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 FAKTY JEDYNKI 
Magazyn Uczniowski Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Opolu  

Nr 1  2015/2016                                                              Dni  Nauki i Kultury 2015              

Otwarci na siebie,  

             otwarci na świat - 
pod takim hasłem obchodzimy tegoroczną, już IX, edycję Dni Nauki Kul-

tury. Zbyszko z Bogdańca, Danusia Jurandówna, Księżna  Anna Danuta - 

wyjątkowi bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza rok temu królo-

wali na scenie auli Publicznego Gimnazjum nr w Opolu. Kto w tym roku 

umili nam inaugurację tego święta? Zostańcie z nami, na pewno będzie 

ciekawie, a kolejne niezwykłe postaci zabiorą nas do przeszłości. Witamy 

serdecznie wszystkich gości , uczniów i nauczycieli. 

 

W numerze:   
*Poznajcie nasze 

gimnazjum    

 

*Co słychać w 

redakcji NTO? 

 

*Nasze sukcesy - 

niezwykli 

gimnazjaliści  

 

*Nie takie straszne 

Halloween  

 

*Szkoła okiem 

gimnazjalistów  

 

*Festiwal kariery i 

dziennikarze w akcji  

  

*Złote strzały, 

czyli kącik 

sportowca 

 

*Oni są wśród nas! 

Niepełnosprawni 

Foto: Uczniowie naszego gimnazjum podczas występu z okazji inauguracji VIII Dni Nauki i Kultury 2014. 

Pod opieką p. Magdy Kadłubowskiej przygotowali wyjątkowe przedstawienie na podstawie powieści Hen-

ryka Sienkiewicz pt. „Krzyżacy”. Lektury wcale nie muszą być nudne, udowodnili to nasi szkolni aktorzy. 

Dni Nauki i Kultury to już tradycja w naszej szkole. Młodzież uaktywnia swoje umiejętności, rozwija ta-

lenty. Gimnazjaliści współpracują ze sobą, tworząc projekty, makiety, fizyczne modele, chemiczne poka-

zy. Redagujemy gazetkę, przygotowujemy przedstawienie teatralne. Nawiązuje się niezwykła więź mię-

dzy uczniem a nauczycielem. Przez kilka miesięcy organizowane są warsztaty dla naszych uczniów oraz 

dla uczniów szkół podstawowych. W tym czasie odwiedzamy, m.in., Uniwersytet Opolski, Politechnikę 

Opolską, biblioteki, urzędy. Takich dni się nie zapomina, pozostają w pamięci całej szkolnej społeczności. 
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Jedyne takie dni ...DNI NAUKI i KULTURY 

Program IX Dni Nauki i Kultury pt.  
„Otwarci na siebie – otwarci na świat”: 

*8 grudnia 2015r. – uroczystość kulturalno – naukowa 
inaugurująca IX Dni Nauki i Kultury 

* grudzień 2015r. – marzec 2016r. - szereg konkursów 
dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawo-
wych województwa opolskiego: 

-Wojewódzki Konkurs Literacki  

-„Młodzi odkrywcy” – wojewódzki  kon-
kurs fizyczno - techniczny 

-Wojewódzki Przegląd Teatrów Obcoję-
zycznych 

-Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcoję-
zycznej 

       - Konkurs Matematyczny o Puchar Dy  
       rektora PG nr 1 

       - Spartakiada Klas Integracyjnych 

 * luty 2016r. - „Gra terenowa” dla uczniów szkół pod-
stawowych „Otwarci na siebie – otwarci na 
świat” 

* marzec 2016r. – uroczystość kulturalno – naukowa 
podsumowująca IX DNiK (m.in.: wręczenie 
nagród w konkursach wojewódzkich). U nas ciągle coś się dzieje… Na zdjęciu uczennice klas dziennikarskich 

podczas  kolejnego dyżuru reporterów w Publicznym Gimnazjum nr 1. 

Od wielu lat prowadzimy klasy dziennikarsko - teatralne, które cieszą 

się popularnością wśród uczniów. Warto do nas dołączyć! 
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 Nasze gimna-

zjum poza masą zadania 

domowego, które jest 

nam ,,bardzo” potrzebne, 

oferuje coś ciekawego. 

Masz zainteresowania, 

hobby? Interesujesz się 

muzyką, dziennikar-

stwem, a może teatrem? 

Jest tu bardzo dużo zajęć 

pozalekcyjnych takich 

jak powyżej wymienione 

oraz wiele innych. Mo-

żesz się tu rozwijać w 

każdy możliwy sposób. 

Dla każdej grupy zainte-

resowanych są organizo-

wane wycieczki, warsz-

taty, zajęcia w czasie 

lekcji. Nawet tę gazetkę, 

którą w tym momencie 

czytasz, napisali ucznio-

wie na kółku dziennikar-

skim pani Anety Hom-

bek. 

 Zajęcia dzienni-

karskie rozwiną twoje 

zdolności w wypowie-

dziach pisemnych oraz 

opisach sytuacji wokół 

ciebie. Jest to idealna 

sprawa dla gadatliwych 

humanistów, zacieka-

wionych problemami 

codziennego świata. Za-

jęcia uczą pracy w gru-

pie i wymiany informacji 

z „współpracownikami”. 

Nie jest to może łatwa 

robota, ale przynosi dużo 

satysfakcji. Oczywiście, 

w naszej szkole możesz 

rozwijać również inne 

zainteresowania.   

 Jednym z nich 

jest kółko teatralne. W 

ciemnej i tajemniczej 

piwnicy Pani Kadłubow-

ska kształci osoby pasjo-

nujące się teatrem. Często 

występują na różnego 

rodzaju apelach, a także 

uroczystościach. Czasami 

cała widownia płacze ze 

śmiechu, a czasami ze 

wzruszenia. Niekiedy 

mamy wrażenie, że akto-

rzy mają taki dystans do 

siebie, że żeby w ogóle 

dostrzec samego siebie 

muszą patrzeć przez lor-

netkę. 

