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„ Życie to  sposób na zbieranie zdziwień.” 

 Ta myśl towarzyszyła nam w codziennej pracy nad tym projek-

tem. COŚ czyli Ciekawie o Śniadku to COŚ o nas dla nas . Szukamy wo-

kół tego, co nie wszystkim znane, wiadome.  

 Każdego dnia spotykamy na szkolnych korytarzach ludzi,  

o których  bywa, że nie wiemy nic lub wiemy bardzo niewiele. A to zdolni 

artyści, wrażliwcy zarysowujący swoje szkicowniki, być może przyszli pisa-

rze, na razie tworzący nowe światy przed światem w tajemnicy. Rozglą-

dając się uważnie, dotarliśmy do niektórych i odważyliśmy się zadać  

im kilka pytań.  

 W pierwszym numerze możecie przeczytać o pasjach Mateusza, 

talencie reżyserskim Otylii,  dobrym sercu wolontariuszy, które odmienia 

czasem życie oraz o portretowych fascynacjach pani Alicji, na co dzień 

nauczycielki plastyki. Pokażemy też kilka prac Karoliny, która wygrała 

ostatnio międzyszkolny konkurs plastyczny oraz Joasi, może przyszłej  

architektki, na pewno utalentowanej rysowniczki. 

Dla miłośników fantasy znów popularnego, dzięki produkcji Netflixa,  

mamy krótkie opowiadanie naszej koleżanki oraz zapis spotkania  

z niezwykłym człowiekiem. 

Pokażemy Wam jak sam się rządzi samorząd szkolny – co zrobił i co zrobić 

planuje.  

Zapraszamy do lektury, współpracy i wspólnego poszukiwania zdziwień. 
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„ Kiedy   człowiek  zje coś ciepłego,  robi mu się lżej na sercu…” - 

 o  dobrodziejstwie dzielenia się zupą.  

W każdy czwartek grupa wolontariuszy spotyka się po południu, aby rozdawać coś ciepłego do zjedze-

nia, dorzucając w ramach deseru  ciepłe słowa  potrzebującym. Przeprowadziliśmy wywiad z jednym  

z wolontariuszy.   

Skąd pomysł na taką inicjatywę? - Od początku zupa miała być tylko pretekstem do spotkania  

i zawarcia  nowych znajomości. Niesamowite jest to, że także wielu ubogich chce, aby zupa była także 

dla nich pretekstem do dawania. Teraz ludzie, którzy radzą sobie trochę lepiej niż wcześniej, przycho-

dzą, aby pomóc w przygotowaniach. 

Kto stoi na czele tego wydarzenia? - Temu przedsięwzięciu patronuje Wspólnota Dobrego Paste-

rza. Jednak głównie zajmuje się tym Małgorzata W. (nauczycielka języka polskiego w Pszczynie kl.4-6) 

oraz ojcowie Oblaci.   

Jak  wyglądają takie spotkania? -O godzinie 16:00 spotykamy się w Klubie Wysoki Zamek  

przy ul. Gliwickiej w Katowicach na gotowanie. Potem na godzinę na 19:00 przenosimy zupę w ogrom-

nych termosach (w sumie około 70 l) na Plac Przyjaciół z Mieszkolca w Katowicach przy ul. Sokolskiej. 

Po zjedzeniu zupy, ci którzy nas odwiedzają  mogą  napić się także kawy lub herbaty,dla najbardziej 

potrzebujących mamy  przygotowane kanapki. 

Skąd macie składniki na tak potężną porcję zupy? - Czasami sami wolontariusze przynoszą 

część składników, lecz większość otrzymujemy z Banku Żywności od Tesco. 

W jakim wieku są wolontariusze? I ilu was jest? - Wolontariusze to ludzie w różnym wieku,  

są to nawet uczniowie pani Małgorzaty. Zazwyczaj jest nas ok. 20-30 osób. 

Dla kogo organizowane są takie spotkania? Ilu  ludzi potr zebują cy ch do w a s przy cho-

dzi? - Spotykamy się z osobami ubogimi oraz w kryzysie bezdomności. Co tydzień rozdawanych jest ok. 

100-120 porcji. 

Jaka jest atmosfera między wolontariuszami a ubogimi? - Wszyscy znamy się nawzajem, 

my znamy ich, a oni znają nas. Po imieniu, a także historię naszych żyć. Nikt nie stoi z boku,  

nikt nie jest anonimowy. Zupa jest przede wszystkim przestrzenią spotkania. 

