
 

 

Nr 1/2015/2016 (październik)  

Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach ul. Sportowa 51  

32-440 Sułkowice 



2 

  

2 

 Od redakcji: 
  
Po dwumiesięcznej, wakacyjnej przerwie 
oddajemy czytelnikom pierwszy w bieżą-
cym roku szkolnym numer naszej szkolnej 
gazetki. Chcielibyśmy, aby ukazało się 5 
numerów tego czasopisma. 
W porównaniu z ubiegłym rokiem, skład 
redakcji diametralnie się zmienił – więk-
szość redaktorów ukończyła szkołę. Bardzo 
cieszymy się jednak z tego, że nowych chęt-
nych do tworzenia artykułów nie brakowało.  
Jeżeli ktoś z czytelników ma nowe pomysły 
na redagowanie pisma – uważa, że można 
włączyć do niego coś ciekawego, zaprasza-
my do współpracy. Mamy nadzieję, że 
GIMZETKA będzie tak samo poczytna, 
jak w zeszłych latach.  
 
Redakcja Gimzetki z uwagą przygląda się 
pracy nowego SU, którego skład przedsta-
wiamy poniżej: 
 

PRZEWODNICZĄCY - BARTOSZ STOKŁOSA 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - WIKTOR 

KIEBZAK 
SEKRETARZ - ANGELIKA LATOŃ 

SKARBNIK - DOMINIKA LIPKA 
OPIEKUN -  mgr MARCELI PACUT 

 
W ostatnim czasie nasi reprezentanci zorga-
nizowali wspólnie z opiekunem mgr Marce-
lem Pacutem: 
 Debatę uczniowską na temat: Nauczyciel 

XXI w to mistrz, partner, przyjaciel?,  
o której trochę więcej opowiedział nam 
sam opiekun SU. 

 Konkurs: Portret plastyczny i literacki 
wychowawcy, nauczyciela i trenera. 

 Konkurs: Odkrywamy tajemnice naszej 
szkoły. Rozpoznajemy zdjęcia nauczycieli  
i pracowników szkoły na zdjęciach z dzie-
ciństwa, młodości. 

 
Miłego czytania. 

Cytat na dobry początek: 
 
Szczęście człowieka: ciągle dążąc wzwyż, zmagać 
się z codzienną pracą, zachowując jasność myśli  
i rozwagę  
 

Johann Wolfgang von Goethe 

 Debata uczniowska na temat:  
Nauczyciel XXI w to mistrz, partner, przyjaciel? 
– mgr Marceli Pacut 

 Co wiemy o naszych nauczycielach?  
Wywiad z Panem mgr Janem Sochą 

 Nasi koledzy z bliska 
Wywiad z przewodniczącym  Samorządu 
Uczniowskiego Bartoszem Stokłosą 

 Polonistyczne zadania dla ambitnych  

 Ciekawostki biologiczne Dagmary  
Berneckiej z klasy 2c  

 Szuflada  
Twórcze pasje uczniów 

 Życzenia 

 Humor  
 Ogłoszenia 

 
 
 
 
 
 

Czysta stopka  
redakcyjna: 

 
Redaktor naczelny – Joanna Turek 1d 

Zespół: Brygida Rydz 3e, Dagmara Bernecka 2c,  
Gabriela Zaremba 1d, Justyna Chwała 1d,  

Klaudia Sroka 2e, Patrycja Oliwa 2e, Magdalena Sala 3b, 
Adrianna Blak 2a, Maciej Szlachetka 2c, 

Wojciech Kopko 2c, Bartek Wincenciak 2c,  
Michał Trąbka 2c, Kamil Maj 2c 

Opiekun Gimzetki: mgr Aleksandra Łakomy 
Opiekun szaty graficznej: mgr Katarzyna Tyrpa 
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Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej –  

Dyrekcji, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkoły 

życzymy 

 

TAKICH MYŚLI I MARZEŃ, 

KTÓRE DAJĄ SIĘ URZECZYWISTNIĆ, 

PIĘKNYCH I SZLACHETNYCH POMYSŁÓW, 

KTÓRE PODSZEPTUJE SERCE, 

CIERPLIWOŚCI I WYTRWAŁOŚCI, 

ABY SŁUŻBA MŁODZIEŻY 

ZRODZIŁA WIELE SZLACHETNYCH OWOCÓW 

 
Redakcja Gimzetki 
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NAUCZYCIEL XXI WIEKU  
TO MISTRZ, PARTNER,  
PRZYJACIEL? 