 Ponadto w szko-

le mamy też chór, którym 

dyryguje Pani Aldona 

Król. Są to zajęcia dla 

ludzi, którzy lubią śpie-

wać, lecz po dłuższym 

uczęszczaniu można na-

prawdę sporo się na-

uczyć. No, a później jest 

pora na wielki występ. 

Zazwyczaj podczas jakie-

goś apelu. Pani Król stoi 

przed sporą grupą 

uczniów i gdy tylko poru-

szy lekko ręką, od razu 

wszystko zaczyna się 

dziać. Robi to piorunują-

ce wrażenie. Naprawdę! 

    Gimnazjum, nasza buda -  
                                   nie jest taka nudna 

W szkole także rozwijają 

się talenty w dziedzinie 

informatyki i to wcale 

nie jest zgrupowanie 

grubych nerdów.  

 Pod czujnym 

okiem Pani Żanety 

Iskierki ścisłe umysły, 

próbują stworzyć coś z 

wcześniej przygotowa-

nych komponentów. To 

całkiem spoko zajęcie, a 

na koniec roku ich praca 

jest podsumowywana 

krótkometrażowym fil-

mem, który także oni 

wykonują.  

 Jak widać w na-

szej szkole na serio spo-

ro się dzieje w kierun-

kach indywidualnych 

zainteresowań uczniów. 

Można  poszerzać tutaj 

swoje hobby, zaintereso-

wania, zdolności, a przy 

tym dobrze się bawić.  

Myślisz, że będzie Ci się tam nudzić? Nie sądzę.        Oprac. J. Majka, K. Włodarczyk 

Uczniowie klasy 3d na lekcji informatyki u pani 

Żanety Iskierki w sali numer 236A 

Pracująca pani Żaneta Iskierka 

Aula szkoły, na której odbywają się  niesamowite przed-

stawienia naszych szkolnych aktorów, dyskoteki, wyjąt-

kowe uroczystości, szkolne wybory, spotkania z cieka-
wymi ludźmi. To miejsce jest niezwykłe. pozwala się 

przenieść w inną krainę, do innych czasów. Władca auli– Pan Robert, niezastąpiony! 

Kawałek typowej lekcji zajęć teatralnych 

Lilianna i Matylda 

(kl. IIB) w roli głów-

nej na lekcji zajęć 

teatralnych 
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 Oprócz repre-
zentantów różnego ro-
dzaju placówek na Fe-
stiwalu Karier obecne 
były także popularne 
osoby. Od takich, któ-
rzy dokonali niemożli-
wego – Janek Mela, do 
tych, którzy spełnili 
swoje marzenia i zostali 

sławni – Rafał Brzozowski. Obecni byli również ludzie, z który-
mi mamy kontakt, wydawałoby się, na co dzień – Maciej Orłoś. 
„Człowiek z Teleexpressu”-  słysząc te słowa, każdy z nas wi-
dzi twarz Macieja Orłosia. Jednak za tą postacią kryje się coś 
więcej niż program informacyjny. Pan Maciej jest z wykształce-
nia aktorem, jednak jego pamięć nie zawsze była idealna jak 
podczas gry aktorskiej. Na spotkaniu pojawiło się wielu 
uczniów szkół podstawowych, więc jego głównym tematem 
była nauka. Uczniowie, którzy byli tam obecni zainspirowali 
jedną z naszych dziennikarek do zadania pytania: „Jak sobie 
Pan radził w szkole podstawowej?” Jak się okazuje, najbardziej 

znany „pan z telewizora”, wcale nie uczył się tak dobrze… 
„Kiedy ja miałem (…) siedem lat, poszedłem do szkoły. Do-
stałem odznakę wzorowego ucznia, po zakończeniu pierw-
szej klasy podstawowej. I to była jedyna, jak i ostatnia od-
znaka wzorowego ucznia w moim życiu. Nigdy nie byłem 
prymusem, jakoś tam dawałem radę, ale bez szału.” 

Nasza przyszłość w pigułce 
 Uczniowie naszej szkoły na każdym kroku dostają pomoc w odnalezieniu swojej drogi 
życiowej. Tak było również 26 listopada 2015r., kiedy wybraliśmy się na Festiwal Kariery or-
ganizowany w Centrum Wystawienniczo– Kongresowym w Opolu. Był to bardzo pożytecz-
nie przez wszystkich spędzony czas.                                                 Oprac. D. Polak, W. Jeleniewicz 

 Festiwal Karier (organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Opolu) miał przybliżyć młodym ludziom ich możliwości. Wielu 
uczniów właśnie dzięki temu wydarzeniu dowiedziało się o istnieniu 
ciekawych szkół na terenie Opola i nie tylko. Nauczyciele PG1 pomogli 
im się w nich zorientować, rozdając zadania na kartkach. Uczniowie 
mieli znaleźć i wypisać kilka szkół spoza miasta oraz takich, do któ-
rych sami chcieliby pójść. Wydarzenie to było skierowane nie tylko do 
gimnazjalistów. Swoje stoiska mieli tam także reprezentanci uczelni, 
takich jak np. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, coś dla 
siebie mogli znaleźć młodzi psychologowie czy kosmetolodzy. Jednak 
można było tam wejść nawet nie szukając szkoły – z czystej ciekawości. 
Uczniowie bowiem mieli szansę poznać wiele ciekawostek z różnych 
dziedzin. Przy jednym ze stanowisk można było poznać człowieka 
pracującego w Akademickim Biurze Karier Politechniki Opolskiej. Biu-
ro to zajmuje się sprawdzaniem, co robią absolwenci Politechniki 
Opolskiej. Możliwa była również rozmowa z osobami reprezentujący-
mi Pracownię Rozwoju Osobistego i Zawodowego, zajmującą się m.in. 
szkoleniami dla psychologów czy doradztwem zawodowym.  