Chciałabyś jeszcze dodać coś od siebie? - Tak. Aktualnie trwa akcja "Rewolucje kuchenne zupy 

w Kato" - jest to zbiórka pieniężna na remont kuchni, w której gotowana jest zupa. Pieniądze zbieramy, 

aby nie było awarii oraz niepokoju co tydzień, czy uda nam się przygotować posiłek. Zapraszamy 

wszystkich, którzy chcieliby się przyłączyć do wspólnego gotowania… 

z Angeliką Wojciechowską wolontariuszką akcji rozmawiała Agnieszka Wojciechowska 

 

COŚ O MŁODYCH ... 

 

 Magiczne fascynacje 

Mateusza  

Magnickiego  

 Fantastyką interesuję 

się odkąd pamiętam.  

Pierwszą styczność miałem  

z grami planszowymi poświęco-

nymi właśnie fantastyce,  

gdy miałem 8 lat.  

Wtedy to u mojego kuzyna po raz 

pierwszy zagrałem  

w ''Warhammera fantasy battle'' (później zmienił on nazwę  

na ''Warhammer Age of Sigmar'') i dostałem moją pierwszą figurkę. 

 Później zacząłem się interesować nie tylko uniwersum 

Warhammera, ale również innymi uniwersami. W tym czasie sięgną-

łem też po książki o tej tematyce. Pierwszą z nich była ''World  

of Warcraft: Narodziny Króla Lisza'' i to ona spowodowała, że sięgną-

łem po kolejne części.  

W początkach mojej przygody z fantastyką nie posiadałem zbyt wielu 

figurek z Warhammera, ponieważ jest to dość drogie hobby, ale mój 

kuzyn, który zaraził mnie tą pasją, wpadł na pomysł, który odmienił 

mój stan posiadania...  

Na pewne święta Bożego Narodzenia członkowie mojej rodziny,  

za namową zebrali się rodzinnie i zakupili mi duży zestaw startowy, 

dzięki czemu jeszcze bardziej wkręciłem się w tę tematykę.  

W podobnym czasie zaczęła się moja przygoda z naszym polskim 

Wiedźminem - zacząłem od końca czyli od gry komputerowej 

''Wiedźmin 3 Dziki Gon'' - gra okazała się na tyle fascynująca,  

że bez wahania sięgnąłem  

po książki Andrzeja Sapkowskie-

go.  

Po przeczytaniu Wiedźmina 

utknąłem w martwym punkcie  

i zastanawiałem się co dalej...  

I tu z pomysłem pojawił się kolej-

ny raz mój nieoceniony kuzyn. 

Podpowiedział mi, że tymi figur-

kami nie tylko się gra, ale również 

można je malować. I tak zakupi-

łem pierwsze farbki, pierwsze 

pędzle i zaczęła się moja przygoda 

z malowaniem figurek których 

teraz posiadam już ogromną kolekcję, a pomalowana przeze mnie 

armia prezentuje się wspaniale na polu bitwy.  

Po jakimś czasie odkryłem kolejne uniwersa i wraz ze znajomymi nie 

tylko je omawialiśmy , ale zaczęliśmy je porównywać do innych uni-

wersów z fantastyki, co spowodowało, że zaczęliśmy pisać nasze własne 

fantasy.  

 Ostatnio miałem ogromną przyjemność poprowadzić  

wywiad w naszej szkole z panem Ryszardem Derdzińskim, który jest 

wielkim miłośnikiem fantastyki, Tolkienistą oraz podróżnikiem. Pod-

czas tego wywiadu dowiedziałem się wielu ciekawostek o świecie J.R.R 

Tolkien oraz miałem szansę usłyszeć język ''Quenya" czyli język elfów, 

jeden z fikcyjnych języków, który stworzył Tolkien. Zachęciło mnie  

do nauki tego języki, chociaż sama nauka idzie mi mizernie. Pan Ry-

szard Derdziński swoimi bardzo interesującymi opowieściami zahip-

notyzował zgromadzoną publiczność. Było to dla mnie wyjątkowe 

spotkanie i wielkie przeżycie. Mam nadzieję, że nie było ono ostat-

nim...  