We wtorek 6 października 2015 roku w Gim-
nazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego  
w Sułkowicach odbyła się debata, której 
temat brzmiał: Nauczyciel w XXI wieku  
to mistrz, partner, przyjaciel? Spotkanie  
to zostało zorganizowane przez samorząd 
uczniowski. 
Na początku debaty jej uczestnicy określi 
cechy jakimi powinien odznaczać się nauczy-
ciel XXI wieku. Wśród uczniów zdecydowa-
nie pierwsze miejsce zajęło przekonanie, że 
nauczyciel powinien być sprawiedliwy.  
Drugą z kolei pozycję zajęła opinia, że dobry 
nauczyciel powinien być wyrozumiały, 
wesoły, otwarty, życzliwy, konsekwentny  
i wymagający. Następnie uczestnicy debaty 
zdefiniowali pojęcie nauczyciela jako  
mistrza. Jednogłośnie stwierdzili, iż mistrz 
to nauczyciel wyposażony w dużą wiedzę 
merytoryczną w ramach nauczanego przed-
miotu, który w nowych warunkach potrafi 
wykorzystać w nauczaniu technologię infor-
matyczną. W relacjach z uczniem powinna 
go cechować postawa partnerska i wtedy 
bliżej mu jest do nauczyciela-przyjaciela. 
Uczniowie określili nauczyciela mistrza jako 
przewodnika, który prowadzi ich po labiryn-
cie wiedzy. Nauczyciel partner i przyjaciel  
zdaniem uczestników debaty powinien  
inspirować ucznia, wskazywać mu gdzie 
można znaleźć potrzebną wiedzę oraz  
pomagać mu rozwijać relacje z rówieśnika-
mi.  
Jaki więc powinien być nauczyciel XXI wieku? 
Przede wszystkim powinien kochać swoją 
pracę, entuzjastycznie przekazywać wiedzę  
i nieustanne się uczyć. Najwyższym dobrem 
powinien być dla niego rozwój ucznia jako 
osoby. 
 

mgr Marceli Pacut  

CO WIEMY O NASZYCH  
NAUCZYCIELACH? 

Wywiad z Panem mgr Janem Sochą  
nauczycielem sztuki i Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Sułkowicach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Joanna Turek: Jak długo pełni Pan funkcję 
Przewodniczącego Rady Miejskiej? 
Jan Socha: 16 lat. 
 
J.T.: Jakie studia Pan ukończył? 
J.S.: Ukończyłem Akademię Sztuk Pięknych 
- Malarstwo, Grafikę i Architekturę wnętrz. 
 
J.T.: Skąd wzięła się u Pana pasja do malar-
stwa? 
J.S.: Każdy obdarzony jest jakimś talentem. 
Chodzi o to, żeby go w sobie zauważyć  
i konsekwentnie rozwijać. 
 
J.T.: Ma Pan specyficzny sposób uczenia. 
Jest Pan otwarty na wszelkie dyskusje,  
co uczniowie bardzo sobie cenią. Co skłoniło 
Pana do tego, by zostać nauczycielem?  
Czy nauczanie, to obok malarstwa druga 
pana pasja? 
J.S.: Nie wiem na czym polega ta specyfika, 
ale przede wszystkim każdego ucznia  
traktuję indywidualnie bardzo poważnie. 
Nauczycielem chciałem zostać odkąd  
pamiętam. Gdybym był dobrym matematy-
kiem, pewnie uczyłbym matematyki, gdy-
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bym był dobry ze sportu, uczyłbym wf - u, 
a że lubię zajmować się sztuką, uczę plasty-
ki. Gdyby ktoś zadał mi pytanie „Kim  
jestem?” – artystą czy nauczycielem, oczy-
wiście odpowiedziałbym, że artystą. 
 
