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Krwiodawstwo  

 

 Już po raz kolejny pełnoletni uczniowie ZSTE honorowo 

oddali krew. To już trzecia taka akcja od początku roku szkolnego. 

Tym razem odbyła się w budynku naszej szkoły. W akcji udział 

wzięło 54 uczniów, dzięki którym łącznie oddano 23 950 ml krwi. 

Imprezę koordynowały p. Renata Stawowska oraz p. Ewa Gawin.  

 Wszystkim uczniom biorącym udział w akcji 

DZIĘKUJEMY!  

 

„Katyń – Golgota Wschodu” 

 

 
 

 25 i 26 lutego br. w naszej szkole zorganizowano dwudniowe 

obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej. Uczniowie uczestniczyli 

w multimedialnej lekcji „KATYŃ – Golgota Wschodu”, a także 

mieli możliwość obejrzenia filmu przygotowanego przez swoich 

kolegów i koleżanki ze szkoły pod nadzorem Hanny i Czesława 

Gąsiorowskich. 

 W drugim dniu realizacji projektu w lekcji wzięli udział 

gimnazjaliści. Obejrzeli wyżej wspomniany film, a także 

zaprezentowali autorskie prezentacje multimedialne o tematyce 

katyńskiej. 

 Ostatnią częścią projektu będzie lekcja przeprowadzona 

w kwietniu w języku angielskim dla uczniów Gimnazjum nr 1.  



Narciarstwo w Powiecie Krakowskim. 

 
 

 2 marca 2010 roku w Spytkowicach odbyły się Mistrzostwa 

Powiatu Krakowskiego w Narciarstwie Alpejskim. Zawody po raz 

VIII organizował Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych 

w Skawinie pod kierownictwem mgr Katarzyny Potoczny. 

Wystartowały 4 szkoły. Zawodnicy pokonywali dwukrotnie trasę 

slalomu giganta.  

 W rywalizacji indywidualnej chłopców reprezentanci naszej 

szkoły znaleźli się: na 4 miejscu Konrad Piszczek oraz na 7 

Mateusz Topolski. Natomiast w klasyfikacji drużynowej ZSTE 

znalazło się na 4 miejscu.  

 

 

Małopolski Konkurs Pięknego czytania. 

 

 
 

 3 marca 2010 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 

w Krakowie odbyła się III edycja Małopolskiego Konkursu 

Pięknego Czytania. Wśród 227 uczestników znalazły się 2 

uczennice naszej szkoły: Marta Pałka z klasy 2FD oraz Agnieszka 

Mirocha z klasy 1D. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani nagrodami. 

Gratulujemy! 

 

 



Holocaust 

 Od roku 2001 w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych 

prowadzone są zawsze w marcu lekcje otwarte „Holocaust – lekcja 

historii szacunku i tolerancji.”11 marca po raz dziewiąty w ZSTE 

odbyła się lekcja, której mottem były słowa Ireny Sendlerowej 

„Chciałabym, aby zachowała się pamięć o wielu szlachetnych 

ludziach, którzy narażając własne życie ratowali żydowskich braci, 

a których imion nikt nie pamięta [...]Moim marzeniem jest aby 

pamięć stała się ostrzeżeniem dla świata. Oby nigdy nie powtórzył 

się podobny dramat ludzkości”. 

 Tegoroczną lekcje przygotowali uczniowie z klasy 

1F.Przedstawili oni wspomnienia, wiersze. Spotkanie zakończono 

projekcją filmu „Kochana Kitty” dedykowanego Annie Frank. 

Oprawę plastyczną i wystawę poświęconą ofiarą Holocaustu oraz 

tym, którzy ratowali Żydów wykonali uczniowie klasy 2E.   