„ Zefir”  

(opowiadanie fantasy pewnej licealistki) 

Eliar była ostatnią wiedźminką jeśli chodzi 

o cech gryfa. Jako jedyna przeżył lawinę, 

która wymordowała wszystkich znajdują-

cych się w siedliszczu wiedźminowi i 

uszkodziła twierdzę. Mimo, że była wtedy 

zima i Eliar powinna być w Kaer Seren. Ale 

to było 20 lat temu, kiedy białowłosa miała 

15 lat. Kovir dla niej zawsze był piękny, lecz 

od ponad 5 lat unika go jak tylko może. 

Była w Kaedwen, a dokładniej w ich stolicy 

-Ard Carraigh. Słyszała od wieśniaków, że 

w terenach górskich pojawił się jakiś 

potwór, a od jednego pasterza usłyszała  iż 

potwór ten zjadł mu wszystkie owce. 

Siedziała w karczmie i słuchała dalszych 

opowieści. 

- No mówię wiedźmakowi, że ten potwór 

zjadł mi wszystkie owce! Ledwo żem ja mu 

uciekł! 

- Jak on wygląda? – mówiła jak zawsze 

chłodnym tonem. Jej wzrok wyrażał znu-

dzenie, omal nie usnęła. 

- No nie wiem Pani wiedźminie, bo żem jak 

uciekał to nie patrzył za siebie ino przed 

siebie. Ale jedno wiem, duży był, ogon miał 

i łeb jakby lwa a jak ryknie to aż uszy bolą. 
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Ciąg dalszy  ze strony 2  

Dobrze wiem co to za stwór. Ale wiesz 

Wiedźmini mają tam siedliszcze koło 

gór, to dlaczego im tego nie zlecisz? – 

wieśniak spojrzał na nią niezrozumia-

le . 

-Dobra, przyjmuję zlecenie – uśmiech 

na twarzy pasterza zdziwił Eliar. 

- Płacę z góry. Więc to twoja nagroda – 

pasterz na stół położył dość sporą 

sakiewkę. 

Henry, a nie powinieneś poczekać aż 

ona skończy, przecież ty nie wiesz czy 

tego potwora zabije. – odezwał się 

jeden z wieśniaków. 

- Ja jej ufam, a znałem wiedźmaków, 

którzy byli z tej samej szkoły co ona i 

im też ufałem, byli oni dobrzy. – biało-

włosa wstała, wzięła sakiewkę i wyszła 

z karczmy, a że słońce na niebie moc-

no świeciło, wsiadła na konia  

 i ruszyła w stronę gór. Musiała zmie-

rzyć się z Mantikorą, która była potęż-

nym przeciwnikiem oraz trudnym do 

zabicia stworzeniem. Jej Klacz nagle 

się zatrzymała. 

- Dalej Zefir! – krzyknęła, lecz  koń dalej 

stał w miejscu.  Eliar zaczęła się rozglą-

dać po lesie, coś ją niepokoiło. Była już 

blisko gór. Zeszła z konia i wyciągnęła 

miecz, jej wzrok dokładnie badał 

przestrzeń wokół. Nagle przed jej 

oczami pojawił się stwór, białowłosa 

szybko wyciągnęła z sakiewki eliksir  

i wypiła „Jaskółkę”. Mantikorą zary-

czała a Eliar wykorzystała moment 

nieuwagi i zaatakowała potwora w jej 

skrzydło. Stwór się odwrócił i gdyby 

nie unik kobiety, zostałaby uderzona 

przez ogon. Białowłosa w każdym 

możliwym momencie atakowała mie-

czem stwora ale wiedziała, że musi mu 

odciąć łeb. W pewnej chwili stanęła  

w miejscu, Mantikora również się nie 

ruszała. Białowłosa patrzyła swoimi 

fiołkowymi oczami na potwora.   

Wierzyła w siebie, była pewna, że uda 

jej się go zabić. Potwór skupił uwagę 

na jej koniu i  zaczął do niego biec.  

Eliar wykorzystała odpowiedni mo-

ment i przecięła głowę stwora. Tylko 

nie przewidziała jednego. Stwór obró-

cił się jeszcze w jej kierunku przez co 

dostała ogonem tak że spadła w dość 

mała przepaść. Przez zderzenie z 

ziemią straciła przytomność. 
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Inspiracją jest życie … z Otylią Czyż o jej artystycznych fascynacjach  

rozmawia Weronika Helisz  

 

 

Skąd zainteresowanie aktorstwem? 

