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Witamy

Na dworze coraz zimniej i
dzień staje się coraz krótszy. Dla większości z nas
jest to wiadomość niezbyt dobra, bo kiedy wracamy ze szkoły, zaczyna

się robić ciemno.
Już mija połowa pierwszego semestru, jeszcze
miesiąc i będą święta Bożego Narodzenia i oczywiście przerwa świąteczna,
na którą wszyscy czeka-

my. Ale do świąt jeszcze
trochę czasu, więc skupmy
się przez chwilkę na szkole.
Przez ostatni miesiąc wiele
się działo, było dużo zawodów sportowych
(zapraszamy do rubryki
sportowej), konkursów

przedmiotowych oraz konkursów szkolnych, m.in.
konkurs na stroik z dyni.
Nie przedłużając, zapraszamy do naszego nowego wydania gazetki.

Redakcja

„Patronie nasz …” – wspomnienie o Andrzeju Wajdzie

Andrzej Wajda był jednym z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich reżyserów oraz współtwórcą
polskiej szkoły filmowej.
Syn Jakuba i Anieli urodził
się 6 marca 1926 roku w
Suwałkach, natomiast
zmarł 9 października 2016
w Warszawie. Wielu wybitnych ludzi filmu , właśnie jemu zawdzięcza swoją karierę i sukcesy. W
latach 1946-1950 Andrzej

Wajda studiował malarstwo na ASP w Krakowie,
a następnie reżyserię w
Łodzi. Pierwsze kroki w
zawodzie stawiał u boku
Aleksandra Forda przy realizacji filmu "Piątka z ulicy
Barskiej". Był reżyserem
niezwykle płodnym i
wszechstronnym. Ma na

swoim koncie filmy psychologiczne, historyczne,
polityczne i adaptacje
dzieł literatury pięknej.
W każdym z tych gatunków artysta stworzył
obrazy, które na stałe weszły do historii polskiego
kina. W dowód uznania za
wybitne zasługi w dziedzinie filmu Wajda otrzymał
wiele prestiżowych nagród. Był m.in. doktorem
honoris causa kilku uniwersytetów i kawalerem

orderu Legii Honorowej. W latach 19721983 był kierownikiem zespołu filmowego "X", a od 1978
do 1983 r. prezesem
Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W
latach 1989-1991 był
senatorem RP. Andrzej Wajda był również członkiem Europejskiej Akademii
Filmowej i francuskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Artysta
zajmował się również
reżyserią teatralną.
Szczególnie związany
był z krakowskim
Teatrem Starym i
warszawskim Teatrem Powszechnym.
16 października 1998 r.
odsłonięto jego gwiazdę
w Alei Gwiazd w Łodzi.
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„Patronie nasz …” – wspomnienie
o Andrzeju Wajdzie (dokończenie ze

W 2000 r. Andrzej
Wajda jako pierwszy
filmowiec w polskiej

historii
otrzymał
nagrodę
Oscara za
całokształt twórczości.
Pan Andrzej Wajda spotkał
się z uczniami naszego

Święto Niepodległości

gimnazjum czterokrotnie.
Po raz pierwszy w 2009
roku podczas uroczystości
nadania szkole Jego Imienia. Natomiast ostatni raz
4 kwietnia 2014 roku , kiedy nasz Patron przyjechał

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w
Polsce obchodzone
corocznie 11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania
przez Polskę niepodległości w 1918 po 123 latach zaborów (1795–
1918).
Święto
zostało
ustanowione ustawą z 23
kwietnia 1937, zniesione
ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945,
przywrócono je ustawą w
okresie transformacji systemowej w 1989. W naszej
szkole, z okazji tego Święta, klasa 3b gimnazjum
przygotowała
uroczysty
apel.
Znaczenie
daty
odzyskiwanie przez Polskę

na otwarcie ufundowanej
przez siebie Sali kinowej w
rudnickim gimnazjum.

Źródło: www.filmweb.pl
Paula

niepodległości było procesem stopniowym. Wybór
11 listopada uzasadnić
można zbiegiem wydarzeń
w Polsce z zakończeniem I
wojny
światowej dzięki
zawarciu rozejmu w Compiegne 11 listopada 1918,
pieczętującego ostateczną
klęskę
Niemiec.
Dzień
wcześniej przybył do Warszawy Józef
Piłsudski W
tych dwóch dniach, 10 i 11
listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w
pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego
wzruszenia i entuzjazmu
ogarnął kraj.

Oliwka i Wiktoria
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DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
pracy,
szkoły. W
czasach
PRL-u też
było wolne,
ale kładziono nacisk
na świecki
charakter i
nazywano
je dniem

Świętem
Zmarłych
lub Dniem
Zmarłych i
Poległych.