Mroczny sekret niewinnego prezentera 

Po drugiej stronie 

 Dziennikarze zazwyczaj ograniczają się 
do podpisywania efektów swojej pracy. Lecz 
nasza gazetka jest wyjątkowa, tak samo jak nasi 
dziennikarze! Chcemy, żeby nasi czytelnicy zo-

baczyli, jak wyglądaliśmy podczas pracy nad tą 
stroną gazetki. A oto my: 

Na zdj. od lewej: Daria Polak, Wiktoria Świerc,  

Weronika Jeleniewicz,  Natalia Trabuć. 

Na zdj. od lewej: Daria Polak, Maciej Orłoś, Weronika Jeleniewicz 
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Festiwal Kariery był niesamowicie przydatnym doświadczeniem nie tylko dla uczniów 
różnych szkół, również dla nas – dziennikarzy. Nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji do 
przeprowadzenia „prawdziwego” wywiadu z dorosłą osobą! 

Redaktor: Witamy, jesteśmy dziennikarzami z 
„Faktów Jedynki” ze szkoły PG1 w Opolu.  Chciałyby-
śmy przeprowadzić z panem wywiad.  
Pan Marcin: Dobrze, oczywiście. 
R.: Może się pan na początek przedstawić? 
P.M.: Marcin Oparski.  
R.: Może pan coś opowiedzieć nam o ratownictwie?
P.M.: Jest to praca dla pasjonatów. To znaczy, trzeba 
mieć strasznie dużo samozaparcia, żeby w tej robocie 
nie zwariować. Trzeba być przygotowanym na różne 
reakcje ludzi, bo ci ludzie, którzy potrzebują naszej 
pomocy, praktycznie zawsze są zdenerwowani, no i 
trzeba sobie z tym również umieć poradzić. Natomiast 
ta praca jest bardzo wdzięczna i bardzo ciekawa. Co-
dziennie  dzieje się coś nowego. To nie jest tak jak w 
jakimś zawodzie za biurkiem, że przychodzimy, stos 
papierów na nas czeka i siedzimy, i tylko klepiemy 
pieczątki. W związku z tym, ta praca , pomimo gdzieś 
tam tego, że zdaję sobie sprawę, że są zawody, w któ-
rych można zarobić dużo więcej pieniędzy, daje na-
prawdę całą masę satysfakcji. 
R.: Jaki jest największy plus bycia ratownikiem? 
P.M.: Największy plus, to chyba to, że  bardzo często  
widzi się efekty swojej pracy. To znaczy, widzi się to, 
że po pierwsze: jest się potrzebnym, a po drugie: że 
faktycznie mamy wpływ na to, iż możemy uratować 
czyjeś życie, widzimy też to, że ten człowiek, którego 
my jeszcze przed chwilą widzieliśmy nieruchomego, 
któremu serce nie biło, który nie oddychał, po paru 
tygodniach wychodzi sam o własnych siłach ze szpita-
la … bo i takie sytuacje się zdarzają. No i to chyba ta-
kie pozytywne emocje, to jest największy plus naszej 
pracy.  

R.: A największy minus? 
P.M.: O Jezu, największy minus, no to znowu mogę 
powiedzieć trochę w odwrotną stronę, czyli właśnie 
spotykanie się z takimi niecodziennymi sytuacjami  

Zakochany w ratowaniu życia 

"na co dzień", w których trzeba mieć naprawdę olbrzy-

mią ilość samozaparcia i takiego ogromnego dystansu 
do siebie, bo nieraz słyszymy pod swoim adresem róż-
ne dziwne epitety i trzeba sobie z tym dać radę. Musi-
my umieć poradzić sobie ze stresem, no i chyba to jest 
największy minus. 
R.: Co trzeba zrobić, żeby zostać ratownikiem?  
P.M.: Trzeba mieć wykształcenie wyższe, to są studia 
licencjackie trzyletnie, na kierunku ratownictwo me-
dyczne. W okolicach Opola, to tak na prawdę najbliż-
sza nam szkoła jest w Nysie, czyli Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa, którą właśnie ja kończyłem, ale nie 
tylko, bo możemy jechać do Wrocławia na Uniwersy-
tet Medyczny i możemy wybrać się do Katowic na 
Uniwersytet Medyczny. Zatem szkół dookoła Opola 
jest w tym kierunku co niemiara. Natomiast w samym 
Opolu niestety nie ma takiej szkoły, jeszcze. Chociaż 
istnieje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Opolu, natomiast ona kształci przede wszystkim 
pielęgniarki, nie 
kształci ratowni-
ków jak na tę 
chwilę, także na 
razie trzeba trochę 
pojeździć.  
R.: Bardzo dzięku-
jemy. 

P.M.: Dzięki. 

Na zdj. od lewej: Daria Polak, Tomasz Ciecierski  (Akademickie 

Biuro Karier Politechniki Opolskiej), Weronika Jeleniewicz 

Na zdj.: Weronika Jeleniewicz i Marcin 
Oparski w karetce 

Reporter: Dzień dobry, jesteśmy z gazetki szkolnej  
z PG1 i chciałybyśmy przeprowadzić z panią wywiad. 
Pani Gosia: Nazywam się  Gosia (Małgorzata) Jagie-
luk  i jestem kierownikiem NZOZ fundacji "Dom". 
R.: Mogłaby Pani przybliżyć działanie fundacji? 
P.G.: Fundacja zajmuje się kompleksową rehabilitacją 
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełno-
sprawnych. W ramach fundacji działa Warsztat Tera-
pii Zajęciowej, działa również Zakład Aktywności Za-
wodowej i Środowiskowy Dom Samopomocy. Oprócz 
tego działa jeszcze NZOZ (Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej),  w którym rehabilitowane są dzieci. 
Fundacja zajmuje się rehabilitacją od niemowląt, od 
takich pięciotygodniowych niemowląt, aż do osób do-
rosłych, które znajdują pracę właśnie w Zakładzie Ak-
tywności Zawodowej.  

