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Jak to się stało, że zdecydowała się Pani kandydować na stanowisko dyrektora szkoły? 

J.B.: Kiedy zapadła decyzja o wygaszaniu gimnazjów, stwierdziłam, że trzeba wykorzystać ten moment na zmiany w życiu, bo zmiany 

są potrzebne. Nie chciałam się też stać negatywnym bohaterem przysłowia:  „Z prądem płyną wraki, żaglowce tam, gdzie ich cel”.                

W pewnym momencie rozważałam dwie opcje: liceum albo praca na stanowisku dyrektora w Skrzyszowie. Druga opcja wymagała 

stworzenia koncepcji pracy, przystąpienia do konkursu i zyskania zaufania wielu ludzi. Była więc zdecydowanie trudniejsza. Czułam, 

że jeśli nie przystąpię do konkursu, będę uważała, że stchórzyłam i będę żałowała niewykorzystanej szansy. Spróbowałam i... udało 

się. 
 

Czy obowiązki, które na Panią spadły w związku z objęciem nowej funkcji, dały się już Pani we znaki? 

J.B.: Każda praca łączy się z wysiłkiem. Objęcie nowej funkcji zmieniło zakres moich obowiązków, ale nie są one bardziej uciążliwe 

niż poprzednie- nauczycielki i zastępcy dyrektora. Oczywiście odczuwam ciężar spoczywającej na mnie odpowiedzialności za całą 

szkołę... szczególnie w mięśniach barkowych i szczególnie w piątek. Muszę jednak podkreślić, że wspiera mnie bardzo dużo osób, 

pani wicedyrektor, panie sekretarki, obsługa, ale przede wszystkim nauczyciele. Patrzę więc w przyszłość z optymizmem, bo wierzę, 

że stworzymy w szkole w Skrzyszowie zgrany zespół. A sami wiecie, że jeśli grupa jest zgrana, to chętnie spędza się z nią czas. 

 

Może Pani przybliżyć nam swoją pracę? 

J.B.: Finanse, prawo oświatowe, dydaktyka, wychowanie, doposażenie, remonty, regulaminy, procedury, RODO, gryzonie i wiele, 

wiele innych obowiązków. 

 

Co chciałaby Pani  zrobić w naszej szkole,  gdyby miała Pani nieograniczone środki finansowe? 

J.B.: Odwrócę pytanie: co chcielibyście, żebym zrobiła, gdybym miała nieograniczone możliwości finansowe? 

J.P.: Nie chcę się wypowiadać tylko w swoim imieniu. Przeprowadzimy ankietę wśród uczniów naszej szkoły i sprawdzimy, jakie oni 

mają pomysły. W następnym wydaniu gazetki opublikujemy ich propozycje. 

 

Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy? 

J.B.: Uśmiech na twarzach uczniów, rodziców i współpracowników. 

 

Czy Pani praca jest stresująca? 

J.B.: Tak, ale wierzę w techniki relaksacyjne, ćwiczenia rozciągające i oddechowe. Staram się również zachować równowagę między 

pracą, a życiem prywatnym. Zresztą prywatność bardzo sobie cenię, dlatego nie znajdziecie mojego profilu na Facebooku i raczej nie 

wydam drukiem swoich wspomnień. 

 

Jakie niespodzianki szykuje Pani dla uczniów w najbliższym czasie? 

J.B.: Jeśli powiem, nie będą już niespodziankami. 

 

Jaki zawód chciała Pani wykonywać, kiedy była w naszym wieku? 

J.B.: Chciałam być policjantką. Niestety, w tamtych czasach obowiązywało kryterium wzrostu, ja byłam za niska. 

 

Jakiego przedmiotu nie lubiła Pani za czasów dzieciństwa? 

J.B.: Nudnego. Myślę, że każdą lekcję można przedstawić w sposób nudny lub ciekawy. Ja się jednak rzadko nudziłam, bo lubiłam              

i lubię wiedzieć. Każdy proces poznawczy jest dla mnie ciekawy. Teraz na przykład zgłębiam tajniki fotowoltaiki i pomp cieplnych. 