Chociaż idea dnia Wszystkich Świętych wywodzi się
głównie z kultu męczenników umierających za
Chrystusa, to samo święto
towarzyszy katolikom już
od 610 roku naszej ery.
Wtedy 13 maja jego obchodzenie rozpoczął papież Bonifacy IV. Ustano-

wił je na pamiątkę otrzymania pogańskiej świątyni, w której złożono
szczątki męczenników.
Znany nam termin 1 listopada jako dzień pamięci o
zmarłych ustalił w kalendarzu chrześcijan papież
Grzegorz III w roku 731.
Jest to dzień wolny od

Nazwa ta
utrwaliła
się w świadomości
wielu osób
jako kościelna nazwa uroczystości liturgicznej:
Wszyscy Święci . W tym
wspominamy nie tylko
osoby oficjalnie uznane za
święte, ale przede wszystkim naszych bliskich. W
praktyce odwiedzamy groby zmarłych wspominamy
ich i ku uczczeniu pamięci

Andrzejki—czas wróżb
Andrzejki to święto obchodzone od 29 do 30
listopada. Tego wieczoru
podczas wigilii św. Andrzeja każdy sobie wróży, ponieważ jest to
ostatni moment żeby
zrobić huczną imprezę
przed rozpoczęciem adwentu.
W dawnych czasach
wróżby były przeprowadzane tylko dla niezamężnych dziewcząt.
Święto traktowano bardzo poważnie. Pochodzenie andrzejek nie jest do
końca znane. Wiele osób
wskazuje na starożytną
Grecję przez źródłosłów

imienia Andrzej
(Andress) i innych greckich wyrazów.
Do popularnych wróżb
należą:
 Lanie wosku – wylewanie wosku
(najczęściej przez ucho
od klucza) do zimnej
wody. Z powstałego
wzoru ludzie wnioskują
przepowiednie.
 Szpilki – wyrzuca się z
kubka szpilki i próbuje
odczytać literę.
 Imiona na kartkach –
piszemy na nich imiona
chłopców i dziewczyn,
następnie przebijamy
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o nich zapalamy znicze, a
groby dekorujemy kwiatami. Na cmentarzach panuje spokój i powaga. To
dzień zadumy a nie zabawy. Ludzie na co dzień zabiegani zatrzymują się na
chwilę nad grobami swoich
zmarłych krewnych. Szkoda tylko, że taka magia
trwa jeden raz w roku.
Zaduszki obchodzone są
2 listopada.To święto wywodzi się z wierzeń pogańskich. W Kościołach
wschodnich podobne obchody odbywają się kilkukrotnie w ciągu roku, przede wszystkim w okresie
Wielkanocy. Zaduszki tradycyjnie są dniem modlitw
za dusze zmarłych –
zwłaszcza te, które przebywają w czyśćcu. 2 listopada nie jest dniem wolnym
od pracy, dlatego wiele
osób odwiedza groby
zmarłych dzień wcześniej.
Natalia

bie. Powstały kształt to
pierwsza litera imienia
przyszłego męża lub żony,
 Ustawienie butów –
ustawia się buty jeden za
drugim od ściany do progu: ta dziewczyna, której
but pierwszy dotrze do
progu, powinna jako
pierwsza wyjść za mąż.

szpilką. Wylosowane imię
będzie wskazywało wybranka lub wybrankę.
 Obierki z jabłka – obieramy jabłko, jedną długą
obierkę rzucamy za sie-

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Andrzejki
http://www.gazetakrakowska.pl/
wiadomosci/a/wrozbyandrzejkowe-gry-i-zabawy-naandrzejki-2017-pomysly-nawrozby-andrzejki2017,12676531/

Nica i Zuzia
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Kącik Młodego Recenzenta

„Przed końcem świata”
Gdy asteroida pędzi ku
Ziemi, wszyscy z niepokojem spoglądają w górę. A
może lepiej spojrzeć w
głąb siebie? Przed takim
pytaniem stają też bohaterowie powieści, maturzyści. Co zrobią ze swoją
młodością, nadziejami,
uczuciami?
Podobno szkoła średnia
to najlepszy okres życia…
Peter, koszykarska gwiazda swojego liceum, martwi się, że to może być
prawda. Eliza chciałaby
jak najszybciej opuścić
Seattle i pozbyć się złej
reputacji. Anita zastanawia się, czy dla studiów w
Princeton warto rezygnować z prawdziwych marzeń. Andy natomiast nie
rozumie, o co w ogóle
chodzi z całym tym szumem wokół studiów i kariery: przyszłość może
przecież poczekać.
Albo i nie.
Przyszłość właśnie pędzi
przez kosmos i bardzo
możliwe, że zmiecie z

