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Przed nami ostatnie dni starego roku będące zapowiedzią          
najpiękniejszych świąt. Czas BoŜego Narodzenia to dni   
pełne pięknych starych zwyczajów. JuŜ przed świętami  
pomyślimy   o kartkach z Ŝyczeniami, kupimy prezenty, 
rozpoczniemy przygotowania do wieczerzy wigilijnej.        

Nasze domy wypełnią się świątecznym klimatem- pojawi się 
choinka, ozdoby, świąteczne wypieki i prezenty - wszystko 

po to, aby podkreślić charakter boŜonarodzeniowego      
czasu. 

W Wigilię spotykamy się z rodziną przy stole, podzielimy 
się opłatkiem, złoŜymy Ŝyczenia i zaśpiewamy kolędy.  

W sylwestrową noc wzniesiemy toast i spiszemy              
noworoczne postanowienia. 

Niechaj rok 2010 przyniesie nam wiele dobroci, miłości               
i wzajemnego szacunku.  

Red. 
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imię i nazwisko:                               

Aldona Drabek– Cebula                        

wychowawca klasy: III B LO                                                                                                            

stanowisko pracy: nauczyciel         

(j. polski), bibliotekarz                         

interesuję się:  multimediami                   

lubię:  spędzać czas z rodziną,     

czytać książki                                             

nie znoszę: nieszczerych ludzi        

wybrałam zawód nauczyciela, 

ponieważ: spełniłam w ten sposób 

jedno z moich dziecięcych marzeń 

mój sukces zawodowy: bardziej  

liczą się dla mnie sukcesy osobiste, 

w sferze zawodowej jeszcze     

wszystko przede mną                                  

moje marzenie: podróż do Egiptu     

i coś jeszcze... 

ZNAJMY SIĘ NIE TYLKO Z WIDZENIA 

W dzisiejszym numerze przedstawiamy wychowawców klas maturalnych. 

 

 

 

imię i nazwisko: Danuta Pierzchała                                              

wychowawca klasy: IV TH                                                                                     

stanowisko pracy: nauczyciel 

(matematyka)                                     

interesuję się:  nie mam 

sprecyzowanych zainteresowań, 

ostatnio fascynuje mnie uprawa 

roślin      doniczkowych, a storczyki 

są piękne                                      lubię: 

ciekawe książki, długie       spacery, 

rozwiązywać łamigłówki            nie 

znoszę:  aroganckiego             

zachowania                                         

wybrałam zawód nauczyciela, 

ponieważ:  to ciekawy i trudny  

zawód                                                   

mój sukces zawodowy: cieszę się 

ze wszystkich sukcesów moich 

uczniów                                                  

moje marzenie: marzenia mam 

piękne, uśmiechnięte, radosne... 

imię i nazwisko:                                 

Małgorzata Szczęsna —Fryc                        

wychowawca klasy: IV TG                                                                                                                                            

stanowisko pracy: nauczyciel             

(j. angielski)                                                       

interesuję się:  muzyką, filmem,      

medycyną niekonwencjonalną                                 

lubię: czerwoną herbatę                      

nie znoszę: nieodpowiedzialności          

i kłamstwa                                                

wybrałam zawód nauczyciela,      

ponieważ: w mojej rodzinie było 

wielu nauczycieli, których 

podziwiałam                                              

mój sukces zawodowy:  praca, którą 

lubię i dobrze się w niej czuję                        

moje marzenie: mam nadzieję, że 

imię i nazwisko: Katarzyna Rusek– Szczygieł              

wychowawca klasy: III A LO                                               

stanowisko pracy: nauczyciel (matematyka)                                     

interesuję się:  psychologią                                               

lubię: dobrą książkę, film,  podróżować                                                 

nie znoszę: kłamstwa                                                            

wybrałam zawód nauczyciela,  ponieważ: 

lubię pracę z młodzieżą                                                                               

mój sukces 

zawodowy: 

przygotowanie drużyny 

do konkursu z 

matematyki– zajęcie I 

miejsca                             

moje marzenie: wyjazd 

do Francji (Paryż) 