R.: Chciałaby pani coś dodać na temat fundacji? 
P.G.: Oczywiście, chciałabym poprosić o jeden procent 
dla fundacji! Na pewno bardzo prosimy o wsparcie, 
zapraszamy na naszą stronę internetową 
(www.fundacja-dom.opole.pl). 
R.: Bardzo dziękuję za ten wywiad! 
P.G.Dziękuję bardzo. 

Zwykła kobieta, niezwykłe serce 

Oprac. D. Polak, W. Jeleniewicz 
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Krzysztof Petek - człowiek pełen pasji  

 „Pod żadnym pozorem nie 
bądźcie grzeczni!” Czy gimnazjaliści mo-
gą usłyszeć takie słowa od dorosłego? 
Takie zdanie właśnie usłyszeliśmy od 
pana Krzysztofa Petka - dziennikarza i 
podróżnika, który odwiedził naszą szkołę 
i przeprowadził z nami dwudniowe 
warsztaty. Głównym tematem zajęć było 
dziennikarstwo, ale pan Krzysiu opowia-
dał nam też o swoich podróżach. Nie czu-
liśmy się jak na lekcji, ponieważ od po-
czątku podkreślał, że nie jest nauczycie-
lem i mamy go traktować jak starszego 
kolegę. Mieliśmy śmiało przedstawiać 
swój punkt widzenia, zabierać głos wte-
dy, kiedy uznamy to za słuszne i nie 
przejmować się podnoszeniem rąk. Jeśli 
nie mieliśmy ochoty go słuchać lub chcie-
liśmy iść do toalety, mogliśmy śmiało, 
bez pytania wychodzić z klasy.  Gdy wy-
konywaliśmy dziennikarskie zadania, 
pan Krzysztof tworzył nam atmosferę 
żywcem wziętą z redakcji. Grał na gitarze 
i śpiewał, przez co mieliśmy kłopot ze 
skupieniem. Bo tak jak powiedział: 
„dziennikarz nigdy nie pracuje w ciszy”. 
Jednym słowem, traktował nas jak rów-
nych sobie. Sposób przekazywania nam 
cennych informacji dotyczących  

Grzeczny uczeń to zły uczeń 

 Na szczęście nie siedzieliśmy w 

klasie przez całe dwa dni. Pan Petek 

pozwolił nam się wyżyć na szkolnym 

podwórku i to w nie byle jaki sposób.  

dziennikarstwa, zgoła różnił się od tego, 
czego doświadczamy na co dzień w 
szkole. Pomimo iż zajęcia odbywały się 
w sali lekcyjnej, atmosfera była luźna i 
nie odnosiliśmy wrażenia, że faktycznie 
siedzimy w ścianach tradycyjnej, nudnej 
szkoły.  

Każdą sekundę spędzoną z tym niesa-
mowitym człowiekiem wykorzystaliśmy 
najlepiej, jak tylko się dało - nawet pod-
czas posiłków prowadziliśmy z nim roz-
mowy na przeróżne tematy. Opowiadał 
nam o swoich przeżyciach, podróżach i 
ciekawostkach, których dowiedział się, 
zwiedzając świat. Jedną z jego przygód, 
którą zapamiętaliśmy najlepiej, była wi-
zyta w wiosce kanibali. Pan Krzysztof 
miał wówczas okazję spróbować ludz-
kiego mięsa. Właściwie, został do tego 
zmuszony, gdyż inaczej sam stałby się 
posiłkiem. Podsumowując, mówił nam 
to, czego nie zdążył powiedzieć podczas 
zajęć w sali.  

Uczył nas podstaw samoobrony. Poznali-
śmy wiele chwytów, niektórych trudnych 
do wykonania. Jeden mały błąd, złe zgię-
cie ręki czy kciuka i już nie żyjesz - nie 
uwolnisz się od napastnika. Co najlepsze, 
ćwiczyliśmy na sobie nawzajem. Mieli-
śmy okazję, żeby komuś „przyłożyć”, 
więc po zajęciach mieliśmy obolałe ręce, 
lecz, na szczęście, większych kontuzji nie 
odnieśliśmy.  

 Gdy zrobiło się już ciemno, na-
sze porywcze dusze się wyciszyły. Zasie-
dliśmy w kółku na auli pośród całkowitej 
ciemności, przerywanej jedynie płomie-
niami świec. Atmosfera zrobiła się bardzo 
intymna, a kiedy pan Krzysiu chwycił za 
gitarę, poczuliśmy się jak w gronie najlep-
szych przyjaciół, jak w drugim domu. 
Śpiewaliśmy razem piosenki, a potem 
nadszedł czas na zadanie. Losowaliśmy 
kartki z gatunkiem, np.  horror i w pięć 
minut musieliśmy wymyślić na ten temat 
historię. Następna była zabawa w detek-
tywa. Wtedy poszły w ruch latarki. Każ-
dy z nas dostał karteczki, które podpo-
wiadały nam, w jakie osoby mamy się 
wcielić i jaką wskazówkę przekazać de-
tektywom. Zakończyło się wygraną śled-
czych - odnaleźli ukrytą czaszkę Hitlera. 
Cały czas pan Petek wplatał w zabawę 
informacje dotyczące dziennikarstwa. 
Poznaliśmy kolejną kontrowersyjną zasa-
dę: dziennikarz musi kłamać. Później pan 
Krzysztof przybliżył nam zasady gry, 
polegającej na chowaniu kartek przez 
jedną drużynę w miarę widocznym miej-
scu, na terenie całej szkoły. Zadaniem 
drugiej drużyny było ich odnalezienie. 
Nasz ulubiony dziennikarz zostawił nas 
na rzecz snu, ale my - niegrzeczni ucznio-
wie – nie poszliśmy spać. Zorganizowali-
śmy sobie czas w gronie klasowym. Na-
stępnego dnia po śniadaniu jeszcze bar-
dziej zgłębiliśmy temat dobrego dzienni-
karstwa. Dowiedzieliśmy się również, że 
Krzysztof Petek wydał wiele ciekawych 
książek i organizuje wycieczki - szkoły 
przetrwania. W całym naszym życiu nie 
byliśmy na równie ciekawych warszta-
tach. Nigdy tego doświadczenia nie zapo-
mnimy. 

