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Nauczyciel teŜ 
człowiek. 
Poznajmy się. 
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w dropsie 
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Andrzejki 5 

Moda, lektura         
Zapraszamy do 
kina 
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Fotorelacja– 
praktyki        
zagraniczne 

7 

Kalendarium 
Newsy               
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W dniu Waszego Wspaniałego Święta 
prosimy, by kaŜdy pamiętał, Ŝe za  trudną 
pracę i okazane nam serce chylimy głowy 

w ogromnej podzięce.                                
Dzięki Paniom Polonistkom uczymy się  

poprawnie i pięknie wypowiadać.                
Historycy nieustannie powtarzają nam: 

„Kto Ty jesteś? Polak! „ (niekoniecznie mały).                                        
Pani Anglistka to good teacher, która uczy very well.                                                            

Wszystkie wzory chemiczne i układy SI to dla nas drobnostka dzięki 
chemii i fizyce. Bez nich nie wiadomo, czy moglibyśmy odróŜniać tlen od 

dwutlenku węgla albo prędkość od przyspieszenia.  
Nie byłoby przedmiotów ścisłych bez matematyki, o której mówi się,     

Ŝe jest królową nauk.                                                                                        
Jaka jest szerokość i długość równika, czy Ziemia jest większa od   

KsięŜyca? Dowiemy się tego na geografii, która maturzystów zachwyca.                                                         
Panu od informatyki Ŝyczymy jak najmniej wirusów i wielu nowych       

programów komputerowych.  
Pani Pedagog- tylko miłych kontaktów     

z młodzieŜą. 
Pani Katechetce i Księdzu- 

Błogosławieństwa BoŜego oraz 
spokojnego roku szkolnego.                                            

Kochani Nauczyciele, Ŝyczymy 
Wam szczęścia na następne lata, 

niech Ŝyje i rozkwita nasza 
OŚWIATA! 

Algida i Kunegunda 



\ Str. 2 

Rok 2009, numer 9 

 Może trudno Wam w to uwierzyć, ale Nauczyciel teŜ człowiekNauczyciel teŜ człowiekNauczyciel teŜ człowiekNauczyciel teŜ człowiek. Na tyle ważny,  że ma 

swoje święto. W gruncie rzeczy bardzo zasłużenie, ponieważ nauczyciele wprowadzają nas w tajniki nauki 
i pomagają kształtować nasze zainteresowania.  
Skąd wzięło się święto? 
 Dzień Nauczyciela, a dokładniej Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 
przypada 14 października, ponieważ właśnie w tym dniu w 1773 roku 
Stanisław August utworzył KEN.  

Jak świętujemy? Bardzo typowo. Zazwyczaj           
w tym dniu nie ma lekcji, ewentualnie musimy się 
pofatygować na jakiś apel albo przedstawienie 
okolicznościowe. Niezbędnym punktem obchodów 
jest pielgrzymka od nauczyciela do nauczyciela         
i wręczanie kwiatków, bombonierek czy innych, 
specjalnie na tę okazję nabytych, suwenirów. 
Nauczyciel to taki dziwny człowiek, za którym zazwyczaj się nie przepada. Co 
ciekawe, po latach okazuje się, że z uśmiechem wspominamy znienawidzoną 
matematyczkę albo kolesia od informatyki. Mamy jednak nadzieję, że w tym 

szkolnym gąszczu spotkacie chociaż jedną osobę, która zafascynuje Was swoją wiedzą i pokaże,  w którą 
stronę dalej iść. Oby takich było jak najwięcej.  

imię i nazwisko: Piotr Beliczyński                                                
stanowisko pracy: wicedyrektor      

interesuję się:  sportem, polityką                   
lubię: moją pracę, gotować i dobrze 
zjeść                                                        

nie znoszę: braku kultury osobistej         
wybrałem zawód nauczyciela, 

ponieważ: lubię pracę z młodzieżą 

mój sukces zawodowy: 

zajmowane stanowisko                                     

moje marzenie: jest tylko moje 

 

 

Miłosz 

ZNAJMY SIĘ NIE TYLKO Z WIDZENIA 
Angelika i Beata ruszają w teren, aby przyjrzeć się bliżej pracownikom naszej szkoły.                                             

W dzisiejszym numerze przypominamy Wam skład naszej dyrekcji. 