 

imię i nazwisko: Jolanta Lipska                                                                   

wychowawca klasy: III LP                                                                                      

stanowisko pracy: nauczyciel  (podstawy przedsiębiorczości)                                                                                    

interesuję się:  zawodowo: prawem gospodarczym,   w wolnym 

czasie: sportem, muzyką, najnowszą historią Polski                                                                           

lubię: ludzi szczerych, wesołych, dobre kino europejskie                                           

nie znoszę: głupoty, disco polo, ludzi z kompleksami                   

wybrałam zawód nauczyciela, ponieważ: przypadkowo– nie 

ukończyłam studiów pedagogicznych tylko Akademię                  

Ekonomiczną                                                                                                   

mój sukces zawodowy: 

wyróżnienie pracy dyplomowej 

napisanej pod moim kierunkiem 

przez uczennicę wśród prac 

teoretycznych woj.. śląskiego w 

1996 roku , bardzo dobre kontakty z 

moimi uczniami                    i 

absolwentami                                                                            
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SARG, KAROL Pozdrowienia: dla czytelników: „ROLAND” , „JACUCH” , „TWOJA STARA”  ‘JeŜeli chcesz, 
aby Twoje pozdrowienie znalazło się w naszym dziale, daj znać :D 

 

Walczy murzyn z bacą  

1 runda - Baca dostał, padł, pyta się sędzia: baco wytrzymasz? 
wytrzymam!  

2 runda - Baca dostał, padł, pyta się sędzia: baco wytrzymasz? wytrzymam!  

3 runda - Baca dostał, padł, pyta się sędzia: baco wytrzymasz? Nie wytrzymam, 

zaraz mu p…ę!  

GALERIA MLECZKIGALERIA MLECZKIGALERIA MLECZKIGALERIA MLECZKI    

Weterynarz dzwoni do Kowalskiej:  

- Jest u mnie pani mąŜ z psem i prosi         

o uśpienie. Zgadza się pani na to?  

- Oczywiście, psa moŜe pan puścić wolno, 

zna drogę do domu. 
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BISKUP I ŚWIĘTY                                                                                                              
 
Dawno, dawno temu, daleko stąd żył duchowny, który pragnął nade 
wszystko, by ludzie byli szczęśliwi. Przez całe życie pomagał biednym,      
a czynił to w sposób tak dyskretny, że nikt z obdarowanych nie domyślał 
się nawet, skąd pochodzą rzeczy znajdowane pod drzwiami lub 
wpadające przez okno. I choć w zamian dobroczyńca nie oczekiwał nawet           
dobrego słowa, wieść o jego szlachetnych uczynkach rozeszła się po  
świecie  lotem błyskawicy. Wkrótce duchowny został biskupem,                 
a gdy dopełniły się jego dni na ziemskim padole – świętym.                                                                      
Wiadomo, że podarki najbardziej kochają dzieci, dlatego Święty Mikołaj 
jest przede wszystkim ich patronem i świętym najbardziej przez nie    
ukochanym. 
 

 

MIKOŁAJKI - zeświecczona nazwa dnia Świętego      
Mikołaja obchodzonego 6 grudnia na cześć  biskupa     
Mikołaja z Miry.  Obecność Świętego Mikołaja zapowiada 
nadejście świąt  Bożego Narodzenia.   W dniu tym Święty 
Mikołaj (właściwie osoba przebrana za niego) przynosi 
dzieciom prezenty.   Zazwyczaj są to drobne upominki, 
słodycze lub małe zabawki. Osoby dorosłe również           
obdarowują swoich bliskich. 

LEGENDY                                                                                                                                 
Istnieje wiele legend związanych z tym zwyczajem. Jedna 
z nich, zapewne o anglosaskim rodowodzie, mówi, że        
6 grudnia wczesnym rankiem, kiedy jeszcze wszystkie 
dzieci śpią, Święty Mikołaj zagląda przez szybkę do       
domu. Gdy zobaczy wyczyszczone buty, zostawia 
upominek dla domowników. Jeżeli zaś nie zobaczy 
żadnych     butów lub będą one brudne, zamiast prezentu 
zostawi tylko zgnitego ziemniaka. 

