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„ 

„ 

Wstępniak, czyli kilka słów od Redakcji           

 Drogie Koleżanki i Koledzy!  
 

Witamy Was serdecznie w nowym roku szkolnym. Jak zawsze tworzymy dla 
Was gazetkę, w której znajdziecie ciekawe materiały i relacje z tego co dzieje się 
w naszej szkole. W tym roku dołączyła do nas spora grupa młodych adeptów 
sztuki dziennikarskiej, serdecznie witamy i zapraszamy wszystkich, którzy 

chcieliby zasilić nasze szeregi :) 

Przedstawiamy Wam kolejny numer Twojego Losu. Jaki jest? Jak zawsze pełen 
artykułów i ciekawostek. Przeczytajcie o tym, co interesującego działo się w 
VIII LOS. Znajdziecie tu wiele informacji na temat wydarzeń kulturalnych oraz 
relacji z organizowanych w naszej szkole imprez artystycznych. Co jeszcze? 
Oprócz tego wiele rozrywki i dobrego humoru.  

Nasz nowy numer zawiera dodatek ekologiczny – przeczytajcie o problemach 
współczesnego świata i sposobach jak im zaradzić - to ważna kwestia, dotykają-
ca każdego z nas! Zapraszamy do uczestnictwa w akcjach i konkursach ekolo-
gicznych. 

Wszystkim uczniom VIII LOS życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym, 
siły i wytrwałości…. kolejny, wolny czas to dopiero Święta Bożego Narodze-

nia :) 

 

  

       

9 września 2021 roku uczniowie klas pierwszych VIII LO Samorządowego w Częstochowie uczestni-
czyli w rajdzie integracyjnym do Lasku Aniołowskiego. Gry, zabawy i liczne konkurencje przygotowały 
panie I. Krysian i E. Jarkiewicz. Klasy pierwsze miały okazję zaprezentować swoje zdolności plastyczne 
i wokalne. Szczególnie spodobały się nam portrety wychowawców i nauczycieli, które malowały 
„pierwszaki”. Było dużo zabawy, śmiechu, śpiewaliśmy piosenki i tańczyliśmy. To już LOS – owa trady-
cja, w ten sposób witamy nowych kolegów i staramy się, by w murach naszej szkoły czuli się jak 
w „rodzinie”, bo przecież my wszyscy tworzymy LOS – ową społeczność. Cieszymy się, że jesteście 
z nami!!!  

 Twój LOS 

Rajd integracyjny 

Kl. 1B pozuje do zdjęcia z wychowawcą Kl. 1A śpiewa piosenkę  
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Dzień Głośnego Czytania  
 

 

30 września obchodziliśmy w VIII LOS Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. To wyjątkowe świę-

to w kalendarzu szkolnym. Inicjatorem tego wydarzenia jest Polska Izba Książki. Od 2001 roku 29 

września nauczyciele, bibliotekarze i pedagodzy czytają swoim uczniom wybrane utwory. Na patron-

kę tego święta wybrano Janinę Porazińską, wybitną pisarkę, zasłużoną Polkę, która swoje urodziny 

obchodziła właśnie 29 września. Celem Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania jest propagowanie 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  

Pani Dyrektor oraz nauczyciele VIII LOS: pani Marta Grabny, pani Agata Hapunik, pani Renata 

Białowąs, pan Cezary Wachelka oraz pan Robert Kokott, odczytali  uczniom swoje ulubione wiersze. 

Nie zabrakło utworów naszej noblistki – Wisławy Szymborskiej, a także nastrojowych liryków innych 

polskich poetów. W ten sposób kontynuujemy tradycję Literackich Spotkań w VIII LOS. 

 

 

 

 

Twój LOS 

Pani Dyrektor oraz nauczyciele VIII LOS 

czytający wiersze 
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 Nasi uczniowie i nauczyciele świetnie spisali się podczas wyścigu, który odbył się 

29 września 2021 r. w ramach III Pikniku Rowerowego. Marcelina Włochowicz zdo-

była II miejsce. W kategor ii nauczycieli pani profesor  Agnieszka Kołodziej – Du-

dek i pan profesor  Artur Płuciennik zdobyli I miejsca. Organizatorem imprezy był 

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. Wszystkim uczestnikom ser-

decznie gratulujemy!!! 

Również w „Lekkoatletycznych Mistrzostwach szkół średnich” nasi uczniowie odnieśli kilka 

wspaniałych sukcesów:  

ZŁOTO za pierwsze miejsce w biegu sprinterskim na 100 m dla KACPRA MAJCHRZAKA z kl. 3c  

SREBRO za drugie miejsce w biegu na 200 m dla FABIANA CZECHOWSKIEGO z kl. 3j  

BRĄZ za 3 miejsce w Pchnięciu Kulą dla SZYMONA FOKSOWICZA z kl.3h  

BRĄZ za 3 miejsce w Skoku Wzwyż dla BARTOSZA WORWĄGA z kl. 3e 

Natomiast drużyna VIII LOS awansowała do półfinałów ,,Mistrzostw Częstochowy w Piłce Nożnej 

szkół średnich". Panowie zdzierali kolana, ryzykowali kontuzję by walecznie i ambitnie awanso-

wać do ścisłej szóstki w mieście. Kapitalna ekipa. Jesteśmy z Was dumni!  

