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W grudniu odbyło się kilka ciekawych wydarzeń w naszej szkole. 
 Oto ich podsumowanie :)

 

Dnia 15 grudnia 2022 roku w Tarnowie
odbył się jubileuszowy X Powiatowy

Konkurs Kolęd i Pastorałek
Niemieckojęzycznych. Uczennice naszej

szkoły z klasy 5B -  Zuzanna Golonka 
oraz akompaniująca jej na klawiszach 

Amelia Lubera, zajęły 3. miejsce
 na podium. Zuzia zaśpiewała
 kolędę „Alle Jahre wieder”. 

X Powiatowy Konkurs
Kolęd i Pastorałek

Niemieckojęzycznych
 
 

Co nowego?

Dnia 1 grudnia 2022 roku klasa 6A wraz z
wychowawcą wybrała się na wycieczkę do
Koryczyny i Krosna. W Korczynie w Pijalni

Czekolady uczniowie wzięli udział w warsztatach
czekoladowych. Następnie uczniowie pojechali

do Krosna, do Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie
mieli okazję zapoznać się z tajnikami produkcji

szkła, obserwowali, z czego i jak powstaje.
Następnie wszyscy uczestniczyli w zajęciach

warsztatowych, gdzie każdy miał okazję
zaprojektować bombkę na choinkę. 

Wycieczka 6A do
Korczyny i Krosna

Dnia 3 stycznia w klasie 6A
odbyła się ciekawa lekcja

biologii. Uczennica naszej szkoły
przedstawiła interesującą
kolekcję najpiękniejszych

przedstawicieli świata
stawonogów.

Nietypowa lekcja 
biologii w 6A
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Z biologii: Mieszko Przygoda,
 

Z j.angielskiego: Alexander Januszewski, Anna Kulas,
Damian Mazur, Roksana Rempała, Ewa Skalska, Maja
Stefańska, Michał Sumara, Adam Szarek, Antonina
Wajda, Wiktor Wilk, Adrian Witek, Natalia Zaród, 

 
Z fizyki: Anna Kulas

 
 
 
 
 
 
 

Drugi etap konkursów
 przedmiotowych zakończony

Kto z naszej szkoły przeszedł dalej?

Gratulujemy
i życzymy powodzenia w ostatnim etapie!

W listopadzie oraz w grudniu odbył się drugi etap konkursów przedmiotowych.
 Z naszej szkoły udało się przejść dalej następującym osobom:



CZŁONKÓW
Poznajcie nowych

Aleksandra Wolak

Julia Kieć

Cześć! Mam na imię Julia i jestem uczennicą klasy
6A. Interesuję się sztuką , uwielbiam czytać, 

a w przyszłości chcę zostać aktorką.

Cześć! Mam na imię Ola i jestem
uczennicą z klasy 5B. W wolnym czasie

lubię rysować oraz czytać książki.

Lubię się wspinać i interesuję się astronomią. 
Uwielbiam koty, ale sama niestety nie mam 

żadnego . Moje ulubione przedmioty to geografia, 
angielski i matematyka. Kocham prace manualne. 

Lena Gąsior
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Memy
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Święta w styczniu
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Samotnik
N A  W Y C I E C Z C E

Czy nie przeszkadza ci, jeśli przez
dłuższy czas jesteś sam?

ZBLIŻA SIĘ SZKOLNA WYCIECZKA, A TY WOLISZ POSIEDZIEĆ SAM NIŻ
WYGŁUPIAĆ SIĘ Z INNYMI? TO NIC! JEDŹ NA WYCIECZKĘ I BĄDŹ SOBĄ!

TRZYDNIOWA WYCIECZKA
SZKOLNA TO
FANTASTYCZNY POMYSŁ-
EMILKA ZDECYDOWANIE
TAK UWAŻA I CIESZY SIĘ
RAZEM Z CAŁĄ KLASĄ. 
JEST TYLKO JEDEN MAŁY
PROBLEM......
DZIEWCZYNA JEST
SAMOTNIKIEM.
NAUKOWCY OKREŚLAJĄ
TAKIE OSOBY JAKO
INTROWERTYKÓW. 

SPRAWDŹ, CZY TY TEŻ JESTEŚ
INTROWERTYKIEM!

Czy lubisz ciszę bardziej niż
przebywanie w głośnym środowisku?

Czy lubisz myśleć, niekoniecznie dzieląc się
swoimi przemyśleniami z innymi?

Czy w rozmowie wolisz słuchać ?

Czy męczy cię dłuższe przebywanie w
towarzystwie, np. wśród gadatliwych osób?

