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szkolne 
Szkoła Podstawowa nr 23  
im. Jana Brzechwy 
w Rudzie Śląskiej 

Wspomnienia 
ÓSMOKLASISTÓW 

2013-2021 
„Nikt nam przecież nie zabroni 

Wrócić tutaj wspomnieniami, 

Po cichutku, tak znienacka  

Znów będziemy razem z Wami.” 

 
 



` 

C o p y r i g h t © 2 0 2 1, NOWINKIszkolne, SP23          2 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
       

 

           „Biesiada Ślónsko”  

W grudniu 2018 roku, gdy byłem w szóstej klasie, razem z tamtejszą klasą piątą  

przygotowywaliśmy występ z okazji „Barbórki”, czyli święta górników. 

Przedstawienie zostało zorganizowane przez nasze wychowawczynie, które 

przygotowały scenariusz i podzieliły role pośród nas. Scenografia została umiejscowiona 

na sali gimnastycznej, a tematem przewodnim występu była „Biesiada Śląska”. 

Uczniowie odgrywający swoje role zasiedli za obficie zastawionym wielkim stołem. My, 

jako aktorzy, przedstawialiśmy się w strojach galowych, a także w tradycyjny strój 

naszego regionu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Myślę, że nasze przedstawienie odniosło sukces, ponieważ zostaliśmy obdarzeni dużymi brawami. Jeśli ktoś chciałby 

powspominać stare dzieje, to występ jest dostępny na kanale YouTube – TV23.               

                                                                                                                                                          Kamil Schulz 
 

W trakcie przedstawienia opowiadaliśmy w gwarze śląskiej  

o zwyczajach, które od wielu pokoleń obchodzone są na 

Śląsku. Nie zabrakło również oprawy muzycznej  

i humorystycznej. Wykonywaliśmy tradycyjne utwory 

biesiadne takie jak „Karliku” czy „Szła dzieweczka”. 

Wydarzenie to utkwiło szczególnie w mojej pamięci, gdyż 

miałem swój „solowy występ” wykonując piosenkę „Moplik” – 

autorstwa Krzysztofa Hanke. Występ zakończyliśmy 

życzeniami dla Górników oraz poczęstunkiem Grona 

Pedagogicznego ciastem.   

 



` 

C o p y r i g h t © 2 0 2 1, NOWINKIszkolne, SP23          3 

 

    

 

Jednym z lepszych wspomnień jest pewien zimowy wieczór  

w klasie czwartej. Okres zbliżających się Świąt oraz... film. 

Tego pamiętnego wieczoru nasz rocznik, wraz z Panią Iwoną 

i Ewą, nagrywał "Dziewczynkę z zapałkami". Cała akcja 

rozgrywała się w XIX wieku, dlatego każdy uczeń, który brał 

udział w tym wydarzeniu, musiał przygotować sobie 

odpowiedni strój. Na planie działy się różne rzeczy, jedne 

stresujące, inne zaś zabawne. Zdarzały się także małe awarie 

strojów. Ktoś miał nieodpowiedni berecik, ktoś spodnie, a ja 

trafiłam na zepsuty zamek w sukience. To był szalony 

wieczór, ale zakończony wspaniałym akcentem. W momencie, 

kiedy kończyliśmy nagrywać, zaczął padać śnieg, co dodało 

całemu zdarzeniu świątecznego nastroju. Podsumowując 

czasem warto poświęcić trochę swojego wolnego czasu, bo 

może wyjść z tego coś wspaniałego i niezapomnianego. 

                                     Katarzyna Madeja  
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WSPOMNIENIA Z WYCIECZEK 
W ciągu 8 lat, kiedy chodziłam do naszej szkoły, najmilej wspominam wycieczki zagraniczne. 

W kwietniu 2018r. Nasza klasa 8b (wtedy 5b) pojechała z klasą 7b (wtedy 4b) do Pragi. Zwiedziliśmy tam most Karola, płynęliśmy statkiem po Wełtawie oraz 

weszliśmy na miniaturową wieżę Eiffla, z której podziwialiśmy piękne widoki.  

