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Szanowni Uczniowie i Nauczyciele! 

Witamy Was słonecznie i cieplutko, 

bowiem pierwszy dzień wiosny już za nami. 

To wydanie jest podsumowaniem marcowych 

wydarzeń, a trochę się działo – panie 

obchodziły swoje święto, nauczyciele 

opowiedzieli nam o swojej pracy, Wasze 

koleżanki po raz pierwszy debiutowały przed 

publicznością, a pewnien kolega z klasy 1h 

debiutuje przed Wami – w jakiej roli? – sami 

sprawdźcie! Oczywiście są też stałe punkty 

naszej gazetki, czyli komiks oraz kolejna 

część powieści o wampirach. Szczegóły 

oczywiście poniżej. Zachęcamy do przeczytania naszych tekstów i życzymy dużo i jeszcze więcej 

słońca! A na dobre rozpoczęcie czytania - specjalnie dla Was - fragment piosenki 

Marka Grechuty: 

 

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi  

Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni  

Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis  

Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty  

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty! 

 

                                       Szkolni Redaktorzy  
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Ile znasz języków, tyle razy wygrywasz! 

  

25 lutego w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych odbył się pierwszy Obcojęzyczny 

Przegląd Artystyczny. Wystąpili w nim uczniowie ze Skawiny oraz okolic. Zaprezentowali oni 

swoje umiejętności językowe. Królowały dwa języki obce – niemiecki i angielski. Cały konkurs 

był podzielony na 4 kategorie: 

- wiersz niemiecki; 

- wiersz angielski;  

 - piosenka niemiecka; 

- piosenka angielska.  

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klas pierwszych: Melania Jelinek z kl. 1h i 

Justyna Kimbar z kl. 1g. Obie recytowały wiersze w języku niemieckim. 

Tak jak zawsze na konkursach występowali lepsi i gorsi. Mnie najbardziej zapadł w pamięć 

monolog Hamleta z dramatu Wiliama Szekspira. Wykonawca tego tekstu zajął pierwsze miejsce w 

kategorii wiersza angielskiego. Widać było, że włożył w swój występ dużo emocji i na pewno 

długo i ciężko pracował, aby uzyskać taki efekt. Uczniowie zaprezentowali także talenty wokalne, 

ale przede wszystkim liczyła się znajomość języka. Mogłam sobie wyobrazić, jak uczestnicy byli 

zdenerwowani, gdy wychodzili na środek sali, aby wystąpić przed publicznością, w dodatku nie 

używali swego ojczystego języka!  

Uważam, że impreza była dobrze zorganizowana. Jedynym minusem było długie 

oczekiwanie na werdykt jury, które umilał nam zespół śpiewający covery popularnych piosenek, 

oczywiście w języku angielskim. Zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody dla siebie oraz dla 

szkoły – można im było tylko pozazdrościć. Na koniec każdy z obecnych dostał słodki upominek. 

Nasze dziewczyny nie wygrały, niestety inni byli lepsi... Mam jednak nadzieję, że w przyszłym 

roku zwycięzcą zostanie reprezentant Gimnazjum nr 1. Będziemy mocno trzymać kciuki!!  

Sandra B.  
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Lubię, kiedy uczniowie są zainteresowani... 
W naszym gimnazjum pracuje około siedemdziesięciu nauczycieli. Niektórych z nich znamy 

i lubimy mniej lub bardziej, innych mijamy na korytarzu szkolnym, ale są nam zupełnie nieznani. 

Aby przybliżyć Wam plusy i minusy pracy nauczyciela i pokazać, że nauczyciel też człowiek   

postanowiłyśmy zadać niektórym naszym pedagogom kilka pytań związanych z ich pracą i 

życiem szkolnym. Zobaczcie, co nam powiedzieli! 

Rozmowa z panią Anną Zając 

 - Od ilu lat pracuje pani w naszym gimnazjum? 

- Cztery lata. 

- Dlaczego uczy pani akurat tego przedmiotu? 

- Już w szkole podstawowej bardzo lubiłam ten przedmiot. Mieliśmy fantastyczną nauczycielkę i 

to ona zainteresowała mnie fizyką. 

- Czy zawsze chciała pani zostać nauczycielką? 

- Tak naprawdę nie miałam w planach zostać nauczycielem. 

- Co myśli pani o obecnym systemie edukacji? 

- Ma wiele wad. Uważam, że uczniowie mają za mało godzin fizyki, przez co ja mam mniej czasu 

na omówienie danego tematu. 