Jeśli na większość pytań
odpowiedziałeś ,,tak", być
może jesteś introwertykiem.
Pamiętaj - to nie jest nic
złego. To po prostu cecha jak
każda inna, z którą się
urodziłeś. Introwertycy
bywają nieśmiali, ale
niekoniecznie ich zachowanie
wynika z nieśmiałości. 
Oni po prostu lubią być sami,
przynajmniej czasami.

Wycieczka szkolna to dla samotnika
wyzwanie. Wiąże się ze zmianą

otoczenia, koniecznością przebywania
z innymi przez dłuższy czas.
Na szczęście jest klucz do

zadowolenia wszystkich stron. 
To TOLERANCJA.

To dzięki niej wszyscy mogą czuć
się doskonale podczas wycieczki!
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Origami to sztuka składania papieru pochodząca z
Chin i Japonii. Technika wyrabiania papieru ręcznie

czerpanego znana była jedynie Chińczykom,
sprowadzany do Japonii papier był więc towarem

bardzo drogim. Na przełomie XVII i XVIII wieku
Japończycy opracowali własną technikę wyrobu

papieru nazywanego "Washi" do dziś używanego do
składania origami i zaczęli go produkować w dużych
ilościach. Stał się, co naturalne, towarem tańszym, a
przez to szerzej dostępnym. W Japonii papier kojarzy
się z Bogiem. Po japońsku ,,Kami’’ to Bóg, tak samo
jak papier. Do dzisiaj Japończycy składają bogom w

ofierze papierowe wota, prosząc o zdrowie i
szczęście dla siebie i swoich najbliższych. W 1797

roku wydano w Japonii pierwszy podręcznik origami.
W książce pokazano czterdzieści dziewięć sposobów

składania żurawia, który w Japonii jest symbolem
życia i szczęścia. Główną zasadą origami jest
zaginanie papieru wzdłuż prostych linii we

wszystkich kierunkach. Origami to ciekawy pomysł
na spędzanie wolnego czasu oraz pomysł na prezent

z okazji Dnia Babci i Dziadka lub na Walentynki;).

origami
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Żuraw origami
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Zima, to okres widoczności najpiękniejszych gwiazdozbiorów. Wieczorem
na południowym niebie bez trudu wypatrzymy konstelację Oriona z
trzema gwiazdami układającymi się w charakterystyczny pas.
Innym ciekawym gwiazdozbiorem jest konstelacja Byka ze znajdującymi
się w niej Plejadami. Wyjaśnia się nam więc zagadka japońskiej
motoryzacji - Plejady to po japońsku Subaru i znajdują się one w logo tej
marki. Plejady najlepiej obserwować przez lornetkę. Patrząc na
gwiazdozbiór Byka, zwróćcie uwagę na bardzo jasny, pomarańczowy
obiekt. To najbliższa nam planeta - Mars.
W styczniu i lutym na naszym niebie widoczny będzie niezwykły gość -
kometa C/2022 E3. Po osiągnięciu peryhelium w połowie stycznia,
najbardziej zbliży się do Ziemi na przełomie stycznia i lutego. Wtedy też
będzie najlepiej widoczna w 

Czyli co widać na nocnym niebieCzyli co widać na nocnym niebie

Zima, to naszym zdaniem najlepszy czas dla
miłośników obserwacji astronomicznych,

zwłaszcza tych, będących jednocześnie fanami
japońskiej motoryzacji😉. Dlaczego? Przede
wszystkim dlatego, że długie, zimowe noce

sprzyjają wpatrywaniu się w niebo. Ale co to
jednak ma wspólnego z japońską motoryzacją?
Jeśli chcecie się dowiedzieć, poczytajcie dalej.

gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy.
Do jej obserwacji potrzebna będzie co
najmniej lornetka, a najlepiej teleskop.

Położenie wszystkich obiektów na niebie
możecie śledzić w aplikacji Stellarium

 lub na www.heavensabove.com.
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27 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Z tej okazji poprosiliśmy o rozmowę nauczycielkę historii z
naszej szkoły - Panią Magdalenę Tomczyk. Publikujemy obszerne fragmenty tej rozmowy.

Koperniczki: Jaka jest geneza tego dnia?

 Magdalena Tomczyk: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu to szczególny moment w
kalendarzu historycznym. Upamiętnia bowiem martyrologię – zagładę (Szoah) narodu żydowskiego
podczas okupacji hitlerowskiej w czasie II wojny światowej. Datę obchodów Pamięci Ofiar Holokaustu
wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku. Należy
pamiętać, iż celem Międzynarodowego Dnia Holokaustu jest uwrażliwienie młodego pokolenia –
zwłaszcza uczniów szkół podstawowych i średnich, na historyczny wymiar Szoah. Aby zapobiec
podobnym aktom w przyszłości, Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało wszystkie państwa do
podtrzymania pamięci o zagładzie narodu żydowskiego.