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast w 2019r. Pojechaliśmy do Budapesztu. Zwiedziliśmy tam parlament, który położony jest nad Dunajem oraz Górę Gellerta. Późnym wieczorem 

płynęliśmy statkiem po Dunaju, podziwialiśmy piękne, zapierające dech w piersiach widoki. Oglądając zdjęcia często powracam wspomnieniami do tych 

wspaniałych chwil.  

 

                       Dominika Łąka  
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Moim najlepszym dniem  był pierwszy 

dzień w szkole, jak poszedłem z TYTĄ 

pełną słodyczy. Najpierw poszliśmy na 

apel, a potem rozeszliśmy się do klas. 

Poznałem nowych kolegów i koleżanki, 

ale najbardziej nie mogłem się doczekać 

otworzenia tej TYTY większej ode mnie 

😊                        

                       Aleksander Brych  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zofia Pozimska 

 

 

B u d a p e s z t 

Jednym z moich najmilszych wspomnień jest 

wycieczka do Budapesztu, która odbyła się 24 

kwietnia 2019 roku.  

Pierwszego dnia zwiedziliśmy Parlament oraz 

Bazylikę św. Stefana, z której rozciągał się piękny 

widok na Budapeszt. 

Drugiego dnia zwiedziliśmy m.in. Zamek Królewski, 

Wyspę św. Małgorzaty, Wzgórze Gellerta oraz 

mieliśmy nocny rejs po Dunaju, z którego widać 

było pięknie oświetlony Parlament. 

Trzeciego dna odwiedziliśmy Halę Targową na 

której mogliśmy zakupić przeróżne pamiątki, późnej 

pojechaliśmy do Szentendre, miasta na Węgrzech, 

gdzie odwiedziliśmy Muzeum Marcepanu. 

Podobało mi się to, że mogliśmy wykorzystać naszą 

wiedzę z języka angielskiego do porozumiewania się 

z mieszkańcami Węgier.  

Według mnie, wycieczka była udana a pogoda nam 

bardzo dopisała.  

Będę ją wspominać bardzo miło. 

 

                                           Amelia Kołodziej  

 

 

 

 

 

"Dzień Pieczonego Ziemniaka" 

Jest to Dzień, który wspominam najmilej.  

Przyjść można było o dowolnej godzinie, były 

różne gry i zabawy oraz konkursy, w jednym nawet 

wziąłem udział       

Każda Osoba, która wzięła udział w konkursie, 

dostawała nagrodę, ja dostałem książkę kuchni 

Lidla.  

Na koniec były fajerwerki!!  

Tak wspominam najmilszy dla mnie dzień w szkole. 

                                                            Wojtek Drozda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Bal przebierańców'' 

Bardzo dobrze wspominam bal przebierańców w 

klasach 1-3, ponieważ w tym wieku nie patrzyliśmy, 

czy ktoś się z Nas śmieje, czy patrzy jak jesteśmy 

przebrani, po prostu dobrze się  bawiliśmy. 

DJ puszczał Nam muzykę i wszyscy się bawili, potem 

animatorzy zrobili konkursy, czyj balon pierwszy 

pęknie, wygrywa. Po całej zabawie wszyscy udali 

się do klas i zjedli śniadanie. 

Dla mnie ten dzień jest niezapomniany 

i  wspominam go najlepiej. 

                              Wiktoria Brol  

W szóstej klasie brałam udział w balu 

przebierańców. Wszyscy dobrze się bawili, mieli 

na sobie piękne stroje. Byłam przebrana za 

księżniczkę. Nauczyciele zorganizowali dla nas 

różnego typu gry i zabawy. Nikt się nie nudził.  

W trakcie konkursu na najlepsze przebranie 

poszłam do toalety i już niestety o własnych siłach 

z niej nie wyszłam. Miałam długą suknię. 

potknęłam się o nią i przewróciłam. Uderzyłam 

głową o posadzkę, więc bardzo źle się poczułam 

i miałam zawroty głowy. Niestety impreza dla 

mnie zakończyła się w karetce. Po kilku badaniach 

okazało się jednak, że nic groźnego się nie stało 

i zakończyła się ta historia kilkoma siniakami 

i guzem na głowie. Podobno emocjonalne 

przeżycia zapamiętujemy na dłużej, dlatego też 

tak dokładnie to pamiętam i prędko tego nie 

zapomnę.                                    Jagoda Kłosowska 
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Moje 8 lat nauki 

Moje 8 lat w szkole podstawowej zacząłem w Szkole nr 23 

im. Jana III Sobieskiego Świętochłowicach. Dopiero od piątej 

klasy chodzę do Szkoły nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie 

Śląskiej. 

