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          28. 11. 2018 w Zespole Szkół COGITO w Siemianowicach Śląskich odbył się Wojewódzki Konkurs 
Recytatorski 2018 ROKIEM 
ZBIGNIEWA HERBERTA. Przygotowany przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział 
w Katowicach i Zespół Szkół COGITO konkurs okazał się organizacyjnym sukcesem. W poetyckie szranki 
stanęli uczniowie z 23 szkół naszego regionu, potwierdzając, że poezja Zbigniewa Herberta wciąż budzi żywe 
zainteresowanie młodych ludzi. Naszą szkołę reprezentowała Izabela Sochacka i Dorota Piksa. 
Uczennice przygotowywane były do konkursu przez mgr Barbarę Michniak i mgr Małgorzatę 
Hebdę.Prezentowane recytacje były na bardzo wysokim poziomie i spotkały się z żywiołową reakcją 
publiczności. Komisja konkursowa stanęła więc przed trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców. Laureatami 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 2018 ROKIEM ZBIGNIEWA HERBERTA zostali w kategorii szkół 
średnich:
I miejsce – Dominika Buchowicz z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Katowicach,
II miejsce – Wiktoria Januszko z III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie,
III miejsce – Dorota Suchoń z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach,
wyróżnienia – Dorota Piksa z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach, Paweł Iwanecki z 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich i Oskar Bełza z VIII Liceum 
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Tragedia jednej rodziny wobec burzliwych 
dziejów Polski XX wieku, która dotknęła 
wielu.
Bez pożegnania, książka autorstwa Barbary 
Rybałtowskiej, opisuje historię, która poruszy 
niejedno serce. Nakłoni do wspomnień lub 
przemyśleń. Warta polecenia każdemu, kto 
wie jak ważna jest wolność. Szczególnie 
teraz, kiedy świętowaliśmy setną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę.
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7 grudnia 2018 roku w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS 
uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w prelekcji poświęconej 
epidemiologii zakażeń HIV oraz pełnoobjawowego AIDS, przygotowanej 
przez uczennicę klasy 4b hot pod kierunkiem mgr Bożeny Kaszuby. 
Prelekcja poprzedzona była wstępną ankietą z zakresu wiedzy na temat 
biologii wirusa HIV oraz AIDS. Celem prelekcji było zwrócenie uwagi na 
problematykę epidemii HIV/AIDS, walka ze stereotypami oraz 
podnoszenie wiedzy z tego zakresu. Epidemia HIV to problem wciąż 
aktualny. Rozwiązanie tego problemu wymaga ustawicznych działań na 
rzecz poznania i upowszechniania rzetelnych informacji na temat 
HIV/AIDS oraz sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, wykonywania 
testów w kierunku HIV, odpowiedniego leczenia. Wymaga również 
postępowania bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym oraz 
naszej solidarności z osobami zakażonymi. Osoby żyjące z HIV są 
pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość 
życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o 
obowiązku ochrony innych przed zakażeniem. Symbolem solidarności z 
osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka. 
Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i 
zakończyła się ankietą ewaluacyjną.

Światowy Dzień AIDS
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                    Akcja świąteczna
 
Podsumowanie akcji przeprowadzonych przez Szkolne Kolo Wolontariatu - 
Razem na święta w Zespole Szkół Ekonomicznych.
- zbiórka żywności dla schroniska w Mysłowicach.
- Tydzień zdrowego odżywiania. Dochód przeznaczony dla Fundacji Domów 
Aniołów Stróżów i dla naszych uczniów 
- Wypiek i dekorowanie pierników na kiermasz szkolny i na akcje 
Uskrzydlamy
- Przygotowanie ozdób świątecznych na akcje Uskrzydlamy organizowana 
przez Dom Aniołów Stróżów 
- Kiermasz Mikołajkowy połączony ze sprzedażą oraz przygotowanie paczek 
dla uczniów naszej szkoly oraz dla starszych chorych osób ze Związku 
Sybiraków w Katowicach
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Dzień Świętego Mikołaja 
obchodzony jest niezmiennie 
6 grudnia każdego roku w wielu 
krajach świata. Również w 
naszej szkole, jak co roku, z 
inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego, obchodziliśmy 
ten radosny dzień. W naszej 
tradycji pamięć o Św. Mikołaju 
jest wciąż żywa i podtrzymywana 
z ochotą przez kolejne 
pokolenia. Dzień imienin 
Mikołaja jest okazją do 
wszelkiego rodzaju 
niespodzianek i obdarowywania 
bliskich drobnymi prezentami. 
Nasi uczniowie otrzymali słodkie 
upominki, które nie tylko 
podniosły poziom glukozy w 
surowicy krwi, ale także wywołały 
uśmiech na twarzy. :)
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Kudłacze

Ciasto Polewa

2 szklanki mąki ¾szklanki mleka
1 szklanka cukru pudru 20 dag margaryny
5 dag margaryny 2 łyżki kakao
1 jajo 1 szklanka cukru
pół szklanki mleka 20 dag wiórków 
kokosowych
2 łyżki miodu
1 łyżka proszku do pieczenia

Margarynę utrzeć z cukrem, dodać jajko, miód, mleko i mąkę z proszkiem do 
pieczenia. Ciasto upiec w średnio nagrzanym piekarniku i po upieczeniu, i 
ostygnięciu pokroić w kostkę.
Polewę gotować 5 minut. Ciastka zanurzyć w ostygniętej polewie i obtaczać w 
wiórkach.

Ule

Składniki na około 30 porcji.

200 g mielonych orzechów lub kokosu
200 g cukru pudru
1 białko
Wszystkie składniki umieścić w naczyniu i dokładnie wymieszać lub zmiksować 
(białka wcześniej nie ubijamy). Jeśli masa będzie zbyt rzadka dodać w 
jednakowych proporcjach orzechów i cukru pudru (gęstość masy zależy od 
wielkości białka).
Przygotować foremki do uli. Z przygotowanego ciasta odrywać kawałki masy i 
uformować z nich kulki, odłożyć (z lekko przeschniętymi z wierzchu łatwiej się 
pracuje). Wielkość kulek będzie zależała od wielkości foremek na ule. Kule ciasta 
delikatnie oprószyć cukrem pudrem. Wcisnąć do foremki, by ciasto dokładnie 
przylegało do jej boków. Końcem drewnianej łyżki oprószonej cukrem pudrem 
zrobić w ulu wgłębienie na nadzienie. Otworzyć foremkę, wyjąć z niej gotowy ul, 
odłożyć na talerz. W taki sam sposób wykonać pozostałe ule. Włożyć na kilka 
godzin do lodówki, do zgęstnienia i osuszenia się ciasta.

Krem do uli
½ masła 
15 dag cukru pudru
3 żółtka
Krem przełożyć do jednorazowego rękawa cukierniczego, odciąć jego końcówkę. 
Schłodzone ule wypełniać kremem.
Schłodzić w lodówce.

Dorota Piksa
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Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji, 
w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do 
gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan 
i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. 
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki. 
Świętą noc złocista gwiazda opromienia. Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia. 
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym. Obdarz nas radością i szczęściem 
prawdziwym. 

W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,

otwórzmy pudła słodkich marzeń.
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z dary swymi,
staną cicho za Twoim progiem,

by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie... 


