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Nie da się pokonać przepaści dwoma krokami.” 
D. L. George

 
  

„Najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji jest przejście przez nią.” 
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Wybrane przysłowia wrze śnia 
 

Woła wrzesień, Ŝe juŜ jesień.Woła wrzesień, Ŝe juŜ jesień.Woła wrzesień, Ŝe juŜ jesień.Woła wrzesień, Ŝe juŜ jesień.    

Czym dłuŜej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłuŜej piękne i jasne dni bywająCzym dłuŜej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłuŜej piękne i jasne dni bywająCzym dłuŜej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłuŜej piękne i jasne dni bywająCzym dłuŜej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłuŜej piękne i jasne dni bywają....    

    

Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy.Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy.Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy.Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy.    

. . . . Skoro wrzesień, to juŜ jesień, ale jabłek pełna kieszeń.Skoro wrzesień, to juŜ jesień, ale jabłek pełna kieszeń.Skoro wrzesień, to juŜ jesień, ale jabłek pełna kieszeń.Skoro wrzesień, to juŜ jesień, ale jabłek pełna kieszeń.    

We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom we znaki.We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom we znaki.We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom we znaki.We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom we znaki.    

Wiele ostu we wrześniu wróŜy pogodną jesień.Wiele ostu we wrześniu wróŜy pogodną jesień.Wiele ostu we wrześniu wróŜy pogodną jesień.Wiele ostu we wrześniu wróŜy pogodną jesień.    

Wrzesień pogodny Wrzesień pogodny Wrzesień pogodny Wrzesień pogodny ---- październik suchy i chłodny. październik suchy i chłodny. październik suchy i chłodny. październik suchy i chłodny.    

Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato juŜ się rodzi.Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato juŜ się rodzi.Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato juŜ się rodzi.Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato juŜ się rodzi.    

    

    

Kalendarium WrześnioweKalendarium WrześnioweKalendarium WrześnioweKalendarium Wrześniowe    
    

1 września 1 września 1 września 1 września –––– Rozpoczęcie Roku Szkolnego Rozpoczęcie Roku Szkolnego Rozpoczęcie Roku Szkolnego Rozpoczęcie Roku Szkolnego    

8 września 8 września 8 września 8 września –––– Dzień Dobrej Wiadomości Dzień Dobrej Wiadomości Dzień Dobrej Wiadomości Dzień Dobrej Wiadomości    

9 września 9 września 9 września 9 września –––– Międzynarodowy Dzień Urody Międzynarodowy Dzień Urody Międzynarodowy Dzień Urody Międzynarodowy Dzień Urody    

19 września 19 września 19 września 19 września –––– Akcja Sprzątanie Świata Akcja Sprzątanie Świata Akcja Sprzątanie Świata Akcja Sprzątanie Świata    

22 września 22 września 22 września 22 września –––– Dzień Bez Samochodu Dzień Bez Samochodu Dzień Bez Samochodu Dzień Bez Samochodu    

26 września 26 września 26 września 26 września –––– Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków Europejski Dzień Języków    

30 września 30 września 30 września 30 września –––– Dzień Chłopaka Dzień Chłopaka Dzień Chłopaka Dzień Chłopaka    
 

Oprac. Klaudia Wodniok 



Konkursy!!! 
 

1. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Filmowy zatytułowany "Przyroda u Twoich drzwi" 
Fundacja Banku Ochrony Środowiska ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Filmowy zatytułowany „Przyroda u 
Twoich drzwi” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest udokumentowanie filmowo lub 
fotograficznie dowodów na to, Ŝe w zmienionym przez gospodarkę człowieka środowisku rośliny i zwierzęta potrafiły stwo-
rzyć własną „niszę ekologiczną”. 
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i ogólnopolskiego. Trwa od 1 września do 30 listopada 2010 r. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe /aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, sprzęt multimedialny/. 
2. Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką - konkurs dla 
młodzieŜy 1 września 2010 r. wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, rusza II edycja ogólnopolskiego  
Konkursu Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć – Straty osobowe i ofiary represji  pod okupacją niemiecką organizowanego 
przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

Konkurs ma przybliŜyć młodzieŜy historię II wojny światowej poprzez poznawanie losów własnej rodziny, wyda-
rzeń, które miały miejsce w ich wsi, miasteczku, dzielnicy, gminie. Ma zachęcić młodzieŜ do poszukiwania śladów, pamią-
tek, zbierania informacji o ofiarach wojny i osobach represjonowanych. Informacje te zasilą bazę programu „Straty osobo-
we i ofiary represji pod okupacją niemiecką”. Celem konkursu jest równieŜ powiększenie imiennej listy osób obywateli 
polskich zamordowanych lub represjonowanych w latach 1939-1945. Przedsięwzięcie wspiera patronatem honorowym Mi-
nister Edukacji Narodowej, Pani Katarzyna Hall.Termin zgłaszania udziału w Konkursie upływa 31 grudnia 2010 r.  