Wydaje mi się, że zawsze chciałam 

jakkolwiek tworzyć sztukę i próbowa-

łam robić to na wiele sposobów: ryso-

wałam, tańczyłam oraz pisałam wier-

sze.  Jednak w końcu padło na aktor-

stwo i przy tym zostałam najdłużej. 

Doszłam po prostu do wniosku, że gra 

aktorska najdosadniej przedstawia 

artyzm, którym chciałam się podzielić 

z szerszą publicznością.  

Czy stresujesz się przed wystąpieniami publicznymi? Szczerze, nigdy nie miałam więk-

szych problemów ze stresem. Udzielam się teatralnie już 5 lat, więc myślę, że wypraco-

wałam to już w sobie. Oczywiście przed dużym wystąpieniem jest ta niepewność,  

lecz gdy wychodzę  

na scenę ona po prostu 

znika. Wejście w postać 

nie tylko powoduję,  

że lepiej gramy, ale spra-

wia też, że zapominamy  

o całym stresie.   

 

Skąd pomysł na napisanie 

„Szminki”? Należę do 

grupy „Teoria Szarości”. 

Pewnego dnia nasz  

instruktor poprosił, abyśmy w ciągu 2 tygodni napisali swój własny monodram na dowol-

ny temat. Monodram to występ jednego aktora, który prowadzi ze sobą monolog we-

wnętrzny. Okazało się, że napisany przeze mnie scenariusz pt. : „Szminka” okazał się  

na tyle dobry, że dostałam pozwolenie na zrealizowanie go. Jednak koncepcja monodra-

mu nie była dla mnie zbyt atrakcyjna, więc postanowiłam przerobić to w spektakl, w któ-

rym będę mogli brać udział inni aktorzy.  

 

Skąd wzięłaś inspirację do napisanie spektaklu? Inspiracją w głównej mierze jest życie. 

Jeśli dane sytuację spotkały nas kiedyś w życiu, łatwiej nam ją zmienić w sztukę. Inspiro-

wałam się także poezją polską, jak np. utworami Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej 

oraz Jarosława Borszewica. Również spektakl Aliny Chehelskiej pt. : „Słabi. Ilustrowany 

banał teatralny” był dla mnie niemałą inspiracją i pokazał jak można się bawić na scenie 

jednocześnie żartem i smutkiem. Teraz chodząc do teatru zwracam uwagę kompletnie na 

inne rzeczy niż przed powstaniem „Szminki”. Wcześniej oglądałam sztukę dla rozrywki, 

lecz teraz staram się za każdym razem wyciągać z nich lekcję.  

 

Czy planujesz coś w najbliższym czasie? Aktualnie kończę pisać scenariusz i robię na-

bór do nowej sztuki. Sama nie mogę się doczekać premiery, a ukaże się ona w okolicach 

czerwca, dlatego wyczekujcie. 



Caption describing picture or graphic 

Młodzi COŚ  

zmalowali... 

Joasia Gawęda—na co dzień uczennica  

klasy I B —profil architektoniczno—

urbanistyczny, prywatnie zdolna rysownicz-

ka ... 

 

COŚ O KADRZE, CZYLI CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE… 

 

Alicja Taracińska –plastyk, 

artysta, nauczyciel… 

Rozmawia Agnieszka Wojcie-

chowska  

Na początku trzeba by powiedzieć, że pla-

styka obejmuje wiele dziedzin, natomiast 

kierunek studiów, jaki świadomie podję-

łam był związany z malarstwem sztalugo-

wym, a edukacja artystyczna w zakresie 

pedagogicznym wyszła całkowicie przez 

przypadek. Wybrałam uczelnię najczęściej 

wybieraną przez moich znajomych z li-

ceum plastycznego, w którym się uczyłam. 

Co najbardziej lubi Pani rysować/

malować? 

 Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, 

że jestem portrecistką. W tym temacie w 

przeciwieństwie do pejzaży, czuję się zu-

pełnie swobodnie i pewnie. Maluję farba-

mi olejnymi. Ostatnio portretuję również 

zwierzęta. Mam podobno (tak twierdzili 

profesorowie na studiach) całkiem niezły 

rysunek. 

 

Kiedy zaczęła się Pani interesować 

plastyką? Jak to się zaczęło? 

