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Wstępniak, czyli kilka słów od Redakcji           

 Drogie Koleżanki i Koledzy!  
 

 Do waszych rąk trafia kolejny numer  Twojego Losu. Jaki jest? 

Pełen informacji, ciekawych artykułów i oczywiście wart nabycia. 

 W najnowszym numerze przeczytacie między innymi o rozpoczę-

ciu roku szkolnego 2020/21, integracji pierwszoklasistów w naszej 

szkole, akcjach czytelniczych, rajdzie rowerowym, a także przedsta-

wieniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

  

Oprócz tego wiele ciekawostek i dobrego humoru. Wszystkim 

uczniom VIII LOS życzymy sukcesów w nauce, zaangażowania oraz 

miłych chwil w murach naszego LOS –u. 

                                       Redakcja 

  

       

 

 

Witamy w nowym roku szkolnym  

 Z ogromną radością powitaliśmy w murach 
naszej szkoły uczniów klas pierwszych. Mi-
mo trudnej sytuacji, związanej z epidemią, 
„pierwszaki” złożyły uroczyste ślubowanie 
i stały się pełnoprawnymi członkami spo-
łeczności LOS - u. 
 

Uczniowie klas starszych spotkali się ze 
swoimi wychowawcami w salach lekcyj-
nych. 
 
Cieszymy się, że po tak długiej przerwie 
mogliśmy się z Wami spotkać!!! 

Twój LOS 
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22 września, w słoneczne wtorkowe południe, klasy pierwsze 

uczestniczyły w grach i konkurencjach, przygotowanych przez pa-

nie I. Krysian i E. Jarkiewicz. Szkolny ogród był miejscem zmagań 

i rywalizacji, zabawa była wspaniała. Klasy pierwsze miały okazję 

zaprezentować swoje zdolności plastyczne i wokalne. Szczególnie 

spodobały się nam portrety naszych wychowawców i nauczycieli, 

które „ pierwszaki ”  malowały z ogromnym zapałem. 

To już nasza LOS –  owa tradycja, w ten sposób witamy nowych 

kolegów i staramy się, by w murach naszej szkoły czuli się jak w

„ r odzinie ” , bo przecież my wszyscy tworzymy LOS –  ową spo-

łeczność. Cieszymy się, że jesteście z nami!!!  
Twój LOS 

 ,          

Nie ma to jak integracja!!! 

 

Humor 
Nauczyciel biologii pyta Jasia: 

- Po czym poznasz drzewo kasztanowca ? 

- Po rosnącym na nim kasztanach. 

- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma ? 

- To ja poczekam..... 

- Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 

- To trzeba było przeczytać? 

- Tak, na dzisiaj. 

- Jejku, a ja przepisałem...  

 Małgosia pyta mamę: 

- Mamo, czy pamiętasz jak 

mi opowiadałaś o tym, jak 

cię wyrzucili ze szkoły za złe 

sprawowanie? 

- A czemu akurat teraz ci się 

to przypomniało? 

- No… bo historia lubi się 

powtarzać....  

 

Na lekcji Jasio pyta panią od biologii : 

- Proszę powiedzieć, co to takiego: ma sześć nóg i wyłu-

piaste czarne oczy? 

- Nie wiem ..... 

- Ja też nie wiem, ale to coś chodzi pani po ramieniu!  

Ostatniego dnia szkoły nauczyciel żegna się z 

uczniami: 

- Życzę wam wesołych wakacji oraz tego, aby-

ście we wrześniu wrócili do szkoły mądrzejsi. 

- Nawzajem, proszę pana!  
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„Balladyna” w ogrodzie VIII LOS  

We wrześniu ,w ogrodzie VIII LOS, mogliśmy zobaczyć fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego. 

Było to nawiązanie do ogólnopolskiej akcji „Narodowe czytanie”, organizowanej co roku przez Prezy-

denta RP, która ma na celu popularyzowanie wielkich dzieł polskiej literatury.  

 

Nasze wspaniałe aktorki – członkinie Koła Teatralnego VIII LOS, w sugestywny sposób odegrały scenę 

zabójstwa Aliny (Akt II, scena I).  Spektakl wyreżyserował pan profesor Cezary Wachelka ( oczywiście 

z pomocą pani Renaty Białowąs oraz pani Teresy Rygalik – Weżgowiec). Wyjątkowe otoczenie, wspa-

niała muzyka i gra aktorów  zrobiły na widzach ogromne wrażenie. Młodym aktorom gratulujemy z ca-

łego serca wspaniałego występu. 