J.T.: Jaki jest Pana największy sukces? 
J.S.: W klasie III liceum wygrałem Ogólno-
polski konkurs na plakat Olimpiada  
w Moskwie. Nagrodą był 3 miesięczny pobyt  
w Moskwie. 
 
J.T.: Proszę powiedzieć nam o swojej dzia-
łalności artystycznej. Czy może organizuje 
Pan wystawy? 
J.S.: Właściwie zajmowałem się różnymi 
dyscyplinami sztuki: rzeźba, grafika, foto-
grafia, projektowanie wnętrz. Od kilku lat 
zajmuję się wyłącznie malarstwem. Maluję 
właściwie codziennie. Nie prowadzę żadnej 
dokumentacji swojej twórczości, więc trud-
no mi określić ją jakąś liczbą. Generalnie  
są to prace w konwencji surrealistycznej.  
Bardzo rzadko maluję na zamówienie.  
Nie przywiązuję się do swoich obrazów.  
W domu mam ich zaledwie kilka. Z tego też 
powodu wydaje mi się, że znajdują się  
chętni na moją twórczości. 
 
J.T.: Kiedy oddajemy Panu prace do oceny, 
bierze Pan pod uwagę głównie pomysło-
wość. Czy ambitny pomysł jest ważniejszy 
niż np. staranność wykonania? 
J.S.: Zadania na plastykę mają różne cele, 
ale przede wszystkim powinny kształtować 
umiejętność kreatywnego myślenia. Współ-
czesny świat od artysty wymaga pomysłu 
na piękno. Mniej liczą się umiejętności  
manualne, jak to było w minionych epo-
kach. 
 
J.T.: Ma Pan jakieś zainteresowanie poza 
sztuką? Co lubi pan robić w wolnym czasie? 
J.S.: Mam bzika na punkcie pewnego  

zespołu piłkarskiego. W raju będę robił dwie  
rzeczy: malował i oglądał najlepsze mecze 
tego zespołu. 
 

Wywiad przeprowadziła  
Joanna Turek 1d 

NASI KOLEDZY Z BLISKA 
Wywiad z przewodniczącym Samorządu 
Uczniowskiego – Bartoszem Stokłosą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joanna Turek: Czy trudno jest być prze-
wodniczącym szkoły? Jak się czujesz w tej 
roli? 
Bartosz Stokłosa: Trudno powiedzieć. Cały 
czas uczę się nowych rzeczy i pewnie wiele 
przede mną. Na razie miałem możliwość 
prezentować społeczność uczniowską pod-
czas akademii. 
 
J.T.: Jakie cechy według Ciebie powinien 
posiadać dobry przewodniczący szkoły? 
B.S.: Przewodniczący szkoły powinien  
służyć pomocą innym uczniom, reprezento-
wać ich poglądy, a także być przykładem  
dla nich. Inne ważne cechy to: otwartość,  
systematyczność, pracowitość. 
 
J.T.: Co Twoim zdaniem jest najtrudniejsze 
w pełnieniu objętej przez Ciebie funkcji? 
B.S.: Najtrudniejsze w pełnieniu funkcji 
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przewodniczącego szkoły są dla mnie jak 
dotąd wystąpienia przed publicznością. 
Mam nadzieję, że z czasem przywyknę  
do tego obowiązku i będę się czuł mniej 
skrępowany niż dotychczas. 
 