 Plastyką interesuję się od dzieciństwa. 

Zresztą nie byłam jakimś ewenementem. 

Pochodzę z rodziny w której studia arty-

styczne czy aktorskie nie są niczym nad-

zwyczajnym. Po prostu tak wyrosłam i nie 

myślałam o niczym innym. 

Co Panią od zawsze fascynowało  

w plastyce?Co fascynuje m nie w 

sztuce? Pewnie tym co mnie pociąga jest 

niezwykłość różnorodności wyrazu. Zaw-

sze fascynowało mnie, jak takie same na-

rzędzie np. ołówek i taki sam temat, mogą 

stworzyć w rękach różnych artystów zupeł-

nie inną wartość estetyczną. Tak się dzieje 

gdy dwóch artystów podejmuje się nama-

lowania tej samej osoby, czy miejsca. Po-

wstają wtedy zupełnie inne dzieła. I wła-

śnie to jest niesamowite. 

To artysta tworzy wszystko poprzez kre-

skę, kolor, kadr i plamę. 

Dlaczego zaczęła Pani uczyć? 

 Uczyć w szkole zaczęłam oczywiście dla 

sławy i pieniędzy… ale oprócz tego bardzo 

lubię kontakt z młodzieżą. A najprzyjem-

niejsze są te momenty, kiedy uczeń twier-

dzi, że nie potrafi, a ja mu udowadniam że 

to nieprawda. 

Jaki jest Pani ulubiony styl/

dziedzina w plastyce? 

 Najbardziej lubię malarstwo. Ma bardzo 

szeroką gamę środków wyrazu, a  moim 

ulubionym kierunkiem jest surrealizm. 

Zawsze podziwiałam Salvadora Dalego. 

Dzisiaj wyjątkowo cenię sobie malarstwo 

van Gogha i Egona Schiele. 
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Niezwykłe spotkanie z niezwykłym człowiekiem... 

 29 stycznia 2020 roku mieliśmy okazję gościć w naszej szkole wyjątkowego 

człowieka – Ryszarda Derdzińskiego, który jest znany także pod pseudonimem Galad-

horn. Spotkał się z nami, aby podzielić się swoją największą pasją, jaką jest zamiłowanie 

do świata fantasy, a szczególnie do literatury J. R. R. Tolkiena. Posługuje się również bie-

gle różnymi odmianami języków elfickich, a także opanował pismo runiczne. 

Obiekt jego zainteresowań stanowi także genealogia. Nie tylko jego rodziny, ale 

i rodziny jego ulubionego pisarza. 

Autor słynnych powieści takich jak 

„Hobbit, czyli tam i z powrotem” 

oraz trylogii „Władca Pierścieni” 

miał niemieckie korzenie. Jego 

przodkowie przybyli z Prus 

Wschodnich do Anglii w XVIII 

wieku. Derdziński postanowił od-

tworzyć drzewo genealogiczne 

rodziny Tolkienów i podczas zbie-

rania informacji na temat jego 

rodu, natknął się na pewną rodzinę 

z Gdańska, bezpośrednio spokrew-

nioną  właśnie z J. R. R. Tolkie-

nem. Aby udokumentować swoje odkrycie napisał o nim kilka artykułów. Obecnie wiedza 

naszego gościa na temat powyższego rodu sięga XVI wieku, a ich drzewo genealogiczne 

liczy około 2000 osób z Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych.  

Jednym z ostatnich odkryć Derdzińskiego był list, który otrzymał od krewnego Tolkiena, 

w którym ten opisał wiele nieznanych wcześniej faktów, w tym informacje o posiadaniu 

przez rodzinę herbu, aktualnie badane są przez niego źródła owego herbu. Kolejną rzeczą, 

którą udało mu się ostatnio udowodnić jest fakt, że Tolkienowie są z pochodzenia Prusa-

mi, a nie tak jak wcześniej myślano – Niemcami, natomiast ulegli germanizacji w XVII 

wieku. I to właśnie z pruskiego 

wywodzi się nazwisko „Tolkien” i 

oznacza człowieka szaleńczo 

odważnego, brawurowego. 

Jako fan Dody, Derdzińśki wy-

myślił dla niej własny język, za-

projektował tatuaż oraz przetłu-

maczył kilka tekstów w języku 

elfickim, które ukazały się póź-

niej w albumie piosenkarki.   