 3 Maj 

 
 30 kwietnia uczniowie klas 1D oraz 1G przygotowali 

akademię na temat świąt majowych. Zaprezentowali krótkie 

przedstawienie, opowiedzieli o uchwaleniu konstytucji 3 Maja, a 

także o wejściu Polski do Unii Europejskiej. Razem z widzami 

odśpiewały hymn narodowy. Mamy nadzieję, że akademia się 

podobała;). 

Pomoc dla powodzian 

  W związku z powodziami na terenie Polski, a w 

szczególności na terenie naszej gminy w szkole odbywa się 

zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych podczas powodzi. 

Wszystkim, którzy dołączyli do akcji serdecznie DZIĘKUJEMY!  

 

                                                              Opracowała: Agnieszka M. 

 



 
 

 

 

 

 

Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera 
Gallardo LP 570-4 Superleggera zostało lekko przeprojektowane. Inżynierowie 

zamknęli się w tunelu aerodynamicznym i postanowili tak poprawić nadwozie, aby 

pod tym względem wycisnąć z Gallardo maksimum jego możliwości. Dlatego też 

Włosi przemodelowali przedni i tylny zderzak, progi, tylny dyfuzor, a na 

klapie bagażnika umieścili mały spojler. 

 

  

 

 

 

 

 

Napęd na cztery koła przenoszony jest poprzez seryjną, automatyczną skrzynię e-

gear. Jej 6-biegów można zmieniać poprzez łopatki umieszczone przy kierownicy, a 

inżynierowie zaprogramowali jej trzy tryby pracy. W ofercie dostępna jest także, 

bez dopłaty, manualna przekładnia. Zawieszenie wyposażono w podwójne, 

aluminiowe wahacze, a amortyzatoryutwardzono. Wszystko po to, aby kierowca 

mógł czerpać jeszcze więcej przyjemności z jazdy swym autem.  

Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera swój światowy debiut będzie 

świętować podczas Salonu Samochodowego w Genewie. Niedługo potem pojazd 

trafi do sprzedaży. Jak na razie Włosi nie ujawnili ceny auta. 

 
      Marek Matuszek 1g 

Marek Matuszek 1g 

 Motoryzacja 



W ZDROWYM CIELE…. 

 
        W dniu 2 marca 2010 roku , w Spytkowicach, na terenie 

Kompleksu Narciarskiego „Beskid” 

 w ramach Powiatowej Licealiady  Młodzieży odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu Krakowskiego  

w Narciarstwie Alpejskim. Patronat nad imprezą jak co roku 

objął Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka. Zawody już po 

raz VIII zorganizował Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych  

w Skawinie pod kierownictwem mgr Katarzyny Potoczny. 

W rywalizacji indywidualnej i drużynowej wystartowało 

ostatecznie 4 z 7 zgłoszonych szkół. Mimo obaw warunki 

narciarskie okazały się świetne ,doskonale przygotowany stok i 

słoneczna pogoda sprzyjały sportowej rywalizacji.  

Zawodnicy pokonywali dwukrotnie trasę slalomu giganta , 

pomiaru czasu dokonano elektronicznie z wykorzystaniem  

fotokomórki. Opiekunowie i zaproszeni goście rywalizowali w 

kategorii OPEN  

o „Puchar Starosty Krakowskiego” . 

Nad przebiegiem zawodów czuwało 3 sędziów ,sędzia główny 

:Grzegorz Gruca , Maciej Potoczny  

i Urszula Gąsior. Po zakończonej rywalizacji we wszystkich 

kategoriach Sekretarz Powiatu Pan Adam Wójcik wręczył 

zwycięzcom nagrody i „Puchary”  Starosty Krakowskiego w kat. 

OPEN natomiast  dyrektor ZSTE w Skawinie Pani Anna Stec 

wręczyła zawodnikom medale i puchary. 



Fundatorami nagród było Starostwo Powiatowe a także: Bank 

Spółdzielczy w Skawinie ,Apteka „Ogrody” oraz Bank Zachodni 

WBK w Skawinie,który przekazał upominki dla wszystkich 

zawodników. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 

ofiarodawcom. 