powierzchni Ziemi całe
życie. Czekając na rozwój
wydarzeń, czworo bohaterów wraz z resztą planety
musi porzucić wszelkie plany i zdecydować, jak spędzić resztę teraźniejszości.
A może końca świata jednak nie będzie?
Książka Tommy’ego Wallach’a pt. „Przed końcem
świata” ukazuje, jak radzi
sobie czwórka maturzystów przed wielkim dniem,
w którym asteroida uderzy
w Ziemię i zniszczy wszystko, co do tej pory ludzkość
zrobiła, albo nic się nie
stanie i ten cały chaos zrobiony był na marne. Wśród
bohaterów mamy Petera,
sportowca, który ma
dziewczynę. Traci ją przez
Elizę, którą kocha, lecz
dowiaduje się o tym trochę
późno. Eliza jest to miła,
sympatyczna dziewczyna,
lecz często obgadywano ją
w szkole, przez co nie dała
rady i stała się taka, jak
mówiły plotki. Anita to po-

słuszna córeczka bogatych
zatraconych w pracy rodziców, którzy nie mają dla
niej czasu, ale wymagają,
by miała dobrą pracę, lecz
ona chciałaby spełniać się
muzycznie. Gdy dowiaduje
się o asteroidzie, postanawia to wszystko zmienić. I
w końcu Andy, mądry chłopak, który mieszka z kolegą
w starej chacie, przez niezbyt dobre towarzystwo
dużo imprezuje i bierze narkotyki. Jestem przekonana,
że ta książka będzie odpowiadać każdemu nastolat-

kowi, gdyż jest w niej
dużo życiowej prawdy i
nie ma przesadnej powagi, którą znajdziemy
w niektórych książkach
młodzieżowych. Każdy
może w niej znaleźć coś
dla siebie. Bohaterami
są przeciętni nastolatkowie, którzy chcą wykorzystać jak najlepiej
ostatnie dni ludzkości na
Ziemi. W międzyczasie
pojawiają się wątki miłosne, których nie może
zabraknąć w tego typu
książkach.
Serdecznie polecam powieść „Przed końcem
świata”, jestem pewna,
że spodoba się ona nawet takiej osobie, która
zaczytaniem nie przepada. Książka jest naprawdę bardzo emocjonująca i
trzymająca w napięciu,
do końca nie wiemy, czy
w końcu asteroida uderzy, czy też nie?

Zosia ;)

KONKURSY…
Listopad był bardzo pracowitym miesiącem dla wielu uczniów. Za nami pierwszy etap konkursów przedmiotowych. Dla jednych testy okazały się łatwe, dla innych trudniejsze. Każdy starał się dać z siebie jak najwięcej, wykazać się posiadaną wiedzą. Spośród wielu uczniów zostali wyłonieni ci najlepsi, którzy będą reprezentowali rudnicką szkołę w kolejnym etapie. Do kolejnego etapu z poszczególnych przedmiotów dostali się :
Matematyka: Zuzanna Dubas (llla), Mateusz Morawiak ( lllc)
Fizyka : Zuzanna Dubas (llla), Paulina Walacik (llc), Mateusz Morawiak ( lllc)
Geografia: Izabela Sieradzka (lla), Zuzanna Wiśniewska (llb), Aleksndra Sobańtka (lla)
Chemia: Julia Koj (lllc), Julia Pietrzykowska(lllc), Jakub Mordal (lllc)
J.angielski: Marta Zaręba (lllc), Julia Pietrzykowska (lllc),Zuzanna Dubas (llla), Natalia Kot (lllb)
Joanna Patyk (lllb), Alicja Maryniak (lllb), Kamil Królikowski (lla), Jakub Mordal (lllc), Kacper Garncarek (llb)
J.polski: gimnazjum - Kinga Krawczyk (llb), Alicja Maryniak (lllb), Marta Zaręba (lllc), Paulina Walacik (llc),
Aleksandra Pyrzyk (lla), szkoła podstawowa—Natalia Stasiak (VII) i Michał Kowalczuk (VI)
Historia : Izabela Sieradzka (lla), Alicja Maryniak (lllb), Joanna Patyk (lllb), Sonia Plewa (lllb),
Kacper Kanicki (lla), Jakub Świątek (lllb)
Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów!!