 

Jak Pani spędza wolny czas? 

J.B.: Czytam, oglądam filmy, spaceruję. 

 

Jaką książkę Pani najbardziej lubi? 

J.B.: Bardzo lubię książki Jerzego Pilcha, Marka Bieńczyka i Karla Knausgarda. Aktualnie czytam „Kapput” Malapartego, włoskiego 

reportera, który był korespondentem wojennym na froncie wschodnim w czasie II wojny światowej. Jego artykuły z jednej strony 

ukazują cały koszmar wojny, z drugiej są satyrą na okupantów. Zupełnie inny sposób pisania niż ten, który znam z naszej literatury 

wojennej. 

 

Kto jest Pani największym autorytetem? 

J.B.: Ksiądz profesor Tischner i moja mama. 

 

Czy ma Pani jakieś życiowe motto? 

J.B.: Moje motto brzmi: „Wymagaj od innych tylko tego, czego wymagasz od siebie” i żeby było jasne, moje życiowe motto 

zazwyczaj utrudnia mi życie. 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Wywiad przeprowadzili: Jakub Pająk i Bartosz Penkała 
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Niedawno obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej i w związku z tym nasi dziennikarze przeprowadzili wśród 

wybranych uczniów ankiety. Chcieli się dowiedzieć, jakie cechy powinien mieć idealny nauczyciel.  Zdaniem uczniów 

naszej szkoły najlepszy nauczyciel to taki, który pomaga.  

Poniżej przedstawiamy wyniki. 

 

W ankiecie pojawiły się jeszcze takie cechy jak: empatyczny, komunikatywny, prawdomówny, stanowczy, 

rozsądny, pracowity, konsekwentny, dyskretny, ale nie otrzymały one nawet 1% głosu od ankietowanych uczniów. 
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Marzenie 

 

Każdy ma jakieś marzenie 

i czeka na jego spełnienie. 

Niektórzy marzą o kotku, 

o kotku, co siada na płotku. 

Niektórzy o piłce do grania, 

do grania i bramek strzelania. 

A ja marzę o tym, żebym problemu nie miała, 

bo problem na mnie bardzo źle działa. 

 

Sandra Adamczyk, klasa 5b 

 

 

Przyjaźń 

 

Zapewne wszyscy już wiecie, 

że bez przyjaźni trudno by było żyć na świecie. 

Bo nic człowieka nie uszczęśliwia i nie rozwesela, 

gdy przy boku nie ma przyjaciela. 

 

Przyjaciel doradzi, pocieszy nas, 

nawet w trudny dla nas czas. 

Prawdziwy przyjaciel nigdy nie odmówi Ci, 

choćby inni zamknęli przed Tobą drzwi. 

 

Więc cieszmy się z tego przecież, 

że przyjaźń jest na tym świecie. 

Bo gdy przy naszym boku przyjaciel stoi, 

Człowiek jest szczęśliwy i niczego się nie boi. 

 

Niech więc przyjaźń nigdy nie zagaśnie!  

Niech ustaną wszystkie spory, kłótnie, waśnie. 

Niech człowiek z człowiekiem będzie za pan brat, 

a wtedy wesoły będzie ten nasz świat. 

 

Jakub Pająk, klasa 7a 

 

 

 

3 



 

    UCZNIOWIE Z PASJĄ   

 

PO NITCE DO KŁĘBKA 

Samuel Jung urodził się 18 maja 2006 roku.  Pierwsze kroki na lodzie 

 stawiał w wieku 3 lat. Zaczynał w Jastrzębskim Klubie Hokejowym GKS Jastrzębie.  Po trzech latach jego 

ojciec, rodowity Czech, stwierdził, że  hokej  za naszą południową granicą jest na wyższym poziomie                       

i zawiózł go na trening do pobliskiej Karviny.   