J.T.: Czy chciałbyś coś zmienić w naszej 
szkole? Jakie masz pomysły dotyczące dzia-
łalności SU? 
B.S.: Trudno jest cokolwiek zmieniać w tak 
dobrze funkcjonującej szkole, szczególnie 
po 1 roku nauki. Wszelkie zmiany przycho-
dzące mi aktualnie do głowy, nie są możliwe 
do spełnienia np. przywrócenie możliwości 
kupna słodyczy w sklepiku. 
 
J.T.: Co chciałbyś przekazać swoim kole-
gom i koleżankom za pośrednictwem 
Gimzetki? 
B.S.: Chciałbym Wam życzyć oczywiście 
sukcesów w tym roku szkolnym, powodze-
nia w konkursach i olimpiadach jeżeli startu-
jecie. Pamiętajcie też, że zawsze możecie 
zwrócić się do mnie z każdym pytaniem,  
czy propozycją. 
 
J.S.: Dokończ zdania: 
Chciałbym, aby ta szkoła w jakiś sposób 
mnie zapamiętała. 
Interesuję się sportem, głównie siatkówką,  
a także grami komputerowymi. 
Podziwiam ludzi, którzy dążą do osiągnięcia 
swoich celów. 
Denerwuje mnie, gdy ludzie, którym ufamy 
oszukują, nie dotrzymuje obietnic. 
W mojej szkole najbardziej podobają mi 
się starania pracowników dążące do pomocy 
uczniom. 
 

Wywiad przeprowadziła 
Joanna Turek 1d  

 
 
 
 

POLONISTYCZNE  
ZADANIA  
DLA AMBITNYCH  
 
Chcesz zabłysnąć wiedzą z języka polskie-
go? Odpowiedz pisemnie na przygotowane 
przez Panią mgr Annę Bargieł pytania, 
a podpisaną kartę (imię, nazwisko, klasa) 
oddaj opiekunce  Gimzetki  Pani  
mgr Aleksandrze Łakomy. 
Trzy pierwsze osoby otrzymają bardzo  
dobre oceny z języka polskiego. 
 
Najkr..tsze streszczenie Zemsty 
 
1. .....ipokryta z .....olerykiem 
wiedli raz zawzi.....ty sp.....r, 
a p.....yczyn..... dł.....giej waśni 
był graniczny, stary m.....r. 
 
2. M.....r ten dzielił .....araktery, 
p…..ekonania i pogl…..dy, 
więc kł.....cili się s.....siedzi, 
co odmienne mieli s.....dy. 
 
3. Podsta.....ały bawidamek, 
tch.....rz i .....azardzista 
u Cześnika tkwił w kieszeni, 
z jego łask ko.....ystał. 
 
4. Chciała w związek wejść mał…..eński 
Jeszcze młoda wdowa, 
By nie zostać bez pieni.....dzy 
Za mą..... iść gotowa. 
 
5. …..ądzą zemsty kierowany 
jeden z adwersa.....y 
gwałtem dwoje młodych ludzi 
powi.....dł przed ołta.....e. 
 
6. Los chi.....otał ci.....o w k.....cie, 
gdy młodzi ślub brali. 
Dał im szczęście, wrog..... – zgod..... 

7 

i .....umor ocalił. 
 
 Wstaw brakujące litery: ó-u, ż-rz, h-ch, 

 ę-en-em, ą-om-on. 
 Odgadnij, o których bohaterach mowa  

w zwrotkach 3. – 6. 
 Wyjaśnij znaczenie słów: hipokryta, 

choleryk. 
 

mgr Anna Bargieł 

np. wołania ptaków drapieżnych czy  
mowę ludzką. 

 
Dagmara Bernecka 2c 

CIEKAWOSTKI BIOLOGICZNE 
Dagmary Berneckiej z klasy 2c 

Czy wiecie, że: 
 
 Karaluch może przeżyć kilka tygodni 

pozbawiony głowy - ostatecznie zabija  
go głód.  

 Kolibry, to jedyne ptaki, które potrafią 
latać w tył. 