3. „Konkurs fotograficzny Magazynu Turystyki Beskidzkiej Beskidtrek”  

W konkursie moŜe brać udział kaŜdy bez względu na wiek. Zdjęcia na konkurs naleŜy nadsyłać od dnia 1 stycznia 2010 
roku do dnia 31 października 2010 roku. W dniu  3 grudnia 2010 r. zostaną ogłoszone wyniki i rozesłane nagrody dla zwy-
cięzców. Jeden autor moŜe nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.  

   4.      „Ogólnopolski konkurs z wiedzy o Beskidach” 
Konkurs skierowany jest do młodzieŜy wszystkich placówek oświatowych oraz zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego. 
Główne cele konkursu to edukacja oraz zainteresowanie młodzieŜy turystyką beskidzką. Termin przyjmowania odpowiedzi 
upływa z dniem 15 listopada 2010 roku. W dniu 15 grudnia 2010 roku zostaną ogłoszone wyniki i rozesłane nagrody dla zwy-
cięzców.  

Zgłoszenia w Bibliotece szkolnej 
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Wspomnienie o naszym uczniu, 
 który zmarł w czasie wakacji: 

Szymonie Skibickim 

„SALSA” - jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny. Całkowicie 
oddany GieKSie. Dla mnie był, jest i będzie przyjacielem jakiego 
mogłabym sobie tylko wymarzyć. Szymon zawsze pałał entuzja-
zmem i pozytywnym nastawieniem. 
Człowiek niezwykle pomocny, którego 
nie dało się nie lubić. 
Najbardziej boli to, Ŝe nawet nie wiesz 
kiedy Bóg zabierze osobę, na której tak 
bardzo Ci zaleŜy, która jest dla Ciebie 
tyle warta. Ja do dnia dzisiejszego nie 
umiem się z tym pogodzić. Codziennie 
wraca on wraz ze wspomnieniami i płyną łzy. 
Wiem tyle, Ŝe Szymon pozostanie na zawsze w moim sercu i na 
zawsze w mojej pamięci. 

Salsa ! My nigdy NIE ZAPOMNIMY ! [*] ;( ;* 
Do zobaczenia przyjacielu ! ;( 

Sysia 



Gaja – pi ękna uło Ŝona suka. Przyjaciel rodziny! 
 

Szukamy domu dla Gai. To 6 letni kundel, który jest  grzeczny, nauczony 
podstawowej psiej etykiety. 
 

Więcej informacji moŜesz uzyskać dzwoniąc pod:  
600-044-591 

Lub pisząc na e-maila:  
aguska222@autograf.pl 

 
Kimiji 
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Witamy w nowym roku szkolnym Klaudię i Natalię Moskwa, Marlenę Romanowską i Kamilę 

Dąbrowską, które wzmocnią naszą redakcję! 

Biblioteka informuje!!! 
Planowane jest skontrum w bibliotece szkolnej, dlatego (wyjątkowo!) istnieje moŜliwość wypoŜy-
czenia większej ilości ksiąŜek na czas skontrum. 
                                                                                                    Barbara Michniak 

 
    KaŜdy słucha muzyki. Naprawdę cięŜko mi wyobrazić sobie kogoś, kto pozo-
stałby jej obojętny. Współcześnie mamy dostęp do wielu źródeł, z których moŜe-
my dowiadywać się o nowościach oraz ich posłuchać. Nie waŜne czego słuchasz, 
elektroniki, rapu, metalu czy popu, w kaŜdym gatunku jest coś, na co warto 
zwrócić uwagę. Postaram się przedstawiać wszystkim czytelnikom to, co warto 
w tej muzyce znać. Od samych korzeni, po rzeczy nowoczesne. Jestem tylko czło-
wiekiem, mam swój gust, ale dołoŜę wszelkich starań aby nie ignorować niczego. 
Comiesięcznie pojawi się tu jakaś propozycja muzyczna, pojedynczy zespół które-
mu warto się przyjrzeć, oraz proponowany utwór. Mam nadzieję Ŝe cokolwiek 

się tu pojawi, komuś przypadnie do gustu - zawsze dobrze mieć czego słuchać. :) 
 
                                                                                                                               R.K.A. 
 

 

 
www.radiopm.katowicewww.radiopm.katowicewww.radiopm.katowicewww.radiopm.katowice.pl.pl.pl.pl    

 W dniu 20 IX 2010 odbyła się Akademia z okazji 71 rocznicy 
napaści Związku Radzieckiego na Polskę. 