 Należy też wspomnieć o tym, że po raz kolejny uczniowie VIII LOS brali udział w Złotej Mili 

Częstochowy. To już XXXI edycja, która odbyła się w ramach obchodów 100-lecia klubu CKS Bu-

dowlani Częstochowa. Zawody odbyły  się 17.09.2021 r., tym razem na Stadionie Miejskim przy uli-

cy Dąbrowskiego. 

Wszyscy reprezentanci naszej szkoły ukończyli bieg i otrzymali pamiątkowe medale. 
 
 
 

Szalony sportowy wrzesień 

Nasza zwycięska drużyna piłkarska 

Dyplomy i medale Reprezentacja lekkoatletów VIII LOS 
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 Wrzesień i październik upłynął nam pod znakiem szkolnych wycieczek. Kierunek, który cieszył się 
dużym powodzeniem, to Zator i Energylandia – tam właśnie pojechała klasa I d oraz klasa III d. Jak 

widać młodzież uwielbia tego typu atrakcje :) 
 
Inny kierunek, to Kraków – tam pojechały klasy; III b i III g. Młodzież zwiedziła m.in. Wawel, Fabry-
kę Emalia Oskara Schindlera. Uczniowie wzięli również udział w interesujących warsztatach "Sztuka 
interpretacji", które odbyły się w Muzeum Sztuki Współczesnej. Nie zabrakło spaceru po ma-
gicznym, jesiennym Krakowskim Rynku. 
 
20 października uczniowie VIII LOS pod opieką pani Agnieszki Kołodziej - Dudek i pana Artura Płu-
ciennika brali udział w wycieczce rowerowej do Olsztyna. To już kolejna wyprawa, zorganizowana na 
prośbę uczniów. Rajdy rowerowe cieszą się w naszej szkole ogromną popularnością :) 

 
Młodzież uwielbia aktywnie spędzać czas! 
 
 

Wycieczki, wycieczki... 

Uczennice kl. 3D w Energylandii 

Uczniowie kl. 3B w Krakowie 

Uczniowie kl. 3D w Energylandii 

Uczniowie kl. 3G w Krakowie 
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Dzień Nauczyciela 

 

W środę, 13 października, w VIII LOS w Częstochowie, licealna młodzież miała okazję podzię-
kować swoim nauczycielom za trud, pracę i empatię. W przededniu Dnia Edukacji Narodowej uczniowie 
naszego liceum dziękowali tym, którzy dbają o ich rozwój i wychowanie. Dziękowali za pracę, zaangażo-
wanie, bez którego nie byłaby realizowana misja szkoły. Dziękowali za wyrozumiałość, cierpliwość 
i spolegliwość, czyli cechy – które są wizytówkami naszej szkoły. 

Dla tych, którzy znaleźli czas, aby świętować Dzień Edukacji Narodowej, przygotowano program ar-
tystyczny. Był autorskim dziełem uczniów klasy III d (Julii Bekus, Oliwii Kurpios, Martyny Raźniak, 
Eryka Szlęka, Bartka Sitowskiego, Pauli Soborak, Nataszy Dudek, Natalii Wójtowicz) oraz Nikoli 
Radłowskiej z kl.III a. Swoje nieprzeciętne umiejętności wokalne zaprezentowały publiczności Maja 
Puszczewicz (III c) i Anastazja Maer (I d), a grą na skrzypcach zachwycił Gabriel Kubis (kl. Ic). 
Podczas akademii głos zabrała Pani Dyrektor Ilona Walczak – Dądela. W jej wypowiedzi pojawiły się 
słowa skierowane zarówno do pracowników szkoły, jak i do uczniów. Słowa, które podkreślały, jak waż-
na jest we współczesnej edukacji empatia i zrozumienie problemów, z którymi teraz – w czasie pandemii 
- musi borykać się młody człowiek. 
 

 
C.W. 

Uczennice kl. 3D 
Pani Dyrektor składa życzenia nauczycielom  

Wręczenie nagród dla Grona Pedagogicznego 
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Koło Teatralne na Stopklatce 

 

W ramach Szkoły Teatru w dniu 21 października 2021 r. uczniowie obejrzeli spektakl „Stopklatka”. 

Główny bohater dramatu - Wojtek mając kilkanaście lat skoczył do wody „na główkę” i od tamtego czasu 

jest sparaliżowany - zaklęty w  skorupie swojego ciała. Jedna sekunda, nieprzemyślana decyzja zmienia 

jego życie. Ma świadomość, myśli i czuje, ale jego ciało jest „martwe”. Kiedyś kochał kino – zwłaszcza 

oldschoolowe filmy, „bo są nieprawdziwe”. Kiedy ulubiony  super- bohater  przeskakiwał przez mur, 

„można było zrobić slow motion i zatrzymać to w stopklatce”. Inaczej niż w życiu, inaczej niż teraz. 

Wojtek miał marzenia, przyjaciół, dziewczynę, miał również rodziców, którzy byli nieznośni w swoim 

upominaniu: „Wiecznie w te gry, się kiedyś pomylisz i rodzinę wystrzelasz”. Tragedia przewartościowuje 

relacje z najbliższymi.                                                                        

Adam Machalica, wcielający się główną rolę,  jest naprzemiennie – aktorem opowiadającym widzom 

historię chłopaka, stojącym nieco z boku narratorem, by za moment wejść w jego ciało i duszę, wskoczyć 

w piekło, a za chwilę z niego powtórnie uciec.   

