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 „Z marcem kłopot nie lada- to słonko świeci, to deszcz pada.” 

 
Kalendarium marzec/ kwiecień 

 
                8 marzec – Dzień Kobiet 
 
                13-15 marzec – rekolekcje 
 
                21 marzec – pierwszy dzień wiosny  
 
                21-26 kwiecień – wiosenna przerwa świąteczna 
 
                29 kwietnia –  zakończenie zajęć w klasach  

Przysłowia ; ) 
 

          „Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje” 

 

          „Gdy marzec suchy , kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza” 

 

          „Gdy marzec deszczowy, suche lato rodzi i zasiewom szkodzi” 

 

          „Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy , listopada obraz Ŝywy” 

 

 

          „Kwiecień , plecień , bo przeplata , trochę zimy, trochę lata” 

 

          „Ciepły kwiecień, mokry maj , będzie Ŝytko jako gaj” 

 

        Opracowała:           Ilona Pipczyńska 
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Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:Z dyrektorskich przemyśleń:    
 

1. Nasz charakter to nasze zachowanie, gdy sądzimy, Ŝe nas nikt akurat nie widzi.  

 

                                                                                              H. Jackson Brown 

 

       2. Niezadowolenie z siebie to podstawa kaŜdego prawdziwego talentu. 

 

                                                                                                                                                      Antoni Czechow 

 

 

 

KANDYDATKA  
NA PRZEWODNICZĄCĄ  

SAMORZĄDU SZKOLNEGO 
 
 
 
Hej, nazywam się Anna Kowalska, chodzę do klasy 2 te. 

 

 

Jestem kreatywną optymistką, która wierzy, Ŝe szkoła nie musi być 
przykrym obowiązkiem. UwaŜam, Ŝe aby tego dokonać trzeba dać 
uczniom prawo głosu! UwaŜam takŜe, Ŝe panowie juŜ zbyt długo 
są na stanowisku przewodniczącego, więc trzeba to zmienić! Mam kil-

ka pomysłów co do zmian w naszej szkole, np.: 

 

- Rzecznik Praw Ucznia 

- tablica informacyjna przeznaczona dla nas 

- udoskonalenie strony internetowej 

- więcej akcji charytatywnych 

 

Nie mam zamiaru obiecywać „gruszek na wierzbie”. Chcę się zająć takimi sprawami, które na pewno będę 
w stanie zrealizować. Liczę takŜe na współpracę z Waszej strony, abyście Wy równieŜ wnieśli coś do naszej 
szkoły. 

 
GŁOSUJĄC NA MNIE, GŁOSUJESZ NA SIEBIE! 

 

 



w naszej szkole 
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Przed szkoła, dwóch wyrostków: 

-Masz, pal. 

-Nie, ja nie pale. 

-No masz. 

-Nie no, naprawdę… 

Szkoła jest jak Media Markt 

-Powinni tego zabronić 
 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok 
klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada, 
łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga 
go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy 
wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy 
pytają: 

- Czy moŜemy juŜ iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No… przecieŜ skoro nasz nowy pan od mate-
matyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór che-
miczny i otworzył dziennik: 

- Kasiu, co to za wzór? 

- To jest… No, mam to na końcu języ-
ka… 

- Dziecko, wypluj to szybko! – mówi na-
uczyciel. – To kwas siarkowy… 

 38 Międzynarodowe Targi Turystyki w Berlinie 
odbyły się 12 marca w Berlinie. To największe 
na świecie spotkanie przedstawicieli branŜy 

turystycznej - uczestni-
czyło w nim ponad 10 
tys. wystawców ze 178 
krajów. Z naszej szkoły 
wraz z dwoma innymi 
grupami zwiedzaliśmy 
targi 13 marca. Ogrom-

ne hale wystawowe ciągnęły się całymi kilome-
trami. Od dziesiątej 
rano do 18.00 wieczór 
nie wszyscy zdąŜyli 
zwiedzić całość. A było 
co oglądać: od Islandii, 
poprzez Europę, Azję, 