 
 
 
 

NAPISZ LIST DO MIKOŁAJA 
 

Adres domu Świętego Mikołaja: 
Santa Claus' Office 

FIN-96930 Napapiiri 
Rovaniemi 

Finland 

Algida 
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Zabawa uczniowska, potocznie zwana 
STUDNIÓWKĄ ma długoletnią tradycję.  
Odbywa się na około sto dni przed 
pierwszym powaŜnym egzaminem  
wprowadzającym w dorosłość. Jest 
przypomnieniem,     Ŝe zbliŜające się dni 
będą wypełnione intensywną pracą 
intelektualną, toteŜ trzeba jeszcze utrwalić 
wiedzę i nadrobić zaległości. Nadchodzące 
100 dni będą czasem      pokonywania 
słabości, intensywnego zmagania się z 
emocjami, zmęczeniem oraz budowania 
pozytywnych ambicji i planów na dalsze 

Ŝycie. 

 

Studniówka to bal, do którego 
przygotowanie, a następnie uczestnictwo w 
nim,        powinno być przeŜyciem 

radosnym,         serdecznie i z nostalgią wspominanym po latach, swoistym 
poŜegnaniem z koleŜankami i kolegami ze szkolnej ławki, z nauczycielami, z 

uczniowskim Ŝyciem i szkołą. 

Niezmiennymi obyczajami studniówkowymi są od lat: polonez tańczony na początku 
balu, zakładanie przez dziewczęta czerwonej bielizny oraz przesąd nakazujący by 
nie obcinać włosów między studniówką a maturą, gdyŜ włosy są siedliskiem sił   

psychicznych, potęgi magicznej i mądrości. 

Dziewczęta w szykownych kreacjach i w butach na obcasach, chłopcy w eleganckich 
białych koszulach i garniturach. Takie stroje są juŜ nieodzownym elementem 

współczesnych studniówek.   

Z przeprowadzonej wśród Maturzystów sondy wynika, iŜ: 
Studniówka będzie: niezapomnianym przeŜyciem i przygodą, 
dniem, który zapoczątkuje dorosłe Ŝycie, fajną imprezą, super 
zabawą, pamiątką na przyszłość, przypomnieniem o nauce i 

maturze, podsumowaniem nauki w naszej 
szkole. 

Nasi Maturzyści przygotowują się do     
Studniówki: kupując kreacje, zamawiając 
fryzjera, ucząc się tańczyć, poszukując 
partnera (partnerki), gromadząc fundusze    
i nabierając sił.  

 
 

śyczymy Maturzystom miłej, szampańskiej 
zabawy oraz powodzenia na  Algida 
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Jeśli  jesteś         
t e g o r o c z n ą 

maturzystką, najwyŜsza pora 
zabrać się za studniówkowe  
przygotowania. Przystojnego    
i szarmanckiego partnera             
z pewnością juŜ masz, więc 
czas na krok drugi – 
zna lez ien ie  powa lającej 
kreacji, która będzie stanowić 
wywaŜone    połączenie 
elegancji ze skromnością.  
W studniówkową noc trudno     
o coś bardziej odpowiedniego 
niŜ kultowa mała czarna. 

 
Proponujemy równieŜ nieco odwaŜniejszą propozycję – kolorowe sukienki typu bustier, 
seksownie odkrywające dekolt i efektownie eksponujące biust. 
Tego typu fason posiada wspaniałe zdolności rzeźbiarskie – podnosi piersi, podkreśla talię  
i wydłuŜa szyję. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe odkryte ramiona nie 

posłuŜą kaŜdej sylwetce, a w niektórych 
przypadkach staną się wręcz zbrodnią! 
Przede wszystkim unikaj ich, jeśli masz 
nieproporcjonalnie szerokie górne partie 
ciała, bardzo duŜy biust i masywne ręce,  
poniewaŜ wycięcie w stylu bustier tragicznie 
je uwydatni, a twoja figura nabierze 
cięŜkości. Decydując się na tego typu 
sukienkę, powinnaś równieŜ zadbać o 
odpowiednią      biŜuterię, najlepiej w 
postaci duŜych, ale krótkich naszyjników.  
 

