? 

Oto jedna z odpowiedzi, którą  otrzy-
maliśmy. 

Czy od zawsze  wiedziałam,  że będę  na-
uczycielem?  We  wczesnym  dzieciństwie
widziałam się w stroju kosmonauty,  eks-
plorującą  przestrzeń  wszechświata  i  od-
krywającą  nowe planety.  Później  marzy-
łam o byciu gimnastyczką -  uwielbiałam
pokonywanie ograniczeń własnego ciała i
radość, 

jaką dawało nabycie nowej umiejętności.
Jednak  w  szkole  miałam  nauczycieli-
pasjonatów, którzy obudzili we mnie zain-
teresowanie światem i człowiekiem, zafa-
scynowali twórczością artystyczną. Chcia-
łam być  taka  jak  oni,  bo  wyróżniali  się
spośród innych ludzi i ogromnie mi impo-
nowali.  Praca z ludźmi jest  wymagająca.
Kiedy odkryłam, że daje  mi ona energię
do działania, podążyłam tą ścieżką. A ona
zaprowadziła  mnie w miejsce,  w którym
jestem dzisiaj.

Joanna Bojczyk,  

nauczyciel języka polskiego
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Z jakim zawodem wiążesz swoją przyszłość?
Wielu z nas za niedługo stanie przed po-
ważnym wyborem. Będzie to decyzja o
wyborze  szkoły  średniej.  Możemy  po-
wiedzieć, że ta decyzja z kolei  na pewno
wpłynie na wybór zawodu, który będzie-
my wykonywać  w  przyszłości.  Oczywi-
ście, niełatwo będzie ją podjąć. Dlatego
już teraz warto zadać sobie pytanie: 

Z  jakim zawodem wiążesz  swoją  przy-
szłość? Niektórzy z moich kolegów i ko-
leżanek mają już dość mocno sprecyzo-
wany plan. Poczytajcie…
„Moim wymarzonym zawodem od zawsze
była  praca  psychologa.  Interesują  mnie
tajniki  ludzkiej  psychiki,  funkcjonowanie
mózgu i emocje, które nami kierują.  Fa-
scynuje  mnie  to  od  najmłodszych  lat.  W
przyszłości  chciałabym być  psychologiem
ze specjalizacją sportową lub wychowaw-
czą, ponieważ lubię sport i pracę z dzieć-
mi. Mam nadzieję, że uda mi się  spełnić
moje marzenie.  Zrobię wszystko, co w mo-
jej mocy, by je zrealizować.”

Dominika Banduch

„Po  ukończeniu  szkoły  podstawowej  pla-
nuję kontynuować naukę w Technikum   o
profilu technik informatyk w Tarnowskich
Górach,   ponieważ informatyka to zdecy-
dowanie moja najmocniejsza strona. Szko-
ła ta oferuje wiele ciekawych i praktyczny
zajęć.  Jest  dobrze  wyposażona  i  ma  do-
świadczoną  kadrę  nauczycielską.  po
ukończeniu tej szkoły na pewno będę kon-
tynuować naukę na studiach.”

                                         Dominik Posmyk

Po ukończeniu szkoły  średniej  chciałbym 
udać się na studia. Które przygotują mnie
do pracy  w charakterze pilota samolotów
pasażerskich. Chciałbym pracować w tym
wspaniałym zawodzie,  gdyż niemalże każ-
dego dnia  mógłbym być  w innym kraju,
poznawać  ciekawe  miejsca.  Pełniłbym
bardzo odpowiedzialną rolę, bo to na bar-
kach pilota spoczywa bezpieczeństwo setek
pasażerów.  I  właśnie  dzięki  tej  odpowie-
dzialności  ta  praca  dawałaby  mi   wiele
satysfakcji.

Antek Pietraszewski

„Za kilka  miesięcy  kończę  szkołę  podsta-
wową.  W  związku  z  tym  często  zastana-
wiam się nad tym, kim chciałbym zostać w
przyszłości. Okazuje się, że odpowiedź na
to pytanie wcale nie jest łatwa. Mam wiele
różnych  zainteresowań,  co  utrudnia  mi
podjęcie decyzji. 

Moją największą pasją jest i zawsze była
matematyka.  Jednak  w  ostatnich  klasach
szkoły podstawowej odkryłem w sobie rów-
nież  duże  zainteresowanie  biologią  oraz
chemią. 

Bardzo lubię też informatykę, a zwłaszcza
programowanie. 

W obecnej chwili nie jestem w stanie pod-
jąć  decyzji  odnośnie  przyszłego  zawodu,
dlatego  zdecydowałem  się  kontynuować
naukę  w  liceum  ogólnokształcącym.  Po-
zwoli mi to bliżej poznać interesujące mnie
dziedziny wiedzy oraz umożliwi podjęcie w
przyszłości  studiów  na  dowolnym kierun-
ku. Być może zostanę programistą, bioche-
mikiem albo naukowcem…czas pokaże.”