Afrykę, obydwie Ameryki po Australię i 
Nową Zelandię. Wszyscy starali się jak 
najlepiej zaprezentować. Polska w tym 
roku była gospodarzem targów, ale 
nasza prezentacja nie była zbyt impo-
nująca - specjalnie wymyślone na targi 
"ludziki Bagińskie-

go" widoczne były tylko w pol-
skim pawilonie i nie powaliły ni-

kogo na kolana. 
Stoiska przycią-
gały degustacją  i ra-
czej marnymi ulotkami. Jedyną ja-
sną stroną naszego pawilonu były 
występy na Ŝywo trio, które śpiewa-
ło polskie przeboje w licznym towa-

rzystwie młodzieŜy doskonale się bawiącej przy 
muzyce i głośno śpiewającej znane 
piosenki. To zwracało uwagę 
wszystkich... W porównaniu jednak 
do tańców flamenco na stoisku 
Hiszpanii czy tańcach Greków, śpie-
wach Chińczyków czy rekonstrukcji 
najnowszego samolotu na stoisku 
Arabii Saudyjskiej, nie zaimponowa-
liśmy w tym roku międzynarodowej 

publiczności. Pełni wraŜeń i kolorowo zaopatrzeni w 
przepiękne foldery oraz liczne gadŜety obiecaliśmy 
sobie wrócić do Berlina za rok. 

38 Międzynarodowe Targi Turystyki w Berlinie  



PRZECIEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
przeciekzse2@interia.pl 

Biblioteka zakupiła następujące ksiąŜki: 
 

 

         −              −              −              −     Niezwykłe kolekcje: Maria Skłodowska -Curie 

 

         −              −              −              −     Rupnik M.: 7 opowieści dla szukających miłości. 

 

         --     Chaiger K.: Dziewczynka w zielonym sweterku. 
 

  
 

Polecam wszystkim.  Naprawdę warto przeczytać! 

W IV szkolnym konkursie fotograficznym  „Wakacje 2010” wzięło udział 32 uczniów    (rok wcześniej 20).    
 

 

 

                            Dziękujemy wszystkim uczestnikom ☺     GRATULUJEMY NAGRODZONYM ☺☺    

 

 

 

 

          Zapraszamy do konkursu po wakacjach 2011 
 

PS. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają punkty (lub juŜ je otrzymali) Proszę o zgłaszanie się osób, którym nie wpisałem 
punktów na I semestr. 

J.W. 
 

 

IV SZKOLNY KONKURS FOTOGRA-
FICZNY 

 
I miejsce LADISLAV STANCIK 3a hot 

II miejsce MARCIN G. 2a hot 

II miejsce IZABELA WNUK 2b hot 

III miejsce AGNIESZKA ZĘBALA 3c hot 

III miejsce JOANNA GEMZA 4a hot 

 

WYRÓśNIENIA: 

KORNELIA LUPA 1b hot 

MAŁGORZATA PINOCY 3c hot 

SONIA BANACH 4b hot 

MAGDALENA GORZĄDEK 4c hot 

PATRYK STEFAŃSKI 4c hot 

Opracowała: Aleksandra Dyba 
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Szuflada poetycka 

 

17 lutego bieżącego roku klasa 3 a hotel wybrała się na tego-
roczne Targi Turystyczne INTOUREX.  

Odbyły się one w EXPO SILESIA w Sosnowcu. Klasa około 
godziny 10:00 ruszyła autobusem w kierunku upragnionych 
targów :-) 

Podczas podróży natrafiono niestety na pewną małą niedo-
godność – autobus odmówił posłuszeństwa. Po kilku chwi-

lach strachu i niepewności klasa 3 a hotel wybrnęła z  

,,sytuacji grozy” i bezpiecznie znalazła się na miejscu.  

Na targach zostały zaprezentowane stoiska wraz z ofertami wakacyjnymi biur podróży, uzdro-
wisk, promocja województwa śląskiego, świętokrzyskiego oraz Polskiej Izby Turystyki (PIT). 
Rozdawano dużo gadżetów, jak choćby kalendarze, długopisy oraz dużo ciekawych ulotek. 
Można było również posilić się chlebem ze smalcem ☺ oraz wziąć udział we wspinaczce, obej-
rzeć występy zespołów tanecznych i wokalnych.  

 Zorganizowany również został konkurs na przyszłoroczne hasło reklamujące targi.   