Red. Daria Polak, Natalia Trabuć 3B 

Na zdj. Klasa IIIb - dziennikarska oraz Krzysztof Petek - podróżnik, dziennikarz. 

Dwudniowe warsztaty i noc spędzona w szkole na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 

 W blasku świec, przy dźwiękach gitary Krzysztof Petek i IIIb podczas zajęć 

Czas na rywalizację! 
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Religia chrześcijańska nie dopuszcza do obchodzenia tego święta z 
powodu jego pogańskich korzeni. Początki kultu  Halloween  się-
gają aż 2tys. lat wstecz. Celtyckie plemiona celebrowały w ten spo-
sób początek zimy, wywołując dobre duchy, a odpędzając złe. 

Halloween - budzący kontrowersje zwyczaj, który 
przywędrował do Polski z krajów zachodnich w latach 
90., niektórzy go kochają, natomiast inni nienawidzą. 
Skąd bierze się taka rozbieżność zdań?  

,,Cukierek albo psikus” 

 

W naszej szkole, w przeciwieństwie do Celtów, nie zamierzamy 
przywoływać tych bezcielesnych istot, tylko dobrze się bawić. 

Tego dnia na każdej przerwie po korytarzach biegały tabuny 
nastolatków ociekających sztuczną krwią. Na ławkach siedziały 
zgraje zombiaków, przy stołach ping-pongowych  rozgrywały 
się mecze na śmierć i życie pomiędzy stadem rozwrzeszczanych 
wilkołaków a kliką wyniosłych wampirów. 
Między niezliczoną ilością potworów i stwo-
rów różnej maści, cicho przemykały małe 
grupki ,,normalsów”, jednak nawet oni nie 
zostali oszczędzeni. Elita nadprzyrodzonych 
istot dorwała każdego, kto pogardził tą zaba-
wą. Pomimo prób sprzeciwu nikt nie uchronił 
się przed karą w postaci…  twarzy             
u m o r u s a n e j  w ę g l e m .  
Gimnazjaliści bawili się świetnie! Jak zwykle 
w naszym PG1. 

Zwyczaje Halloween’owe w in-

nych krajach: 

Kanada - tradycją we wszystkich domach jest 

rzeźbienie masek z dyni i robią z nich deko-

racje wokół domu. 

Austria - kładzie się chleb na stole na powi-

tanie duchów zmarłych.  

Niemcy - zwyczajem jest przechowywanie 

noży w bezpiecznych miejscach tak, by du-

chy się nimi nie okaleczyły. 

Irlandia - rozpala się ogniska na wsi, jak w 

czasach Celtów, a dzieci – w specjalnych 

strojach – chodzą po ulicach, wykrzykując 

„trick or treat”.  

Belgia -  zapala się znicze, by upamiętnić 

bliskich zmarłych.  

Szwecja -  Halloween jest niezwykle ważnym 

świętem i trwa aż do 6 listopada. 

Anglia - zwyczajem jest rzucanie kamieniami, 

warzywami i orzechami w ognisko, co miało 

na celu odstraszenie złych duchów. 

Słowacja - obok komina, ustawia się dodatko-

wy rząd krzeseł dla zmarłych w rodzinie.   

Na zdj.:  uczennice klasy IIb -  

jak zwykle w doskonałych humorach i pomysłowo przebrane 

Na zdj.: Szalona IIIb -  uczniowie tej klasy nigdy nie zawiodą! 

  Oprac. I. Działowska, J. Marcinów, K. Włodarczyk - 
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Poznajmy ich bliżej - Na co dzień są uśmiechniętymi gimnazjalistami ze 

zwariowanymi pomysłami i w wyjątkowy sposób potrafią pogodzić ze sobą tak wiele żywiołów: naukę, 
zabawę, hobby i sukces. Jak to robią? Specjalnie dla czytelników „Jedynki” zapytaliśmy ich o tę niezwykłą 
tajemnicę. Opowiedzieli nam również o swoich marzeniach i codziennych zajęciach. Oto uczniowie nasze-
go gimnazjum - przyszli uczestnicy miejskiego etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. 

Kasia Olejnik kl. III E - Jestem trzecioklasistką z wieloma zainteresowaniami. Mam 

wiele marzeń, które pragnę zrealizować. Bardzo lubię czytać książki i spotykać się z mo-

imi przyjaciółmi w wolnym czasie. Moją pasją od dziecka jest taniec. Kocham to, ponie-

waż sprawia mi to wiele radości. Wzięłam udział w olimpiadzie z języka polskiego, by 

spróbować swoich sił w przedmiocie humanistycznym, gdyż jestem umysłem ścisłym. 

Daria Polak kl. III B - Lubię wszystkie przedmioty, lecz moja dusza jest humanistką. 

Moją pasją jest rysowanie, taniec i muzyka, ale jest coś, bez czego po prostu nie potrafię 

żyć. Książki. Po tygodniu bez czytania włącza mi się „syndrom odstawienia” i nie potrafię 

myśleć o niczym innym. Językiem polskim interesuję się już od jakiegoś czasu. Poprawna 

polszczyzna mnie fascynuje i jestem wręcz wniebowzięta, że przeszłam do etapu miej-

skiego w olimpiadzie!     

