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Wakacyjne propozycje Krystyny Narskiej – 

redaktor poprzedniej gazety ukazującej się w 

Prusie 

Wakacje coraz bliżej... Każdy lubi wakacyjny czas. Najdłuższe 

wakacje mają uczniowie i studenci. Ciekawe formy wypoczynku 

pozostają na długo w pamięci, są utrwalanie na zdjęciach i 

filmikach. Chętnie wracam do szkolnych wakacji. Pamiętam kilka 

ciekawych szlaków – wędrówkę szlakiem Piastowskim  od Kórnika, 

przez Poznań, Rogalin, Ostrów Lednicki, Kruszwica z Mysią 

Wieżą, Toruń. Ostrów Lednicki – początki naszej państwowości gdzie został ochrzczony władca 

Polski – Mieszko I. 

Orla Perć w Wysokich Tatrach pozostawiła wiele przeżyć, zmaganie się z dokładnym 

stawianiem kroków na Czerwonym Szlaku, łańcuchy i klamry, które pomagają przy schodzeniu 

na niższe poziomy skał. Dla mnie zawsze był ciekawy wypoczynek na obozach harcerskich : 

rozbicie obozu, mieszkanie w namiocie, apele, alarmy, nocne warty i ciekawe rozplanowanie 

każdego dnia a wieczorem ognisko i piosenki. 

A potem był najdłuższy szlak w wakacje, na który wyruszyliśmy z „PRUSA”. Miał 5600 km, z 

Sosnowca przez Austrię, Italie, Francję, aż do podnóża Pirenejów. Każdy zagraniczny wyjazd z 

„PRUSA” był planowany rok wcześniej. Uczestnicy wycieczki – uczniowie i nauczyciele 

oszczędzali, wpłacali systematycznie raty organizatorom wycieczki. I tak łączyło się przyjemne 

z pożytecznym. Każdy wyjazd był piękną podróżą, którą wspomina się przez lata. 

CIEKAWE MIEJSCA. Wielkopolskie miasta, kościoły, pałace przenoszą turystów w minione 

stulecia. Poznań nad rzeką Wartą został założony w X wieku. W grodzie na wyspie Ostrów 

Tumski znajduje się najstarsza w Polsce katedra. W podziemiach katedry są pozostałości 

grobowca Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Są też misy chrzcielne z pierwszych lat 

chrześcijaństwa. Poznań to miasto wymienione w słowach polskiego hymnu. W Poznaniu na 

każdym kroku spotykamy się z historią Polski. Warto zwiedzić to jedno z najstarszych miast w 

Polsce. 

GNIEZNO. W grodzie z VIII wieku na Wzgórzu Lecha znajduje się katedra gnieźnieńska. W IX 

wieku zbudowane zostało oratorium. Mieszko I przebudował tę świątynię w X wieku. Stąd 

wyruszył do Prus św. Wojciech – misjonarz, który ewangelizował pogan. W Katedrze w 977 

roku pochowana została żona Mieszka I – Dobrawa. W 999 r odbył się pogrzeb św. Wojciecha. 

W 1000 roku przybył do katedry cesarz niemiecki Otton. III, spotkał się z Bolesławem Chrobrym 

na Zjeździe Gnieźnieńskim. 

W 1025 roku w tej katedrze odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego. W Katedrze znajduje 

się srebrna trumna z relikwiami św. Wojciecha. Cennym zabytkiem są Drzwi Gnieźnieńskie z 

XII wieku ozdobione płaskorzeźbami związanymi z życiem św. Misjonarza. 

 

 

Natsu  
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Z życia szkoły 

 

 

01.06.2022 – uczniowie klasy 1cLO zwiedzili 

wystawę malarstwa Łukasza Korolkiewicza 

„Gry dorosłych” w Zamku Sieleckim i wysłuchali 

wykładu o baroku. 

01.06.2022 – z okazji Dnia Dziecka w bursie 

został zorganizowany grill oraz słodki 

poczęstunek. 

06.06.2022 – Dzień Sportu dla uczniów 

naszego liceum wraz z ich wychowawcami. 

Uczniowie rywalizowali w konkurencjach: rzut 

Ringo do celu, kręcenie hula hop oraz 

przeciąganie liny. Na koniec zorganizowano 

grę w podchody, zwyciężyła w niej klasa 3cLO. 

07.06.2022 – wolontariusze naszej szkoły, wraz 

z opiekunem Panią Beatą Chylak i Panią 

Dyrektor Jolantą Kamińską-Sroką, uczestniczyli 

w obchodach jubileuszu 25-lecia Hospicjum św. 

Tomasza w Sosnowcu.  

16.06.2022 – Festyn u Salezjanów na rzecz 

Oratorium. 

Czarna Owca 
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Wywiad z Wiktorią Ilnicką i Natalią Ryłko – 

Młodzieżowymi radnymi miasta Sosnowiec 

 - Wiktoria i Natalia to dwie uczennice naszego liceum, które w tym roku dostały 

się do Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowieca i to właśnie będzie tematem 

naszego wywiadu. 

 

Kilka słów od 

redakcji... 

Patrzycie właśnie na ostatni w tym roku 

szkolnym numer szkolnego 

czasopisma ,,Nowiny Prusa”. Rok 

szkolny powoli dobiega końca, dlatego 

chcemy Wam szczerze podziękować za 

dotychczasową współpracę. Jak wiecie, 

dowiecie nam tym ogromną przyjemność, 

bo to wszystko przecież dla Was. Mamy 

nadzieję, że nas nie opuścicie.  

Wszystkim Nauczycielom i Uczniom 

życzymy spokojnych, bezpiecznych i 

pełnych zabawy wakacji, podczas których nabierzecie sił do dalszej pracy w przyszłym roku 

szkolnym.                                                                 Natsu 

Po co nam taka Rada? Czym się ona zajmuje?  

NR: Naszym głównym zadaniem jest jednoczenie 

miasta i dostarczanie mu różnych rozrywek.  

WI: Ponadto reprezentujemy interesy młodych 

mieszkańców i współpracujemy z organami miasta. 

 

Kto może zostać członkiem Rady? A kto nie?  

 

NR: Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom 

szkół ponadpodstawowych, którzy są 

mieszkańcami Sosnowca. 

WI: Członkiem Rady nie może zostać osoba, która 

jest w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej.  

 

Jak zostałyście radnymi? Planowałyście to?  

 

NR: Gdy usłyszałam o wyborach, to pomyślałam, 

że warto się przyłączyć i działać dla naszego 

miasta.  

WI: Ja tego nie planowałam. Wyszło przez 

przypadek, ale cieszę się, że pomożemy miastu się 

rozwijać.  

 

Kto stoi na czele takiej Rady?  

 

WI: Prezydium, wybierane przez członków Rady.  

 

Co planujecie zrobić dla naszego miasta? Macie 

jakieś pomysły?  

 

NR: Mam już kilka pomysłów, jednak na chwilę 

obecną wolę ich nie ujawniać. 

Pomyślałyście o inwestycji w boisko dla 

naszej szkoły?  

NR: Tak, chcę to poruszyć na jednym ze 

spotkań. 

WI: Myślałam o tym i mam nadzieję, że się 

uda, lecz niczego nie obiecuję.  

 

Bardzo Wam dziękuję za poświęcenie 

tych paru minut, koniecznych do 

przeprowadzenia tego wywiadu. To 

wiele znaczy dla naszej gazetki i 

społeczności szkolnej. 

 

NR i WI: Mamy nadzieję, że pomogłyśmy.  

 

Natsu 
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