Po spektaklu młodzież wzięła udział w spotkaniu z aktorem. Przez ponad godzinę pan Adam Macha-

lica odpowiadał na pytania publiczności. Świetna, pouczająca sztuka, nie tylko dla młodzieży i bardzo 

ciekawe spotkanie z aktorem. 

 
 

Teresa Rygalik - Weżgowiec 
 

Członkowie Koła Teatralnego 

Spotkanie z panem Adamem Machalicą 
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Humor 
W XXIII wieku jedynie garstka ludzi jeszcze protestowała 

przeciwko żywności modyfikowanej genetycznie. Na tle 

większości wyróżniali się brakiem sierści i kopyt. 

Jeden żółw wchodzi na górę i śpiewa: ,,za 

rok, może dwa…’’ 

Drugi schodzi z góry i śpiewa: ,,40 lat mi-

nęło jak jeden dzień… ‘’ 

Szczury jedzą taśmę filmo-
wą… 

-Dobry film – mówi jeden. 

-Tak – odpowiada drugi. 

-Ale książka była lepsza! 

Literacko i ekologicznie 

-  Co t rzeba  zrobić ,  żeby wsadzić s łonia  do lodówki?  

-  Otworzyć  lodówkę,  wsadzić  s łonia,  zamknąć  lodówkę.  

-  Co t rzeba  zrobić ,  żeby wsadzić żyrafę do lodówki?  

-  Otworzyć  lodówkę,  wyjąć  s łonia,  wsadzić żyrafę,  zamknąć  

lodówkę.  

-  Kto z je więcej  l i ści  z  drzewa:  s łoń  czy żyrafa?  

-  S łoń ,  bo żyrafa  j es t  w lodówce.  

Zimowe popołudnie. Piękna dama wychodzi na spacer w 

futrze i spotyka na ulicy członków ekologicznej organizacji 

Greenpeace. 

- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywych norek? 

- To nie norki, to poliestry. 

- A czy pani wie, ile poliestrów musiało oddać życie, żeby 

pani miała futro?! 

Pogoda niestety spłatała nam figla, tak więc Piknik Literacko – 

Ekologiczny, połączony z Narodowym Czytaniem „Moralności pani 

Dulskiej”, odbył się na terenie szkoły, a nie jak co roku w ogrodzie 

VIII LOS. 

Nasi uczniowie, członkowie Koła Teatralnego, odczytali frag-

ment utworu Gabrieli Zapolskiej. Młodzi aktorzy wspaniale wczuli 

się w role, ich inscenizacja tak spodobała się szkolnej publiczności, 

że odegrali scenę z utworu dwukrotnie.  

Następnie pani profesor Donata Leszczyłowska wygłosiła krót-

ką pogadankę na temat zmian klimatycznych oraz konieczności 

przeciwdziałania tym zmianom. Starała się uświadomić uczniom, 

jak ważne jest promowanie  postaw proekologicznych i odpowiedzialnego podejścia do kwestii zagrożeń 

cywilizacyjnych wśród współczesnej młodzieży. Uczestnicy zabawy odpowiadali na pytania, rozwiązy-

wali quizy oraz wykonywali plakaty na temat przeciwdziałania zmianom klimatu. Było to wspaniałe po-

łączenie zabawy i nauki :) 

 Twój LOS 

Źródło: https://www.dowcipy.pl/k/ekologiczne/ 

https://www.milosnicylasu.olsztyn.pl/?page_id=1501 

 

Uczennice kl. 1A prezentujące wykonane 

plakaty 

Narodowe Czytanie Uczennice kl. 1D w trakcie przygotowywania prac 

Dodatek ekologiczny 

https://www.dowcipy.pl/k/ekologiczne/


9 

{TWÓJ LOS} biblioteka8los@8los.pl 

Dbamy o nasze jeże 
 

W zeszłym roku szkolnym – w ramach projektu „TO 
(Działa) My!” Zapoczątkowaliśmy akcję budowania kopczy-
ków dla jeży. W kilku z nich zamieszkali kolczaci lokatorzy. 
W tym roku również postanowiliśmy zadbać o naszych przy-
jaciół. W szkolnym ogrodzie, w obrębie Zielonej Klasy, usy-
paliśmy z liści i gałązek schronienia dla jeży. Mamy nadzieję, 
że dzięki kopczykom uda się im przetrwać kolejną zimę. 

Dlaczego jeże są pożyteczne? 

Jeże zjadają szkodniki naszych ogrodów, takie jak ślimaki, 
rożne chrząszcze i inne owady oraz małe gryzonie. Potrafią 
przed zimą nawet podwoić swoją wagę, nie robiąc żadnych 
szkód w ogrodzie. Jeż gromadzi tkankę tłuszczową, któ-
ra pozwoli mu przetrwać zimę i buduje zimowe gniazdo 
z liści. Na zimę zasypia w tym gnieździe zwinięty w kulkę, 
przechodzi w stan hibernacji i pozostaje tak do wiosny.  