W przygotowaniu Akademii wzięli udział uczniowie klasy III b 
hot :Roksana Izak, Ala Koc, Maja Salik, Iwona Parzonka, Andrzej Flor-
czyk, Karolina Przybylska, Klaudia Wołczyk, Katarzyna Gutmman, Oli-
wia Prociak. Pod opieką mgr Leszka Sokołowskiego. 



Jeśli dobrze rozpoczniemy ten rok to i koniec 
edukacji za cztery lata będzie dla nas wszyst-
kich sukcesem. Tworzymy jedną całość, jedną 
rodzinę i tak jak wskazują zasady, musimy się 
wzajemnie szanować. Konfliktów nikt nam nie 
oszczędzi. Musimy je rozwiązywać sami, każ-
dy rozwiązany konflikt to wskazówka jak ma-
my dalej żyć? 
Życzę Wam, młodym ludziom, dobrego zdro-
wia, poczucia humoru, optymizmu, dobrej woli 
we wszystkich poczynaniach na czas pobytu w 
naszej szkole. 
Gronu pedagogicznemu życzę wytrwałości, 
spokoju, zdrowia i cierpliwości. To nasz kolej-
ny rok na dro- dze wykonywania 

naszego powoła-
nia.  
Każdy z nas kie-
dyś wybrał ten 
zaszczytny, lecz 

trudny, zawód i mam na-
dzieję, że oddaje mu się z pełną satysfakcją, 
czego sobie i wam życzę w nadchodzącym 
roku szkolnym. 

Dyrektor Anna Muc 
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Rozpoczynamy rok szkolny, witając 
szczególnie serdecznie uczniów klas 
pierwszych. Musieliście dużo słyszeć o 
naszej szkole, skoro ją wybraliście do 
czteroletniej edukacji ponadgimnazjalnej. 
Wybrali ją również dla Was, Wasi rodzi-
ce. To wielkie za-
ufanie, 
jakim 
nas obda-
rzyliście 
stanowi dla 
nas zobo- wiązanie, w któ-
rym deklarujemy: dobrą atmosferę, po-
czucie bezpieczeństwa, wysoki poziom 
dydaktyczny, profesjonalizm, serdeczną 
opiekę ze strony wychowawców a przede 
wszystkim życzliwy stosunek ze strony 
Waszych starszych kolegów i koleżanek. 
Jednocześnie stawiam wymagania. Coś 
za coś: oczekuję dyscypliny, poczucia 
obowiązku, systematyczności, poważne-
go traktowania zadań, szacunku dla star-
szych, w tym wychowawców i nauczycieli. 

Wystąp
ienie d

yrektor
a szkoł
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    Wracasz ze szkoły po całym dniu nauki i chcesz odpocząć? Dlaczego nie spędzić tego czasu grając w jedną z gier inter-

netowych na portalu nasza-klasa? W naszym dziale ROZRYWKA dowiesz się o najlepszych grach dostępnych w Inter-

necie całkowicie za darmo !!! 

 

    W tym numerze prezentujemy portal nasza-klasa, a już za miesiąc kolejna porcja gier być może z portalu facebook   

 

    Na wrzesień polecam gry:Na wrzesień polecam gry:Na wrzesień polecam gry:Na wrzesień polecam gry:    
    
 

Happy Harvest (tłumacz ąc na polski- szcz ęśliwe zbiory)  
 

 

 

 

 

  jak sama nazwa mówi gra polega sadzeniu roślin,               

hodowaniu zwierząt, rywalizacji o najlepszą farmę   

   w rankingu swoich znajomych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

Icy Tower  
    

    

    

    
każdy z nas zna tą grę. Wspinaj się jak najwyżej skacząc 

na kolejne schodki i mijaj swoich znajomych. W tej 

wersji możesz również modyfikować swój ubiór. 
 
      
                                                                                   
 
 

 
            Maciek Szupłak 

Maciek i Paweł 
przedstawiają :  W co się gra....  

PRZECIEK 

6 



PRZECIEK 

 

7 

Szuflada poetycka 

 
Biblioteka ostatnio zakupiła ksiąŜki: 
 
· Ostrowski G.: Kulinarne wspomnienia wakacyjne. 

· Mate F.: Mądrość Toskanii 

· Dodziuk A.: Pokochać siebie 

· Woydyłło E.: Poprawka z matury 

· Woydyłło E.: Sekrety kobiet 

· Litwa A.: W tajgach Sybiru 

 

 

I oczywiście lektury wydawnictwa Greg: 

 

KsiąŜki te dotyczą róŜnej tematyki i nie zawsze tytuł adekwatny 

jest do treści. (np. Poprawka z matury) 

 Gorąco zachęcam do sięgnięcia po nie tym bardziej, Ŝe dzięki nie-

którym moŜemy jeszcze zatrzymać lato… 

 

Polecam wszystkim.  Naprawdę warto przeczytać! 