 

 

 

 

 

 

imię i nazwisko: Stanisław Lech                                                
stanowisko pracy: dyrektor      

interesuję się:  sportem, polityką, 
Internetem                                           

lubię: wykonywać prace 
modernizacyjne w szkole i w domu              
nie znoszę:  nieodpowiedzialności 

wybrałem zawód nauczyciela, 

ponieważ:  imponowała mi praca   
z młodzieżą oraz wolne wakacje    

mój sukces zawodowy: poprawa 
wizerunku szkoły, poprawa 
warunków pracy w szkole                            

moje marzenie: przejść na 
spokojną emeryturę we właściwym 
czasie 

imię i nazwisko: Małgorzata  Stencel                                                        
stanowisko pracy: wicedyrektor      

interesuję się:  filmem, filozofią, 
ogrodnictwem                                      
lubię: czytać książki, uczyć                

nie znoszę: ordynarnego, 
„chamskiego” zachowania                  
wybrałam zawód nauczyciela,      

ponieważ: raczej przypadkowo,        
bo na Uniwersytecie Śląskim, na      

którym studiowałam, nie było innej 
specjalizacji tylko nauczycielska                                                 
mój sukces zawodowy: wiele  moich 

uczennic wybrało jako kierunek       
studiów polonistykę                            
moje marzenie: podróż do Izraela 
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Pozdrowienia: dla czytelników: „ROLAND” , „JACUCH” , „TWOJA STARA”  ‘JeŜeli chcesz,aby Twoje 
pozdrowienie znalazło się w naszym dziale, daj znać :D 

Jasiu czeka z mamą na samolot.  
Jasiu:  
- mamo siku.  
Mama na to:  
- nie, bo zaraz przyleci samolot.  
Po jakimś czasie:  
- Mamo leci!  
- Gdzie?!  
- Po nogawkach........  

GALERIA MLECZKIGALERIA MLECZKIGALERIA MLECZKIGALERIA MLECZKI    

SPECJALNIE DLA ROBIĄCYCH     
PRAWO JAZDY 

Komisja zadaje pytanie: 
- Proszę nam opisać pracę silnika. 
-Brrrruuum, bruuum, wrrrryyy... 
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SONDA 

Zapytaliśmy uczniów klas pierwszych o wraŜenia po pierwszym miesiącu nauki. Odpowiadali na 
pytania: co podoba Ci się w naszej szkole, a co nie jest fajne? 

Uczniowie klasy I TO        
pochwalili naszych 
nauczycieli oraz 

klasopracownie. Nie 
odpowiadają im:          

charczące nagłośnienie i za 

Klasa I TH jest zadowolona ze sklepiku 
szkolnego. Według uczniów panuje u nas 

miła atmosfera, są fajni uczniowie           
i nauczyciele. Dziewczęta z tej klasy 
ubolewają, iŜ w toalecie na II piętrze 

nie ma lustra(!!!!!). 

Klasa I TL pochwaliła             
radiowęzeł oraz sklepik.       

Niestety, uczniowie uznali, Ŝe 
przerwy są zbyt krótkie. 

Radiowęzeł podoba się    
takŜe klasie I TF, która nie 

wiedzieć czemu, uznała,      
iŜ sala gimnastyczna jest  

za niska. 