W określonych sytuacjach, niezależnie od pory roku, 
jeże potrzebują jednak czasami odrobiny ludzkiej pomocy. 
Jeśli znajdziesz jeża, który wygląda na zranionego lub chore-
go, powinieneś działać natychmiast. To samo tyczy się porzu-
conych młodych jeżyków. Chwilę obserwuj gniazdo: jeśli 
matka nie wróci do młodych po dwóch godzinach nieobecno-
ści, zabierz młode w bezpieczne miejsce. Pomocy wymagają 
także młode znajdujące się poza gniazdem. Jeśli zimną znaj-
dziesz aktywnego jeża, oznacza to, że zwierzę nie zapadło 
z jakiegoś powodu w zimowy sen i również najprawdopodob-
niej potrzebuje pomocy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ciekawostka: dawniej uważano, że jeż przynosi szczęście, 

kiedy zamieszka w pobliżu naszego domu :) 
 

 

 

Twój LOS 

Uczniowie przygotowują kopczyki dla jeży 

Młodzież w trakcie prac w szkolnym ogrodzie Wszystko dla jeży! 

Dodatek ekologiczny 
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Krzyżówka  

Dodatek ekologiczny 
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Legendy Szlaku Orlich Gniazd 

 Szlak Orlich Gniazd to jeden z najpiękniejszych i najbardziej interesujących szlaków pieszych 
w Polsce, biegnący od Krakowa do Częstochowy. Swą poetycką nazwę szlak zawdzięcza ruinom 
i zamkom znajdującym się wzdłuż trasy, które budowane były najczęściej na szczytach wzniesień, po-
śród trudno dostępnych skał wapiennych, stąd wzięła się ich nazwa – „Orle Gniazda”. Tutejsze zamki 
powstały w średniowieczu (część z nich wzniósł Kazimierz Wielki) i broniły kraju przed atakami Tata-
rów i Czechów, a także bezpieczeństwa na szlakach handlowych między Krakowem a Śląskiem. Kres 
świetności jurajskich zamków przyniósł w XVII wieku potop szwedzki. Zamki uległy zniszczeniu 
i przez kolejne stulecia zamieniły się w ruiny. Co prawda, niektóre z nich, jak np. Mirów i Bobolice, 
należą do prywatnych właścicieli i z ich inicjatywy są odbudowywane. 
Zamki jurajskie były świadkami licznych, czasami krwawych wydarzeń, stąd liczne legendy i podania, 
które krążą wśród miejscowej ludności. Dziś chcielibyśmy przedstawić najciekawsze historie związane 
z zamkami Szlaku Orlich Gniazd, min. Olsztynem, Ogrodzieńcem, Bobolicami, Mirowem. W każdej 
z nich występują duchy, białe damy, rycerze, a nawet bezgłowe psy, które strzegą zaklętych skarbów. 
Wspaniałe zamki… piękne legendy… warto je znać, warto o nich pamiętać, dzięki nim przenieść się, 
choć na chwilę, w tamte odległe, ale jakże ciekawe czasy… 
28 października w VIII LOS odbył się spektakl, na którym członkowie Koła Teatralnego odczyta-
li legendy, związane z zamkami na Szlaku Orlich Gniazd. Gościliśmy również panią Martę Honzatko – 
aktorkę Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, która odczytała dla nas jedną z legend, oraz 
panią Elżbietę Straszak – doradcę metodycznego Regionalnego Ośrodka Nauczycieli „WOM” w Czę-
stochowie. 
Po spektaklu odbyło się w bibliotece spotkanie z naszymi gośćmi. Młodzież zasypała obie  panie licz-
nymi pytaniami. Pani Marta Honzatko mówiła o początkach swojej kariery oraz specyfice zawodu ak-
tora, natomiast pani Elżbieta Straszak barwnie opowiadała o zabytkowych częstochowskich dworach 
i kamienicach oraz zachęcała do poznawania ciekawej historii naszego miasta. 

 

Pani Marta Honzatko 
Podziękowania od Pani Dyrektor 

Aktorzy Koła Teatralnego 

Członkowie Koła Teatralnego 

Twój LOS 

Dodatek ekologiczny 
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Fotowoltaika a dotacje  

Odnawialne źródła energii to coraz bardziej popularny 

sposób pozyskiwania energii z np. słońca (panele słonecz-

ne), wiatru (wiatraki) i wody (zapory wodne), jednak czy 

każdego stać na zamontowanie paneli słonecznych na da-

chach swoich domów? Czy programy, zarówno samorzą-

dowe, jak i te rządowe chętnie dają dofinansowania na in-

stalacje paneli słonecznych? 

 

Miasto Częstochowa niechętnie daje dotacje na montowanie instalacji fotowoltaicznej, 

tzw. paneli słonecznych, dlatego mało osób zakłada solary na dachach domów lub rozstawia 

instalacje na swoim polu. W tym roku, jak podaje Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Mia-

sta Częstochowy, jedynie 15 osób dostało dotacje na montaż instalacji fotowoltaicznej, jest to 

zdecydowanie za mało, aby zamienić powietrze w Częstochowie na czystsze – bez smogu. 

Przeciętny mieszkaniec Częstochowy, który chce zamontować panele fotowoltaiczne bez dota-

cji od samorządu lokalnego, nie zdoła udźwignąć tego finansowo, ponieważ montaż paneli 

słonecznych kosztuje od ok. 13.500 do ok. 28.000 zł brutto. W przypadku najpopularniejszej 

wśród osób fizycznych instalacji fotowoltaicznej trzeba zapłacić ok. 26.000 zł.  

Osoby, które pragną korzystać z alternatywnych źródeł energii, mogą również zaintere-

sować się programami i projektami rządowymi. Należy do nich Program Priorytetowy Mój 

Prąd, stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW). Celem tego programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z paneli 

fotowoltaicznych na terenie całej Polski. Poprzez dotacje można zyskać m.in. zwrot do 50% 

kosztów inwestycji w instalację fotowoltaiczną.  