K: Czy społeczność naszej szkoły włącza się w obchody tego wydarzenia? 

M.T: Od wielu lat nasza szkoła realizuje liczne przedsięwzięcia edukacyjne, przybliżające najmłodszym
pokoleniom miasta historię tarnowskich Żydów. W ramach wiedzy  o Holokauście, uczniowie, zarówno
byłego Gimnazjum Nr 2, jak również Szkoły Podstawowej Nr 24, aktywnie włączają się  w uroczyste
obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Pod moją opieką dydaktyczną,
uczniowie przygotowują akademię historyczną, w której przybliżają społeczności szkolnej historię zagłady
Żydów podczas II wojny światowej, dzieje tarnowskiego getta, sylwetki znanych tarnowskich Żydów oraz
poezję o Holokauście. Bardzo cennym elementem uroczystości jest staranna oprawa muzyczna –
kompozycje utworów żydowskich. Dodatkowo zwiedzamy szlak kultury żydowskiej w Tarnowie. 

K: Jak Pani, jako historyk związany z Tarnowem, widzi swoją rolę w pielęgnowaniu pamięci o
Holokauście? 

M.T: (...) Jestem historykiem, dlatego wraz ze swoimi uczniami starannie pielęgnuję pamięć  
o Szoah. To właśnie na historii spoczywa ciężar utrwalania wiedzy o Holokauście. Ponadto jestem
również osobiście związana z historią tarnowskich Żydów. W kwietniu 2010 roku miałam możliwość
spotkania i porozmawiania z jednym z ostatnich Ocalałych z getta tarnowskiego, panem Henrykiem
Schönkerem, autorem znakomitej powieści „Dotknięcie anioła”. Rozmowa ta utrwaliła się szczególnie w
mojej pamięci. Niestety pan Schönker zmarł w 2019 roku. Przez wiele lat zwiedzałam miejsca ukrywania
się tarnowskich Żydów przed niemieckimi władzami okupacyjnymi. Jako religioznawca, współpracuję
również z dwiema organizacjami polsko-żydowskimi w Polsce, które pielęgnują pamięć o Holokauście
oraz zbieram pamiątki kultury żydowskiej.

K: W czasie obchodów 75 rocznicy (w 2020 roku) wyzwolenia obozu KL Auschwitz, były więzień
– pan Marian Turski, przypomniał młodzieży, że „Auschwitz nie spadło z nieba”. W jaki sposób
należy dzisiaj uczyć młodzież o tej trudnej historii, aby się to nigdy więcej nie powtórzyło? 
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MM..T: Należy pamiętać, iż ostatni ocaleni więźniowie KL Auschwitz doświadczyli okrucieństwa tego
miejsca, najczęściej będąc wówczas dziećmi lub bardzo młodymi ludźmi. Mimo to, wraz z każdym
dniem Zagłady, stawali się bardziej uważnymi obserwatorami tych miejsc. Nadrzędnym celem każdego
osadzonego w KL Auschwitz człowieka, była walka  o przeżycie. To dzięki ostatnim Ocalałym, młode
pokolenie Polaków może czerpać wiedzę  o tych bardzo trudnych doświadczeniach.

Historia należy do bardzo ważnych przedmiotów szkolnych, jest przecież „nauczycielką życia”. To jej
zawdzięczamy wiedzę o przeszłości, dokonaniach wielkich ludzi czy licznych sukcesach naszego kraju.
Ma ona również smutne rozdziały. Na pewno jest nim tragedia obywateli polskich w warunkach
wojennej okupacji. Uważam, iż moralnym obowiązkiem nauczyciela historii jest przekazanie rzetelnej
wiedzy historycznej o tych smutnych chwilach. Nie jest to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę wiek 
i wrażliwość odbiorcy – ucznia. Z uwagi na czas doświadczenia wojny 1939-1945, zachowane
dokumenty archiwalne, liczne wspomnienia, filmy historyczne, ciekawe strony internetowe, instytucje
historyczne o charakterze krajowym i międzynarodowym, izby pamięci, zbiory prywatne, pozycje
książkowe czy badania naukowe, polscy uczniowie mogą również samodzielnie poznawać wiedzę z
tego zakresu. Przyznam, iż posiadam spore grono byłych i obecnych uczniów, którzy z pasją 
i ogromnym szacunkiem zgłębiają ten trudny obszar historii.  

K: Dzień 27 stycznia to również Dzień Dialogu z Islamem. Wiemy, że również w Polsce
zamieszkuje mniejszość tatarska. Czy mogłaby Pani przybliżyć naszym czytelnikom, skąd się
wzięli na naszych ziemiach i w którym regionie Polski mieszka ich dziś najwięcej? 