DJ, Miłosz 
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Na świętego Andrzeja dziewkom                                  
z wróżby nadzieja 

 
W Polskiej tradycji zwyczaj wróżenia 
w wigilię imienin Andrzeja ma       
wielowiekową tradycję. Pierwsze 
wzmianki na ten temat pochodzą        
z XIV i XV wieku. Wówczas 
andrzejkowy wieczór traktowano 
bardzo    poważne. Długie wieczory 

sprzyjały wróżbom, które rozpoczynały się późno w nocy. Wszystkie zadania panny 
wykonywały bardzo rzetelnie, bo od nich zależało powodzenie i spełnienie marzeń o ślubie i 
dobrym mężu.  
Aby wróżby się udały dziewczęta cały dzień pościły skupiając się jedynie na przygotowaniach do 
andrzejkowego wieczoru. Dzień ten był szczególnie ważny, bo wpływał na dalsze życie kobiet. 
Brak kandydata na męża oznaczał, że ślubu nie będzie przez najbliższy rok. Stara panna nie   
cieszyła się dobrą sławą w społeczności, każda dziewczyna marzyła więc o szybkim wydaniu się 
za mąż.  
Przez analogię do wróżb w wigilię dnia św. Andrzeja, wigilia św. Katarzyny – 24 listopada stała 
się porą wróżb dla chłopców. Zjawisko to wyrosło na gruncie wierzeń chrześcijańskich. Wróżby 
w tym dniu były odmianą wróżb dziewczęcych. Zwyczaj katarzynek nie przetrwał do dziś i mało 
kto o nim wie.  
Starodawne wróżby andrzejkowe miały charakter wiejski. Wykorzystywano w nich elementy 
życia codziennego.  
Przyszłość przepowiadano ze znaków na niebie; z wyglądu i zachowania zwierząt i roślin;             
z różnych przedmiotów codziennego użytku; z wody i ognia.  
Panny piekły placki z mąki i smarowały je tłuszczem. Układały je na dłonie i wpuszczały psa. 
Której placek zwierze zjadło jako pierwszy, ta najwcześniej miała wyjść za 
mąż.  
Dziewczęta łapały gąsiora, któremu zawiązywały oczy i wpuszczały go do 
koła. Którą pierwszą dotknął dziób ptaka, ta miała w perspektywie rychłe 
zamążpójście.  
Dziewczęta puszczały na wodę igły albo świece w łupinkach orzechów, 
przyczepiając do nich karteczki z imionami. Te ,które podpłynęły do siebie, 
wróżyły rychły ślub połączonej parze.  

Panny odczytywały swoją przyszłość z kształtów powstałych z 
roztopionego wosku albo ołowiu wylewanego do wody na skrzyżowane 
gałązki chrustu.  
Losowały włożone pod poduszkę karteczki z imionami męskimi.           
Szły spać po całym dniu poszczenia i modlitw do św. Andrzeja aby        
przyśnił się im wymarzony kawaler. By uchronić się w tę noc przed          
sennymi koszmarami, połykały trzy ząbki czosnku.  
W wigilię św. Andrzeja należało w sadzie uciąć gałązkę wiśni i ustawić 
ją do wody. Jeżeli zakwitła na Boże Narodzenie znaczyło to, że jej           
właścicielka szybko wyjdzie za mąż.  
Współcześnie do tradycji andrzejkowych wróżb panny nie przywiązują już 
takiej wagi jak przed wiekami. Nadal jest to okazja do spotkania i zabawy, 

w której biorą udział również mężczyźni.  
Panny starają się znaleźć odpowiedz na dwa podstawowe pytania: jak      będzie miał na imię 
narzeczony i kiedy wyjdą za niego za mąż. W tym celu korzystają z wróżb tradycyjnych a Adc 
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O ponadczasowości czerni nikogo 
przekonywać nie trzeba. Przed laty 
pokochała ją królowa szyku i elegancji – Coco Chanel, dzisiaj do jej wielkich 
miłośniczek zalicza się takie sławy jak Angelinę Jolie czy Megan Fox. Czerni 
po prostu nie da się nie lubić – w przeciwieństwie do jednosezonowych karier 
Ŝółci, purpur i szafirów zawsze jest w modzie, niezaleŜnie od tego, czy 
akurat nosi się szalone lata 80., czy rozkoszne lata 60. Szeroka paleta jej      
odcieni – od głębokich, do tych firmowo spranych ma jeszcze jedną kluczową 
zaletę – wspaniale wyszczupla, z talentem rzeźbiarza modelując sylwetkę, 
ukrywając zbędne centymetry i niewyjściowe zaokrąglenia.  