W trzeciej klasie miałem wypadek samochodowy 

i niefortunnie złamałem nogę; na szczęście wszystko dobrze się  

skończyło :) 

W 4-tej klasie przeprowadziłem się do nowego mieszkania,  

a w 6 do jeszcze innego, bliżej mojej szkoły. Do dziś pamiętam 

wszystko, co się działo podczas przeprowadzek. 

Na początku nowego roku w nowej szkole, jak prawie każdy, 

czułem się nieswojo, jednak po jakimś czasie było lepiej. 

To, co najbardziej zapamiętam z lat szkolnych, to e-lekcje 

w czasie pandemii.  

Zdecydowanie wolę chodzić do szkoły, ponieważ jest więcej 

czasu na wytłumaczenie jakiegoś tematu, a najgorsze, 

że jestem w ósmej klasie, więc czekają mnie egzaminy.  

                                   Bartosz Adamski 

"Pierwszy dzień w szkole" 

 

 

 

  Często wspominam mój pierwszy dzień w szkole, Byłam wtedy na dniach otwartych. 

Zwiedzałam różne zakątki naszej szkoły, takie jak: stara biblioteka, boisko, sala gimnastyczna, 

sale lekcyjne, a także bieżnia. Dotąd kojarzyłam to miejsce z moim tatą, bo to właśnie tam 

uczyłam się jeździć na rolkach. 

  Będąc szczerą, to nie podobał mi się pomysł pójścia do szkoły, bo jak to tak miałam zostawić 

przedszkole, w którym zaczęły się moje pierwsze przyjaźnie? W końcu dotrwałam do 

nieuniknionych słów mamy, gdy wracając ze mną do domu, powiedziała: "Zapisałam Cię do 

szkoły!" 

No, ale nadszedł ten dzień po wakacjach... Rozpoczęcie roku szkolnego. Byłam 
podekscytowana, ale możliwe, że to przez wielką TYTĘ pełną słodkości i możliwość spędzania 

przerw razem ze starszymi kolegami, z którymi wcześniej widziałam się tylko na dworze. 

 Poszliśmy do sali gimnastycznej, gdzie nas powitali, a po apelu weszliśmy do klasy i poznaliśmy 

naszą wychowawczynię, już wtedy nie mogłam usiedzieć na miejscu. 

  Po zakończonym dniu czekałam zniecierpliwiona na następny, aby znów moc zobaczyć moje 

koleżanki. 

  Po latach już nie czekam na następne dni tak jak wtedy. Wciąż się cieszę, że mogę zobaczyć 

moją przyjaciółkę i spędzić z nią miło czas...  

   Ale lata mijają, dużo się już pozmieniało, a ja za chwilę znów będę szykować się na mój 

pierwszy dzień w nowej szkole... 

 

Daria Kowalewska 
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Zakończenie roku szkolnego 

2019/20 było zupełnie inne  

w związku z pandemią COVID 19. 

Nie mogliśmy, jak w poprzednich 

latach brać udziału w akademii. 

Jedynie uczniowie klas kończących 

edukacje w naszej szkole, odebrali 

świadectwa na oficjalnym zakończeniu, 

jednak z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. Trudno było odczytać 

ich emocje, ponieważ twarz częściowo 

zakrywały maseczki. 

Pozostali uczniowie indywidualnie 

odbierali świadectwa podczas wakacji. 

Pandemia sparaliżowała nasze życie 

i wprowadziła duże ograniczenia 

naszej wolności oraz zmusiła do nauki 

zdalnej. 

     Mam nadzieję, że w tym roku 

szkolnym nie będziemy musieli 

powtarzać takiego scenariusza, a 

świat wróci do normalności.  

                    Żaneta Rutkowska 

11 marca to dzień, który zapamięta każdy nastolatek. 