 

Rywalizacja sportowa i emocje bliskie olimpijskim przebiegały  

jak co roku  w miłej atmosferze. 

A oto wyniki rywalizacji indywidualnej i drużynowej. 

 

 
 

 

Dziewczęta: 

1. Izabella Małysa – ZSO Skawina 

2. Aleksandra Lizak – ZSO Skawina 

3. Klaudyna Bogdanowicz – ZSO Skawina 

4. Monika Sołtys – LO Krzeszowice 

5. Natalia Wądolna – ZSRCKU Czernichów 

6. Aleksandra Stefańska – LO Krzeszowice 

7.Katarzyna Kacorzyk - ZSRCKU Czernichów 

 

 

 



 

Chłopcy : 

1. Dariusz Małysa – ZSO Skawina 

2. Mateusz Lizak – ZSO Skawina 

3. Łukasz Kastelik– LO Krzeszowice 

4. Konrad Piszczek – ZSTE Skawina 

5. Tomasz Feluś - ZSRCKU Czernichów 

6.Mateusz Rumian - LO Krzeszowice  

7.Mateusz Topolski – ZSTE w Skawinie 

8.Mateusz Waśko - ZSRCKU Czernichów 

 

Wymienieni zawodnicy i zawodniczki zakwalifikowali się do 

Zawodów Wojewódzkich. 

 Klasyfikacja drużynowa:  

1 miejsce : Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w Skawinie 

2 miejsce : Liceum Ogólnokształcące w 

Krzeszowicach 

3 miejsce : ZSRCKU w Czernichowie 

4 miejsce : ZSTE w Skawinie  

 

Kategoria OPEN (mężczyźni): 

1. Grzegorz Gruca 

2. Maciej Potoczny 

3. Wiesław Krasowski 

4. Wojciech Downar –

Zapolski 

5. Andrzej Sękowski 

 

 

 

W kategorii kobiet Puchar Starosty wywalczyła pani Katarzyna 

Ścibor. 



Szkolne Zawody Narciarskie o „Puchar dyrektora 

ZSTE” 

Spytkowice 24 luty 2010 

 
         Jak co roku w Spytkowicach k. Rabki odbyły się Szkolne 

Zawody Narciarskie  

o „Puchar dyrektora ZSTE”. Mimo niewielkiej liczby chętnych 

zawody odbyły się 

 i wyłoniono najlepszych narciarzy naszej szkoły ,którzy będą 

reprezentować ZSTE  

w Powiatowej Licealiadzie Młodzieży w Narciarstwie 

Alpejskim. Zawody przeprowadziły 

 i sędziowały mgr Katarzyna Potoczny i mgr Urszula Gąsior. 

Zawodnicy oprócz „Pucharu Drektora ZSTE”otrzymali 

pamiątkowe medale i dyplomy. Z ubolewaniem stwierdzamy że  

do rywalizacji nie zgłosiła się żadna dziewczyna ,aż trudno 

uwierzyć że w tak dużej szkole dziewczęta nie uprawiają tej 

wspaniałej dyscypliny sportu! Zachęcamy do udziału  

w przyszłym roku narciarki i snowboardzistki. 

         Za to chłopcy spisali się  na medal na trasie slalomu 

giganta!  

I miejsce zajął Bartłomiej Bandoła  

II miejsce Konrad Piszczek(z minimalną stratą)  

III miejsce Mateusz Topolski, IVm-ce Michał Maciaś. 

Gratulacje! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



W dniu 25 lutego w Piekarach, odbyła się Powiatowa 

Licealiada w Koszykówce Dziewcząt.  

Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn szkół ponadimnazjalnych 

Powiatu Krakowskiego , 

reprezentacja obiecujących ,młodych koszykarek  ZSTE 

zajęła po wspaniałej grze III miejsce, deklasując o wiele 

bardziej doświadczone drużyny. Dziewczęta zainwestowały w 

swój sukces wiele godzin wytrwałej i ciężkiej pracy popartej 

oczywiście talentem, ale przede wszystkim prawdziwą pasję . 