 

W planach mamy kolejne spektakle plenerowe – nasz „zaczarowany” ogród daje nam nieograniczone 

możliwości :) 

Twój LOS 
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24 września ogłosiliśmy akcję zbiera-

nia elektrośmieci - zużytego sprzętu 

elektronicznego lub AGD (o niewiel-

kich gabarytach) oraz zużytych bate-

rii. Zebrane elektrośmieci zostały wy-

mienione w Castoramie na wrzos 

w ramach akcji „Kwiaty za graty”.  

Nasza błyskawiczna akcja przyniosła 

efekty – zorganizowaliśmy kilka trans-

portów i – oto są pierwsze sadzonki 

do naszego ogrodu!!!  

Sprawiło to nam niesłychaną radość. 

Pozyskane w ten sposób kwiaty po-

służyły do stworzenia na terenie ogro-

du rabaty,  którą nazwal iśmy 

„Wrzosowisko”. Wspólnie wybrali-

śmy miejsce, a następnie przygoto-

waliśmy teren i wkopaliśmy kwiaty.  

Dzięki akcji zbierania elektrośmieci 

zdobyliśmy aż 50 sadzonek!!!  

 

Akcja „Wrzos” – tu powstaje nasze wrzosowisko 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. To dzięki Wam po-

wstaje w ogrodzie VIII LOS „rajskie wrzosowisko”. 

Będziemy pielęgnować roślinki i mamy nadzieję, że rozrosną się i w przyszłym roku będą 

pięknie kwitły w kolorach fioletu, różu i bieli….  

Eko LOS  
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W świecie ballad A. Mickiewicza 
 

Uczniowie klas IIa i IIb spróbowali swoich 

sił w inscenizacji "Ballad i romansów" 

Adama Mickiewicza. Pod kierunkiem pani 

profesor Iwony Krysian stworzyli swoją 

wizję tych znanych i lubianych utworów. 

Okazało się, że młodzi aktorzy mają wiele 

pomysłów i są bardzo kreatywni. Szczegól-

nie było to widoczne w doborze kolorowych 

kostiumów i rekwizytów. Uczniowie poka-

zali, że można uczyć się i ... bawić! A zaba-

wa była wspaniała J 

Inscenizacja ballad powstała w związku 

z projektem "Moje spotkanie z książką", 

realizowanym w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa.  

Twój LOS 
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Czytamy „Potop” H. Sienkiewicza  

7 października uczniowie klasy IId zaprezentowali publiczności fragmenty "Potopu" Henryka 

Sienkiewicza. Wybraliśmy scenę z I tomu, w której Kmicic z zemsty za pobicie kompanów pali 

zaścianek Wołmontowiczów.  

Bardzo dynamiczny fragment, odczytany z pełnym 

zaangażowaniem przez naszych aktorów spowodo-

wał, że słuchacze z zainteresowaniem śledzili losy 

Kmicica i Oleńki.  

Na koniec usłyszeliśmy: „A co było dalej? Chcemy 

jeszcze jeden fragment” – tak więc spodobał się na-

szym uczniom pomysł wspólnego czytania wielkich 

dzieł literatury polskiej.  

Już niedługo zorganizujemy kolejne spotkania 

z książką. 

W ten sposób nawiązaliśmy do Ogólnopolskiego 

Dnia Głośnego Czytania, który obchodzimy 29 

września, a także do projektu "Śladami polskich 

noblistów", realizowanego w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa.  

Twój LOS 
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Krzyżówka ekologiczna 
 

  

 

Dodatek ekologiczny 

Twój LOS 
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Rady na odpady—segregacja ;) 

 

 

 

Dodatek ekologiczny 

 

- Zgniecione butelki typu PET 

- Opakowania po produktach spożywczych 

- Opakowania po środkach czystości, kosmetykach 

- Plastikowe torby, worki, reklamówki 

- Kartony po mleku, sokach 

- Puszki po napojach, sokach, konserwach 

- Folia aluminiowa 

- Metale kolorowe i drobny złom 

- Kapsle, zakrętki od słoików 

- Plastikowe koszyczki 

- szklane butelki i naczynia 

- opakowania ze szkła 

- słoiki bez zakrętek 

- szklane opakowania po kosmetykach 

METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE 

SZKŁO 

PAPIER 

- pudełka papierowe, karton, tektura 

- zeszyty, notesy, książki 

- koperty 

- torebki papierowe i papier pakowy 

- katalogi, ulotki, reklamy 

- gazety, czasopisma, 

- papier szkolny i biurowy 

BIOODPADY 

- resztki owoców i warzyw, stare pieczywo  

- skorupki po jajkach, łupiny po orzechach 

- resztki żywności i zepsute jedzenie  

- fusy po kawie i herbacie, 

- herbaty ekspresowe 

- czyste trociny 

- obierki 

- torebki i woreczki papierowe 

Wszystko to, czego nie można 

odzyskać w procesie recyklingu,  

z wyłączeniem odpadów  

niebezpiecznych lub zbieranych 

według innych zasad. 