M.T: Islam na terenie Polski obecny jest od XIV wieku. Wraz z osadnictwem Tatarów na pograniczu
polsko-litewskim zaczęła krzewić się kultura tej religii. Największy wzrost ludności pochodzenia
tatarskiego nastąpił w XVIII wieku. Warto podkreślić, że szczególne przywileje nałożył na Tatarów król
Jan III Sobieski, dzięki wsparciu wojsk polskich przez wojska tatarskie w bitwie pod Wiedniem. Odtąd
polscy Tatarzy wspierali nasz kraj kulturowo, okazując się gorliwymi patriotami. Przykładowo walczyli
podczas I wojny światowej, będąc ulubionymi wojakami marszałka Piłsudskiego, żołnierzami Wojska
Polskiego, a nawet Armii Krajowej. Zachowali piękną kulturę, język, tradycje kulinarne, obyczaje, ubiory,
zabudowę wsi a przede wszystkim dbali o swoją religię – islam.  

Na skutek dwóch wojen światowych i zmiany granic po 1945 roku, znacznie zmniejszyła się liczba osób
pochodzenia tatarskiego. Teren Polski zamieszkuje obecnie około 2 tys. osób. Żyjąc w rozproszeniu,
nadal obecni są na terenie wsi: Bohoniki i Kruszyniany na Podlasiu. Mają tam dwa piękne meczety -
świątynie i mizary – cmentarze zmarłych współwyznawców. Dwukrotnie odwiedziłam te piękne, odległe
od Tarnowa miejsca. Są one ilustracją dawnych Kresów Wschodnich. Pamiętajmy, że na terenie
współczesnej Polski Tatarzy oraz pozostali wyznawcy islamu, posiadają swoje okazałe meczety również  
w Gdańsku, Białymstoku i w Warszawie. 

K: Ja również miałam okazję być w Bohonikach i Kruszynianach i na własne oczy przekonać
się, że ludzie różnych kultur i religii mogą żyć obok siebie w zgodzie, co daje jakąś nadzieję
na przyszłość. Dziękuję serdecznie za ciekawą rozmowę.

Z Panią Magdaleną Tomczyk rozmawiała Lena Gąsior. Zachęcamy Was gorąco do przeczytania całego
wywiadu, do którego link znajdziecie tutaj.
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Żarty i dowcipy

Małżeństwo na lotnisku pyta pilota:
- Ile będzie kosztował przelot?

- Za darmo, jeśli ani razu nie
krzykniecie.

- Zgoda.
Lecą a pilot wyprawia różne akrobacje,
ale nikt nie krzyknął. Przy lądowaniu

pilot mówi:
- Gratulacje!
A mąż na to:

- A wie pan, że raz chciałem krzyknąć?
- A kiedy?

- Kiedy moja żona wypadła z samolotu.

Żona do męża przed
wyjściem na plażę:

- Chiałabym założyć
coś, co zadziwi

wszystkich!
- To załóż łyżwy...

Pewien gość kupił sobie
najnowszy model Iphona.

Gada przez niego, idąc w stronę
zaparkowanego samochodu.

Po skończonej rozmowie wkłada
telefon do tylnej kieszeni spodni,

wsiada do auta i grrrruch!!!!
Facet blady pomyślał:

"Boże, spraw, by to był tylko
kręgosłup...)
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– Mówię ci, to było
niesamowite! Jadę na słoniu,

patrzę do tyłu, a tu lew,
patrzę obok, a tam dwa

tygrysy!
– O matko! I co zrobiłeś?!

– Nic, karuzela się
zatrzymała i zszedłem…



Nasze źródła
Żarty: dowcip.net, www.zartujemy.pl,

rozrywka.ox.pl, kumpel.com.pl
 

Memy: gloswielkopolski.pl, gazetakrakowska.pl,
memy.pl, poranny.pl, nowiny24.pl, www.wprost.pl

 
Pozostałe grafiki: archiwum zdjęć Canva

 
Origami:http://www.origami.org.pl/sub,pl,moja-

pasja.html
 

Żuraw origami:https://miye.eu/zuraw-origami/ 
 

Samotnik na wycieczce: magazyn Victor Junior
 

Z głową w gwiazdach: Zdjęcia: archiwum
własne, komputerświat.pl
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Autorki
materiałów

Okładka: Ewa Skalska 8B
Spis treści: Jagoda Zając 8B
Memy: Pola Krakowiak 8B

Żarty i dowcipy:  Jagoda Zając 8B
Origami: Aleksandra Wolak 5B

Z głową w gwiazdach: Lena Gąsior 6A
Samotnik na wycieczce: Julia Kieć 6A

Co nowego: Natalia Zaród 8B
Auschwitz nie spadło z nieba: Lena Gąsior 6A

Opieka merytoryczna - mgr Kinga Maj
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Następny numer
już w lutym!