Jesienią i zimą czerń przenika do naszej garderoby głębiej niŜ latem, przywłaszczając sobie prawo do      
butów, torebek oraz… płaszczy. RównieŜ w tym sezonie nie będzie inaczej i Ŝadna stylowa modnisia nie 
obędzie się bez ciepłego, nienagannie skrojonego palta w kolorze czerni.  

Ciepłe nakrycie głowy chroniące przed mrozem, a przy tym modne 
i twarzowe. Oba warunki z pewnością spełnia beret – z antenką 
lub bez.  Kiedyś berety były męskim nakryciem głowy, szczególnie 
rozpowszechnionym wśród warstw wykształconych. Na początku 
XIX wieku pokochali je malarze, poeci i wielcy artyści słynnej, 
paryskiej bohemy. Dzisiaj stały się  jednym z najmodniejszych 
elementów kobiecego stroju, a w tym sezonie, filuternie 
przekrzywione na bok i noszone trochę na opak, święcą prawdziwe 
triumfy na wybiegach. 
Nie da się ukryć,  Ŝe najmodniejsze berety są w tym sezonie 
wykonane z kojarzącego się z wykopaliskami z babcinej szafy       
moheru. Teraz materiał ten występuje jednak w zupełnie nowej, 

ekstrawaganckiej oprawie. Wyraziste odcienie, ciekawe wzory, szykowne aplikacje… Moherowe berety w 
cętki są w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym modnisiom! Ninuś 

Pokonaj jesienne chłody 

Czas dorastania…  

Gatunek - Dramat 
Produkcja - Polska (2009) 
ReŜyseria - Katarzyna Rosłaniec                                       
 

Galer ie  hand lowe – 
współczesne świątynie 
konsumpcj i ,  ko lorowe 
wys ta wy,  b ł ys zc ząca 
biŜuteria, drogie kosmetyki i 
najmodniejsze ciuchy. W 
takich miejscach Milena i jej 
przyjaciółki spędzają wolny 
czas. Za zakupy płacą im 
bogaci męŜczyźni, którzy w 
zamian za seks obdarowują 
nastolatki upominkami - 
czasami jest to tylko zwykła, 
róŜowa    opaska do 

Czternastoletni Erik chodzi 

do szkoły podstawowej        

w Sztokholmie. Nie jest to 

j e d n a k  b e z t r o s k i e 

dz iec ińs two.  Chłop iec 

zarówno      w domu jak i 

s z k o l e  d o ś w i a d c z a 

przemocy. TakŜe nowa 

szkoła z internatem nie 

spełnia nadziei na lepsze 

Ŝycie – panuje w niej kult 

s i ł y ,  d o n o s i c i e l s t w a , 

lizusostwa – według tych 

zasad Erik nie chce Ŝyć. 

Dwa lata piekła sprawiają, Ŝe chłopak postanawia z 

całą determinacją przeciwstawiać się okrucieństwu, 

tym bardziej, Ŝe w jednym z kolegów znajduje 

partnera do rozwaŜań na temat natury zła. Wraca do 

domu ze świadomością Ŝe teraz juŜ wszystko zaleŜy 

od niego. Musi jeszcze tylko         

załatwić sprawę z ojcem… Andzia 
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Dawid i Paweł w hotelu Saligari (Włochy) 

Sandra, Martyna i Paweł                                      
w hotelu Canedabbia (Włochy) 

Robert, Michał, Adrian i Mateusz                           
w hotelu Bazzoni (Włochy) 

Marta i Kinga Prom f/m Skania, Świnoujście– Ystad 

 

Szczeg
óły ju

Ŝ wkrótc
e w wydani

u 

specj
alnym

 gaze
tki !!!