Ryszard Derdziński przyznał, że 

od dziecka chciał zostać podróż-

nikiem (co mu się udało, gdyż 

pracuje jako przewodnik turystyczny). Według niego jego praca jest rodzajem ciągłej po-

dróży, nie tylko dosłownie, ponieważ podróżuje też po różnych epokach, językach, kultu-

rach. Tolkien wytworzył w nim wielkie zainteresowanie historią oraz lingwistyką. Swoich 

badań nie ogranicza jednak do życiorysu i osiągnięć wcześniej wspomnianego Tolkiena, a 

zajmuje się także mitologiami, filozofią, religią, przede wszystkim chrześcijaństwem, ale 

interesuje go również między innymi buddyzm. Oprócz tego zajmuje się genealogią gene-

tyczną i genetyką.  

Ryszard Derdziński jest naprawdę niezwykłym człowiekiem, a spotkanie z nim było dla 
uczestników bardzo wartościowe. Niewątpliwie wszystkich zaciekawił swoimi opowieścia-
mi, a może i niektórych zainspirował. Wprowadzając nas do swojego świata sprawił, że 
zwykły zimowy wieczór będzie dla wielu z nas niezapomniany. 

 

Opracowała : Karolina Duży  
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Samorząd—sam się rządzi, 
czyli COŚ o inicjatywach ... 
 
 W pierwszym semestrze tego 
roku szkolnego samorząd działał szale-
nie aktywnie, realizując wciąż nowe 
inicjatywy: : 
 
1. Działania na rzecz społeczności lo-
kalnej i w ramach współpracy ze szko-
łami  podstawowymi: 
- spotkanie dla miłośników fantasy pod 
hasłem „Niezwykłe spotkanie z nie-
zwykłym człowiekiem” 
- Klimatyczny Tydzień w Śniadku 
- warsztaty dla przedstawicieli samo-
rządów uczniowskich w Szkole Podsta-
wowej nr 5 i 6 
- eko warsztaty dla uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 11 
- Mikołajki w Śniadeku dla mieszkań-
ców miasta 
- Szkolne Mikołajki dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 5 
 
2. Inicjatywy na rzecz integracji  
społeczności szkolnej: 
- Otrzęsiny dla klas pierwszych 
- Gala wręczenia Oscarów z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej 
- Strasznie fajny czwartek 
- Eko Masterchef 
- Dzień Pluszowego Misia 
- Dzień Esperanto 
- Mikołajkowy zawrót głowy 
- Szkolne kolędowanie 
- Zamalowani na niebiesko w ramach 
Międzynarodowego Praw Dziecka 
 
Wnioski do pracy w drugim semestrze: 
-Badanie potrzeb uczniów w formie 
„Drzewka szczęścia”. 
-Realizowanie zadań w ramach realiza-
cji programu Szkoła Demokracji. 
-Kontynuowanie eko warsztatów  
i warsztatów „Aktywny samorząd ucz-
niowski” w szkołach podstawowych. 
-Realizowanie pomysłów poszczegól-
nych klas. 
- Zorganizowanie szkolnych konsultacji 
w sprawie Statutu Szkoły zgodnie  
z sugestiami uczniów. 
- Zorganizowanie debaty szkolnej na 
temat dotyczący całej społeczności 
szkolnej. 
 
Bądźcie z nami. Pracy wystarczy dla 
wszystkich   i dla każdego z osobna! 

 
Samorząd Uczniowski  



Oskar — najbardziej  

pożądana statuetka  

filmowego świata... 

Nominacje do Oscarów. Coroczną 

tradycją Amerykańskiej akademii 

filmowej jest nagradzanie najlepszych 

aktorów, aktorek i reżyserów. Są takie 

kategorie jak: Najlepszy Film, Najlep-

szy reżyser, Aktor, Aktorka, Scena-

riusz Oryginalny i tym podobne. 

Najwięcej nominacji, bo aż 11, otrzy-

mał w tym roku film „Joker” w reży-

serii Todda Phillipsa. 

Tuż za nim, z liczbą 10 nominacji, 

plasują się filmy „Irlandczyk” Martina 

Scorsese, „Pewnego razu w... Holly-

wood” w reżyserii Quentina Taranti-

no oraz „1917” w reżyserii Sama Men-

desa.  

W kategorii „Najlepszy film między-

narodowy” o Oscara walczy w tym 

roku film „Boże Ciało” w reżyserii 

Jana Komasy. 