ODPADY ZMIESZANE 

Twój LOS 
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 Atrakcje turystyczne Jury Krakowsko—Częstochowskiej  

BOBOLICE 

Na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej znaj-

duje się wiele imponujących miejsc – ruiny zamków, 

fantastyczne ostańce, cenne obszary przyrodnicze, 

a także ciekawe pamiątki kulturowe. Wśród wielu 

punktów na mapie wartych obejrzenia nie może za-

braknąć zamku w Bobolicach. 

Warownię zbudowano prawdopodobnie w XIV wieku 

z nadania Kazimierza Wielkiego, choć według podań 

już wcześniej w okolicy rezydowali rycerze-rabusie.  

Gotycka budowla składa się z zamków dolnego i gór-

nego, odgrodzonych stromą skałą i otoczonych fosą, 

ponad którą przerzucano zwodzony most. W 1370 

roku król Ludwik Węgierski, razem z twierdzą w Olsztynie, Mirowie i ziemią wieluńską, oddał Bo-

bolice w lenno swemu siostrzeńcowi, księciu Władysławowi Opolczykowi, związanemu ze zniem-

czonym dworem w Pradze. Darowizny wywołały wielkie niezadowolenie szlachty polskiej i w 1396 

roku Władysław Jagiełło unieważnił nadanie lenna, co z kolei nie spodobało się księciu opolskie-

mu, który przedsięwziął zbrojną wyprawę.  

Do końca XV wieku Bobolice były pod 

zarządem królewskim i dopiero na 

przełomie XV i XVI wieku przeszły na 

własność rodu Krezów, a w XVI wieku 

Myszkowskich i Męcińskich. Podczas 

potopu szwedzkiego zamek został 

zniszczony. Ponieważ Męcińscy wcze-

śniej przenieśli swą siedzibę do Ża-

rek, warownia po 1661 roku pozosta-

ła niezamieszkana, choć dokumenty 

lustracji dóbr królewskich z 1700 ro-

ku mówią, że twierdza w Bobolicach 

wymaga remontu, a dokumenty 1784 roku – iż została ,,niedawno opuszczona’’. W XIX wieku 

twierdza znalazła się na prywatnej chłopskiej działce, co skończyło się jej częściową rozbiórką.  

Pod koniec XX wieku rodzina Laseckich postanowiła 

przywrócić dawną świetność tego zamku. Na zlecenie 

przedstawicieli rodziny przeprowadzono prace archeolo-

giczne, zabezpieczające oraz budowlane. Oficjalne otwar-

cie zamku dla zwiedzających (po dwunastu latach odbu-

dowy) nastąpiło 3 września 2011 roku. 

Efekt jest rewelacyjny. Wszystkich serdecznie zachęcamy 

do odwiedzenia tego pięknego miejsca. Naprawdę warto! 

Tekst i zdjęcia: EN 
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 Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do 

żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach. 

 Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypisko w całej 

Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła. 

 W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych 

(2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii, Szwecji od 60%-80%. 

 Styropianowa tacka do żywności rozkłada się aż … 500 lat! 

 Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić 

energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny. 

 Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszyst-

kich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów. 

 Anglicy wyliczyli, że wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylu 

(PET), ustawione jedna na drugiej utworzyły by wieżę o wysokości 28 mln km, 

co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca. 

 Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Na wysypiska ląduje 

ponad 12 milionów ton odpadów , aż 98% można by wykorzystać poprzez segre-

gację. 

 Niezwykle wygodny dla matek i dzieci- pieluchy jednorazowe, po zużyciu zajmu-

ją aż 4% zawartości wszystkich wysypisk. 

 Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi 

dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi. 

 Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew. 

 1 LITR ZUŻYTEGO OLEJU SILNIKOWEGO WYLANY DO RZEKI LUB KA-

NALIZACJI JEST W STANIE ZANIECZYŚCIĆ 1 MILION LITRÓW WO-

DY!!! 

 W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można 

powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać i to nieskończenie wiele razy. Sześć pu-

szek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa. 