Uczniowie ochoczo zabierali ulotki oraz oglądali stanowiska.  

   

,,Samotności smak' 
 

 

Nie mam dla kogo 

Kupować pięknych czerwonych róŜ 

Takie jest Ŝycie i juŜ 

Samotności smak do bólu znam 

Ja juŜ nie chcę być juŜ sam 

Wolę iść na zawsze spać 

NiŜ w ramach samotności stać 

Więc Ŝegnam was 

I odchodzę w ciemny las 

Bo  w krainie snu 

Mogę tylko z tylko z Tobą być 

na końcu drogi     

 

 

 

 

 

Omijałam siwe kobiety, kiwające się 

na dębowych laskach – Ŝyciowych podporach. 

Myślałam – mnie nie dotknie zmęczenie. 

 

 

Prześwit, splątany z szarością i mgłą osiadającą na włosach, 

rozciągał się niczym pajęczyna, utkana między drzewami, 

 

 

łapałam równowagę, schodząc - upewniałam się, 

czy niebo jest dobrze widoczne. 
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I Festiwal Poloneza odbył się 15 lute-
go  w II LO im. Konopnickiej w Kato-
wicach, pod Patronatem Śląskiego 
Kuratora Oświaty i Gazety Wyborczej. 
Do tańca ruszyło 165 par z 15 szkół 
prezentując różnorodne style Polone-
za. Udział mogli wziąć wyłącznie 
uczniowie klas maturalnych, gdzie nie 
zabrakło oczywiście uczniów naszej 
szkoły, zadziwiając jury oraz widzów 
pomieszaniem tradycyjnego tańca z 

tańcem współczesnym. Do Poloneza stanę-
liśmy w 12 par, w rytmie muzyki wykona-
nej przez prof. Krzysztofa Gałkę i ucznia 
klasy 4c – Tomasza Kałuży. Choreografię 
ułożyły prof. Anna Wrzask oraz prof. Rena-
ta Walas. Na konkursie nie zabrakło rów-
nież Pani Dyrektor Anny Muc, która z ca-
łych sił wspierała nasz zespół. Do szkoły 
powróciliśmy z dyplomem. To było dla nas 

‘coś’ nowego, wspaniałe doświadczenie 
być ocenianym przez profesjonalnych juro-
rów –instruktorów tańca ludowego oraz 
zaprezentowanie naszej szkoły w telewizji 
oraz w nagłówkach gazet.  

Maciek, Paweł  

Poloneza czas zacząć! 
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Wywiad z nauczycielem   

rachunkowości  

mgr Beatą Krieger 

przeciekzse2@interia.pl 

- Czy wykonywana przez Panią praca nauczyciela rachunkowości 
daje Pani satysfakcję w Ŝyciu zawodowym? 

 

- Z tą satys- fakcją to róŜnie 
bywa. Na- uczycie l 
ma naj-
w i ę k s z ą 
satysfak-
cję kiedy 
uczn iowie 
są w stanie opanować 
wykładany przez niego przed-
miot. Nie chodzi nawet o to, Ŝeby go lubili, 
co jest sytuacją idealną, ale poniewaŜ przedmiot taki 
wchodzi w zakres programu, zadaniem ucznia jest go zaliczyć, 
najlepiej przez zrozumienie, a nie na zasadzie zakuj, zdaj, zapomnij. Pod-
stawy rachunkowości są niezbędne w pracy ekonomisty, ale mam wraŜe-
nie, Ŝe niektórym uczniom na etapie nauki w szkole trudno to zrozumieć. 
Oczywiście jest i druga strona medalu, mianowicie zadaniem nauczyciela 
jest tak prowadzić lekcje przedmiotu, aby zainteresować nim jak najwięk-
szą grupę uczniów, a pozostałą resztę doprowadzić do stanu wystarczają-
cego do otrzymania oceny pozytywnej, jednocześnie zmuszając ich do 
minimalnego choćby wysiłku umysłowego. Proszę mi wierzyć, Ŝe to 
ostatnie zadanie bywa bardzo trudne, a czasem są przypadki, Ŝe chyba nie 
jest to moŜliwe. 

 

- Jak ocenia Pani młodzieŜ naszej szkoły? 