- Co pani uważa za swój zawodowy sukces? 

- Cieszy mnie, że mogłam nauczyć czegoś naszych absolwentów i teraz radzą sobie całkiem nieźle 

w innych szkołach. Lubię też, kiedy uczniowie są zainteresowani fizyką. 

 

Rozmowa z panią Iwoną Kondratiuk 

- Jak długo pracuje pani w naszej szkole? 

- W Gimnazjum nr 1 pracuję już ósmy rok. Czas tak szybko płynie!  

- Dlaczego akurat ten przedmiot? 

- Czytanie to moja pasja. Książka towarzyszyła mi od najmłodszych lat. Jako mała dziewczynka 

bardzo przeżywałam przeczytane historie, zresztą teraz też zdarza mi się przenieść w ten inny 

„książkowy” wymiar. Lubię też pisać „do szuflady”. Żeby poznać literacki świat, zawsze mieć 

książkę pod ręką, nauczyć się dobrze pisać wybrałam filologią polską.  

- Od kiedy chciała pani zostać nauczycielką? 

- W ogóle nie myślałam o tym, by zostać nauczycielką. Wybrałam po prostu studia, które mnie 

interesowały, nie myśląc o przyszłości. A później chciałam zrobić staż, aby nie przepadły moje 
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uprawnienia pedagogiczne, znalazłam pracę w naszym gimnazjum, było mi tu dobrze i zostałam 

na dłużej. 

- Co myli pani o obecnym systemie edukacji? 

- Wydaje mi się, że uczniowie dzisiaj mają przeładowany program nauczania. Jednak mają dużo 

więcej pomocy naukowych w porównaniu do tego, kiedy ja byłam uczennicą. Plusem są też 

pięknie wydane podręczniki z doskonałą szatą graficzną. 

- Co pani uważa za swój sukces zawodowy? 

- Cieszy mnie to, że uczniowie, których uczyła wyrośli na wspaniałych młodych ludzi, studiują, 

pracują i do dzisiaj mam z nimi kontakt. Nie wszyscy zapomnieli o „pani od polskiego” z 

gimnazjum. 

- Najzabawniejsza historia, jaka przydarzyła się pani na lekcji to...  

- Ostatnio rozbawiła mnie sytuacja, kiedy układaliśmy opowiadanie „na żywo” – każdy z uczniów 

miał do historii dodać jedno zdanie. Powstała historia, której bohaterką byłam ja (tak jakoś 

wyszło), szczęśliwa posiadaczka samochodu marki Lexus. Jednak moje losy potoczyły się bardzo 

burzliwie, miałam trzech mężów różnej narodowości – byłam nawet żoną afrykańskiego króla!, 

podróżowałam po bardzo dziwnych krainach, na koniec wróciłam do Polski, a lexusa zamieniłam 

na „malucha”. 

- Co sprawia pani najwięcej satysfakcji w byciu nauczycielem? 

- Myślę, że kontakt z młodzieżą. Od uczniów czerpię energię i radość z życia.  

 

Rozmowa z panią Anną Tysiąc 

- Od ilu lat pracuje pani w naszym gimnazjum? 

- Pracuję tu od jedenastu lat, czyli od powstania tej szkoły. 

- Dlaczego akurat chemia? 

- Zawsze interesowałam się tym przedmiotem. 

- Kiedy poczuła pani, że zostanie nauczycielką? 

- O tym, by być nauczycielką, marzyłam już jako dziecko. 

- Co panią najbardziej cieszy w pracy? 

- Dobry kontakt z dziećmi i kolegami. 
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Rozmowa z panem Andrzejem Romkiem 

- Od ilu lat pracuje pan w naszym gimnazjum? 

- W tej szkole pracuję od ośmiu lat, wcześniej pracowałem w Szkole Podstawowej nr 1.  

- Dlaczego wybrał pan historię? 

- Nigdy nie przepadałem za matematyką, a historia była moją mocną stroną.  

- Kiedy poczuł pan powołanie nauczycielskie? 

- Podczas pierwszych praktyk na studiach. 

- Co sądzi pan o poziomie dzisiejszej edukacji? 

- Uważam, że gimnazja są fajne, ale zmieniłbym program nauczania.  

- Co pana cieszy w byciu nauczycielem? 

- Gdy dzwoni dzwonek, a uczniowie mówią: „Niech pan mówi dalej”. 

- Najśmieszniejsza historia na lekcji? 