Program Czyste Powietrze to program rządowy, stworzony przez Ministerstwo Klima-

tu i Środowiska razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Polega on na tym, że osoby fizyczne starają się o dofinansowanie na wymianę starego pieca  

i ocieplenie domu. Program cieszy się popularnością, ponieważ zadajemy sobie sprawę z tego, 

że dbanie o czyste powietrze to bardzo ważna sprawa.  

Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by inwestowanie w odnawialne źródła ener-

gii było osiągalne dla przeciętnego mieszkańca naszego kraju. Dzięki temu zadbamy o lepszą 

przyszłość dla wszystkich. 

 

Źródło:  

Gazeta Rzeczpospolita 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy 

Mój Prąd - Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych 

Program Czyste Powietrze 

 

Oliwier Wójcik 

Panele fotowoltaiczne 

Dodatek ekologiczny 
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Ekologiczna sonda „uliczna” 
 

Jednym z najważniejszych tematów w dzisiejszych 

czasach są problemy ekologiczne. Koło dziennikar-

skie naszej szkoły postanowiło zapytać uczniów co o 

tym sądzą. Uzyskaliśmy bardzo różne odpowiedzi na 

ten temat:  

"Trzeba chronić delfiny" 

"Można powiedzieć, że są i tyle. Rzadko o nich my-

ślę."  

 

M: "Zanieczyszczenie środowiska spowodowane jest 

co raz większą liczbą ludzi oraz wydobywaniem surowców naturalnych, bez myślenia o skutkach 

takich działań. Wiem, że potrzebujemy coś z tym robić, ale nie wiem co."  

N: "Moim zdaniem jedna osoba nie zmieni całego problemu związanego z zanieczyszczeniem śro-

dowiska. Gdy wszyscy zaczniemy segregować śmieci, to może pozbędziemy się pływających 

wysp śmieci lub plaż, które wyglądają jak śmietnik."  

L: "Ja myślę, że zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najważniejszych problemów w dzisiej-

szych czasach. Myślę, że gdyby ludzie zaczęli zakładać instalacje gazowe to by pomogło, ponie-

waż one są bardziej ekologiczne." 

 

Czy to znaczy, że młodzież naszej szkoły jest zainteresowana problemami ekologicznymi? Z pew-

nością tak, młodzi ludzie obserwują świat, żywo reagują na współczesne problemy, chcą walczyć 

o to, by nasza planeta była mniej zanieczyszczona i mogła się rozwijać. Jest naszym wspólnym 

dobrem i musimy o nią dbać! 

 

 

Anastasia 

Dodatek ekologiczny 
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Zamek widmo, czyli wizyta w Ostrężniku   

Szukając pięknych miejsc w okolicach Częstochowy, zatrzymałem się między Żarkami a Złotym Potokiem. 
Tam– tak przynajmniej podpowiadają przewodniki po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej – znajdują się 
ruiny zamku Ostrężnik. Dotarłem i przyznam szczerze, trzeba mieć naprawdę szeroko rozłożone skrzydła 
własnej fantazji, aby coś, co przypomina gród warowny, w tym oto miejscu sobie wyobrazić. 
Dotarłem na miejsce pełne jurajskich skał, jednak niczego, co mogłoby świadczyć o tym, że przed wieka-
mi wznosił się tutaj potężny zamek, podobny do tego w Olsztynie, czy też Ogrodzieńcu, nie uświadczy-
łem. A ponoć był! Istniał w XIV wieku. Archeolodzy potwierdzili, że kiedyś majestatycznie górował nad 
okolicą. 
 
Dzisiaj jedynymi śladami po tej budowli są resztki wałów 
ziemnych. Miłośnicy historii także nie będą jakoś wyjątkowo 
usatysfakcjonowani, bo informacji o tym miejscu nie znajdzie 
się wiele. Wysuwane są teorie, że mogła to być siedziba roz-
bójników lub tajne więzienie. 
 
No, ale są to jedynie domysły, gdyż na temat zamku w Ostręż-
niku nie ma zbyt dużo informacji w zachowanych tekstach 
historycznych, a i znaleziska archeologiczne wspomnianych 
przeze mnie teorii nie potwierdzają. 
 
Jednak warto tam na chwilę się zatrzymać. U podnóża Wzgórza Zamkowego można wejść do Jaskini 
Ostrężnickiej, rosną tutaj przepiękne graby i buki, a ścieżek spacerowych i szlaków turystycznych jest 
w okolicy całkiem sporo. 
  
Gdy ktoś zgłodnieje, niedaleko zamku, są restauracje. Można tam skosztować pysznego pstrąga. I cho-
ciażby dla tej „uczty dla podniebienia” warto do Ostrężnika zajrzeć. 

 

C.W. 

Źródło zdjęć: https://palcempomapie.eu/ruiny-tajemniczego-zamku-ostreznik-oraz-lesna-sciezka-rekreacyjna/  

Ruiny zamku 

Jaskinia Ostrężnicka 

Dodatek ekologiczny 
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Chciałabym zaprosić Was na wycieczkę do przepięknej miejscowości, jaką jest Czatacho-

wa. To niewielka wieś, położona w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, w gminie 

Żarki. Znajdziemy tutaj typowy krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej, z białymi, wapienny-

mi ostańcami oraz sosnowymi lasami. To malowniczo położone, ciekawe miejsce o bogatej histo-

rii. Czatachowa istnieje od około XVI wieku. Niegdyś była wsią królewską, a następnie szlachec-

ką. Jej pierwsza nazwa, wymieniona w dokumentach pisanych z 1519 r., to Czastachowa. 