Maksymilian Wawrzyczek
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„Od jakiegoś czasu zastanawiam się  nad
zawodem ekologa,  ponieważ  kocham Na-
szą  Planetę.  Jest  mi  bardzo przykro,  gdy
słyszę, że jest z nią coraz gorzej. Chciała-
bym działać na rzecz przyrody i jej ochro-
ny oraz zarażać innych ludzi swoim entu-
zjazmem.”

Wiktoria Furtok 

„Jestem osobą, która posiada wiele pomy-
słów na swoją przyszłość. Interesuje mnie
zawód  reżysera  filmowego  i  scenarzysty.
Są  to  zajęcia  umożliwiające  poznawanie
nowych ludzi i języków, kultur, ciekawych
miejsc:  uczące  współpracy,  zaradności,
pomysłowości, pozwalające przelać myśli i
emocje na ekran. Dobry film - jak książki,
których  dużo czytam-  to  dla mnie  wielka
zagadka,  można  oglądać  go  kilkakrotnie,
za  każdym  razem odnajdując  intrygujące

szczegóły, wpływające na sposób jego od-
bierania.
Zastanawiałam się także nad pracą dzien-
nikarza,  ponieważ  obcowanie  ze  słowem
pisanym sprawia mi dużą przyjemność.
 Myślałam  o  przyszłości  związanej  z  ra-
townictwem  medycznym,  ale  nie  jestem
pewna,  czy  byłabym  w  stanie  sprostać
ogromnemu  stresowi  i  odpowiedzialności
nieustannie towarzyszącym osobom wyko-
nującym ten zawód.
 Od dawna ciekawi mnie szeroko rozumia-
na przyroda i świat, więc rozważałam stu-
dia geograficzne.
 Wybór zawodu jest jeszcze odległy i zdaję
sobie  sprawę  z  tego,  że  prawdopodobnie
moje  zainteresowania  zmienią  się  jeszcze
nie jeden raz.”

Hania Gaś
                                                                      
                                       

              

Kółko szachowe
Szachy pasjonują mnie od dawna, więc
postanowiłem poświęcić mojemu hobby

parę linijek w gazecie.

Kółko szachowe w Radzionkowie

Kółko szachowe w Radzionkowie prowa-
dzone  przez  pana  Rudolfa  Sobczyka  w
SP1, rozwija wyobraźnię i inteligencję oraz
strategiczne myślenie. Prowadzone od wie-
lu  lat  przyciągają  do  siebie  coraz  więcej
dzieci i młodzieży. Często są również orga-
nizowane  turnieje  szachowe  z  ciekawymi
nagrodami.

Samorozwój 

Granie  w szachy rozwija  naszą  wyobraź-
nię, umiejętność planowania, strategii oraz
szacunku do przeciwnika. Szachy kształtu-
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ją  człowieka  inteligentnego,  który  może
wiele osiągnąć w życiu. Na zajęciach sza-
chowych można  spotkać się z rówieśnika-
mi  i  wiele  się  nauczyć.  Zapraszam  do
udziału w zajęciach.

Inteligencja

Osoby grające w szachy cechują się wyż-
szą inteligencją, ponieważ każdy swój ruch
muszą  przemyśleć  oraz  ponieść  konse-
kwencje swoich ruchów. Każdy, kto grał w
szachy,  może  się  pochwalić,  że  przynaj-
mniej  raz  przewidział  ruch  przeciwnika.
Również dzieci mogą odnaleźć się w tym
świecie, bo proste zasady, które można w
parę chwil zrozumieć, są bardzo przejrzy-
ste. Sam spotkałem kilku 5-6 latków rozu-
miejących grę w szachy.

O mnie

W szachy  gram od  około  4  lat,  i  muszę
przyznać, że szachy się nie nudzą. Odnio-

słem  trochę  sukcesów,  wraz  z  kolegami
parę razy reprezentując szkołę, zdobywając
puchary,  również  indywidualnie  odnoszę
sukcesy. 

Gra w szachy dała mi  nowych znajomych
i  przyjaciela.  Choć  szachy  to  gra  samo-
dzielna, w której często walczymy z osoba-
mi przez nas znanymi, zazwyczaj przegra-
na z rówieśnikami nie sprawia nam przy-
krości. W moim przypadku prawie zawsze
gram  przeciwko  przyjacielowi,  ponieważ
zazwyczaj w konkursie młodzieżowym ry-
walizujemy ze sobą o podium, mając tyle
samo punktów. Zawsze  jest  uciecha  przy
odbieraniu nagród, ponieważ organizatorzy
dbają o to, żeby nikt nie został z niczym.
Czasami można więc z podium zgarnąć ga-
mingową klawiaturę, a czasem fajną książ-
kę.

Patryk Tomczyk
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Krzyżówka

Kolejno poziomo:

1. Obrady ……. Wielkiego zostały zwołane 6.10.1788 r. za zgodą carycy Rosji Katarzy-
ny II.

2. Środek stylistyczny określający rzeczownik np. „brzydkie kaczątko”
3. Polak, laureat Nagrody Nobla z 1980 r. w dziedzinie literatury. 
4. Część prostej zawarta pomiędzy dwoma jej punktami.
5. Największe polskie jezioro.
6. Pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych, najczęściej znajdziemy ją w ter-

mometrze. 
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