 

Oto skład reprezentacji: 

1. Magdalena Szwabowska 2GD 

2. Daria Blak 2 H 

3. Justyna Kłyś 2GD 

4. Natalia Ostrogórska 1D 

5. Kinga Mirocha 2FD 

6. Aleksandra Kaczor 2E 

7. Magdalena Kłapcia2 E 

8. Natalia Królik 2E 

9. Klaudia Kuc 2E 

10. Justyna Stokłosa 2FD 
 

                                                
Opiekun sekcji, mgr Katarzyna Potoczny 



RANKING KOSMETYKÓW 
Tym razem odpowiadamy na pytanie : 

 

„Jaki tusz do rzęs wybrać, żeby  być 

zadowoloną i nie przepłacić?”  

 

 

MIEJSCE 5 
                                                                               

                                                                              RIMMEL „Sexy Curves”   ok.23 zł 

                                                                              „Podkręca i pogrubia rzęsy!”     
 

MIEJSCE 4 
                                                                               

                                                                              BELL „Push up mascara” ok.10 zł 

                                                                            „Trwały I nie kruszy się, polecam”       
 

 

 

MIEJSCE 3 
 

                                                                            AVON „Super Shock” ok. 35 zł 
                                                                             “Idealna szczoteczka, podkręca rzęsy” 
 
 
 
 

 

MIEJSCE 2 
 

CARLO DI ROMA “Definetif real FX 

Mascara” ok.11 zł 
                                                                              “Idealnie rozdziela rzęsy “ 
 



MIEJSCE 1  
 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Mayballine  ok.17 zł 
 

 
 
 
 
 

„Tusz ma bardzo fajnie, zielono-różowe opakowanie. Jeśli chodzi o jego 
działanie, myślę że za tę cenę jest to rewelacja. Bardzo dobrze rozprowadza 

się na rzęsach i idealnie je pokrywa nie pozostawiając grudek. Jest to 
kosmetyk dobry do codziennego, naturalnego makijażu” 

 
                                                                   Opracowała: AGNIESZKA M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Olivier i zeszyt z marzeniami 

Sally Nicholls  

 

 Ważna książka poruszająca trudny i tragiczny problem – 

śmierć dziecka dotkniętego chorobą nowotworową.  

 Olivier ma jedenaście lat i uwielbia fakty. Pragnie poznać jak 

najwięcej informacji o sterowcach, duchów, naukowców i jak to 

jest, kiedy po raz pierwszy całuje się dziewczynę. Olivier ma też 

listę marzeń do spełnienia. Czy uda się je zrealizować choremu na 

białaczkę chłopcu? 

 Książka jest napisana w prostej formie dziennika chłopca, 

pozwala poznać jego psychikę, dowiedzieć się jak sobie radzi z tą 

całą trudną sytuacją. Pozwala zrozumieć ból i cierpienie jakie 

muszą znosić takie dzieci, a jednocześnie pokazuje, że nawet 

wtedy można się śmiać i spełniać marzenia.  

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Agnieszka M. 
 

 

 



 

 

SEX W WIELKIM MIEŚCIE 2 
Ciąg dalszy perypetii czterech 
przyjaciółek z Nowego Jorku – 
Carrie, Samanthy, Charlotte i 
Mirandy – bohaterek 
kultowego serialu Seks w 
wielkim mieście. 
Amerykańska prasa piszę, 
że SEX W WIELKIM MIEŚCIE 
2  jest jeszcze gorszy od 
pierwszej części. Krytycy 
wciąż mają bowiem w pamięci 
pierwowzór obu filmów, 
kultowy serial HBO, w którym 
cztery panie bez skrępowania 
rozmawiały o "tych sprawach". 
Tymczasem wersje kinowe 
wypełnione są wyłącznie 
świecidełkami i miłosnymi 
wyznaniami na poziomie 
nastolatek. Telewizyjny 
oryginał przeznaczony był dla 
wykształconych i dobrze 
zarabiających singielek, zaś 
na pełnometrażowej wersji 
bawić się będą jedynie 
nieliczni widzowie. 
   Marek M. 1G 



ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karykaturę dr. Andrzeja Ciaptacza  

wykonała Paulina P. kl 1d 
 

 

 

 

 

 

 



Po godzinach pracy…,czyli poznajemy Grono Pedagogiczne 

naszej szkoły! 

Wywiad z Wicedyrektorem Szkoły Panem Andrzejem 

Ciaptaczem:  

Asia: Kiedy Pan zdecydował się zostać 

nauczycielem? 

Pan Dyrektor: Po raz pierwszy kiedy byłem 

w klasie czwartej szkoły podstawowej- 

,,zakochałem się w polonistce”. Ostatecznie, 

wybierając studia w szkole pedagogicznej.  

 

Asia: Kim Pan chciał zostać kiedy był Pan 

chłopcem? 

Pan Dyrektor: Lotnikiem - pilotem. 

 

Asia: Dlaczego wybór padł na historię? 

Pan Dyrektor:  Wybory w młodym wieku są zawsze trudne. 

Wiedziałem, że chcę być nauczycielem to mnie pasjonowało, 

co do dyscypliny początkowo było mi obojętne- tak jakoś 

wyszło. Skończyłem technikum chemiczne (jestem specjalistą 

od papieru), na maturze zdawałem geografię w studium 

zgłębiałem przyrodę, biologię, zootechnikę i genetykę, więc 

przyszedł czas na historię, po studniach- już podczas pracy-na 

politologię i wiedzę o społeczeństwie oraz informatykę, co było 

uzupełnieniem mojej wiedzy. 

 

Asia: Czy nauczanie historii sprawia Panu przyjemność? 

Pan Dyrektor: Uczenie i nauczanie jest przyjemne i fascynujące 

jak ma się wiedzę, chęci, coś mądrego do powiedzenia a przede 

wszystkim tych, którzy chcą słuchać i się czegoś nauczyć. 

Historia jak wiele nauk jest fascynująca i tajemnicza, jest nauką 

łączącą przeszłość z teraźniejszością, rzeczywistość z legendą, 



pobudzającą do myślenia nawet do ,,fantazjowania”- można się 

jej nauczyć, zrozumieć  nawet polubić. 

 

Asia: Gdyby miał Pan możliwość zmiany przedmiotu na inny 

to co by Pan wybrał? 

Pan Dyrektor: Niechętnie - a jeśli to w kolejności: geografia, 

chemia, biologia itd. Ostatnia pewnie byłaby matematyka. 

 

Asia: Jak długo sprawuje Pan funkcje wicedyrektora w naszej 

szkole? 

Pan Dyrektor: Z końcem sierpnia miną trzy lata. 

 

Asia: Czy praca wicedyrektora jest trudna? 

Pan Dyrektor: Każda praca jest trudna  jak jest źle 

zorganizowana i jak pracuje się z ludźmi dla których jest ona 

przymusem. Na szczęście w ZSTE jest liczna grupa 

nauczycieli- pasjonatów no i fantastyczna młodzież. 

 

Asia: Jak wspomina Pan pierwsze lata swojej pracy w naszej 

szkole? 