Największą atrakcją wsi jest Pustelnia pod wezwaniem Ducha Świętego. W latach 90. 

ubiegłego stulecia kilku paulinów rozpoczęło tu pustelnicze życie. Z czasem teren Pustelni Ducha 

Świętego został ogrodzony kamiennym murem, mnisi wybudowali niewielki, kamienny kościółek 

Ducha Świętego i drewnianą kaplicę św. Antoniego Pustelnika, a sami zamieszkali w rozsianych 

po lesie, skromnych domkach. Na wzór pierwszych starożytnych pustelników każdy zamieszkał 

w zbudowanym przez siebie eremie – drewnianej chatce ze skromnym wyposażeniem w środku -

 w postaci prostych mebli, pieca i trumny jako łóżka. Swoje domki otoczyli płotkami 

z drewnianych żerdzi. Warto podkreślić, że pustelnicy żyją z pracy własnych rąk. 

 

 

 

 

A może Czatachowa? 
 

Kamienny kościółek Ducha Świętego i drewniana Kaplica 

św. Antoniego Pustelnika 

Dodatek ekologiczny 
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A może Czatachowa? 
 

Inne atrakcje turystyczne tej okolicy, to szlak 

pieszy pomiędzy Przewodziszowicami a Czatachową, 

który prowadzi przez niewielką piaszczystą pustynię 

oraz Strażnica Przewodziszowice, czyli ruiny muro-

wanej budowli obronnej, znajdującej się w pobliżu 

dawnej wsi Przewodziszowice. Wraz z pobliskimi te-

go rodzaju obiektami w Suliszowicach oraz Lutowcu 

była ona najprawdopodobniej częścią systemu obron-

nego Królestwa Polskiego. W latach 1426-54 budynek 

strażnicy należał do barwnej postaci: Mikołaja Korni-

cza, zwanego Siestrzeńcem. Rozbójnik, wykorzystują-

cy tę skalną twierdzę, miał podobno cieszyć się sym-

patią tutejszych chłopów, bowiem rabował jedynie bo-

gatych. Nieuchwytny przez lata Kornicz w końcu poło-

żył swą głowę pod katowskim mieczem. Według legend miał on ukryć swe skarby w skałach nieopodal 

zamku, albo też w zasypanej kamieniami studni. Powiadają, iż zjawa Kornicza pojawia się pod ruinami 

strażnicy w mgliste poranki. Z końcem wieku XV obiekt zaczął chylić się ku upadkowi. Do obecnych 

czasów pozostał jedynie kilkunastometrowy fragment kamiennego muru obwodowego, grubego na 1,5 m. 

Trudno dziś odtworzyć zarys pierwotnej budowli. W rejonie ruin, leżących ok. 1 km na północny wschód 

od wsi, przebiega niebieski Szlak Warowni Jurajskich. 

Mam nadzieję, że zainteresowałam Was miejscowością Czatachowa i jej okolicami. Polecam to 

miejsce, nikt tu na pewno nie będzie się nudził. 

Źródło:  

https://slaskie.travel/poi/2957/pustelnia-swietego-ducha-w-czatachowie  

https://www.slaskie.travel/poi/2957 

https://www.slaskie.travel/culturalheritage/3618/straznica-obronna-w-przewodziszowicach 

Oliwia 

Pieszy szlak pomiędzy Przewodziszowicami  

a Czatachową 

Dodatek ekologiczny 

https://www.slaskie.travel/poi/2957
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Bomba ekologiczna w Lubojnie  
 

W Gminie Mykanów, w Lubojnie, od ok. 3 lat znajduje się nielegalne chemiczne wysypisko śmieci. 

Niestety gminę nie stać na zlikwidowanie składowiska (jest to koszt ponad miliona zł), a śmieci wciąż przybywa. My-

ślę, że nikomu nie trzeba  tłumaczyć, iż owe składowisko to OGROMNE zagrożenie ekologiczne. Beczki, zbiorniki 

typu mauzer oraz inne rzeczy, w których przechowywane są niepewnego pochodzenia substancje, zostały wystawio-

ne na działanie promieni słonecznych. W wyniku tego działania powstają opary, które rozsadzają zbiorniki, następuje 

rozlew i wsiąkanie substancji w podłoże, co doprowadza do skażenia nie tylko gleby, lecz i wód gruntowych. 

Niestety śmieci coraz bardziej przybywa, a ryzyko rośnie. Najprawdopodobniej w owym miejscu znajdują się sub-

stancje promieniotwórcze, co potęguje zagrożenie skażenia środowiska. 

Niestety nikt nic z tym nielegalnym wysypiskiem nie robi, co bardzo niepokoi okolicznych mieszkańców. 

 
Maciej N. 

Zdjęcia autora tekstu prezentują  

nielegalne składowisko odpadów 

Dodatek ekologiczny 
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Święto Niepodległości w VIII LOS 

10 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Narodowe Święto Niepodległości. O godzinie 

11.11 odśpiewaliśmy hymn, a potem uczestniczyliśmy w akademii, przygotowanej przez klasę II 

a oraz panią profesor Iwonę Skrzypczyk – Gałkowską. W przedstawieniu brali również udział 

członkowie  szkolnego chóru, którzy pod kierunkiem pani profesor Agaty Ostrowskiej - Ha-

punik wykonali wspaniałe pieśni patr iotyczne. Były to dla nas cenne chwile zadumy i reflek-

sji nad dziejami naszego narodu. 