Oscary 2020 Nominacje: 

1. Najlepszy Film: • Le Mans ’66 • 

Irlandczyk • Jojo Rabbit • Joker • 

Małe kobietki • Historia małżeństwa • 

1917 • Pewnego razu w... Hollywood • 

Parasite 

2. Najlepszy Reżyser: • Martin Scor-

sese – „Irlandczyk” • Todd Phillips – 

„Joker” • Sam Mendes – „1917” • Qu-

entin Tarantino – „Pewnego razu w... 

Hollywood „ • Bong Joon-Ho –

„Parasite” 

3. Najlepsza Aktorka: • Cinthia Errivo 

– „Harriet” • Scarlett Johansson – 

„Historia małżeńska” • Saoirse Ronan 

– „Małe kobietki” • Charlize Theron – 

„Gorący temat” • Renee Zellweger – 

„Judy” 4. Najlepszy Aktor: • Antonio 

Banderas – „Ból i Blask” • Leonardo 

DiCaprio – „Pewnego razu w... Holly-

wood” • Adam Briver – „Historia 

Małżeńska” • Joaquin Phoenit – 

„Joker” • Jonathan Price – „Dwóch 

Papieży” 

5. Scenariusz Orginalny: • „Na noże” • 

„Historia małżeńska” • „Pewnego 

razu w... Hollywood” • „1917” • 

„Parasite”  

 

6. Film międzynarodowy: • 

„Nędznicy” – Francja • Kraina Mio-

du” – Macedonia Północna • „Boże 

Ciało” – Polska • „Parasite” – Korea 

Południowa • „Ból i Blask” – Hiszpa-

nia 

7. Aktorka Drugoplanowa: • Kathy 

Bates – „Richard Jewell” • Laura 

Dern –„Historia małżeńska” • Scarlett 

Johansson – „Jojo Rabbit” • Florence 

Pugh – „Małe kobietki” • Margot 

Robbie – „Gorący temat” 

8. Aktor Drugoplanowy: • Tom Hanks 

– „Cóż za piękny dzień” • Anthony 

Hopkins – „Dwóch papieży” • Al Paci-

no – „Irlandczyk” • Joe Pesci – 

„Irlandczyk” • Brad Pitt – „Pewnego 

razu w... Hollywood”… 

*** 

Najwięcej statuetek, bo aż 4,  

zdobył film „Parasite” reżysera 

Bong Joon-ho. 3 statuetki dostał 

dramat wojenny „1917” w reżyseri 

Sama Mendesa. Po dwie nagrody 

otrzymały produkcję jak 

„Pewnego razu w.. Hollywood”, 

„Joker”, „Le Mans ‘66”.  

 

 
 

Czy wiecie, że język polski — 

obok chińskiego, węgierskie-

go i fińskiego — to jeden  

z najtrudniejszych do nauki 

języków świata? Sprawia  

to skomplikowana gramaty-

ka z mnóstwem wyjątków 

oraz szeleszczące zgłoski,  

do których trzeba mieć na-

prawdę giętki aparat mowy. 

Tym bardziej szanujmy pol-

szczyznę i posługujmy się nią 

poprawnie, bo to zaszczyt 

mówić i pisać bezbłędnie w 

tak trudnym i pięknym języ-

ku.  

COOLTURA 

 

 „Mów poprawnie,  
przy użyciu najmniej-
szej liczby słów,  
ale zawsze wyraźnie, 
ponieważ celem  
wypowiedzi  nie jest 
ostentacja, a to żeby 
cię ludzie rozumieli.” 
W. Penn 
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Samorząd—sam się rządzi … 

 Samorząd uczniowski  rozpoczął swoją pracę we wrześniu 2019 roku. 

Pierwszą inicjatywą było zorganizowanie wyborów do władz samorządu uczniow-

skiego. W tym celu zorganizowano spotkanie z przedstawicielami klas. Podczas 

spotkania powołano Szkolną Komisję Wyborczą i opracowano ordynację wyborczą. 

 W październiku odbyło się pierwsze zebranie samorządu uczniowskiego.  

Na zebraniu opracowano regulamin samorządu uczniowskiego oraz plan pracy, w 

którym uwzględniono pomysły wszystkich klas. Przedstawiciele samorządu ucz-

niowskiego przystąpili do ogólnopolskiego programu „Szkoła Demokracji'.  