Chłopiec z podwójnym obywatelstwem (polsko-czeskim) i znajomością języka mógł grać w czeskiej 

lidze. Z hokejowego klubu Karvina dostał pierwszą kartę rejestracyjną  i koszulkę z numerem 18.  Wiedział, 

że zwycięstwo w sporcie nie przychodzi łatwo. Trenował codziennie przed i po lekcjach. Ćwiczył przed 

domem, gdzie tata zrobił mu lodowisko. W nagrodę za dobre wyniki był nominowany na mecze, które 

odbywały  się w soboty i niedziele. Po czterech latach jego rodzice zostali wezwani do prezesa klubu 

hokejowego na podpisanie umowy w związku z przeniesieniem zawodnika od ekstraligi. Okazało się , że kupił 

go klub hokejowy z Havirova. W tym samym czasie Samuel został zaproszony na treningi kadry Regionu 

Moravskośląskiego rocznika 2006. Od tej pory reprezentuje właśnie ten region w hokeju.  Brat Samuela - 

Daniel też poszedł w jego ślady. Teraz starszy młodszemu udziela  różnych ważnych wskazówek.  

Chłopcy wiedzą, że na sukces w sporcie składają się:  regularny trening, talent, samodyscyplina, 

predyspozycje,  motywacja i wytrzymałość.  Nie poddają się, choć czasem zdarzy się  jakaś porażka czy 

kontuzja. Ich marzeniem jest zostać graczami NHL. Wierzą, że po nitce do tego kłębka dojdą. 
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Laureaci konkursu „Mój Śląsk” 

 

    Pięcioro naszych uczniów 

zostało nagrodzonych                        

w konkursie malarskim „Mój 

Śląsk”, który został 

zorganizowany przez GCKSiT w 

Godowie oraz Szkołę 

Podstawową w Skrzyszowie                        

i Szkołę Podstawową                             

w Gołkowicach z okazji setnej 

rocznicy wybuchu  I POWSTANIA 

ŚLĄSKIEGO. Pierwsze miejsce 

zajęła Emilia Burda z klasy 5b, 

wyróżnienie otrzymał Tomasz 

Marcol z klasy III a oraz  Antonina 

Szkatuła (VI a), Oliwia Olbryś              

(VI a) i Paweł Olbryś (V b) za 

pracę zbiorową.                    MM 
                

Transgraniczne Zawody 

Sportowe 

    20 września w Szkole 

Podstawowej w Gołkowicach 

odbyły się Transgraniczne 

Zawody Sportowe dla 

uczniów klas III. Naszą szkołę 

reprezentowali: Tomasz 

Marcol z kl. III a, Szymon 

Kubica z kl. III b, Laura 

Kopiec, Natalia Wala                         

i Krzysztof Stabla z kl. III c.                                 
AL 

 

Sukcesy w zawodach 

pływackich! 

    10 października odbyły się 

zawody pływackie na basenie 

„Nautica” w Gorzycach. Jakub 

Buchcik okazał się 

bezkonkurencyjny i zdobył 

pierwsze miejsce, natomiast 

Weronika Pawełoszek 

wywalczyła srebrny medal. 
                         MW 

 

 

Gminny Turniej Szachowy 

     16 i 17 października                            

w Skrbeńsku odbywał                       

się Gminny Turniej                       

Szachowy. Naszą szkołę 

reprezentowali: Marcin Sitek, 

Ania Małysz, Jagoda Leśniak, 

Maciej Hudek i Maciej Kruczek. 

To właśnie chłopcy z klasy               

VIII b okazali się świetnymi 

szachistami, zdobywając 

kolejno: Maciej Hudek II 

miejsce, a Maciej Kruczek 

miejsce III.   
                                            IB 

 

Wiktor – doskonały 

informatyk 

    Wiktor Wala - uczeń klasy                                    

III c w pełni zasłużył sobie               

na to miano, ponieważ 22 

października zdobył I miejsce  

w Powiatowym Konkursie 

Informatycznym „Doskonały 

Informatyk”. Konkurs odbył 

się w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym nr 2                           

w Wodzisławiu Śląskim. 

Składał się z dwóch części - 

teoretycznej oraz praktycznej.  
                                           AL 

 

Gminny Turniej Badmintona 

     23 i 24 października  

uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w Gminnych 

Drużynowych Zawodach 

Badmintona w Szkole 

Podstawowej w Godowie. 