 Kacze kwakanie nie odbija się echem  
i nikt jeszcze nie wyjaśnił dlaczego. 

 DNA szympansa i człowieka są zgodne  
w 98,4%. 

 Gdy ślimak straci oko potrafi na jego 
miejsce wytworzyć nowe. 

 
           ...i o moim ulubionym ptaku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Modrosójki błękitne mają szeroki reper-

tuar głosów, przy czym poszczególne 
osobniki mogą różnić się pod tym wzglę-
dem. Potrafią naśladować inne dźwięki, 

SZUFLADA  

W pierwszym tegorocznym numerze 
Gimzetki przedstawiamy Wam prace literac-
kie i plastyczne, wyłonione w konkursie 
Portret plastyczny i literacki nauczyciela, 
wychowawcy i trenera. 
Komisja w składzie: Beata Drabik, Marceli 
Pacut, Jan Socha przyznała następujące 
miejsca: 
 
Kategoria Prace Plastyczne 
 
I miejsce -   Julia Biela III e 
II miejsce -  Magdalena Skrzypek III c 
                        Julia Bochenek II a 
III miejsce - Joanna Jakubiec III b 
                        Adrian Gibas III d 
 
Kategoria Literacka 
 
I miejsce  -  Monika Lenart I b 
II miejsce - Justyna Latoń III c  
                       i Joanna Sroka III c 
III miejsce - Natalia Światłoń I c 

 
Prace plastyczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Julia Biela III e 
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         Magdalena Skrzypek III c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Julia Bochenek II a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joanna Jakubiec III b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adrian Gibas III d 

Prace literackie 
 

Osobą, którą opisuję, jest Pani Stefania Pilch. 
Uczy ona języka polskiego i pełni funkcję  
dyrektora w naszym gimnazjum.  
Pani  Stefania Pilch jest dość wysoka i ma 
dobrze zbudowaną sylwetkę. Posiada krótkie, 
ciemne włosy i brązowe oczy. Zawsze modnie 
się ubiera. Polonistka jest osobą miłą, ciepłą  
i opiekuńczą, zawsze uśmiechniętą, ale bar-
dzo wymagającą. Na lekcjach języka polskie-
go zawsze dokładnie wszystko tłumaczy  
do momentu, aż wszyscy zrozumieją. Pani 
Dyrektor lubi czytać książki i dzielić się z nami 
zdobytą wiedzą. Jest to osoba pełna energii  
i zaangażowania w swoją pracę. 
Imponuje mi swoją wiedzą i poświęceniem. 
Jest świetną nauczycielką. Bardzo ją  
podziwiam. 
 

 Monika Lenart I b 
 

 
Pani Maria Zajda uczy wf-u 
Codziennie ćwiczenia robi na wdechu 
Kiedyś grała w ręczną, mecze wygrywała 
Taka z niej sportsmenka, bo się nie poddała. 
 
Ma jasne włosy, jak latem słońce, 
Czasem zakupy robi w biedronce 
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Grzywka na bok, piwne oczy, 
Nigdy nie robi sobie warkoczy. 
 
Jest wychowawcą trzeciej „c” klasy, 
I jadła z nami pyszne kiełbasy. 
Wuefistą jest świetnym, wychowawcą  
lepszym 
Ale mimo wszystko człowiekiem najlepszym. 
 

Justyna Latoń III c, Joanna Sroka III c 
 

Pani Krzykawska to nasza wychowawczyni, 
Bardzo się stara, byśmy w naszej nowej  
szkole 
Czuli się dobrze i nie byli zagubieni. 
Ma do nas cierpliwość i anielskie nerwy, 
Mimo, że z ortografii popełniamy błędy 
 
Choć czasem nas zgani, 
To my zawsze wiemy, 
Że z każdym problemem 
Do niej  przyjść możemy. 
 
Nawet zmęczenie codzienną pracą 
Nigdy jej nie przeszkadza biegnąć nam  
z pomocą. 
Swoją mądrością i doświadczeniem 
Szybko rozwiąże nasze zmartwienie. 
 