Zuzanna
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Warsaw Comic Con 2017
Warszawa, 24-26 listopada
2017 roku, Ptak Warsaw
Expo w Nadarzynie – właśnie tam odbyła się największa impreza masowa o
tematyce serialowo/
filmowej. To drugie tego
typu wydarzenie w Polsce,
w którym odnaleźli się fani
zarówno miłosnych seriali
o wampirach jak i wielbiciele komiksów o super
bohaterach czy też gier o
tematyce wojennej. Impreza, o której wspominam,
nazywa się „Comic Con”.
Mówi się, że to wydarzenie
(organizowane w Polsce
już po raz drugi) jest wielkim świętem popkultury. W
halach największego centrum kongresowego w Europie Środowej, jakim jest
Ptak Warsaw Expo mogliśmy spotkać między innymi: jedną z głównych po-

staci serialu „Teen
Wolf” – Holland
Roden, Andrew
Scott’a grającego
słynnego angielskiego detektywa
w serialu
„Sherlock”, Pamelę Anderson słynącą z „gorącej”
roli w
„Słonecznym Patrolu”, Kevina
Mcally’iego znanego z „Piratów z Karaibów”
oraz wiele innych gwiazd,
z którymi można było
zrobić sobie zdjęcie i
otrzymać autograf!
Oprócz aktorów i aktorek
miejsce znalazło się również dla Cosplay’erów.
Cosplay to przebieranie
się za konkretną postać,
na przykład bohatera fil-

mu, komiksu, ilustracji czy
gry. Często związane jest
nie tylko z noszeniem kostiumu, ale też z odwzorowywaniem zachowania,
mimiki, sposobu poruszania
się czy tonu głosu. Kolejną
atrakcją Comic Con’u są
różne strefy tematyczne. W
edycji jesiennej strefami
tematycznymi były: „strefa

Star Wars”, „strefa Doctor Who?”, „strefa Gry o
Tron”, „Wioska Wikingów”, „strefa Postapo”
oraz „Jurasic Park”. Podobnie jak podczas letniej edycji na Warsaw
Comic Con Fall Edition
nie zabrakło gier planszowych, figurkowych i karcianych. Wielbiciele
owych gier mogli się ze
sobą zmierzyć, wygrać
jakąś a nawet zobaczyć
największą w Europie
kolekcję figurek Warhammera. Organizatorzy już
zapowiadają kolejną edycję o nazwie „Warsaw
Comic Con Spring Edition”. Planowana data to
20-22 kwietnia 2018 roku. Szykujmy się na cos
wielkiego!

Kogen

Z życia szkoły
go od umierania na raka
oraz że życie nie zawsze
W tegorocznym roku szkol- jest usłane różami.
nym znów powrócił konDACHL-Länder ohne
kurs ,,Czytelnik Roku”,
Geheimnisse
który ma na celu wyłonienie spośród uczestników
23 listopada tego roku
największego mola książodbył się pierwszy etap
kowego. Jego organizatokonkursu ,,DACHL-Länder
rem jest pani Anna Kokot. ohne Geheimnisse”. Miał
Do tej pory odbył się
on miejsce na małej sali
pierwszy etap konkursu, w na drugiej godzinie lekcyjktórym uczniowie musieli
nej. Organizatorem owego
zmierzyć się z powieścią
konkursu jest pani Agata
Adama Bahdaja „Telemach Nowak-Zawada. Etap ten
w dżinsach”, kolejny etap
dotyczył historii, kultury,
odbył się 30 listopada, w
polityki oraz geografii Nieobroty poszła nasza naromiec. Konkurs ten cieszy
dowa epopeja, czyli utwór się zainteresowaniem, o
A. Mickiewicza ,,Pan Tade- czym świadczy duża liczba
usz”. Z każdego testu
uczestników. W lutym
uczestnicy mogą uzyskać
uczestnicy zmierzą się w
maksymalnie 25 punktów. kolejnym etapie, który
W grudniu uczestnicy dodotyczył będzie Austrii.
wiedzą się, co jest gorszeZuzia
Czytelnik Roku

Dyniowe rzeźby
7 listopada 2017 roku w
naszej szkole odbył się konkurs na rzeźbę z dyni. Jury w składzie: Justyna Tokarska,
Maria Bejm oraz Małgorzata Lukas dokonało oceny stroików, których
głównym elementem była
dynia.
Prace oceniono
w kilku kategoriach:
I miejsce
otrzymała klasa
III ( I-III)
I miejsce
otrzymała klasa V (IV-V)
I miejsce
otrzymała klasa VI (VIVII)
W kategorii gimnazjum:

I miejsce – IIIB
II miejsce – IIA
III miejsce – IIIC
Gratulujemy i dziękujemy
wszystkim klasom za
udział w konkursie. Mamy
nadzieję, że uczniowie w
przyszłym roku również wykażą się dużą
fantazją i pomysłowością.

