Dzień dobry wszystkim!
Dzisiaj, z perspektywy końca roku
szkolnego, mamy poczucie, że długie
dziesięć
miesięcy
nauki
minęło
zaskakująco szybko. Może dlatego, że był
to rok, w którym bardzo dużo się działo:
wycieczki, Lednica, dzień sportu, wykłady,
Poszukiwanie laptopa dla Seraphine
zakończone sukcesem, obchody 25-lecia
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego,
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe,
„Młodzi Odkrywcy na Dzikim Zachodzie”,
wymiany z Francją, Niemcami, cykliczne
spotkania z native speakerami, staliśmy się
szkołą partnerską Ambasady Francji i
Instytutu Francuskiego w Polsce, Ognisko
Patriotyzmu, kiermasz Bożonarodzeniowy,
turnieje gier, Dzień Języków Europejskich,
rekolekcje, Górzno…
To tylko niektóre z wydarzeń i ujęte
hasłowo. Zainteresowanych odsyłamy na
stronę www.
Co proponujemy?
Marysia Madejczyk opowie o swoim
zaangażowaniu w teatr.
Uczniowie klasy VA I Vb Szkoły
Podstawowej przedstawią wrażenia z
symulowanej rozprawy sądowej w
najprawdziwszym w Sądzie Rejonowym w
Dąbrowie Górniczej
Dyrekcja,
nauczyciele,
uczniowie,
opowiedzą, jakie wydarzenie w mijającym
roku szkolnym uważają za najbardziej
ciekawe. Sondę przeprowadzili: Julka,
Magda i Zuzia z I gimnazjum oraz Julka i
Wojtek z III gimnazjum.
Wszystkim życzymy udanych wakacji!
Do zobaczenia wkrótce.

Teatr ,, Ini Innaczej”

Mój udział w teatrze zaczął się, gdy
przyszłam do szkoły. Byłam wtedy w
pierwszej klasie gimnazjum. Od zawsze
chciałam grać w teatrze i zawsze mnie to
fascynowało, a w szkole miałam taką
możliwość. Przez gimnazjum uczyliśmy się
jak grać i wystawiliśmy swoją pierwszą
sztukę „Dziady”. Potem zaczęliśmy się
przygotowywać do innej sztuki „The
matura story”. Przygotowania trwały
około trzech miesięcy, ale naprawdę było
warto! Na próbach nie tylko ćwiczyliśmy,
ale integrowaliśmy się ze sobą , dużo
śmiali i bawili. Gdy nadszedł dzień
premiery, wszyscy zaczęli się stresować
(oczywiście ja też), ale próbowaliśmy
przezwyciężyć stres, rozśmieszając za
kulisami! Zagraliśmy według mnie bardzo
dobrze. Ja się świetnie bawiłam na scenie
jak i na próbach. Teraz jesteśmy
zapraszani do różnych miejsc i tam
występujemy.
Naprawdę
polecam
zaangażowanie się w teatr albo inne
kierunki
artystyczne,
ponieważ
niesamowicie rozwijają człowieka.

Marysia Madejczyk
II KLO

Pani sędzia powiedziała nam, że
zachowywaliśmy się jak na prawdziwej
rozprawie sadowej. To pewnie dlatego, że
robiliśmy
to
przedstawienie
w
prawdziwym sądzie, mieliśmy prawdziwe
togi, ja byłam sędzią i mogłam uderzać
młotkiem dla uciszenia uczestników. To
było genialne!
Emilia Gelio Vb
Wizyta w Sądzie Rejonowym
13 maja 2016 roku wraz z moją
klasą wybrałam się do Sądu Rejonowego w
Dąbrowie Górniczej. Gdy znaleźliśmy się w
środku, mama Michała Sobali, czyli pani
sędzia, pokazała nam cele więźniów.
Widzieliśmy też mały pokoik z lustrem
weneckim, w którym przesłuchuje się
małe dzieci.
Potem przeszliśmy do sali rozpraw,
w której my mieliśmy odgrywać nasze
przesłuchanie. Zaczęliśmy się przebierać w
togi i z Emilki, Tymka, Basi, Zosi oraz
innych uczniów staliśmy się sędzią,
oskarżycielem, świadkiem, przekupką, itd.
Nasza
inscenizacja
przesłuchania
sądowego była bardzo interesująca. Każdy
bardzo wczuwał się w swoją rolę. Było
kilka drobnych pomyłek, ale wszyscy
umieli się z nich szybko wyplątać. Po
zakończeniu rozprawy wszyscy zaczęliśmy
bić brawo.
Prawdziwa
pani
sędzia
opowiedziała
nam
kilka
ciekawostek na temat swojej pracy oraz
chętnie pokazała nam swój łańcuch i
odpowiadała na nasze pytania. Na koniec
zrobiliśmy wspólne zdjęcie, a na
pożegnanie zobaczyliśmy sekretariat i salę
narad, w której wszyscy sędziowie zbierają
się, kiedy ma się odbyć ważna rozprawa.
Bardzo podobało mi się to wyjście,
ponieważ było bardzo ciekawe.
Oliwia Gąsior Vb