Twój LOS 

Zdjęcia przedstawiają uczniów kl. 2a oraz chór szkolny 

w trakcie akademii 
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Sukcesy naszych uczniów! 
 

Twój LOS 

Rozdanie nagród w konkursie "Getto. Ludzie. Pamiętanie" 

Wyniki konkursu „Opowieści Starego Rynku” 

Uczniowie VIII LOS biorą udział w licznych konkursach, zdobywają w nich 
nagrody i wyróżnienia. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć! 
 
Nadia Nalewajka, uczennica klasy III c, zajęła  III miejsce w Konkursie 
Plastyczno - Informatycznym "Getto. Ludzie. Pamiętanie". Opiekunem 
Nadii była pani Agata Ostrowska – Hapunik. Wręczenie konkursowych nagród 
odbyło się podczas uroczystości upamiętniającej zagładę częstochowskiego 
getta.  
 
Uczennica klasy III a, Nikola Radłowska, zdobyła II nagrodę 
w Powiatowym Konkursie „Opowieści Starego Rynku”, w kategorii histo-
rycznej. Praca konkursowa powstała pod kierunkiem p. Teresy Rygalik-
Weżgowiec. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji 
multimedialnej, stanowiącej przewodnik po wystawie „Historia Częstochowy - 
miasta nad Wartą”. 
 
Katarzyna Serwiak z klasy II b - zdobyła wyróżnienie w XIII Wojewódz-
kim Konkursie Poetyckim „Pamięci Haliny Poświatowskiej” za wiersz pt. 
„Halszka”. Opiekunką Kasi była pani profesor Iwona Skrzypczyk-Gałkowska.  
 
Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów! :) 
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Spotkanie z przedstawicielkami Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek 
 

10 listopada 2021 roku uczniowie klasy 3a i 3h wzięli udział 

w wykładzie na temat profilaktyki raka piersi. Przedstawiciel-

ki Stowarzyszenia Amazonek wskazały na co należy zwrócić 

uwagę, co nas powinno zaniepokoić w wyglądzie skóry, 

w jaki sposób należy prawidłowo wykonać samobadanie. 

Młodzież dowiedziała się również, gdzie należy zgłaszać się 

po pomoc w razie wykrycia guzka czy zmian skórnych. 

Wolontariuszki opowiadały o swojej chorobie, jej początku, 

procesie leczenia. Były to bardzo osobiste wypowiedzi, doty-

czące sfery emocjonalnej z jaką muszą sobie poradzić osoby 

dowiadujące się o chorobie. Obie panie opowiedziały o swojej 

walce z nowotworem, pokazując, że są żywym przykładem na 

to, iż wcześnie wykryta zmiana daje gwarancję wyleczenia. 

Na koniec spotkania uczniowie mogli poćwiczyć na fanto-

mach piersi, w jaki sposób prawidłowo wykonać samobadanie. Mamy nadzieję, że spotkanie to 

uświadomiło młodym ludziom, że tak naprawdę zdrowie leży w ich rękach. Każdy człowiek powi-

nien wziąć za siebie odpowiedzialność w kwestii profilaktyki oraz prawidłowego dbania o zdro-

wie. 

 

 
Twój LOS 

Przedstawicielki Stowarzyszenia  

Amazonek 

Młodzież uczestnicząca w wykładzie 
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 W VIII LOS powstało Szkolne Miejsce Patriotyczno - Historyczne. Wystawa jest związa-

na z realizowanym w naszej szkole projektem „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamie-

nie – 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!”. Koordynator - pani Magdalena Gajak, pani Aga-

ta Hapunik oraz uczennice klasy III F: Natalia Drynda, Wiktoria Kwec, Emilia Jaksę-

der odnalazły wiele ciekawych pamiątek i postarały się wiernie oddać klimat tamtych grudnio-

wych dni. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szkolnej społeczności. 

W ramach lekcji historii i wos-u odbyła się również prezentacja filmu „Nie zabierajcie Ma-

my”. Jest to film dokumentalny, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory 

historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu 

wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.).  

 
 

 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka…” 
 

Twój LOS 

Współorganizatorki wystawy—

uczennice kl. 3F 

Projekcja filmu „Nie zabierajcie Mamy” 

Szkolna wystawa 
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Wywiad z panią Martą Honzatko, aktorką Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie  

Po inscenizacji Legend Szlaku Orlich Gniazd odbyło się w bibliotece spotkanie z zaproszonymi gość-

mi, panią Martą Honzatko oraz panią Elżbietą Straszak. Członkowie koła dziennikarskiego mieli oka-

zję przeprowadzić wywiad z aktorką częstochowskiego teatru. 

- Dlaczego pani postanowiła być aktorką? 

M. H. – To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ zostałam aktorką dawno temu i już nie pamiętam. 

Myślę, że zrozumiałam już w szkole podstawowej kim chcę zostać i co pragnę w życiu robić. Wie-

działam również gdzie chcę studiować – postanowiłam, że będzie to Kraków. Brałam udział w szkol-

nych przedstawieniach teatralnych i bardzo mi się to podobało.  

