
Już niedługo wspaniałe, cudowne, wyczekiwane zarówno przez nas uczniów, 

jak  i nauczycieli, WAKACJE! 

Nadchodzące zakończenie roku szkolnego skłania nas do podsumowań. Okres ostatnich 

dziesięciu miesięcy obfitował w wiele ciekawych wydarzeń dla naszej szkoły. Wspólnie 

świętowaliśmy wiele uroczystości szkolnych, w naszej szkole odbywały się różne warszta-

ty, projekty, programy edukacyjne czy akcje charytatywne m.in. Młodzi przedsiębiorcy, 

Lekcje z ZUS, Szkoło Pomóż i Ty, Honorowe krwiodawstwo, Góra Grosza, zbiórki żywności  

z stowarzyszeniem ADSUM, warsztaty dziennikarskie (Program BEZPIECZNA+), kurs ob-

sługi kasy fiskalnej, w  naszej szkole przeprowadzono również debatę społeczną 

z udziałem przedstawicieli władz lokalnych. Ważne wydarzenia to także Dzień Otwarty 

dla Gimnazjalistów, otwarcie pracowni hotelarskiej czy powstanie krótkiego filmiku pro-

mującego naszą szkołę.  Odnieśliśmy sukcesy w wielu konkursach m.in. Konkursie Wiedzy 

o Podatkach, Konkursie wiedzy dla szkół ponadgimnazjalnych „Warto wiedzieć więcej 

o ubezpieczeniach społecznych”,  konkursie Książki naszych marzeń,  Olimpiadzie Solidarno-

ści, Kuźni Talentów Dziennikarskich, Olimpiadzie Przedsiębiorczości  i Zarządzania 

oraz konkursach czytelniczych: Szekspiriadzie czy Na tropach bohaterów Sienkiewicza. 

Były również liczne osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, siatkowej, tenisie stołowym 

czy przełajach. 

Ten rok szkolny był również dla nas – redakcji, bardzo ważny. W styczniu br. ukazało się 

pierwsze wydanie naszej gazetki. Mamy nadzieję, że kilka numerów naszego pisma za-

ciekawiło Was i że pozwoliły Wam się one oderwać od szkolnych zajęć na krótkie kilka 

minut przerwy. Postaramy się kontynuować naszą działalność w przyszłym roku szkolnym. 

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 24 czerwca będzie przygotowane przez 

uczniów klas I. 

Od nas dla wszystkich naszych Czytelników niech płyną życzenia wspaniałych i niesamo-

witych wakacji pełnych leniuchowania, ale także emocji i wrażeń! 

Aleksandra Prokop 

Wakacje tuż, tuż... 
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Nasza szkoła bierze udział w projekcie organizowanym przez Vitalis Betreuungsgesellschaft für Mo-
dellprojekte GmbH, dzięki czemu w dniach od 8 stycznia do 4 lutego 2017 roku uczniowie naszej 
szkoły będą mieć możliwość odbycia czterotygodniowego stażu na terenie Niemiec. 
 
Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft fur Modellprojekte GmbH już od prawie 20 lat zajmuje się organizacją 
staży pracy dla uczniów i młodzieży ze szkół zawodowych i technicznych. Przez cały pobyt w Niemczech 
uczniowie zapewnione mieć będą zakwaterowanie oraz wyżywienie, a także dostawać będą cotygodnio-
we kieszonkowe. Do ich dyspozycji będzie także boisko do gry w siatkówkę i piłkę nożną oraz miejsce  
do grillowania. 
Sama praktyka trwać będzie od 5 do 6 godzin dziennie. W jej skład wchodzą zarówno kursy, 
jak i same praktyki w różnych przedsiębiorstwach na terenie Lipska i jego okolic. W programie przewidzia-
ne są również różne atrakcje, jak np.: zwiedzanie Berlina czy Drezna. 
Rekrutacja związana ze stażem w Niemczech zostanie rozpoczęta 1 września 2016 roku, jednak ważną 
informacją jest to, że uczniowie nie muszą posługiwać się językiem niemieckim perfekcyjnie. To właśnie 
dzięki temu stażowi ich zdolności językowe mają szansę na polepszenie. Jest to dla nich również niezwykła 
okazja, aby zobaczyć, jak wygląda praca w zagranicznych hotelach, biurach rachunkowych czy biurach 
reklamy, a może nawet szansa na początek kariery zawodowej. 
Niestety jest również jedna smutna wiadomość dla uczniów obecnych klas trzecich. Termin wyjazdu może  
się pokrywać z terminem ostatnich już egzaminów zawodowych, przez co trzecioklasiści prawdopodobnie 
będą musieli zrezygnować z tak niezwykłej możliwości poznania tajników zagranicznego biznesu. 
Uczniom, którzy wezmą udział w tym projekcie, życzymy powodzenia w zdobywaniu doświadczenia w za-
wodzie, oraz wspaniałych wspomnień z wspólnej pracy z przyjaciółmi. 