Grałem rolę Zenka, który
był
oskarżony o kradzież 50 złotych i jabłek z
sadu. Mogę opowiedzieć, jakie emocje mi
towarzyszyły przy odgrywaniu roli
oskarżonego. Czułem się okropnie.
Przygnębiony siedziałem
na ławie
ponieważ wstydziłem się swego czynu.
Gdy głos zabrał oskarżyciel, nie bałem się
kary, bo na nią zasługiwałem. Miałem złą
sytuację w domu, nie miałem pieniędzy i
jedzenia. Sędzia wziął to pod uwagę.
Oskar Pałka Va
Rozprawa w sądzie była bardzo
ciekawa. Podobały mi się stroje sędziego,
obrońcy i prokuratora. Chyba każdy z nas
uderzał młotkiem sędziowskim. W
przedstawieniu byłam Urszulą Zalewską,
która wiedziała, że dzieci, miedzy innym
Zenon, kradły jabłka z sadu. Byłam
świadkiem tego zdarzenia. Podobała mi się
moja rola. Odpowiadałam na pytania
Wysokiego Sadu i obrońcy Zenona Wójcika
oraz prokuratora. Zgodnie ze złożonym
przyrzeczeniem mówiłam prawdę i
powiedziałam wszystko, co wiedziałam na
ten temat.
Natalia Woźnik

ważnym
wydarzeniem.
Byłem
zaangażowany w oprawę i organizację
tego spotkania.

NAJ
Pozyskanie nowego budynku dla szkoły
podstawowej w centrum Dąbrowy
Górniczej było dla mnie ogromnym
przeżyciem i dostarczyło wiele radości.
Czekałam na to wiele lat.
Pani dyrektor Ewa Raszka
Obchody jubileuszu naszego Liceum i
wizyta Francuzów, która zbiegła się w
czasie z tą uroczystością, były dla mnie
najważniejsze.
Pani wicedyrektor Teresa Konieczniak
W tym roku szkolnym najbardziej jestem
zadowolony z VI edycji Turnieju Młodych
Odkrywców. Ten konkurs zawsze budzi
wiele emocji zarówno wśród uczestników i
jury. Ranga eliminacji rośnie
Robert Siedlecki

Najcudowniejsze w tym roku były jasełka
klas 1-3 Szkoły Podstawowej. Na scenie
było ponad 100 dzieci. To było
fenomenalne!
Monika Woda
Dla mnie najważniejszym i najbardziej
wzruszającym wydarzeniem w tym roku
szkolnym był jubileusz 25- lecia Liceum
Ogólnokształcącego. Włożyłam w to wiele
serca. I bardzo się wzruszyłam.
Anna Olempa
Spotkanie opłatkowe dla dyrektorów szkół
Dąbrowy Górniczej było dla mnie bardzo

Maciek Bugaj IIKLO

Wszystko, co dzieje się w naszych szkołach,
jest dla mnie „NAJ” –najważniejsze,
najciekawsze
i
zawsze
pięknie
zrealizowane, bo po prostu nasze szkoły są
NAJ-fajniejsze.
Małgorzata Mroczek-Rutka

Jubileusz szkoły… Tak, bez wątpienia
jubileusz szkoły 
Pani Jola
Taak! Naj było przyjście do pracy w tej
szkole i oczywiście LEDNICA!
x. Rafał
Ognisko Patriotyzmu – dużo przeżyć, wielu
widzów, którzy stali się uczestnikami, nasz
występ…
Julka z I gimnazjum

Czarny Dunajec – wycieczka klasowa,
ostatni wspólny wypad .
M. Hajduk III gimnazjum
Najprzyjemniejszym
tegorocznym
wspomnieniem będzie dla mnie wycieczka
z moimi klasowymi pupilami.
Agnieszka Micor