 



LISTOPAD                            
01/11. Wszystkich Świętych (katolickie) 
03/11. Święto Myśliwych 
09/11. Światowy Dzień Jakości 
09/11. Międzynarodowy Dzień Walki             
z Faszyzmem i Antysemityzmem 
10/11. Dzień Przewodników i Ratowników 
Górskich 
11/11. Narodowe Święto Niepodległości 
12/11. Dzień Drwala 
14/11. Światowy Dzień Chorych                 
na Cukrzycę 
14/11. Dzień Seniora 
15/11. Światowy Dzień Rzucania Palenia 
16/11. Dzień Tolerancji 
17/11. Dzień Studenta 
20/11. Dzień Uprzemysłowienia Afryki 
21/11. Światowy Dzień Telewizji 
21/11. Światowy Dzień śyczliwości                 
i Pozdrowień 
22–26/11. Dni Honorowego Krwiodawstwa 
w Polsce 
24/11. Dzień bez Futra 
25/11. Światowy Dzień Pluszowego Misia 
25/11. Dzień Kolejarza 
30/11. Andrzejki 

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 

W następnym 
numerze: 

Str. 8 

Rok 2009, numer 9 

Zespół redagujący: A.Dziura M.Dziechciarek M.Gieszczyk  P.Korpyś  
P.Mirończuk E.Musialska  P.Nowakowska I.Sochacka  K.Szota 
A.Szymocha  N.śyła A.śywiołek                                                                                    
Opiekun: A. Drabek– Cebula                                                                                                                           

1. Świąteczne klimaty. 

2. Poznajmy się– c.d. 

3. Sylwestrowo,     
Studniówkowo. 

4. Recenzje. 

5. Nowinki ze świata 
mody. 

6. Co słychać                 
w mieście? 

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

Kontakt z redakcją: 

gazetkak@interia.pl 

Szansa dla      
kreatywnych         

i ciekawych świata. 
JeŜeli chcesz 

współredagować  
naszą szkolną    

gazetę, zgłoś się 
do   biblioteki, na 
pewno znajdziemy 
dla Ciebie zajęcie!!!  
MoŜesz redagować 

istniejące juŜ 
działy lub stworzyć 

własną stronę.            
ZAPRASZAMY!!! 

Od 1 września w szkole ponownie ruszyła akcja 

"Złota Pomoc" organizowana przez Zarząd   

Rejonowy PCK w Zawierciu. Polega ona na 

zbiórce drobnego bilonu (o nominałach 1, 2 i 5           

groszy) , za który zostaną zakupione podręczniki 

i przybory szkolne dla ubogich uczniów. Słoje na 

bilon znajdują się u Waszych wychowawców. 

Nasza szkoła przystąpiła także do akcji 

„Komputery za tonery”. Zbierajcie tonery oraz 

kartridże i wrzucajcie je do pojemników 

przygotowanych  w bibliotece szkolnej. Działając w 

ten sposób,      przyczynicie się do wzbogacenia 

szkolnej bazy       dydaktycznej i ochrony środowiska 

PAŹDZIERNIK                         
13/10. Dzień Ratownictwa Medycznego 
14/10. Dzień Edukacji Narodowej 
14/10. Światowy Dzień Normalizacji 
14/10. Międzynarodowy Dzień Zmniejszania 
Skutków Klęsk śywiołowych 
15/10. Międzynarodowy Dzień Niewidomych 
15/10. rozpoczyna się Tydzień pisania listów 
16/10. Światowy Dzień śywności 
16/10. Dzień PapieŜa Jana Pawła II (polskie, 
nie jest dniem wolnym od pracy) 
17/10. Międzynarodowy Dzień Walki              
z Ubóstwem 
18/10. Dzień Łącznościowca 
18/10. Dzień Poczty Polskiej 
22/10. Światowy Dzień Jąkających się 
24/10. Dzień Walki z Otyłością 
24/10. Dzień Organizacji Narodów            
Zjednoczonych 
24/10. Światowy Dzień Informacji                                                                                                                                   
24/10. Dzień Kundelka                                                                                                                                     
28/10. Dzień Odpoczynku Dla Zszarganych 
Nerwów 
29/10. Dzień Bez Kupowania 
30/10. Dzień Noszenia Spódnic                                                                                                                                              
31/10. Dzień Rozrzutności 
31/10. Halloween 