 Kinga Kolacha 



Na tropach bohaterów Henryka Sienkiewicza 
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W dniu 20 maja w Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Zawierciu odbyła się gra 

miejska dla szkół ponadgimnazjal-

nych, której głównym bohaterem był 

pisarz Henryk Sienkiewicz.  

Nasza szkoła, jak i wiele innych, wzięła 

w niej udział. Reprezentowały nas 

uczennice klasy 2c – Zuzanna Moliń-

ska, Natalia Nowak oraz Dominika 

Woźniczka. 

Zbiórka wszystkich szkół odbyła się 

w Pałacyku Szymańskiego, gdzie panie 

bibliotekarki wyjaśnił wszystkim zasa-

dy gry. 

Pierwsza konkurencja dla naszej szkoły 

odbyła się właśnie w tym miejscu 

i polegała  na wyszukaniu konkretnego 

dzieła Sienkiewicza pt. Legiony oraz, 

korzystając z umiejętności wyszukiwa-

nia książek w katalogu kartkowym, 

odnalezieniu dowolnej książki o Henry-

ku Sienkiewiczu.  

Drugie zadanie odbywało się w filii 

biblioteki na ul. Powstańców. W tym 

miejscu nasza drużyn musiała odgad-

nąć, na podstawie zdjęć, imiona i na-

zwiska aktorów grających w filmach 

na podstawie utworów Sienkiewicza             

a następnie przyporządkować tytuły 

odpowiednich książek do podanych 

ilustracji.  

Kolejne wyzwanie dla naszych dziew-

czyn miało miejsce w Filii Miejskiej 

Biblioteki Publicznej dla Dzieci,                

a polegało ono na wyszukaniu w poda-

nym opowiadaniu jak największej ilo-

ści tytułów powieści Sienkiewicza. 

W między czasie, gdy drużyny się prze-

mieszczały, na swojej drodze spotykały 

dwóch agentów którzy mieli przygoto-

wane dla nich różne pytania. Pytania 

te dotyczyły np. podania dokładnej 

daty urodzenia pisarza      czy jaki miał 

związek z Marią Konopnicką. 

Kolejnym celem była Biblioteka Peda-

gogiczna w której należało odszukać 

w katalogu on-line  najstarszego wyda-

nia powieści Bez dogmatu oraz zrobie-

niu zdjęcia strony tytułowej znalezio-

nej książki. Ostatnim zadaniem 

w tym miejscu było rozpoznanie, 

po przeczytaniu fragmentu, tytułu 

dzieła Sienkiewicza, którym okazała się 

być wszystkim znana powieść Krzyża-

cy. 

W grze zaplanowane były również 

zadania specjalne z którymi nasza dru-

żyna świetnie sobie poradziła. Pierw-

szym było przeprowadzenie wywiady 

z napotkaną osobą o jej ulubionej 

książce Sienkiewicza, oraz dopytaniu 

się dlaczego akurat ona. Kolejne pole-

gało na zrobieniu zdjęcia całej grupy 

pod szyldem z nazw ulicy bohatera 

naszej gry.  

Ostatnim oraz najtrudniejszym zada-

niem, które odbywało się w czytelni 

w Pałacyku, był test wiedzy. 

Niestety nasz reprezentacja nie zajęła 

żadnego miejsca. Najlepsze okazało się 

być liceum Katolickie. Jednak wszyst-

kie szkoły świetnie się bawiły, a także 

poszerzyły swoją wiedze. Nagrodą 

dla każdego okazały się być kubki, 

książki oraz dyplomy. 

Zuzanna Molińska 



O Internecie słów kilka, 
czyli czym jest  medium reklamowe 
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co robimy w Internecie. Co może być złego 

w dodaniu kilku zdjęć na Facebooku, 

czy Instagramie. Oprócz potencjalnego 

złodzieja czy pedofila, który wykorzysta 

nieświadomie przez nas podane mu infor-

macje, to nic. Zawsze trzeba się kilka razy 

zastanowić zanim udostępnimy coś na por-

talach społecznościowych. Tragedia może 

spotkać każdego. 

