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Co nowego w naszej szkole?

Konzentrationslager Auschwitz, w szczególności, KL 
Auschwitz I (Stammlager), KL Birkenau (Auschwitz 
II) i KL Monowitz (Auschwitz III) – zespół niemiec-
kich nazistowskich obozów koncentracyjnych[1], w 
tym obozu zagłady na terenie Oświęcimia i pobli-
skich miejscowości, istniejący w latach 1940–1945, 
symbol Holocaustu[2]. Określany też mianem „fa-
bryki śmierci”. Jedyny obóz koncentracyjny znajdują-
cy się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, fi-
guruje tam pod oficjalną nazwą Auschwitz-Birkenau. 
Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 
(1940-1945)[3][4]. W 1947 roku część kompleksu za-
mieniono w muzeum, będące swoistym pomnikiem i 
świadectwem dokumentującym zbrodnie niemieckie 
w okupowanej Polsce, od 1979 roku wpisanym na li-
stę UNESCO.

Powyżej przedstawiłam krótką historię tego miejsca. 
Dnia 14.05.2019 najstarsze klasy w szkole odwiedzi-
ły Oświęcim. Najpierw zobaczyliśmy pierwszy obóz, 
który w zamiarze miał być obozem pracy, a nie śmier-
ci. Zostaliśmy oprowadzeni po terenie obozu, gdzie 
zobaczyliśmy między innymi: Blok 11, Ścianę Pamię-
ci, gdzie rozstrzeliwano niewinnych ludzi oraz wiele 
innych miejsc, w których działy się straszne rzeczy. 
Następie pojechaliśmy do Auschwitz Birkenau II, 
który był obozem śmierci. Zobaczyliśmy tam, jak 
mieszkali więźniowie oraz widzieliśmy tory, którymi 
transportowano ludzi do tego miejsca. Po zwiedzeniu 
Auschwitz Birkenau II, pełni smutku wróciliśmy do 
szkoły.

https://en.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_concentration_camp

https://www.getyourguide.pl/krakow-l40/z-krakowa-muzeum-auschwitz-birkenau-i-wizy-
ta-w-obozie-t11119/

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-05-18/w-bloku-11-powstaje-nowa-wystawa-
-syn-wieznia-zarzucil-muzeum-auschwitz-dewastacje-miejsc-pamieci/

WYCIECZKA DO OŚWIĘCIMIA

W Chorzowie dnia 31.05.2019 roku odbył się festyn 
środowiskowy pod tytułem „Aktywni, zdrowi, wie-
lokulturowi”. Festyn rozpoczął się o godzinie 16:30 
a skończył się o około 19:15. Na festynie stanowiska 
były prowadzone przez uczniów i absolwentów naszej 
szkoły. Odbyły się również występy artystyczne na-
szych zdolnych uczniów. Wszystko było dobrze zor-
ganizowane. Przyszli uczniowie, rodzice, absolwenci 
i mieszkańcy Chorzowa II. Na tegorocznym festynie 
było bardzo miło i przyjemnie.

NASZ FESTYN

Autorzy artykułu: Emilia Nowakowska i Oliwia Blaszka
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Hormonogram rekrutacji 2019
13.05–25.06 – Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

23.05–24.05 – Test sprawności fizycznej oraz sprawdzian kompetencji              
językowych.

27.05–31.05 – Sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Do 05.06 – Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu 

kompetencji językowych.

21.06–25.06 – Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa         
ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

16.07 – Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17.07–24.07 – Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły.

25.07 – Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

26.07 – Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci, sprawdzają na stronie kuratorium 
listę wolnych miejsc w szkołach i biorą udział w postepowaniu uzupełniającym.

26.07–30.07 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

31.07 – Sprawdzian kompetencji językowych.

31.07–02.08 – Sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

01.08 – Test sprawności fizycznej dla kandydatów.

05.08- Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik       
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu 

kompetencji językowych.

21.08 – Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
do przyjęcia.

Do 29.08 – Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole.