To dzień, w którym minister edukacji wydał 

rozporządzenie dotyczące zamknięcia szkół na czas 

2 tygodni. 

Ja w tym dniu, jak zwykle, przyszłam do szkoły. 

O koronawirusie wiedział już każdy i wiele osób 

martwiło się o przyszłość oraz zdrowie. 

Jednak plotka o zamknięciu placówek oświatowych 

przyćmiła wszelkie obawy, a zastąpiła ją euforia 

i radość. Sprawdziliśmy w skarbnicy wiedzy dzisiejszego 

świata - Internecie. 

Plotka okazała się prawdą. Zaczęły się telefony do 

rodziców, wiadomości do znajomych. 

Naszą radość ostudziła informacja o tym, że minister 

zamyka również kina oraz restauracje.  

Po skończonych lekcjach wiedzieliśmy co nas czeka- 

dwa tygodnie spania do 10-tej,  spokoju od lekcji 

i szkoły. 

 

Dwa tygodnie wolnego! - myśleliśmy.  

Czy teraz, z perspektywy czasu każdy by się cieszył? 

Myślę, że to kwestia indywidualna. 

                            

                                                  Aleksandra Jabłońska  

 

 

 

 

“Dzień ziemniaka” 

Jedną z chwil, która najbardziej 

zapadła mi w pamięci, był dzień 

ziemniaka. Pamiętam że 

najbardziej podobał mi się 

klimat, który panował przy 

ognisku. Bardzo podobały mi się 

też konkurencje, w których 

często brałem udział. Podczas 

wydarzenia spotkałem wielu 

znajomych, z którymi mogłem 

porozmawiać. Bardzo ciekawą 

opcją był też sklepik, w którym 

można było kupić coś do jedzenia.  

Pamiętam, że wróciłem do domu 

szczęśliwy i zadowolony 😊                       

                       Fabian Sulecki 
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"Mój szczególny dzień"  

Dzień, w którym przyszedłem do szkoły po raz 

pierwszy, był dla mnie bardzo emocjonujący.  

Byłem bardzo zestresowany, gdy moja mama 

odwoziła mnie pod szkołę. Na ogół jestem dość 

wstydliwy, więc czułem się źle przy wielu ludziach, 

których nie znałem. Wiedziałem, że w przyszłości 

będziemy razem chodzić do jednej klasy. Gdy 

przystąpiliśmy do ceremonii pasowania na ucznia 

podeszła do mnie Pani Dyrektor i przyłożyła mi wielki 

czerwony ołówek na oba ramiona. Po wszystkim moi 

koledzy z przedszkola poznali mnie z innymi. 

Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło i poznałem 

wielu kolegów. To był bardzo szczególny dzień. 

 

Filip Kaczmarek 

 

Szczególnym dniem dla mnie  

był sam początek pierwszej klasy  

roku szkolnego.  

Bardzo się wtedy stresowałem, miałem 

nadzieję, że trafię do klasy z moimi 

kolegami z przedszkola.  

Samo “wydarzenie” odbyło się w sali 

gimnastycznej. Pamiętam, że byliśmy 

wtedy pasowani na Ucznia wielkim 

ołówkiem.  

Dobrze zapamiętałem to wydarzenie, 

trafiłem do fajnej klasy 

 z moimi znajomymi. 

Artur Kucharski 
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Moim szczególnie zapamiętanym wydarzeniem jest 

kilkudniowy wyjazd w góry z moja klasą oraz innymi 

uczniami. Podróż odbyła się w styczniu 2020 roku do 

Poręby Wielkiej. Głównym jej celem była jazda na nartach, 

a dla niektórych możliwość nauki. Wyjazd zapamiętałam 

bardzo dobrze, ponieważ mogłam podszkolić się w jeździe 

na nartach, chodziliśmy na basen oraz bardzo często 

wieczorami były dyskoteki, na których tańczyliśmy.  