Nie można jednak zaszufladkować Inter-

netu jako czegoś złego. Globalna sieć da-

je nam ogrom możliwości. Nie opuszczając 

kraju, a nawet własnego krzesła, przed 

komputerem możemy rozmawiać z ludźmi 

z całego świata, śledzić na bieżąco wyda-

rzenia rozgrywające się w najodleglej-

szych miejscach świata i samemu wysyłać 

informacje, które dotrą w dowolne miejsce. 

Możemy kupować i sprzedawać przedmio-

ty z i do najdalszych miejsc na ziemi 

nie wychodząc z domu. W świecie, 

do którego trafiamy, wpisując magiczne 

zaklęcia zwane loginem i hasłem, znikają 

ograniczenia ze świata zewnętrznego, 

takie jak cechy fizyczne: wygląd, wiek    

czy płeć. 

Zatem Internet znacznie i ułatwia życie, 

ale i rozleniwia jego użytkowników. 

Po co zwiedzać,  skoro zobaczę sobie cie-

kawe miejsca w Internecie, po co się spo-

tkać ze znajomymi skoro można napisać     

Internet według definicji to ogólno-

światowy system połączeń między 

komputerami, określany również jako 

sieć sieci. Większość jednak preferuje 

definicję „coś niezbędnego do życia”. 

Wielu zatem zadaję sobie pytanie: 

niebezpieczne uzależnienie, czy cud 

technologii? 

Przeciętnie polski nastolatek spędza      

w sieci 2,5 godziny na dobę, 71% ba-

danych stwierdziło, że trudno im sobie 

wyobrazić życie bez Internetu, a 69% 

zgodziło się ze stwierdzeniem, 

że bez Internetu życie byłoby dużo 

mniej zabawne. Wynik 2,5 godziny - 

jak dla mnie, nie jest tragedią. Byleby 

tylko panować nad sytuacją. Trzeba 

pamiętać, że Internet - jak każde uza-

leżnienie, pochłania ofiary np. w Korei 

Południowej 28-latek „zagrał się 

na śmierć”. Mężczyzna grał przez po-

nad 50 godzin praktycznie bez 

przerw. Zmarł na niewydolność serca 

spowodowaną przemęczeniem. Innym 

tragicznym przypadkiem, również po-

chodzącym z Korei, była śmierć trzy-

miesięcznego dziecka, którego rodzice 

pochłonięci wirtualnym światem zapo-

mnieli nakarmić. 

Ważne jest również nie tylko to ile cza-

su spędzamy w sieci, ale również 

do nich przez Internet, po co patrzeć 

przez okno skoro można sprawdzić po-

godę w Internecie. Bardzo łatwo i cza-

sem bez naszej kontroli sami zamykamy 

się w sieciowym więzieniu. 

Według mnie nie ma jednoznacznej od-

powiedzi na to pytanie. Internet 

jest i niebezpiecznym uzależnieniem 

i ułatwieniem życia. Trzeba jednak mą-

drze z niego korzystać. Wszystko 

jest dla ludzi, ale w rozsądnych ilościach 

i do rozsądnych celów. 

Dominika Woźniczka 
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We wtorek, 31 maja, w Porębie 
odbył się turniej siatkówki pla-
żowej.  
 
Naszą szkołę reprezentowały 
dwie drużyny; damska – w skła-
dzie: Marlena Magiera (II b) 
i Patrycja Orzechowska (II c) 
oraz męska – w składzie: Dawid 
Żabka (II c) i Łukasz Biały (III c).  
 
Drużyn, z którymi zmierzyć musieli   
się nasi zawodnicy, było sporo. 
Jednak gracze musieli zmagać się 
nie tylko z przeciwnikami, a jesz-
cze… z deszczem! Nic jednak                  
nie pokrzyżowało im planów  
 zdołali powtórzyć sukcesy z po-
przedniego roku. 
 
Cały turniej rozgrywany był 
w systemie jednosetowym, granym             
do 21 punktów. 
Dziewczyny na swój pierwszy 
mecz czekały kilka godzin. 
Ich przeciwniczkami były uczenni-
ce z II LO im. H. Malczewskiej. 
Niestety mecz nie poszedł po my-
śli naszych zawodniczek. Dziew-
czyny przegrały 18:21, jednak 
nie przekreśliło to jeszcze szans 
na  pod ium .  Wygrywa jąc            
21:11 z Zespołem Szkół                   
w Szczekocinach, zapewniły sobie 
grę w półfinale. Na mecz z druży-
ną z I LO im. S. Żeromskiego 
wszyscy musieli poczekać, ponie-
waż turniej został przerwany 
ze względu na niesprzyjające wa-
runki pogodowe. Po niedługiej 
przerwie, grając w deszczu, nasze 
zawodniczki szybko uległy dziew-
czynom z „Żeroma”. Ostatecznie, 
wygrywając 21:16 z Porębą, za-
pewniły sobie trzecie miejsce! 
 