Cenimy ja bardzo 
I szacunek dla niej mamy, 
Bo dzięki jej słowom 
Swoją wartość znamy. 
 

Natalia Światłoń I c 

uśmiechu każdego dnia i wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobistym. 
 

SU wraz z całą społecznością szkolną 
 

Dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyśl-
ności w nowym roku szkolnym dla koleża-
nek z klasy 1d. 
 
Dużo szczęścia i słodyczy, koleżanka dziś 
Wam życzy. 
 

Od Gabrysi dla klasy 1d 

 
Dużo zdrowia, szczęścia i sukcesów wszyst-
kim kolegom i koleżankom w nowym roku 
szkolnym. 
 

Życzy Patrycja 

 
Życzymy Pani, tak jak nikt nie życzy, 
spełnienia wszystkich marzeń, zdrowia, 
szczęścia i słodyczy. 
 

Pani Krzykawskiej życzą dziewczyny z 1c 
 

Z okazji Dnia Nauczyciela składam najser-
deczniejsze życzenia dla wychowawczyni 
Pani Marii Zajdy. 
 

Amadeusz Kania 3c 

 
Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, 
Dyrekcji, wszystkim Nauczycielom  
i Pracownikom szkoły życzymy wiele satys-
fakcji z wykonywanej pracy, a także wiele 
sukcesów zawodowych i wzorowych 
uczniów. 
 

Klasa 3c 

 
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia  
Nauczyciela dla wychowawczyni Marii  
Zajdy. 
 

Jakub Garbień 3c 

ŻYCZENIA 

Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej 
składamy serdeczne życzenia Dyrekcji, 
Nauczycielom oraz Pracownikom szkoły 
realizacji planów zawodowych, zadowole-
nia z wykonywanej pracy, optymizmu, 



10 

Z okazji Dnia Nauczyciela życzmy wszyst-
kim Nauczycielom wszystkiego dobrego, 
pogody ducha, zdrowia, szczęścia a przede 
wszystkim cierpliwości do uczniów. 
 

Życzą Kinga Oliwa, Alina Jończyk i Paulina Sroka z 3c 

 
Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego 
święta. 
Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały 
świat. 
Abyś duchem młoda była i z problemów nic 
sobie nie robiła. 
 
Natalii z okazji urodzin życzenia składają Wiki,Ela i Madzia  

 
Rysiek, z okazji Twoich Urodzin, życzę  
Ci spełnienia marzeń i wszystkiego co naj-
lepsze. 
 

Mikołaj 

 
Maciek, z okazji urodzin życzę Ci wszystkie-
go co najlepsze.  
 

Gabriel 

 
Drogi Gabrysiu! 
Życzę Ci zdrowia, szczęścia, pieniędzy  
i wszelkiej pomyślności z okazji Twoich  
urodzin. 
 

Dominik 

 
Mikołaj z okazji urodzin życzę Ci wszystkie-
go najlepszego. 
 

Kamil 

 
W nowym roku szkolnym całej klasie 2c 
życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności  
i samych szóstek. 
 

Maciej 

 
Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. 
 

Gabrielowi Dziadkowcowi życzy Eryk 

Maciek z okazji urodzin życzę Ci dużo  
radości i kasy. 
 

Michał 

 
Sto lat dla Całej Naszej Szkoły. 
 

Gabriela Gielata, Julia Bochenek, Anna Łaski,  
Kamila Jędrzejowska 

 
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia  
Nauczyciela, szczęści, sukcesów w pracy, 
wszystkim nauczycielom życzy  

 
Dawid Biela 

 
Dwie blondynki przeglądają kalendarz: 

 Zobacz! Jutro mamy Maksymiliana. 

 Znamy jakiegoś Maxa, 

 Tak! Ibuproma. 
 

Matka pyta syna: 

 Co przerabialiście dziś na chemii? 

 Materiały wybuchowe. 