Natalia Trabuć kl. III B - Jestem brązowowłosą, piętnastoletnią dziewczyną, która 

uwielbia jednorożce. Jestem czasem dziecinna, ale uważam, że mam czas, by dorosnąć   

i stać się poważną. Lubię spać – w tym jestem naprawdę dobra! Poza tym, jestem takim 

misiem do przytulania, który uwielbia wtulać się w ciepłe futerko kota. Spośród wielu 

szkolnych okropności, lubię lekcje języka polskiego i to jest właśnie powód, dla którego 

wzięłam udział w olimpiadzie. 

Kuba Wąsowski kl. III D - Mam 

15 lat i lubię geografię, dlatego też 

często podróżuję z rodzicami. 

Uczenie angielskiego sprawia mi 

przyjemność, bo jest on łatwym 

językiem i ładnie brzmi. O sobie 

mogę powiedzieć, że jestem pozy-

tywnym człowiekiem, a do tego 

skromnym. Kocham życie! 

Maximilian Horstmann kl. III D- Lubię, gdy mamy zastępstwo na chemii, biologii i 

matmie. Niemiecki jest łatwy i prosty do opanowania. Interesuję się informatyką i języka-

mi obcymi. W życiu chciałbym być prezydentem. 

   Daria Polak         Natalia Trabuć 

   Katarzyna Olejnik - j. polski 

   Kuba Wąsowski  - j. angielski 

   Kamil Juśkiewicz - historia 

   Julia Seliga - historia 

   Dariusz Kucharek - historia 

Kamil Juśkiewicz kl. III E - Nazywam się 

Kamil Juśkiewicz. Chodzę do trzeciej klasy. 

Interesuję się polityką i historią. Od zawsze 

chciałem zostać imperatorem Grudziądza. 

Uwielbiam jeść chleb. „Mówisz, że możesz 

– to możesz. Mówisz, że nie możesz – to nie 

możesz. Więc sobie wybierz.” Ale ogólnie, 

to chcę być prezydentem Polski.  

  Maximilian Horstmann -  

j. niemiecki 

   j. polski 

Julia Seliga kl. II C - Mam na imię Julia. Chodzę 

do klasy 2c. Kocham grać w siatkówkę. Nienawi-

dzę, kiedy coś nie idzie po mojej myśli oraz tego, 

że za rok przyjdą tutaj jeszcze większe dzieci. 

Interesuję się historią, a pan „Kesiu” jest najlep-

szy. 

Do etapu miejskiego zakwalifikowali się również: 

Julia Marcinów kl. III E - język polski oraz 

Natalia Szabat kl. III C - biologia  

Dariusz Kucharek kl. III A - Interesuję 

się zwierzętami, lubię je obserwować, 

oglądać o nich filmy, itp. Bardzo lubię 

czytać książki fantasy i oglądać filmy o 

podobnej tematyce. Lubię grać w piłkę 

ręczną, ale też inne gry zespołowe. Co do 

gier komputerowych – lubię gry strate-

giczne i wszelkie inne, w których mam 

wpływ na wiele rzeczy. 
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   Kuba Wąsowski  - geografia 

Dariusz Kucharek - biologia 

   Michał Mokrski - geografia 

   Luiza Sierociuk - biologia    Martyna Dendera - biologia 

   Tomasz Bartnik - chemia 
   Karol Jagiełło - chemia 

   Piotr Rędziński   Michał Cekus 

   fizyka 

   Patryk Lenski  

   fizyka 

   Martyna Dendera - matematyka    Filip Brawata - WOS 

Michał Mokrski kl. IIC- Mam na imię Mi-

chał. Interesuję się historią i geografią.  Niena-

widzę języka polskiego. Uwielbiam słuchać 

muzyki metalowej, jeździć na rowerze, grać w 

kosza i siatkę. Uczę się geografii, ponieważ 

chcę wiedzieć jak najwięcej o świecie. W 

przyszłości chciałbym mieszkać w Norwegii. 

Kuba Wąsowski kl. III D  - ucznia  przedsta-

wiliśmy na poprzedniej stronie. 

Martyna Dendera  kl. III D - Mam 15 lat. Interesuję 

się muzyką i sportem. Bardzo lubię matematykę, po-

nieważ rozwiązywanie różnorodnych zadań przycho-

dzi mi z łatwością. W przyszłości chciałabym być 

bogata. 

Luiza Sierociuk kl. III D - Mam 15 lat. Interesuję się modą i projektowaniem wnętrz. 

Mam wiele marzeń. Chciałabym w przyszłości studiować stomatologię, ale jeszcze 

większym moim marzeniem jest zostać projektantką ubrań. Uparcie dążę do postano-

wionych sobie celów. Uwielbiam robić zdjęcia i być fotografowana. 

Dariusz Kucharek kl. III A - ucznia  przedstawiliśmy  na poprzedniej stronie. 

Tomasz Bartnik kl. III D - nazywam się Tomasz, chodzę do klasy 3D. 

Jestem żartobliwy -  nawet bardzo, jak twierdzą nauczyciele. Lubię grać 

w gry komputerowe jak i w koszykówkę. Moim mottem jest: „Życie to 

nie bajka, jeśli go bajką nie uczynisz.” 

Karol Jagiełło kl. III C - Me imię to Karol Jagiełło, mam 15 lat oraz 

dyplom z pomagania mniej rozgarniętym uczniom na sprawdzianach i 

kartkówkach. Mam w rodzinie nauczycieli chemii, więc może miałem 

troszeczkę łatwiejszą drogę do zdania pierwszego etapu olimpiady. 