- Gdy pracowałem jeszcze w szkole podstawowej, miałem zastępstwo z „pierwszakami”. Lekcja 

przebiegała całkiem spokojnie, dopóki pewnie uczeń nie wstał z miejsca i zaczął przebierać 

nogami, lekko spanikowany. Wtedy zapytałem, o co chodzi, a on odparł, że chce mu się kupę. Ja 

powiedziałem, aby udał się w stosowne miejsce, jednak on stał dalej. Zapytałem, dlaczego jeszcze 

nie poszedł, widząc, że już nie może wytrzymać. Wtedy klasa zaczęła krzyczeć: „Papier!”. Ja 

zdałem sobie sprawę, że nie posiadam papieru, lecz dzielni uczniowie wskazali na szufladę, gdzie, 

jak się okazało, przechowywana była ta cenna pomoc. Podałem chłopcu całą rolkę, jedak on nadal 

nie ruszył się z miejsca. Pierwszaki zaczęli krzyczeć: „Urwać papier”. Podałem więc urwany 

kawałek uczniowi, a on pognał w stronę toalety. Na szczęście w porę się udało!  

 

Mamy nadzieję, że dzięki tym wywiadom dowiedzieliście się trochę więcej na temat 

naszych nauczycieli. Nauczycielom, którzy zgodzili się odpowiedzieć na  nasze pytania serdecznie 

dziękujemy!! 

Rozmawiały: Melania Jelinek i Edyta Bularz 
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Święto to pierwszy raz było obchodzone w roku 1911. 

Ustanowiono je dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy. W roku 1908 

w Nowym Jorku 15 tysięcy pracownic fabryki tekstylnej strajkowało walcząc o swoje 

prawa.Właściciel fabryki zamknął kobiety - próbując nie dopuścić do większego rozgłosu akcji. 

Niestety nagle wybuchł pożar w którym zginęło 129 kobiet. 

W Polsce święto to było obchodzone w czasach PRL-u. Kobiety dostawały wtedy zwyczajowo - 

goździki i rajstopy. 

Obecnie w krajach w których obchodzi się to święto często odbywają się manifestacje 

feministyczne. 

W Polsce Dzień Kobiet przestał być centralnie obchodzony w roku 1993. 

Mimo niezbyt pozytywnej sławy tego dnia - warto go uczcić. Każda okazja jest dobra do tego, aby 

lubianej przez siebie kobiecie, kobietce, pani okazać, że się o niej myśli i pamięta. 

Życzę Ci abyś odnalazła:  

w ciszy swoje myśli i marzenia,  

w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia,  

w otaczającym świecie radość istnienia,  

w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,  

a w sobie miłość.  

Oto parę pomysłów na prezent dla spóźnialskich, bo prezenty lubimy otrzymywać również i bez 

okazji: 

♥jakiś (niekoniecznie malutki) misiu lub inny stworek  

♥ perfumy 

♥ bukiecik kwiatów                                                                                                          

♥ kolczyki, pierścionek, łańcuszek itp.                                          

 ♥ zaproszenie do kina 
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Ruch to zdrowie! 
Za naszymi oknami zawitała wiosna i piękne słonecznie dni. Nie marnujmy ich na siedzenie 

przed komputerem w domu, czas wyruszyć w teren! Jak dobrze wiemy sport to zdrowie, więc 

przedstawiamy kilka propozycji, jak aktywnie spędzić czas. 

1. Zbierz kilku znajomych, wyciągnij rower lub rolki i ruszaj na 

wycieczkę! Możesz udać się w stronę parku bądź zapuścić się 

w dalsze tereny, ale nie zapomnij o odpowiednim 

zabezpieczeniu tj. kasku i ochraniaczach.   

 

2. Nie musisz 

ograniczać się 

wyłącznie do jazdy; 

przeznacz godzinę albo 

dwie na spacery bądź wyprawy terenoznawcze. Nasze miasto 

otacza mnóstwo pięknych miejscowości z niebiańskimi 

widokami, które warto zobaczyć.  

3. Jeśli nie lubisz chodzić, weź piłkę i biegnij na boisko! W Skawinie mamy dużo miejsc do 

gry, w których możesz spotkać znajomych z klasy i przyjemnie spędzić czas.                                    

 

4. W bardziej pochmurne dni udaj się na basen lub pojedź do kina ze znajomymi.  

Mamy nadzieję, że nasze rady będą dla was przydatne. :)  

Kinga P. 
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Opowieści o wampirach część druga 

 

-N-no bo… ja się tak jakby boję ludzi - jęknął chłopak masując sobie głowę. 

-Że cooooo?! – ryknął Alex. 