W CZYM NA  STUDNIÓWKĘ? 

Ninuś 

PRZECZYTAJ LUB WYBIERZ SIĘ DO KINA 
„KaŜdy z nas jest kowalem własnego losu” i powinniśmy o tym pamiętać. Nigdy nie 
jest za późno, Ŝeby coś zmienić. Nasze Ŝycie nie musi być szare i nudne... ale     
musimy sami o to zadbać.  
WERONIKA POSTANAWIA UMRZEĆ- Ekranizacja bestsellerowej powieści Pauolo  
Coelho. Weronika jest młoda kobietą, która z pozoru wiedzie idealne Ŝycie. Jednak w jej       
własnych oczach wydaję się ono mdłe i dlatego, bez wyraźnego powodu, Weronika postanawia 
odebrać sobie Ŝycie. Kiedy odzyskuje przytomność w szpitalu psychiatrycznym, lekarze      
oznajmiają jej, Ŝe zostało jej zaledwie kilka dni Ŝycia. Andzia 
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„...a w sercu ciągle maj…” 

19 listopada w zawierciańskim klubie Novum mieliśmy niecodzienną okazję obejrzenia 

cudownego spektaklu. Estrada Poetycka Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprezentowała 

„Dancing” Marii Pawlikowskiej-  Jasnorzewskiej wyreżyserowany przez Józefa Niedźwieckiego. 

Dojrzałe życiowo    i artystycznie aktorki 

zachwyciły publiczność piękną recytacją i 

śpiewem. Stosując konwencję tzw. teatru przy 

kawie, zaprezentowały świat kobiecych uczuć i 

marzeń. Nasz redakcyjny       kolega Marcin 

zadał kilka pytań jednej                     z 

wykonawczyń- Pani Jadwidze Rauk. 

Marcin: Jak czują się Panie w roli aktorek? 

Jadwiga Rauk: My nie jesteśmy aktorkami, jesteśmy 

kobietami, które nie pracują, nie mają specjalnych     

obowiązków, więc aby się jakoś „trzymać”, musimy    

ćwiczyć umysł. Trudno nas nazwać aktorkami, ponieważ jesteśmy amatorkami. Spotkania literackie sprawiają 

nam przyjemność, gdyż możemy nie tylko mile spędzić czas, ale poprzez poezję podzielić się własnymi uczuciami 

i wspomnieniami.  

M: O zagraniu jakiej roli Pani marzy? 

JR: Nie mam jakichś specjalnych aktorskich marzeń. Najważniejsze, aby móc doskonalić swój warsztat aktorski 

podczas kolejnych zajęć literackich i takich spotkań jak to dzisiejsze. 

M: Czym jest dla Pani możliwość uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku ? 

JR: W czasie zajęć integrujemy się i zapominamy o bagażu życiowych doświadczeń.  

 

Marcin rozmawiał także z reżyserem spektaklu: 

Marcin: Teatr to Pana pasja, od kiedy interesuje się Pan teatrem ? 