Patryk Lenski kl. III C -  Nazywam się Pa-

tryk i mam 15 lat. Jestem perfekcjonistą. 

Lubię matematykę, fizykę i koty. Planuję 

wygrać olimpiadę, ponieważ nie chce mi się 

pisać egzaminu gimnazjalnego z przedmio-

tów przyrodniczych. 

Michał Cekus kl. III D  -  Nazywam się Mi-

chał Cekus. Moimi pasjami są zaaranżowana 

obróbka filmów, granie na gitarze i programo-

wanie. Jestem ścisłowcem, który dużo myśli o 

swojej przyszłości zawodowej jak i hobbi-

stycznej. Moja polonistka mówi, że zrobię 

karierę polityczną. Jak na razie dostałem się do 

etapu miejskiego z fizyki. Z  matematyki  

brakowało mi do tego osiągnięcia 2 punktów. 

Moje motto to: „Czas i tak upłynie.” 

Piotr Rędziński kl. III D  - moje  pasje to 

motoryzacja, nauki ścisłe i grafiki komputero-

we. Posiadam garaż, w którym to czasem maj-

sterkuję przy skuterach i motorach w czasie 

wolnym. Lubię zagłębiać się w biografię  

i historię ludzi, najczęściej celebrytów i polity-

ków. Mam babcię, która czasami pomaga mi 

w przedmiotach ścisłych. 

Filip Brawata kl. III E - Nazywam się Filip 

Brawata, jestem trzecioklasistą. W wolnym 

czasie lubię jeździć „windą” po lesie i czytać 

książki, a także  śmieszkować na wykop.pl. 

Nie wiem, kim chcę być w przyszłości. 

Oprac. N. Trabuć, mgr A. Hombek 
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Inny punkt widzenia 

 Grudzień, jak wiemy, jest miesiącem wyjątkowym. 

Jednak Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia nie są tego 

jedynymi powodami. Trzeciego grudnia, wszyscy nasi nie-

pełnosprawni koledzy mają swój dzień, który nasza szkoła 

obchodziła w tym roku w wyjątkowy sposób. Mowa oczy-

wiście o Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnospraw-

nych, obchodzonym na całym świecie właśnie trzeciego 

dnia tego wspaniałego miesiąca.  

  Apel był wyjątkowy z kilku powodów. Brali w nim udział 

nie tylko gimnazjaliści, ale także uczniowie szkoły podstawowej. 

Wielki wkład w ten dzień mieli główni zainteresowani – osoby nie-

pełnosprawne z naszej szkoły. Mogliśmy posłuchać  wspaniałej pio-

senki w wykonaniu naszych kolegów– Karola i Przemka widocznych 

na zdjęciu oraz wiersza wyrecytowanego przez naszą kochaną Mo-

niczkę, której zdjęcie również możecie zobaczyć po lewej stronie. 

Oprócz osób, dla których został stworzony ten dzień, mogliśmy zo-

baczyć scenkę o nich - „Katarynkę” wyreżyserowaną przez panią 

Jolantę Luberę, a aktorami byli uczniowie klasy 3b. Inscenizacja 

pokazywała, że czasami ludzie, do których mamy o coś pretensje, 

potrzebują czegoś więcej niż prośby na przykład o uciszenie się. Mo-

gą potrzebować zainteresowania, pomocy. Pomocy, która czasami 

może wymagać od nas tylko czasu. Pomagać, to nie znaczy tylko 

dawać pieniądze. Podsumowaniem pointy tego występu był film pt.: 

„Cyrk Motyli”. Uczniowie naszego zespołu szkół zmienili podejście 

po osób niepełnosprawnych. Ten dzień, nawet nie dzięki treściom, 

jakie prezentował, a dzięki aktorom, pokazał młodym ludziom, że 

oni są tacy sami jak my. Także potrafią pięknie wyrecytować wiersz 

czy zaśpiewać piosenkę, pokazując przy tym prawdziwe emocje. 

Młodsi uczniowie mieli również okazję do zobaczenia na żywo 

współpracy osób sprawnych i tych, którzy nie poradzą sobie sami. 

Nasza koleżanka Daria pomogła Moniczce przytrzymać mikrofon, 

Przemek zawiózł Karola poruszającego się na wózku inwalidzkim na 

scenę.  Nie było to wymuszone. Pomoc jest dla nas czymś natural-

nym. Uczniowie klasy trzeciej IIIb dali tym występem dobry przy-

kład zarówno młodszym widzom z klas pierwszych, jak i wszystkim 

zebranym. Dziękujemy i prosimy, :zapamiętajcie: 

„Ciesz się małymi rzeczami, bo może któregoś 

dnia obejrzysz się za siebie i zdasz sobie  

sprawę, że były to rzeczy wielkie.” 

                                               Robert Brault 

Od lewej: Maja Pająk, Aurelia Cichoń (prowadzące) 

Od lewej:  Wiktoria Borkowska, Dominik Szczęch, Natalia Trabuć, 

Paulina Rączka  (aktorzy z klasy 3b) 

Od lewej: Karol Pawlica, Przemek Lech, Monika Adamiak, Daria God-

lewska (piosenkarze, recytatorzy) 

Od lewej: Oliwia Sawicka , Natalia Semkowska, Julia Szaporów 

(piosenkarki, tancerka) 

„Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, 

ale na tym, że potrafi się podnosić.”              Konfucjusz 

                                              Oprac. Daria Polak, Weronika Jeleniewicz 
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 Każdy z nas miał kiedyś kon-

takt z Nową Trybuną Opolską. Jednak 

nie wszyscy wiedzą jak wygląda jej 

powstawanie. Młodzi dziennikarze z  

klasy 3B mieli okazję się o tym prze-

konać 20 października, podczas wy-

cieczki do NTO.  Kierownik wydziału 

promocji – Justyna Duchnowska – 

pokazała uczniom redakcję i pracę nad 

gazetą „od kuchni”. Młodzież poznała 

podstawowe zasady pracy nad dzienni-

kiem, dowiedziała się o presji czasu, 

pod którą pracują dziennikarze NTO. 