EKOciekawostki  

Twój LOS 



12 

{TWÓJ LOS} gazetka8los@op.pl Dodatek ekologiczny 

Atrakcje turystyczne Jury Krakowsko—Częstochowskiej  

Brama Twardowskiego 

Jura Krakowsko – Częstochowska obfituje w bardzo cie-

kawe atrakcje turystyczne. Jedną z nich jest bajeczna i nie-

co tajemnicza formacja skalna, nazwana przez naszego 

wieszcza narodowego, Zygmunta Krasińskiego, Bramą 

Twardowskiego. Legenda wiąże ostaniec z postacią mi-

strza Twardowskiego - czarnoksiężnika, który miał ucie-

kać tędy przed diabłem. Sprytny szlachcic dosiadł wów-

czas koguta, a odbijając się od stojącej tu skały i wybijając 

w niej dziurę, poszybował na Księżyc. Tyle legenda, ale 

miejsce jest naprawdę niesamowite. Skała otoczona jest 

liściastymi drzewami, które dodają ostańcowi niezwykłe-

go uroku. Na tle zieleni prezentuje się wspaniale, wręcz 

monumentalnie.  

Brama Twardowskiego znajduje się w Rezerwacie Parko-

we, w malowniczym rejonie doliny Wiercicy – kilka km 

od Złotego Potoku, przy drodze prowadzącej do Siedlca. 

To bardzo ciekawy, charakterystyczny i potężny ostaniec 

skalny z ogromnym otworem, który przypomina ostrołukową bramę. Skała ta, o wysokości 4 m, uzna-

wana jest za jeden z piękniejszych ostańców skalnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zbudo-

wana jest ze skalistego wapienia, powstałego na dnie morza w okresie jury. To dzięki niemu Brama 

zawdzięcza jasny, kremowy i popielaty kolor. Wspaniale wygląda na tle wiosennej zieleni. 

Brama Twardowskiego to miejsce chętnie odwiedzane przez turystów, cieszy się popularnością jako 

atrakcja wiosennych i letnich wycieczek. Zachęcamy Was do odkrywania ciekawych miejsc na Jurze 

Krakowsko – Częstochowskiej. Podzielcie się z nami Waszymi wrażeniami. 

 

Tekst i zdjęcia: RB 
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Owady zapylające oraz pszczoły są ważnym 

czynnikiem w naszym ekosystemie, dzięki nim 

trzy czwarte gatunków roślin uprawnych rośnie 

i wydaje plon. Niestety są one w niebezpieczeń-

stwie między innymi przez nadmierną chemiza-

cje rolnictwa oraz zanikaniu ich naturalnych sie-

dlisk. Wyobraźcie sobie, że nie możecie zjeść 

jabłek, truskawek czy wiśni, a na stole nie ma 

ogórków, pomidorów, cukinii, przypraw, migda-

łów, herbaty z cytryną i najważniejszej rzeczy – miodu. Wydaje się to niewyobrażalne, prawda? 

Aby pomóc puchatym przyjaciołom warto zwrócić uwagę na to, co wkładamy do koszyka w skle-

pie spożywczym oraz ogrodniczym. Wystarczy zadbać o to, aby największą częścią zakupów były 

produkty z gospodarstw ekologicznych oraz sprawdzonych wam lokalnych producentów. 

Niezbędny jest też zakaz stosowania szkodliwych środków takich jak pestycydy na małych dział-

kach czy ogólnie środków chwastobójczych, owadobójczych, a nawet nawozów. Składniki te mo-

gą być niebezpieczne dla zapylaczy, a najważniejsze – to co dla nas jest chwastem, dla nich może 

być prawdziwą ucztą. 

 

 

Źródło: www.greenpeace.pl/projekt_pszczola 

 

Na ratunek pszczołom 

Maja K. 



14 

{TWÓJ LOS} gazetka8los@op.pl 

Wycinka drzew - interwencja  
 

      

                                                                                                                   

W sobotnie południe trzeciego października br. uczestniczyłam w proteście przeciwko potajem-

nej i bezpodstawnej wycince drzew przy Alei Niepodległości. 

Żadnej z mieszkańców Ostatniego Grosza nie wiedział, że wczesnym czwartkowym rankiem 

pierwszego października zostaną pozbawieni wieloletnich zdrowych lip, od lat będących częścią 

Alei Niepodległości. Przez dwa dni za cichym przyzwoleniem władz miasta ścięto ponad 50 

drzew. Ekipy pracowników pojawiały się wcześnie, szybko robiły co swoje i znikały, jakby oba-

wiano się oporu i protestów. Oficjalnie wycinkę tę argumentowano zapewnieniem bezpieczeń-

stwa oraz mającym wkrótce nastąpić remontem tej drogi. Nieoficjalnie mówi się, że drzewa za-

słaniały widok na supermarket.  