 

- W tak duŜym zbiorowisku uczniów jak nasza szkoła są oczywiście róŜ-
ne przykłady. Chciałabym podkreślić, Ŝe ja bardzo lubię młodzieŜ i lubię 
z nią pracować. Nie wszystko zawsze jest idealnie i zdarzają się róŜnego 
rodzaju problemy, niektóre bardzo trudne. Ze względu na to, Ŝe w naszej 
szkole pracuję juŜ od dłuŜszego czasu, z róŜnymi przypadkami miałam 
do czynienia. Prawdę mówiąc, zjawiska negatywne to margines i zdecydo-
waną większość uczniów oceniam pozytywnie, bywa nawet tak, Ŝe trudno 
się z nimi rozstawać w ostatnim roku nauki. 

 

- Jakie cechy według Pani powinien posiadać dobry nauczyciel? 

 

- Nauczyciel powinien być przede wszystkim sprawiedliwy w ocenie 
uczniów, posiadać szeroką wiedzę i na bieŜąco ją uzupełniać, posiadać 
niezmierzone pokłady cierpliwości w stosunku do uczniów, szczególnie 
tych mniej pojętnych i umieć przekazywać swoje wiadomości w sposób 
przystępny i zrozumiały dla większości słuchaczy. Powinien umieć przy-

znawać się do błędów i nigdy nie twierdzić, Ŝe jest nieomylny. Myślę, Ŝe taką 
postawę uczniowie sobie bardzo cenią. 

 

- Jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym nauczycielom? 

 

- Trzymajcie się z daleka od tego zawodu, chyba Ŝe macie nerwy ze stali. 

 

- Jaka była najtrudniejsza sytuacja w Pani pracy, z którą musiała Pani 
sobie poradzić? 

 

- Najtrudniejsza jest sytuacja, kiedy mam zajęcia od rana i muszę wstać 
bardzo wcześnie… 

 

- Jakie wartości są dla Pani najwaŜniejsze? 

 

- Wysokie miejsce w hierarchii wartości zajmuje uczciwość, rzetelne podej-
ście do wykonywanego zawodu, umiejętność zachowania się w kontaktach 
międzyludzkich i posiadanie przyjaciół, takich prawdziwych. WaŜne miejsce 
zajmuje równieŜ rodzina. KaŜdy teŜ powinien posiadać zakres swojej wolno-
ści, byle nie ze szkodą dla innych. Nie naleŜy za główny cel Ŝycia mieć posia-
danie jak największej ilości pieniędzy, waŜne jest równieŜ posiadanie wiedzy 
z róŜnych dziedzin, co pozwala uŜywać więcej niŜ 500 słów, w której to 
liczbie zwykle zawiera się około 40 słów uznanych powszechnie za obraźli-
we. Umiejętność ta pozwala na prowadzenie rozmów z róŜnymi osobami w 
szerszym zakresie niŜ wymiana zdań na temat ostatnich modeli telefonów 
komórkowych i samochodów oraz wyniku ostatniego meczu (to dotyczy 
uczniów) lub najmodniejszych ubrań w sezonie (to dotyczy uczennic). Szer-
sze zainteresowania dają teŜ na umiejętność pisania bez błędów ortograficz-
nych, co według moich obserwacji jest umiejętnością zanikającą, a uwaŜam 
to za kwestię elegancji i dobrego smaku. 

 

- Czy ma Pani jakieś szczególne zainteresowania oprócz 
pracy zawodowej? 

 

- Mogę tu wymienić po-
dróŜe i pozna-
wanie róŜnych 
zakątków Polski 
oraz innych kra-
jów. Często z 

m ę Ŝ e m podróŜujemy i 
przewaŜnie są to wycieczki objazdo-
we, bo nie za bardzo lubimy przebywać dłuŜej w 
jednym miejscu. Zwykle teŜ nie jedziemy w ten sam rejon, bo 
jest tyle interesujących miejsc do zobaczenia, Ŝe czasu moŜe nie wystarczyć, 
aby je wszystkie zwiedzić. 

 

- Jaka jest Pani w Ŝyciu prywatnym? 

 

 

Nie naleŜy za główny cel Ŝycia mieć posiadanie jak największej ilości pieniędzy 