- Czy w dzieciństwie zastanawiała się pani nad wyborem innego zawodu? 

M. H. - Myślałam również o pracy jako weterynarz, jednak szybko zrozumiałam, że odnajduję się 

lepiej w przedmiotach humanistycznych, a rolę weterynarza mogę zagrać np. w filmie.  

- Co jest najlepsze, według Pani, w zawodzie aktora? 

M. H. – Zawód aktora to bardzo trudny zawód i wymaga dużej odporności psychicznej. Ale jest to 

wspaniały zawód i ciekawe studia, jeśli ktoś chce spróbować, to niech się nie waha. Śmialiśmy się, że 

aby dostać się na studia aktorskie wcale nie trzeba być dobrym uczniem, bo liczy się talent, a nie to, 

czego nauczyliśmy się w liceum. Dla mnie w zawodzie aktora najcenniejsza rzeczą jest wolność, co 

może zabrzmieć nieco dziwnie, skoro jesteśmy jakby wrzucani w ramy postaci teatralnych. Mówię 

o wolności w takim znaczeniu, że nie musimy siedzieć w pracy np. od 10.00 do 18.00 i nie musimy 

robić tych samych rzeczy. Aktorstwo to mierzenie się z wyzwaniami, możliwość poznawania nowych 

ludzi. 

 

Anastasia przeprowadzająca wywiad  

z Panią Martą Honzatko 

Nagrywanie wywiadu 
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Wywiad z panią Martą Honzatko, aktorką Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie  

- Czy zdarzyło się Pani improwizować na scenie? 

M. H. – Oczywiście to się zdarza, gdy zapomni się tekstu, albo gdy kolega zapomni tekst – trzeba 

wtedy ratować sytuację, improwizować, trzeba być czujnym. 

- Jakie ma pani rady dla przyszłych aktorów? 

M. H. – Przede wszystkim nigdy nie traćcie wiary w siebie, to jest najważniejsze. Kiedy ktoś wam 

powie, że tego się nie da zrobić – nie słuchajcie. Jeżeli wy uważacie, że się da, to się da! Siła i dąże-

nie do celu przede wszystkim. 

- Jaka jest pani ulubiona rola? 

M. H. – Trudno to określić, ale chyba najbardziej lubię grać w bajkach dla dzieci. To jest taka szcze-

ra i uczciwa publiczność.  

- Co jest dla pani najważniejsze w zawodzie aktora? 

M. H. - W pracy aktora ważny jest spokój i właśnie ten spokój odnalazłam w naszym teatrze. Z Czę-

stochową wiążę moją przyszłość i rozwój kariery. I to nie jest tak, że już osiągnęłam sukces, ponie-

waż jest to ciągła praca z samym sobą , doskonalenie swoich umiejętności. Nie ma ciężkich ról, to 

zależy od dogadywania się z zespołem, od atmosfery na planie, kontaktu z  reżyserem . Czasami mo-

że się tak zdarzyć, że to właśnie współpraca będzie ciężka przez ten słaby kontakt z zespołem, same 

role jednak są proste jeśli odpowiednio się w nie wczujemy. 

- Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i cenne refleksje. 

Wywiad przeprowadziły: Anastasia Tumanova oraz Oliwia Socha 

Spotkanie Członków Koła Teatralnego z Panią Martą Honzatko 
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Słowem o ekologii 

 

 

 

 

 

 

Ziemia to kropka pod znakiem zapytania.           Stanisław Jerzy Lec  

Ziemia nigdy nie oddaje bez procentu tego, co otrzymała.      Cyceron   

Mamy tylko jedną Ziemię, 
a jej przyszłość zależy od każdego, 
na pozór niewielkiego, ludzkiego 
działania, zależy od każdego z nas        Florian Plit  

Wkrótce będzie za późno, aby zmienić kurs i zejść z naszej trajektorii, czasu jest nie-
wiele. Powinniśmy zrozumieć, zarówno na poziomie życia codziennego, jak i na pozio-
mie instytucji państwowych, że Ziemia ze wszystkim, co na niej żyje – to nasz jedyny 
dom.                                    autorzy drugiego raportu „Ostrzeżenia dla ludzkości”  

Najintymniejszym kontaktem człowieka z przyrodą jest żywienie się. Żywimy się pro-
duktami roślinnymi i zwierzęcymi – żywimy się życiem. Ten kontakt wymaga szczegól-
nego rozsądku ekologicznego.                                 Mieczysław Górny  

Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.         
Albert Schweitzer  

Kwiaty są pięknymi słowami i hieroglifami natury, którymi daje nam ona poznać, jak 
bardzo nas kocha.                                             Johann Wolfgang von Goethe  

Ludzie są zainteresowani ekologią tak długo, 
jak długo nie ma to specjalnego wpływu 
na ich codzienne życie, kiedy mogą mieć 
wszystko to, do czego się przyzwyczaili, 
krok dalej wymaga wyższej świadomości 
akceptującej wyrzeczenia.                James Hindson  

Ekologia i ochrona środowiska to (…) nie tylko wielki przemysł, kopalnie i huty. To tak-
że Twoje i moje codzienne gesty, to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród. 
To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków komunikacji, sposobu spędzania wolne-
go czasu i taka ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w tym pokoju, mieszkaniu, 
domu.                         Eryk Mistewicz  

Źródło: https://wlaczoszczedzanie.pl/hasla-ekologiczne/ 