Pan Dyrektor: Po raz pierwszy rozpocząłem prace w Zespole 

Szkół Elektryczno-Mechanicznych we wrześniu 1990 roku, po 

raz drugi już w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych we 

wrześniu 1993 roku i to nieprawda, że do tej samej rzeki nie 

wchodzi się dwa razy. Jak to wspominam- na pewno dobrze bo 

jestem tu do dzisiaj. Muszę się do czegoś przyznać- kiedy 

usłyszałem w Kuratorium, że technikum w Skawinie szukają 

historyka zadzwoniłem do szkoły i zapytałem czy to prawda i 

gdzie w ogóle jest i czy do tej Skawiny można jakoś dojechać- 

nie przyznam się kto był po drugiej stronie słuchawki ale 

zdecydowanie podpadłem na wejściu. Zarówno za pierwszym 

jak i za drugim razem do pracy przyjmował mnie dyr. Zbigniew 



Stawarz, który pozostanie moim wzorem zarówno w pracy 

nauczycielskiej i dyrektorskiej. 

 

Asia: Dobrze się Panu pracuję w naszej szkole? 

Pan Dyrektor: Po dwudziestu latach pracy pedagogicznej, a 

osiemnastu w naszej/ mojej szkole odpowiedź może być tylko 

jedna- bardzo dobrze i jestem dumny z tego wyboru oraz mam 

nadzieję, że dotrwam tu do emerytury.  

 

Asia: Czy miał Pan jakąś zabawną sytuację w szkole, którą 

chętnie Pan wspomina? 

Pan Dyrektor: Tak i to niejedną.  

 

Asia: Czy mógłby Pan ją opowiedzieć? 

Pan Dyrektor: Podczas lekcji historii pytana uczennica o imię 

króla z dynastii Andegawenów na tronie polskim- długo się 

zastanawia- więc pada podpowiedź z sali- TAK JAK PŁYN 

DO MYCIA NACZYŃ mając na myśli Ludwika- uczennica 

dumna z siebie wypalił SUNLICHT. 

 

Asia: Czym jest dla Pana szkoła? 

Pan Dyrektor: Na pewno miejscem pracy, ale również „drugim 

domem’’ wyzwaniem, wspólnotą. 

 

Asia: Jaka jest Pana opinia o uczniach naszej szkoły? 

Pan Dyrektor: Opinia o wszystkich jest trudna i mogłaby być 

nieobiektywna. Jest wielu wspaniałych młodych ludzi i wielu  

którym trzeba pomóc uwierzyć w siebie, by mogli odnaleźć się 

w nowej otaczającej ich rzeczywistości. 

 

Asia: Z jakiego osiągnięcia w naszej szkole jest Pan dumny? 

Pan Dyrektor: Z każdego sukcesu, zwycięstwa, udziału naszych 

uczniów i nauczycieli należy się cieszyć i wspierać ich dążenia 



do działania. Zawsze podziwiałem ludzi, którym „chce się 

chcieć’’  i potrafią wbrew otoczeniu postawić oczywiście w 

pozytywnym znaczeniu  na swoim. Sukcesem niewątpliwym 

jest to, że znajdują się osoby chętne do pracy Pol lekcjach 

rozumiejące, że nauka to nie tylko 45 minut lekcji, powodujące, 

że nasza szkoła tętni życiem i jest pozytywnie odbierana w 

środowisku lokalnym, że na bieżąco prasa donosi o kolejne 

fajnej imprezie zorganizowanej przez nas, że znowu jakiś uczeń 

ZSTE dokonał czegoś wyjątkowego. Osobiście dumny jestem z 

tego, że od 10-lat organizujemy Turniej Wiedzy o Europie, w 

którym biorą udział wszystkie szkoły powiatowe, że od 9-lat z 

sukcesem prowadzimy otwarte lekcje o Holocauście, że 

potrafimy wspólnie świętować sukcesy i przełykać gorycz 

porażki. Że mino wielu przeciwności istniejemy i mamy się 

dobrze. 

 

Asia: Jakie cechy powinien mieć według Pana idealny 

nauczyciel? 

Pan Dyrektor: Idealny nauczyciel- nie znam takich. Do ideału 

należy dążyć z wiarą, że może być jeszcze lepiej. Możne dobry 

nauczyciel- na pewno solidny rzemieślnik w swojej dziedzinie, 

ktoś kto traktuje swoją pracę jak misję a nie przykry 

obowiązek, wnikliwy poszukiwacz i umiejętny negocjator, 

konsekwentny egzekutor i bratnia dusza. 