 Nauczycielka zadała coś do domu? 

 Nie zdążyła. 
 
Przychodzi Jasiu do domu szczęśliwy i mówi: 

 Nauczyłem się liczyć do dziesięciu: 
2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 Jasiu, a gdzie jedynka? - pyta tata. 

 Jedynka jest w dzienniczku. 
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Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

 Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz 
lekcje? 

 Po obiedzie. 

 To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

 Bo jestem na diecie. 
 
Jedzcie dzieci! 
Jedzcie, dzieci! 
Pamiętaj o przecinkach, interpunkcja ratuje  
życie! 

 
Wyboru dokonali uczniowie klasy 2c:  
Maciej Szlachetka, Wojciech Kopko,  

Bartek Wincenciak, Michał Trąbka, Kamil Maj 

w bibliotece szkolnej, niebawem też zosta-
nie umieszczony na stronie internetowej 
szkoły. 

 
mgr Aleksandra Łakomy 

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie  
Mój niepełnosprawny kolega. Prace w wybra-
nej formie literackiej (kartka z pamiętnika, 
list, wiersz, tekst piosenki - teksty maksy-
malnie do 2 stron formatu A4) lub plastycz-
nej (dowolna technika plastyczna), należy 
złożyć do 27 listopada u pani Katarzyny 
Tyrpy lub w bibliotece szkolnej. Najlepsze 
prace zostaną nagrodzone! 
 

mgr Katarzyna Tyrpa 

 
MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC  

BIBLIOTEK SZKOLNYCH     
 
Międzynarodowe święto bibliotek szkol-
nych zostało ustanowione przez Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa  
w 1999 r. 
Nasza biblioteka szkolna w ramach tego 
święta serdecznie zaprasza uczniów: 
 do obejrzenia wystawy (do końca paź-

dziernika), a następnie wypożyczania  
i czytania nowo zakupionych książek 
młodzieżowych, 

 do obejrzenia montażu słowno - mu-
zycznego poświęconego Janowi Pawłowi 
II Szukałem Was teraz Wy do mnie prze-
chodzicie,  

 wzięcia udziału w Akcji: Podaruj książkę 
bibliotece - przyczyń się do wzbogacania 
naszego księgozbioru. 

 
Jeśli w domu na półce masz książkę, która 
nie jest Ci potrzebna, przekaż ją bibliote-
ce szkolnej. Na pewno znajdą się chętni, 
aby ją przeczytać. W ten sposób wzboga-
cisz księgozbiór i pozostawisz po sobie 
pamiątkę w szkole. 

OGŁOSZENIA 

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE!!! 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych, na prośbę 
Pani Dyrektor mgr Stefanii Pilch, dbającą  
o nasze bezpieczeństwo w szkole i poza nią, 
zostaliśmy zaopatrzeni przez ubezpieczy-
ciela w znaczki odblaskowe. Mają nas one 
chronić w drodze do szkoły. Nośmy je  
w widocznych miejscach. Mogą uratować 
nam życie!!! 
 
Postępujcie w myśl sentencji: Bezpieczeń-
stwo to priorytet mój - noszę odblaskowy 
strój! 

 
KONKURSY 

 
Serdecznie zachęcam i zapraszam do wzię-
cia udziału  w konkursie ZOSTAŃ 
MSTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA. 
O dbę dzi e  się  on  30 .11 .2015 r. 
(poniedziałek). Reprezentantów każdej 
klasy (2 - 3 osoby), proszę o zgłaszanie się 
do biblioteki szkolnej do 26.11.2015r. 
(czwartek). Podobnie jak w zeszłych latach 
należy przygotować fragment prozy  
i wiersz. Regulamin konkursu dostępny jest 
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Regulamin: 
1. Akcja rozpocznie się 19.10.2015 (ponie- 

działek) i będzie trwała do 30.10.2015 
(piątek). 