A.M.

A.M.

GAZETKA GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. ANDRZEJA WAJDY W
RUDNIKACH

SPORT

RUDNIKI STOLICĄ POLSKIEGO SPEED-BALLA
W pierwszych dniach
września w Rudnikach
odbyły się eliminacje do
Mistrzostw Polski w speed
-ball. Udział w tych rozgrywkach brało ponad 50
osób, z czego najlepszych
dwanaście pojechało reprezentować nasze województwo. Oto oni, jedyni
w swoim rodzaju, najlepsi
w naszym regionie:
Magdalena Matusiakabsolwentka naszej szkoły, bardzo dobra uczennica, nic nie jest jej straszne. Lubi poznawać nowych ludzi, staje się najlepszą w Polsce poprzez
niezwykłą determinację.
Kinga Matusiak- siostra
Magdy, jeśli chcesz wiedzieć, jak osiągnąć sukces
w kilka miesięcy, zapytaj
jej, jak ona to zrobiła. Jest
niesamowita!!
Bartek Matusiak-to już
ostatni z tego rodu i ostatni z rodzeństwa Matusiaków. Niezwykle energiczny, gra w piłkę nożną, a
do grania w speed-ball
zachęciła go jedna z
sióstr.
Aleksandra Materak—gra

w speed-ball od początku
pojawienia się go w Rudnikach,z acięcie dąży do celu. Lubi rywalizację.
Kuba Jachymski absolwent naszej szkoły,
bramkarz juniorskiego rudnickiego klubu. Od pół
roku, także godny reprezentant speed-ball Rudniki. Amator gry w siatkówkę.
Patryk Płuciennik-może
i cichy, ale na boisku umie
pokazać swoje "JA". Zawsze potrafi zaskoczyć
czymś pozytywnym, jest
bardzo miły i niezawodny.
Także absolwent naszej
szkoły.
Patryk Ignasiak-to nie
tylko świetny matematyk,
ale także wzorowy uczeń.
Na boisku też niezły z niego "dzik", często szarpie
się o wygraną! Jest także
absolwentem szkoły w
Rudnikach.
Jan Włóka-najsilniejszy w
ekipie, gra także od początku istnienia speed-ball
w Rudnikach, jego nerwy
uspokaja tylko wyładowanie emocji na kimkolwiek ,hehe.

Jan Dolik człowiek
sportu,
gra we
wszystko, co
tylko
możliwe
z niesa-

mowitymi skutkami.
Wie, co to znaczy triumf,
potrafi przyjąć przegraną na
barki.
Kuba Dwornik-piłkarz,
biegacz i co tylko możliwe.
Zafascynowany tymże sportem, przez kuzynostwo,
czyli kogo innego—jak nie
Matusiaków. To oni
"wciągnęli" Kubę w świat
speed-ball'a
Katarzyna Pawlaczyknajbardziej pozytywna nauczycielka, potrafi rozwiązać
każdy problem, gdyby nie
ona nie byłoby nas.
Karol Włóka-nauczyciel
wychowania fizycznego z
ogromnym doświadczeniem, zawsze z dużą dawką
motywacji zachęca uczniów

Sportowe plotki
8.11.2017r. odbyły się zawody powiatowe w piłkę
nożną dziewcząt na hali.
Dziewczęta zajęły 2 miejsce.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Wajdy
w Rudnikach
ul. Wieluńska 6
46-325 Rudniki

Tel.: (034) 359 50 32
Faks: (034) 359 50 32
E-mail:
g_rudniki@wodip.opole.pl

A.Materak

unihokeju chłopców, w
których wywalczyli 3 miejsce. Skład drużyny chłopców: Jan Dolik, Wojciech
Droś, Patryk Duda, Przemysław Furmański, Dawid
Lewandowski, Krzysztof
Meryk, Patryk Wierszak i
Jan Włóka.

Kilka
dni
później

10.11.2017r. odbyły się

do pracy.
Trzydzieści dni później,
odbywają się Mistrzostwa
Polski. Z nowymi doświadczeniami, w dobrych humorach wracamy z Krakowa z workiem
medali.
To wszystko dzięki Panu
Karolowi i Pani Kasi, bo
gdyby nie oni, nie potrafilibyśmy się przygotować
tak dobrze, jak zrobiliśmy
to w tym roku. Miejmy
nadzieję, że nadal będzie
nam to świetnie wychodziło i z coraz lepszymi
skutkami będziemy przynosić dumę naszej miejscowości.

półfinały wojewódzkie w

Natalia i Ola
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