 
                                                                                     Barbara Michniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem uczennicą dla nauczycieli 

córką dla rodziców 

dzieckiem dla dorosłych 

dorosłą dla dzieci 

dziewczyną dla chłopaka 

pacjentką dla lekarza 

klientką dla sprzedawczyni w sklepie 

poetką dla przyjaciół 

Aśką dla koleżanek... 

Szkoda że tylko dla psa  

mogę być CZŁOWIEKIEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie umiem żyć, nie jestem stąd 

nie ma mnie w tym świecie. 

Jestem cieniem, jestem mgłą 

niepotrzebnym śmieciem. 

Ja wariatka, wiem na pewno, 

kiedyś to się zdarzy pójdę sobie 

w kraj mych marzeń. 

Nikt nie zauważy. 



mej stronie to łatwiej będzie osiągnąć zamie-
rzone cele. Poza tym odrobina humoru 
 i dystansu często pomaga rozładować sytu-
acje konfliktowe. 
 
- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pani 
pracy, z któr ą musiała Pani sobie pora-
dzić? 
 
- Takie sytuacje zdarzają się wtedy gdy mło-
dzieŜ lekkomyślnie wplątuje się w powaŜne 
problemy. Bardzo to wtedy przeŜywam. Jed-
nak o szczegółach nie mogę tutaj wspomi-
nać. 
 
- Jakie warto ści s ą dla Pani najwa Ŝniej-
sze? 
 
- NajwaŜniejsza dla mnie jest uczciwość , 
szacunek dla drugiego człowieka i  rzetelne 
podejście do wykonywanych obowiązków. 
 
- Czy ma Pani jakie ś szczególne zaintere-
sowania oprócz pracy zawodowej? 
 
- Właściwie trudno to nazwać zainteresowa-
niem, ale wielką sympatią darzę na-

sze Morze Bałtyckie. 
Znam wybrzeŜe od Helu 
po Świnoujście, ale na-
szym rodzinnym „rajem 

na ziemi” jest maleńka 
wioska na zachodnim wybrzeŜu. 

Tam co roku odpoczywamy. Polskie plaŜe 
są piękne i to bez względu na pogodę. 
 
- Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym? 
 
- To pytanie naleŜałoby zadać mojemu mę-
Ŝowi i moim dzieciom. Mnie wydaje się, Ŝe 
prywatnie zachowuję się tak samo jak w 
szkole. Nawet zdarza mi się w domu mówić 
głośno  i mąŜ wtedy przypomina mi, Ŝe je-
stem juŜ w domu, a nie w klasie. 
 
 
 

   Bardzo dziękujemy za wywiad i Ŝyczymy 
pani profesor  kulturalnych ,  

młodych ludzi z którymi będzie się pani do-
brze pracowało przez cały  rok szkolny. 

- Czy wykony-
wana przez 
Panią praca 
nauczyciela 
informatyka 
daje  Pani sa-
tysfakcj ę  w 
Ŝyciu zawodo-
wym? 
 
- Tak, lubię 
pracę z mło-
dzieŜą. Co 
prawda bezpo-
średnio po 
ukończeniu 
studiów na wy-

dziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach przez ponad czte-
ry lata pracowałam  jako programista, to zawód 
nauczyciela był chyba moim przeznaczeniem. 
JuŜ w szkole podstawowej, a później w liceum 
pomagałam w nauce koleŜankom i kolegom. 
 
- Jak ocenia Pani młodzie Ŝ na-
szej szkoły? 
 
- Znakomita większość 
naszej młodzieŜy to kul-
turalni młodzi ludzie, z który-
mi dobrze się pracuje.  
 
- Jakie cechy według Pani powinien posia-
dać dobry  nauczyciel? 
 
- Przede wszystkim powinien być bardzo cier-
pliwy. Wymagać najpierw od siebie, a dopiero 
potem od uczniów. No i zostawiać zły humor i 
problemy przed szkołą. 
 
- Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym na-
uczycielom? 
 
- To jest trudne pytanie, ale myślę, Ŝe nie moŜ-
na traktować biurka jako przysłowiowej baryka-
dy gdzie po jednej stronie jest nauczyciel, a po 

drugiej uczniowie. JeŜeli staniemy po tej sa-
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... zawód nauczyciela był chyba 

moim przeznaczeniem.  