 

Asia: Jak spędza Pan wolny czas? 

Pan Dyrektor:  A co to jest czas wolny? Teraz serio. W wolnym 

czasie uprawiam roślinki i gotuje… no i niestety jestem fanem 

programów informacyjnych. 

 

Asia: Jakie jest Pana motto życiowe? 

Pan Dyrektor: „Człowiek  ma zawsze racje kiedy poza nim nie 

ma już błędu’’./jeden z aforyzmów S. Brzozowskiego./     



 oraz 

„Kiedy tworzysz plany na jeden rok, zasiej zboże. 

Kiedy tworzysz plany na dziesięć lat, zasiej drzewa. 

Kiedy tworzysz plany na całe życie- kształć ludzi” / Guanzi/ 

 

Asia: Czy nauka w dzisiejszych czasach jest łatwiejsza, czy 

trudniejsza niż dawniej? 

Pan Dyrektor: Nie da się tego porównać a już na pewno ocenić, 

chociaż dzisiejsze możliwości i dostęp do wiedzy, a co za tym 

idzie do nauki jest łatwiejszy. 

 

Asia: Co roku młodzież z naszej szkoły typuje Pana jako 

jednego z najfajniejszych nauczycieli szkoły. Czy taka sława 

Panu nie ciąży? 

Pan Dyrektor: Może nie co roku, ale ostatnio rzeczywiście tak 

się zdarzało. Długo na to pracowałem. Jest to oczywiście 

bardzo miłe i zastanawiające dlaczego uczniowie dokonują 

właśnie takiego wyboru i z czego to wynika. Jeżeli mieści się to 

w przedstawionej wcześniej ocenie dobrego nauczyciela to 

jestem zadowolony ba…dumny, jeśli natomiast wynika to z 

innych pobudek to trzeba się zastanowić- z jakich i dlaczego. 

 

Asia: Czy chciałby Pan coś przekazać młodzieży? 

Pan Dyrektor: Bądźcie sobą, szukajcie swojego miejsca i 

swojego Ja- może zgodnie z Konfucjuszem: 

„Kto zna cel może podjąć decyzję. 

Kto podejmuje decyzję, odnajdzie spokój. 

Kto odnajdzie spokój, poczuje się bezpieczny. 

Kto czyje się bezpieczny, może pomyśleć. 

Kto myśli może ulepszyć”   

Dobrych dni i trafnych decyzji. 

Wywiad przeprowadziła Asia z 1d;-) 

 



 

 

SZKOLNA KRZYŻÓWKA 

EUREKA 
…,czyli co wiesz o swojej szkole!!! 

 
 



 

Pytania: 

 

1. Ilu jest historyków w naszej szkole?  

2. Czego uczy P. mgr A. Ciaptacz?  

3. Nazwisko dyrektora szkoły?  

4. Ile klas (liceum, technikum, ZSZ) liczy nasza 

szkoła?  

5. Imię Pana portiera naszej szkoły? 

6. „ ... przyjaciel młodzieży”  

7. Szkoła ma siedzibę przy ulicy.... 

8. Nauczycielka Języka Polskiego. 

9. Ostatnio w naszej szkole odbył się dziesiąty 

konkurs wiedzy o...  

10. Organizuje zajęcia świetlicowe. 

11. Ilu jest bibliotekarzy w naszej szkole?  

12. Przedmiot na którym usłyszysz „ wtedy i tylko 

wtedy, gdy...” 

13. Kierownik warsztatów. 

14.  Nauczyciel chemii. 

15. Na którym piętrze znajduje się pokój 

nauczycielski?  

16. Nazwisko nauczyciela uczącego WF-u. 

 

HASŁO: 

 

                

 

 

 

 

 



 