Działania podejmowane w ramach realizacji programu angażują nie tylko przedsta-

wicieli samorządu, ale przede wszystkim wszystkich uczniów. Jednym z ciekawszych 

przedsięwzięć realizowanych w ramach programu było spotkanie pod hasłem 

„Niezwykłe spotkanie z niezwykłym człowiekiem” oraz warsztaty „O wyborach 

wszystko wiem”, które prowadzi młodzież w szkołach podstawowych. Warsztaty 

odbyły się w Szkole Podstawowej nr 5 i 6. W ten sposób młodzież licealna dzieli się 

swoim doświadczeniem i wiedzą z młodszymi koleżankami i kolegami. 

Śmierć Legendy 

"Obiecuję ci, że będę kontynuował twoją 

spuściznę! Tak wiele dla nas wszystkich 

znaczysz. Proszę, daj mi siłę z niebios i 

czuwaj nade mną! Mam o wiele więcej do 

powiedzenia, ale teraz nie dam rady! Aż 

znów się spotkamy mój bracie!"- Tak 

napisał na swoich mediach społeczno-

ściowych LeBron James po śmierci le-

gendy amerykańskiej koszykówki  

Kobe Bryanta.  

Świat koszykówki nigdy o nim nie zapo-

mni ... 

26 stycznia 2020 roku koszykarz wraz ze 

swoją córką i pięcioma innymi osobami 

zginął w katastrofie helikoptera na wzgó-

rzach niedaleko Calabasas, na zachód od 

Los Angeles. Jak podaje Krajowa Rada 

Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) wy-

nikiem tej katastrofy nie była awaria 

helikoptera tylko fatalna widoczność. 

Koszykarz został pochowany wraz z córką 

24 lutego w hali Staples Center, która 

może pomieścić około 20 tysięcy widzów 

i w której występuje ukochany klub Ko-

be'ego - Los Angeles Lakers. 

Data miała wymiar symboliczny, gdyż to 

właśnie "24" stanowiło numer Bryanta w 

trakcie koszykarskiej kariery. Podsumuj-

my jego osiągnięcia: 5-krotny mistrz 

NBA: 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 7 

występów w finałach NBA: 2000, 2001, 

2002, 2004, 2008, 2009, 2010 Most 

Valuable Player sezonu zasadniczego 

NBA: 2008 MVP finałów NBA: 2009, 

2010 18-krotnie wybierany do udziału w 

Meczu Gwiazd: 1998, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 4-krotny NBA All-Star Game 

MVP: 2002, 2007, 2009, 2011 15-krotnie 

wybierany do All-NBA Team: pierwsza 

piątka: 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

druga piątka: 2000, 2001 trzecia piątka: 

1999, 2005. 

COŚ O SPORCIE … 

CZYLI SPORTOWE PO(D)GLĄDY  TOMKA 
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Znacie to COŚ ? ?? 

Cheese rolling- czyli wyścig  

za toczącym się serem, odbywa 

się co roku w hrabstwie Glouce-

stershire w Wielkiej Brytanii. To 

wydarzenie które, mimo że często 

kończy się poważnymi urazami,  

ma bardzo wielu zagorzałych fa-

nów. Zabawa organizowana jest 

na stromym, 200-metrowym wzgó-

rzu. Uczestnicy muszą się z niego 

jak najszybciej sturlać, tak aby 

dogonić toczący się 3-kilogramowy 

ser. Oczywiście nagrodą dla naj-

szybszego zawodnika jest wspo-

mniany wcześniej wielki, okrągły 

ser. 

Opracował: T. Ficek 



Prace Karoliny Kosierkiewicz   

- na co dzień uczennicy klasy I a,  

zwyciężczyni międzyszkolnego konkur-

su „ Polowanie na byki”, wieloletniej 

adeptki sztuk plastycznych w siemia-

nowickiej Pracowni „ Okienko:.  

NASZ  
ZESPÓŁ  

REDAKCYJNY  

 

 

 

Tomasz Ficek  

 

Weronika Helisz. Agnieszka Wojciechowska , Roksana Pudło  

Redakcja Gazetki COŚ 
Ciekawie o Śniadku  

spotyka się w czwartki   
o godz. 14.05  

w sali 49  
 
 

Dołącz do nas ! 

Młodzi 

— bardzo zdolni  