30.08 – Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Autor artykułu: Paulina Olejnik
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Jak dobrze znasz naszą szkołę? - quiz
1. Ile lat ma nasza szkoła? (2019r.)

2. Kto jest patronem szkoły?
3. Jak liczne jest grono pedagogiczne?
4. Ile sal lekcyjnych liczy nasza szkoła?
5. Ile minut trwa najdłuższa przerwa?

6. W którym roku szkoła obchodziła swoje 
100-lecie?

7. Na jakiej ulicy znajduje się szkoła?
8. Jaką nazwę nosiła szkoła przed reformą z 1 

września 2017 roku?
9. Ile klas jest w naszej szkole?

10. Kto jest obecnym dyrektorem i wicedyrek-
torem szkoły?

Autor artykułu: Martyna Kupka

https://pl.depositphotos.com/124412530/stock-illustration-seamless-question-mark-dialog-background.html
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Premiery piosenek KPOP
Premiery maj:
01.05 - Chancellor X TaeYeon , Kim DongHan
02.05 - Park Bom, Golden Child
03.05 - TOMORROW X TOGETHER(English)
04.05 - Jeon JiYoon
06.05 - Kim BumSoo, Park HyoShin
07.05 - WooHyun(Solo), MOMOLAND(Feat.Erik)
08.05 - Eric Nam, Oh My Girl, Yu SeungWoo
09.05 – Henry, Xiumin(Solo), WayV
10.05 – NC.A, Taeil(solo)
11.05 - Hyuk(Solo)
12.05 - Im JiMin
13.05 – ONEWE(Debut), PENIEL, TaeYeon(Japan)
14.05 - Weki Meki
15.05 – EXID, WINNER, BVNDIT, BIBI(debut)
16.05 - LADIES’ CODE, SoYou X OVAN
17.05 – Davichi, A.C.E
19.05 - Yoon JiSung 
20.05 – GOT7, Kim JaeHwan(Solo), Lovelyz, KyuHyun(solo) 
21.05 - Chic Angel, 3YE(debut) 
22.05 – AB6IX(debut), N.Flying(Japan), Cherry Bullet, KATIE 
23.05 – IZ, HyoLyn, Park Kyung(Solo)
24.05 - NCT 127 
25.05 - Berry Good 
27.05 - We In The Zone(debut), D-CRUNCH, Rothy, MASC 
28.05 - OnlyOneOf(debut) 
29.05 - Red Velvet(Japan), Seventeen(Japan), ONEUS, IT’s, Woody, CLC
30.05 - Lee Hi, YOONA(Special Album) 

Premiery czerwiec:
W czerwcu na razie ogłoszone są tylko:
03.06 – Sandeul(solo), JUNE(solo) 
04.06 - TEEN TOP, WJSN, fromis_9 
07.06 - Ong SeongWu(PEPSI K-Pop Project) 
10.06 - ATEEZ 
13.06 - Jeon SoMi 
14.06 – Limitless(debut)
17.06 - TRCNG 
26.06 - IZ*ONE(Japan) 

Do ogłoszenia pozostały:
 -potwierdzone, że będą w czerwcu:
 -ITZY, PSY, SoRi 
-bez znajomości nawet miesiąca:
 -YunHo, Red Velvet, Gfriend, ChungHa, iKON, Ailee, VOISPER, Busters, Bol4(Japan) 

Autor artykułu: Dominika Lenar

https://www.rollingstone.com/music/music-features/bts-kpop-al-
bums-bands-global-takeover-707139/

https://aramajapan.com/news/newrelease/kpop-producer-brave-bro-
thers-creates-japanese-girl-group-cherrsee/57190/

https://qz.com/1328903/k-pop-and-korean-k-pop-is-spreading-the-
-korean-language-across-the-globe-just-look-at-algeria/
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Fryzury na komers 2019
1. Najlepsze propozycje na krótkie włosy:

◊ Loki – burza loków to nieodłączny element każ-
dej imprezy. Warto zrobić je lokówką, ewentualnie 
można posłużyć się prostownicą.  