2. W związku z akcją do biblioteki można 
przekazać lektury z zakresu szkoły gim-
nazjalnej, literaturę piękną młodzieżową, 
biografie, literaturę popularnonaukową 
(nie przyjmujemy wydawnictw typu  
Harlequin). 

3. Stan książek musi być dobry. 
4. Książki przekazujemy łącznikom lub bez-

pośrednio do biblioteki. 
5. Każdy uczeń biorący udział w akcji otrzy-

ma pochwałę z zachowania. 
6. Do każdej podarowanej książki zostanie 

wklejona karteczka z imieniem i nazwi-
skiem ofiarodawcy. 

7. Lista darczyńców będzie umieszczona  
w bibliotece szkolnej. 

 
mgr Aleksandra Łakomy 

 
NOWE KSIĄŻKI MŁODZIEŻOWE  

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ!!! 
 

J. Green, Gwiazd naszych wina 
F. Moccia, Trzy metry nad niebem 
M.Mastalerz, Miasto 44 
M. Kowaleczko – Szumowska, Galop 44 
E.Nowak, Bransoletka 
G. Forman, Zostań, jeśli kochasz 
G. Forman, Wróć,  jeśli pamiętasz 
B. Fitzpatrick, Black Ice 
S. Collins, Igrzyska Śmierci 
T. Mafi, Sekret Julii 
R. Donovan, Powód by oddychać. T.1, 
Oddychając z trudem T.2,Biorąc oddech T.3 
S. Ogrodnik, Modlitwa Anioła 
V. Roth, Trylogia Niezgodna 
B. Kosmowska, Samotni.pl 
K. Siesicka, W stronę tamtego lasu 
M. Fox, Paulina w orbicie kotów 
P. Pelica, Wszystkie kolory życia 
A. Przybylska, Dzień kolibra 
D. Glukhovsky, Metro 2033 

T. Burpo, Niebo istnieje naprawdę 
E. Scotto, Najdłuższa podróż 
Nicholas Sparks, Anioł stróż 
Nicholas Sparks, Pamiętnik 
C. Hoover, Hopeless 
Nicholas Sparks, Ostatnia piosenka 
M. Lucas, Między teraz a wiecznością 
C. Ahern, Love, Rosie 
G. Musso, Potem… 
G. Musso, Będziesz tam? 
E. Flock, Krzyk ciszy 
 

mgr Aleksandra Łakomy 

 
DZIEŃ CHŁOPAKA 

 
Dnia 30 września na 3 lekcji odbyła się audy-
cja radiowa poświęcona obchodom Dnia 
Chłopaka. Dziewczyny ze szkolnego radio-
węzła przypomniały o tym, jak ważną rolę  
w społeczności uczniowskiej odgrywają 
chłopcy i jak bardzo są niezbędni na co dzień. 
Złożyły życzenia zarówno swoim kolegom 
jak i Panom nauczycielom i wszystkim  
pracownikom „płci męskiej” naszej szkoły. 
Na koniec dla nich wszystkich zadedykowa-
no piosenkę: Chłopaki nie płaczą oraz  
Najwięcej smaku jest w polskim chłopaku. 
 

mgr Katarzyna Głowacaka 
 

SERWIS SPORTOWY 
 

29.09.2015 r. (czwartek) w indywidualnych 
biegach przełajowych w Myślenicach nasze 
Gimnazjum reprezentowali uczniowie: 
Oliwia Biela 2a, Gabriela Bochenek 1b, Zuzanna 
Kaczmarczyk 2a, Katarzyna Śmiłek 2a, Patrycja 
Turek 1d, Damian Chromy 1c, Dawid Domas 1a, 
Jan Dziadkowiec 3a, Wiktor Kiebzak 3d, Kamil 
Kuchta 3b, Maciej Światłoń 2a. 
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się 
Maciej Światłoń z 2a zajmując I miejsce  
(na startujących ok. 50 osób z rocznika 2001). 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom  
i dziękujemy za udział oraz zaangażowanie. 