Józef Niedźwiecki: Tak, słowo „pasja” bardzo mi się podoba. Moja przygoda z teatrem rozpoczęła się                   
w rodzinnym Oświęcimiu, gdzie jako dziecko wystąpiłem w Jasełkach.  Następnie był teatr dziecięcy, a w szkole 
średniej coś na kształt kabaretu. Uprawnienia reżyserskie zdobyte w trakcie studiów teatralnych pozwalają mi 
prowadzić zajęcia z takimi jak ten- zespołami amatorskimi  
Do Zawiercia przybyłem 55 lat temu i od tej pory założyłem 36 teatrów, m.in. w liceum medycznym, liceum       
pedagogicznym. 
Teraz chce wyjść do was, do młodzieży i chętnie powiem „Panie dyrektorze, chce pan mieć teatr, to ja panu zrobię 
teatr , niech mi pan da 15 chłopaków, ja zaszczepię u nich pasję.” 
M: Dlaczego zgodził się Pan poprowadzić zajęcia teatralne na Uniwersytecie Trzeciego Wieku? 
JN: Dlatego, że mnie o to poproszono, a dodatkowo jeszcze moja zachęta spotkała się z dużym odzewem wśród 
słuchaczek. 
M: Jak Pan spędza czas wolny ? 
JN: Mam malutką działkę na jurze, często tam przebywam. Poza tym pracuje w prywatnych szkołach,              
„ucząc teatru”. 
 
Aktorzy-seniorzy planują już kolejne przedsięwzięcie. Ma nim być sceniczna historia 
fraszek        od Jana Kochanowskiego do czasów współczesnych. Z niecierpliwością DJ 



W następnym 
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Zespół redagujący:  M.Gieszczyk  P.Korpyś  P.Mirończuk B.Motyl 
E.Musialska  I.Sochacka  K.Szota A.Szymocha  N.śyła A.śywiołek                                                                                     

Opiekun: A. Drabek– Cebula                                                                                                                           

 

1. Studniówkowe    
wspomnienia. 

2. Prezentacje–         
nauczyciele języków 
obcych. 

3. Sposoby na udane 
ferie. 

4. Co słychać                 
w mieście? 

5. Recenzje. 

6. Nowinki ze świata 
mody. 

7. Kolejna dawka  
świetnego humoru              
„ w... dropsie”. 

Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

Przypominamy 
naszym 

uczniom, iż       
w szkole        

działają koła                   
zainteresowań:                 

Wolontariat  

Koło PCK         

Koło            
Dziennikarskie  

Koło                 
Europejskie  

Koło Teatralne 

 Samorząd 
Uczniowski 

ZAPRASZAMY! 

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

GRUDZIEŃ                        
01.12 Światowy Dzień Walki z AIDS  
03.12 Międzynarodowy Dzień       
Niepełnosprawnych  
04.12 Barbórka  
04.12 Dzień Naftownika i Gazownika  
05.12 Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza - Dzień Pomocy 
Cierpiącym  
06.12 Św. Mikołaj  
07.12 Dzień Lotnictwa Cywilnego  
10.12 Dzień Praw Człowieka  
10.12 Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka  
11.12 Dzień Chruścika  
13.12 Dzień Księgarza  
13.12 Dzień Telewizji Dla Dzieci  
18.12 Dzień Imigrantów  
20.12 Dzień Ryby  
24.12 Wigilia  

STYCZEŃ                                         

01.01. Nowy Rok  
06.01 Dzień Filatelisty  
06.01 Dzień Kowalskiego 
08.01 Dzień Sprzątania Biurka  
17.01 Dzień Dialogu z Judaizmem  
21.01 Dzień Babci  
22.01 Dzień Dziadka  
24.01 Światowy Dzień Środków 
Przekazu  
25.01 Dzień Sekretarki i Asystentki  
26.01 Dzień Transplantologii  
26.01 Światowy Dzień Celnictwa 

 

 

 

 

 

Tak to On… śniłem o nim i wiem, że gdzieś jest w mojej głowie…  

Wypłynie na papier jak świat i ja będzie na niego gotowy. 

On idealny, piękny, niepowtarzalny, a zarazem pospolity, zrozumiały,  

ale trudny do pojęcia.  

Ten jedyny spokojny a zarazem porywczy.  

Dla każdego, a zarazem dla nikogo…  

Jest marzeniem każdego artysty. To, na co czeka się całe życie,   

dzieło idealne.  

Wiem, że jest w mojej głowie. Ale jaką formę przyjmie? 

Tego nie wiem… ale wiem że wyśniłem go. 

Tak to On, wiersz idealny. 

Z WASZEJ SZUFLADY 

SARG 