◊ Wodospad- wodospad tak samo pięknie będzie 
prezentował się na długich jak i krótszych wło-
sach. Taką fryzurę najlepiej spiąć małą, przezro-
czystą gumeczką, by uzyskać najładniejszy efekt.

◊ Dobierany kłos z obydwu stron- dobierany kłos 
jest bardzo podobny do francuza, lecz robi jeszcze 
lepszy efekt.Resztę włosów, która zostanie z kło-
sów można spiąć w kucyk lub kok.

https://ottenki50.ru/pl/for-long-hair/how-beautiful-to-braid-hair-short-complex-braid-
s-for-short-hair-the-secrets-of-skill/

http://avanti24.pl/Magazyn/1,150436,21952983,loki-wciaz-w-modzie-sprawdz-na-
sze-propozycje-fryzur-z-lokami.html

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/Lq1k9kqTURBXy83OTQ0ZDQzZjY0ODgzN-
2FiM2I5NDFkZmZmZGEyMjlhYS5qcGVnkpUDQgDNA3nNAfSTBc0FFM0CWIGh-
MAE

2. Fryzury na średnich i długich włosach:

◊ Nie taki zwykły kok – Nie tak zwykły kok, to 
fryzura, która od góry zaczyna się francuzem ho-
lenderskim, tak samo jak i od dołu, a na czubku 
głowy oba francuze spotykają się i łączą w efek-
townego koka.

◊ Kucyk z nie wszystkich włosów- ta fryzura jest 
prosta, ale jakże efektowna!Wystarczy górną część 
włosów spiąć w kucyk, gumkę owinąć jednym 
cienkim pasmem i podpiąć wsuwką, a z reszty 
włosów można uformować loki lub je wyprosto-
wać.

◊ Pytajnik- Pytajnik to dobierany francuz (zwy-
kły lub holenderski), który zaczynamy od góry i 
w zależności od tego z której strony zaczęliście , 
francuza kierujemy w drugą stronę i potem tak 
samo. Koniec możecie zakończyć warkoczem.

https://zszywka.pl/p/kok-z-francuzem-1589977.html

https://www.ofeminin.pl/
uroda/fryzury/upiecia-
-wlosow-w-stylu-jenni-
fer-lopez/lxm944w

http://www.fryzjeris.pl/p/warkocze.html ht
tp
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Autor artykułu: Karolina Kozłowska
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Podsumowanie naszej redakcji

To jest już ostatni numer gazetki Medialni 39. W następnym numerze powitają Was nowi 
członkowie redakcji, jednakże w tym, obecny skład chce Was pożegnać. Dziękujemy 
wszystkim, którzy czytali Medialnych 39-mamy nadzieję, że mieliście z tego dużo frajdy 
oraz, że gazetka stała się przyjemniejsza dla oka, dzięki nowej grafice. Chcemy Wam ży-
czyć wesołych, przyjemnych oraz bezpiecznych wakacji i oczywiście powodzenia w przy-
szłym roku szkolnym.

W imieniu wszystkich członków  koła dziennikarskiego
Emilia Dumana

ODPOWIEDZI DO QUIZU
1) Nasza szkoła ma 131 lat.

2) Naszym patronem jest Józef Lompa.
3)Grono pedagogiczne liczy 33 osoby.

4) Szkoła liczy 12 sal lekcyjnych.
5) Najdłuższa przerwa w szkole trwa 15 minut.

6) Swoje 100-lecie szkoła obchodziła w 1988 roku.
7) Szkoła znajduje się na ulicy 11 listopada 21.

8) Przed reformą szkoła nosiła nazwę „Gimnazjum nr.5”.
9) W szkole znajduje się 12 klas. 

10) Obecnie dyrektorką jest p. Anna Suchecka-Wójcik,
       natomiast wicedyrektorem p. Małgorzata Owca