Brak drzew jednak ani trochę do bezpieczeństwa 

się nie przyczynił. W ciągu około godziny trwania 

sobotniego protestu ja i inni zebrani byliśmy 

świadkami co najmniej kilku niebezpiecznych sy-

tuacji na drodze. Zastanawialiśmy się również, 

czy aby na pewno zbliżającej się przebudowy nie 

dało się zaprojektować tak, aby uchronić zieleń 

miejską - odpowiedź na to pytanie zdaje się być 

twierdząca; rosnące na uboczu drzewa nie zda-

wały się zbytnio zawadzać.  

Nie zawadzały również mieszkańcom, z którymi 

decyzji tej nikt nie skonsultował. O wycince miasto 

nie poinformowało nigdzie, częstochowianie zo-

stali postawieni przed faktem dokonanym.  

Drzew nikt już nie przywróci do życia, ale nie 

uczyniło to chcących bezradnymi. W ramach so-

botniego protestu na miejscu wycinki posadzona 

przez nas została młoda lipa. "Oni wycięli, my po-

sadzimy!" - brzmiało hasło nieformalnego stowa-

rzyszenia Zieleń Walka Miasto, które zorganizo-

wało protest. Drzewko prawdopodobnie wkrótce 

zniknie z pobocza Alei Niepodległości, nie zniknie 

jednak jako symbol sprzeciwu i obywatelskiej in-

terwencji z mass mediów i pamięci. Walka o zie-

leń miejską będzie kontynuowana, i choć może 

mieszkańcom będą rzucane pod nogi kłody ze 

ściętych drzew, to zmiana ku lepszemu się rozpo-

częła i nie zamierza się zatrzymać.                     

                                                                              

Dodatek ekologiczny 
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Wycinka drzew - interwencja (c.d.) 
 

      

                                                                                                                   

Bez drzew miasto jest martwe. Drzewa, krzewy i inne rośliny skutecznie obniżają temperaturę 

podczas upałów o kilka stopni, wyłapują szkodliwe pyły i zanieczyszczenia, stanowią barierę dla 

hałasu, pomagają w zrównoważonym gospodarowaniu wodą łagodzącym tym samym skutki 

susz i powodzi. Przede wszystkim są również piękne i skutecznie kamuflują szarą betonozę pol-

skich miast. Nie ma naszej zgody na bezpodstawne wycinki wieloletnich drzew. 

 

Źródło: https://www.facebook.com/grupa.elanex/posts/2423829471256235 

 

 

 

Agata F. 

Dodatek ekologiczny 
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Rajd rowerowy   

 

W ramach akcji z cyklu „działaj lokalnie – zmieniaj globalnie”, 9 października odbył się rajd rowerowy na 

rzecz klimatu. 

Grupa rowerzystów z naszej szkoły przejechała razem prawie 500 km. 

Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art., które, w ramach projek-

tu edukacyjnego „Start the change”, od 3 lat zachęca szkoły i organizacje w Częstochowie do edukacji na 

temat Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Za przejechane kilometry nasi rowerzyści otrzymają sadzonki drzew, które wspólnie posadzą na terenie 

naszego szkolnego ogrodu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom rajdu za zaangażowanie i chęć działania 

na rzecz naszego środowiska.  
Tekst i zdjęcia: IK 
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Dzień Edukacji Narodowej 
 

      

                                                                                                                   

                                                                              

Twój LOS 

 

Dzień Nauczyciela w VIII LOS obchodzony był jak zaw-

sze uroczyście. Mimo, że nie było możliwe zorganizowa-

nie tradycyjnej akademii, uczniowie klas IIa i IIb, pod 

kierunkiem wychowawców, nagrali krótki film, w któ-

rym przedstawili historię edukacji w Polsce oraz złożyli 

wszystkim nauczycielom życzenia z okazji ich święta. 

Film został odtworzony podczas spotkania, na którym 

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim pedagogom, a 

także pracownikom administracji i obsługi, za ich zaan-

gażowanie w pracę na rzecz szkoły. 
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Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem XVII Ogólnopolskiego Konkursu  
na Literackie Wspomnienie „Listopadowa melancholia”, przeznaczonego dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

 

Regulamin oraz kartę zgłoszenia znajdziecie na stronie internetowej:  

http://8los.pl/files/Regulaminu%20konkursu.pdf 

„Już jesień, już liście spadają z jaworów, 
Nastaje czas chłodnych i długich wieczorów, 

Już ptak odlatuje ku ciepłej krainie. 
Co było – nie wróci, co będzie – przeminie.”  

(Miron Białoszewski, Powitanie jesieni) 