-To, co słyszałeś! Jezu, na słuch ci padło czy jak?  

-Nie na słuch! Pytam się „coo”, bo nie mogę uwierzyć, że coś takiego powiedziałeś, tłumoku!  

-To uwierz niedowiarku! 

-W co ma uwierzyć?- zainteresowała się Rozalie. 

-Emmm…. W nic, mamusiu!- odparł Luke, zatykając Alexowi usta. 

-Mgh! Egh! Mfuuu…-takie i inne arcyważne odgłosy zaczął wydawać z siebie wampir, gdy jego 

braciszek zaczął rozmawiać z mamą. Po minucie lekko fioletowy na twarzy Alex mocno ugryzł 

brata w rękę. 

-Auuuuauuuaaaa!!! –zawył poszkodowany chłopak, szybko zabierając rękę od wampira, który 

ciężko oddychał patrząc morderczym wzrokiem na obydwie gaduły. 

-Eghe! Mamo wydaje mi się, że tata cię potrzebuje –wycharczał.  

Rosalie potulnie oddaliła się w stronę flirtującego z jakąś kobietą męża. 

-I co żeś narobił deklu jeden!?- krzyknął Luke podkładając Alexowi pod nos rękę ze śladami 

zębów brata, gdzie można było z łatwością wyróżnić dwa małe punkciki po kłach, z których 

powolutku zaczęły wypływać dwie kropelki krwi. 

-Co to jest?- spytał słabo Alex, wpatrując się w czerwone punkciki. 

-Jak to co? Krew! Jak ciasteczka z orzeszkami kocham! To jest krew!  

-Ujjjj… - wampir z dziwnym dźwiękiem klapnął w błoto. 

-ALEX!? Mamo! Tato! - wrzasnął spanikowany. 

-Co?- spytali się rodzice. 

-Alex przestał kontaktować! Poddał się obezwładniającej ciemności! Doznał przymusowej 

drzemki, eee… 

-Że co? 

-No zemdlał kurde balans! 

-Aaaa… Co! Jak to zemdlał?? 

-No normalnie wziął i padł! 

-Dlaczego? 
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-Emmmm…. No bo ten tego…. Nieważne! 

-Hmm… zimna woda powinna go obudzić, tylko gdzie my taką znajdziemy?- zastanawiał się 

Vlad chodząc wzdłuż brzegu małej rzeczki. 

-Z kim ja w ogóle mam do czynienia? –spytał załamany Luke. 

Po chwili namysłu wziął brata na barana i zaczął go taszczyć w stronę zbiornika wodne go, jednak 

po paru krokach nadepnął na coś oślizgłego, mokrego i ewidentnie niebezpiecznego.  

-Uaaaa!- krzyknął ślizgając się na nieszczęsnym ślimaku (generalnie to ta wieś przeżywa chyba 

inwazję tych pasożytów) 

CHLUP!  

Oba wampiry wpadły do wody, z czego jeden prawie natychmiast wystrzelił w górę z głośnym 

wrzaskiem, aby po widowiskowym piruecie w powietrzu ponownie wpaść do rzeki.  

-Oooo… widzę, że turyści postanowili wykąpać się w naszym świętym źródełku - doszedł ich 

zadowolony głos jakiegoś staruszka. 

-Świętym czym?!- wrzasnęli przerażeni bracia. 

-No źródełku, kochasie, z niego czerpiemy naszą wspaniałą wodę święconą. 

-Aaaaa! Zginiemy! Patrz, Luke, ja już zaczynam topnieć! Patrz! Ach! Żegnaj okrutny świecie!  

-Żegnaj! Buhuhuhu! –zawtórował mu Alex. I tak bracia wpadli sobie w ramiona przekonani o 

swym końcu. 
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Humor z internetu 

 

Dowipów w „necie” co niemiara, przeszukując niezmierzone jego zasoby trafiliśmy na 

interesującą stronę, adresem której dzielimy się z Wami, może i Wy coś fajnego  tam znajdziecie – 

www.dowcipdnia.vcx.pl. 

 

Zdarza się... 

Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia:  

- Z ciebie byłby doskonały przestępca!  

- Dlaczego?! - dziwi się Jaś.  

- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów działalności. 

Dżentelmen 

Tato do Jasia:  

-Synu, gdy dorośniesz, chciałbym abyś był dżentelmenem.  

-Nie chcę być dżentelmenem, tato! - protestuje Jasiu - Chcę być taki jak ty! 