Droga chłopców do miejsca          
na „pudle” również nie była lek-
ka. Turniej rozpoczęli od meczu                       
ze Szczekocinami, w którym ulegli 
11:21. Ten pojedynek można było 
uznać za rozgrzewkę. Kolejne 
dwa mecze – z Zespołem Szkół 
im. S. Staszica oraz Zespołem 

Szkół w Pilicy – już wygrane, za-
kończyły się takim samym wyni-
kiem: 21:7. Wygrywając drugi 
w tym dniu mecz ze Szczekocinami 
21:8, zapewnili sobie grę w półfi-
nale. Nasi zawodnicy musieli jed-
nak uznać wyższość drużyny 
z Poręby, jak się później okazało 
zdobywcy pierwszego miejsca, 
zdobywając w tym meczu tylko 
13 „oczek”. 
 
O trzecie miejsce walczyli z Ze-
społem Szkół im. X. Dunikowskie-
go. Przeciwnicy nie zdołali po-
wstrzymać naszej drużyny; chłop-
cy mogli cieszyć się z zajęcia trze-
ciego miejsca. 
 
 
Serdecznie gratulujemy obu dru-
żynom i życzymy dalszych sukce-
sów w plażówce – miejmy nadzie-
ję, już za rok! 

                   
Paulina Klimek 

Kolejny sukces naszych sportowców! 
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Na razie wiemy, że nasi uczniowie 

mają zamiar zaśpiewać piosenkę, 

którą sami napisali.  

Drugiego dnia rajdu uczestnicy wy-

ruszą trasą: Schronisko Turbacz – 

Stare Wierchy – Poręba Wielka.  

Na zakończenie organizatorzy rajdu 

zorganizują konkurs  wiedzy 

o Gorcach. Kto wie, może naszym 

uczniom uda się go wygrać? 

Po zakończonym konkursie z pleca-

kiem pełnym wrażeń i przygód 

uczestnicy wrócą do swojego miasta 

i do swoich domów. 

Organizatorem rajdu jest Komisja 

Turystyki Górskiej przy Oddziale 

PTTK im. Aleksandra Janowskiego 

w Zawierciu. Natomiast opiekę 

nad uczniami będą sprawowały: 

Pani Edyta Lenartowicz-Makieła 

oraz Pani Joanna Nikolin. 

 

 Marlena Magiera 

Właśnie pod takim hasłem odby-

wa się rajd, na który wybierają 

się uczniowie z naszej szkoły 

już w najbliższy weekend, 

czyli 10-11 czerwca 2016 r. 

 

Miejsce, do którego będą zmie-

rzać to Gorce, czyli góry leżące 

w Beskidach  Zachodnich.  Naj-

wyższy szczyt tych gór to Turbacz 

i właśnie tam mają zamiar dotrzeć 

uczestnicy rajdu.  

Jak to będzie wyglądało? Uczest-

nicy wyjadą wczesną porą z Za-

wiercia, by autokarem dojechać 

do Nowego Targu. Stamtąd ruszą 

zdobywać szczyt Gorców. Zakwa-

terują się w schronisku, a wieczo-

rem… :), a wieczorem odbędzie 

się ognisko, podczas którego ucz-

niowie zaśpiewają piosenkę 

w ramach konkursu piosenki rajdo-

wej. Co to będzie za piosenka? 

III Rajd Górski Z Jury w góry 
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Garść sucharów 
Dwie blondynki stoją obok siebie. 

Jedna z nich ma torebkę pełną 

cukierków. Po chwili pyta koleżan-

kę: 

- Chcesz krówkę? 

- Nie, dzięki. Jestem wegetarian-

ką. 

 

Przychodzi pracownik do dyrekto-

ra: 

- Jestem zmuszony prosić pana 
o podwyżkę, ponieważ interesują 

się mną trzy firmy. 

- A mogę wiedzieć jakie to? - py-

ta dyrektor. 

- Elektrownia, gazownia i teleko-

munikacja. 

 

Jak pokerzysta mówi na samocho-

dy napędzane potasem? 

- Potasowany 

Dlaczego wszyscy z politowaniem 

słuchali kafelkarza? 

- Bo jego żart był płytki.  

 

Dlaczego facet z jedną noga krót-

szą żywi się pociskami armatnimi? 

- Bo kuleje.  

Marlena Magiera 