Jednak najlepszymi momentami zawsze były lekcje nauki 

jazdy na nartach na stoku narciarskim, ponieważ często 

było dosyć zabawnie kiedy komuś coś nie wychodziło 

przez co wszyscy się wywracaliśmy (na szczęście nikt nigdy 

nie ucierpiał w żaden sposób). „Po nartach” zawsze 

dostawaliśmy ciepłe herbaty i pyszne drożdżówki. Cały 

pobyt tam bardzo mi się podobał i pozostanie w mojej 

pamięci na bardzo długo.   

                                                                               

 

Marta Wolicka  

 

Szczególnym dniem w moim życiu szkolnym był 

7.01.2020r., jeden z kilku dni wycieczki na narty do 

Poręby Wielkiej. Wyjazd ten był szczególnie 

interesujący, ponieważ był to mój pierwszy raz na 

nartach. Pewnego razu, kiedy byłam na nartach, nie 

potrafiłam przejąć kontroli nad nartami i zaczęłam 

zjeżdżać. Dopiero Pani Koperska mnie złapała. 

Podczas tej wycieczki zaliczyłam wiele upadków, ale 

bardzo mi się podobało. Na pewno w mojej pamięci 

zapadnie także wyjazd na ,,zieloną szkołę’’. Na tym 

wyjeździe wydarzyło się bardzo dużo śmiesznych 

sytuacji. Jest to zdecydowanie moja ulubiona 

wycieczka szkolna. 

Podczas tych ośmiu lat w szkole wydarzyło się wiele 

rzeczy, które zostaną na długo w mojej pamięci. 

Kinga Krzysz 

 

 

,,Wyjazd na narty” ,,Wyjazd na narty” 
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ZIELONA SZKOŁA 

Najlepiej zapamiętałem wyjazd na zieloną 

szkołę nad Morze Bałtyckie 

Przyjechaliśmy do domu wczasowego we 

Władysławowie po wypakowaniu rzeczy 

poszliśmy na krótki spacer i na taras 

widokowy. Po powrocie zjedliśmy kolację 

i wszyscy rozeszli się do pokoi i poszli spać. 

Następnego dnia z rana po śniadania 

wszyscy poszli na plażę, a po plaży cała 

grupa poszła na obiad do hotelu.  

Po zjedzonym obiedzie poszliśmy na 

zaplanowaną wcześniej wycieczkę na 

wieżę widokową , która była bardzo 

wysoka. 

Na wieżę prowadziły duże schody ciężko 

się wchodziło ale łatwiej schodziło. 

Po miło spędzonych 2 tygodniach każdy 

wypoczęty wrócił do domu. 

Kacper Grys  

 

 

 

 

Wycieczka do Ustronia 

Dniem, a właściwie dwoma dniami, które 

szczególnie zapadły mi w pamięć, były 

wycieczką do Ustronia. Na miejsce 

dojechaliśmy pociągiem. Atrakcje, które 

mieliśmy na wycieczce to między innymi 

wjazd kolejką górską na Czantorię oraz 

zwiedzanie muzeum w centrum miasta.  

Z całego wyjazdu najbardziej zapamiętałem 

wjazd kolejką na górę, było to niesamowite 

przeżycie, a  szczególnie z kolegami z klasy. 

Niestety wycieczka była krótka, bo tylko 

dwudniowa, ale myślę, że każdemu kto na 

niej był, pozytywnie zapadła w pamięć. 

To były niesamowite dwa dni. 

Szymon Bugaj  
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Byliśmy we Władysławowie 

Dzień, który najbardziej zapadł mi w pamięci to 

pierwszy dzień zielonej szkoły. Przejechaliśmy długą 

drogę przez całą Polskę do Władysławowa, 

dotarliśmy tam około godz. 17 - 18, po wyczerpującej 

podróży w mniej więcej 25 stopniach Celsjusza, 

a  wyjechaliśmy około 6 rano. Wraz z moimi trzema 

kolegami otrzymaliśmy ogromny pokój. Po 

zakwaterowaniu poszliśmy całą klasą nad morze 

i  trafiliśmy w sam raz na zachód słońca. Po powrocie 

do ośrodka zjedliśmy kolację i poszliśmy spać. Każdy 

miał problem z zaśnięciem, ponieważ wszyscy byli 

podekscytowani oraz czekały nas 2 wspaniałe 

tygodnie.  

 

                                          Sławek Kmiecik 
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