Desant 

Blondyn trafił na szkolenie w jednostce desantowej. Instruktor oznajmia:  

- Jutro skaczecie z sześciuset metrów.  

Blondyn:  

- A nie można by ze stu?  

Instruktor:  

- Nie, bo spadochron nie zdąży się otworzyć.  

Blondyn:  

- A, jeśli skaczemy ze spadochronami, to cofam pytanie. 

Żądza pieniądza 

W Irlandii przewodnik w górach objaśnia:  

- Te wydrążenia w skale powstały dzięki Szkotowi, który zgubił pensa i  

powiedział o tym znajomym. 

Czad  

Co robi kominiarz na dyskotece?  

- Daje czadu! 

Kontrola 

Ojciec ogląda zeszyt Jasia:  

- Czemu tak nierówno te literki piszesz?  

- To nie literki tato, to nuty. 

 

http://www.dowcipdnia.vcx.pl
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Teraz pora na historyjkę komiksową, którą autorka – Ola dedykuje swojej kuzynce Ani  .  

 

 

Aniu – to dla Ciebie  
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Nasz kolega, Bartek, zgodził się na opublikowanie kilku swoich tekstów. Naszym zdaniem 

są one całkiem niezłe, a Wy co o nich sądzicie? Poczytajcie i oceńcie zdolności młodego poety – 

tekściarza. 

W TV znowu nudy, reklamy, życie gwiazd, party. 

Rano znów do budy, wydaje się, że ten czas jest coś warty. 

W TV Wojewódzki prawdziwy tylko, życiu pluje w twarz. 

W TV złote fingle, jakieś sztuczki, a ja swojego życia straż. 

W TV Błyszczące Wampiry, znów, co za nuda. 

Mówię ci, możesz się dziwić, ale ja już nie smutam. 

A w TV znów sztuczność, napakowany Burak. 

Przelewam to na papier, jak na płótno, sensu dalej szukam. 

Tu znów, sztuczny rock, pani Aga znowu była w ciąży. 

To coś, za mną krok w krok, kolejna plotka krąży. 

I znów, bzdety, mam talent, może się pochwalę. 

W programie, pójdę tam, odbiorę należną mi chwałę. 

Wyssane z palca może, ale na maxa  to żałosne jest. 

Przyjmą każdego malca, dobry występ, puszczą precz. 

Durną muzykę widzę, msze w kościele, zmienię kanał. 

Może i się wstydzę, patrzę na TV, jakaś prawda dziś poznana. 

Dziwne to jest bardziej , bo ja prawdy tam nie szukam. 

Jedyne co tam znajdziesz, to kłamstwo, które puka.  

 

Selekcja pośród dzieci na głupich zasadach. 

Kiedyś siedziałem sam, dzisiaj jestem bliżej światła... 

Selekcja na podstawie piramidy. 

Wśród tych dzieci z podstawówki, byłem najbliżej Atlantydy. 

Głęboko pod wszystkimi, już po sprawie, teraz oni są na ziemi. 

Teraz oni mogą mi całować buty, nigdy więcej remis... 

Tak a propos moich butów, czepiasz się firmowych 

ciuchów? 

To moje pieniądze, wydam je jak chcę, zejdź z mojego 

skrótu. 

Zejdź z mojej drogi, nie wtrącaj się, bo to moja sprawa. 

Co zrobię z całą kasą, daj spokój, bo zakopię jak grabarz. 

 

Wstaję rano, razem ze słońcem, wcześnie trochę. 

Na ulicy, te same twarze, kobieta w kiosku, potem. 

Te same koty, co rano, często kojarzę, monotonność zdarzeń. 

Może cię do siebie zrażę, ale co dzień mijam Straże..  

Które miały bronić nas... Tymczasem, czujemy większy strach.  

Co dzień rano, do szkoły chadzam, a teraz siedzę 

W ławce, można by powiedzieć, że zjadam wiedzę. 

Co rano, mijam stację PKP, wciąż, jestem zerem. 

Jednym z wielu, przechodzę przez rynek, słuchawki 

W uszach siedzą, a w kieszeniach papierowe skrawki. 

Co rano budzę się, myślę: "Ojciec jeszcze śpi." 

Z życiem za rogi, w trudzie, głęboka opowieść, w tym tkwi. 

Mijam kolejne schody i progi, wzrok na mnie pada. 

Mijam ludzi znów, gdzieś obok kolejna zdrada.Bo wyróżniam się trochę                                                                          

- buty kolorowe.Wyróżniam się, nie tylko wyglądem, bo i słowem. 