Obowiązuje ich tzw. deadline, czyli 

konkretna godzina, do której wszyst-

kie artykuły muszą zostać zesłane do 

redaktora naczelnego. Spóźnienie w 

tej  kwestii jest niedopuszczalne, po-

nieważ skutki mogą okazać się kata-

strofalne.  Opóźnienie w dostarczeniu 

gazety do drukarni pociągnie ze sobą 

straty finansowe, a poza tym, nie trafi 

ona na czas na półki kiosków, co może 

spowodować mniejszą ilość sprzedane-

go nakładu, co oznacza jeszcze więk-

sze straty finansowe. Praca w gazecie, 

którą czytają niemalże wszyscy opola-

nie, jest bardzo odpowiedzialnym za-

daniem, które należy jednak nie tylko 

do dziennikarzy. Bardzo ważną rolę 

odgrywają tu także graficy. Co kilka lat 

gazeta musi zmienić swój layout, czyli 

szatę graficzną strony głównej. Zada-

nie to spoczywa na barkach właśnie 

grafików. Pierwsza strona gazety od-

grywa bardzo ważną rolę, dlatego musi 

dobrze się ona prezentować. Na głów-

nej stronie i na górze każdej następnej 

znajdują się najważniejsze informacje. 

Są to czołówki, czyli tzw. „jedynki” . 

Pisanie pierwszej w swojej karierze 

czołówki jest dla każdego dziennikarza 

nie lada wydarzeniem. Gimnazjaliści z 

PG1 mają nadzieję kiedyś dostąpić 

tego zaszczytu. 

Codzienność od niecodziennej strony 

Miejskie perypetie 

gimnazjalistów 

O takim jednym, co zbierał na czołg 

 Po warsztatach w 
NTO, udałyśmy się do CH 
Solaris, przed którym zosta-

łyśmy zaczepione przez 
pewnego sympatycznego 
mężczyznę. Pomyślałyśmy 

sobie, że pewnie kolejny 
alkoholik chce od nas wyże-

brać pieniądze na piwo. 
Jednak to, co usłyszałyśmy, 
rozśmieszyło nas do łez i 

zmieniło całkowicie sposób, 
w jaki  patrzyłyśmy na męż-

czyznę. „Zbieram na czołg”. 
Postanowiłyśmy porozma-
wiać. Mężczyzna miał na 

imię Tomek i w  odróżnie-
niu od innych bezdomnych, 
od niego nie było czuć odo-

ru alkoholu i był trzeźwy. 
Wyjaśnił, że zbiera pienią-

dze na ciepły posiłek. Kiedy 
je od nas dostał, od razu 
pobiegł go kupić. Okazało 

się, że warto pomagać. 

Bramki anty*edukacyjne 

 W drodze powrotnej 

– jak na przykładne uczennice 

przystało – wstąpiłyśmy do 

sklepu, aby zakupić potrzebne 

na technikę materiały. Chcia-

łyśmy wejść do sklepu, jed-

nak… Sklep nie chciał nas 

wpuścić. Gdy wchodziłyśmy, 

światła bramek zaczęły migać 

na czerwono, a nasze uszy 

zostały ogłuszone przez pie-

kielny pisk. Okazało się, że to 

ja działam na bramki w ten 

niepokojący sposób i musia-

łam poczekać, aż moja kole-

żanka sama wejdzie do sklepu 

i spełni szkolny obowiązek. 

Na szczęście, misja się po-

wiodła . 

Zdjęcia bezdomnych z internetu Red.: Daria Polak, Natalia Kwasik Fot.: Daria Polak 

Fot: Aneta Hombek 
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 Piękny strzał dla PG1 - kącik sportowca 
 Nasz numer 1 

Badminton chłopców: 23 października 2015r. w Publicznym 

Gimnazjum nr 8 zostały rozegrane Mistrzostwa Miasta Opo-

la w badmintonie drużynowym chłopców szkół gimnazjal-

nych. Naszą szkołę reprezentowali: Filip Stefani, Aleksander 

Anczurowski, Dominik Ofczorz, którzy zostali mistrzami 

zajmując I miejsce. Gratulujemy! Opiekun drużyny: mgr Jo-

lanta Zeman-Czajkowska. 

 Idziemy po złoto 

28.10.2015 r reprezentacja naszego gimnazjum brała udział 

w zawodach sportowych - Mistrzostwa Opola w unihokeju 

dziewcząt. Uczennice walczyły z drużynami z PG nr 4, PG 

nr 7, PG nr 8, PG nr 9.Po zaciętej walce nasza drużyna w 

składzie: Chwistek Natalia, Szabat Natalia, Hołowacz Wik-

toria, Głośnicka Justyna, Rosińska Natalia, Rychlik Natalia, 

Wróblewska Olga, Jarosz Aleksandra, Godlewska Daria wy-

walczyła awans do półfinału wojewódzkiego w unihokeju 

dziewcząt. Gratulujemy! Opiekun drużyny: mgr Jolanta Ze-

man- Czajkowska. 

 Zawsze na podium 

22 października 2015r. w Publicznym Gimnazjum nr 8 roze-

graliśmy eliminacje, półfinały i finały Mistrzostw Opola w 

badmintonie – drużynowo w kategorii dziewcząt na szcze-

blu szkół gimnazjalnych. Nasze dziewczyny w składzie: Na-

talia Chwistek, Wiktoria Hołowacz i Natalia Rychlik zostały 

wicemistrzyniami zajmując II miejsce. Gratulujemy! Opie-

kun drużyny: mgr Jolanta Zeman- Czajkowska. 
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