Roksana Szczepańska, Nadia 

Malura, Patrycja Kałusek 

(grupa młodsza) wywalczyły               

I miejsce, natomiast Maciej 

Kruczek, Maciej Hudek                        

i Mateusz Dróżdż (grupa 

starsza)  zdobyli  miejsce III.                                          
                                          MSŚ 
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                    ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI     

     zagadki, rebusy, krzyżówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMOR 

- Dlaczego informatycy nie chorują?    

- Bo mają dobrego antywirusa. 

 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty! Marlena, kiedy 

odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie 

odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie! Ojciec pyta syna: 

- Co robiliście dziś na matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem                        

w szkole, też szukaliśmy wspólnego 

mianownika! Że też nikt go do tej pory 

nie znalazł... 

 

 

 

Zawsze przyjdzie, ale nigdy nie 

przyjdzie dzisiaj. Co to takiego? 

Pani z biologii pyta Kazika: 

- Wymień mi pięć zwierząt 

mieszkających w Afryce. 

Na to Kazio: 

- Dwie małpy i trzy słonie! 
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HOROSKOP PÓŁ ŻARTEM 

 PÓŁ SERIO 

Koziorożec (22.12. - 19.01.)  Z rezerwą podejdź do pochwał, jakie ktoś będzie 

kierował pod Twoim adresem. Potrzebujesz dzisiaj trochę dystansu do 

codziennych wydarzeń. Rozmowa z bliską osobą poprawi Ci humor. 

 

Wodnik (20.01. - 18.02.)  Musisz wykazać się umiejętnością współpracy i osiągania kompromisowych rozwiązań. 

Wspólny wysiłek będzie opłacalny. Kilku osobom będą dzisiaj potrzebne Twoje doświadczenie i wiedza. 

 

Ryby (19.02. - 20.03.) Koniec tygodnia przyniesie Ci okres wzmożonej aktywności, ale potrzeba ruchu                        

i aktywnego działania wypływać będzie z Twojego wnętrza. Będziesz czuł się tak, jakbyś był w stanie przenosić 

góry. To najlepszy czas na poprawienie klasówek.. 

 

Baran (21.03. - 19.04.) Pewna osoba drażni Cię już od dłuższego czasu, ale nie można wiecznie dusić                    

w sobie złości. Jeżeli znajomy podważa Twój autorytet w obecności osób trzecich, powinieneś szybko reagować. 

Jesteś osobą kompetentną o niemałej wiedzy. Wyjdź ze swojej strefy komfortu  i zawalcz o swoje. 

 

Byk (20.04. - 22.05.)  Pamiętaj, że aby mieć coś, czego nigdy nie miałeś, musisz robić rzeczy, których nigdy nie 

robiłeś. Nie oglądaj się za siebie i bądź otwarty na nowości. Wkrótce ktoś spróbuje zarazić Cię swoją pasją. Nie 

opieraj się, a odkryjesz w sobie nowy talent. 

 

Bliźnięta (23.05. - 21.06.) Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Chwilowo ogranicz błahe rozrywki oraz kontakty           

z ludźmi, którzy odwracają Twoją uwagę od tego, co naprawdę ważne. Los przygotował dla Ciebie pewną 

niespodziankę. Taka szansa na gwałtowny rozwój kariery uczniowskiej szybko się nie powtórzy. Skoncentruj się 

na nauce, bo później będziesz żałował. 

 

Rak (22.06. - 22.07.)  Najwyższy czas, byś przestał wyszukiwać ciągłych wymówek i posłuchał rad najbliższych. 

Wkrótce nadarzy się wiele okazji do nawiązania nowych znajomości. Nie unikaj spotkań towarzyskich. 

 

Lew (23.07. - 23.08.) To Twój szczęśliwy dzień. Cięższy okres nareszcie minął i wreszcie spłynie na lwy szczęśliwa 

aura. Czynności, które zazwyczaj sprawiają Ci problem, będziesz wykonywał  z wyjątkową łatwością. Większą ilość 

wolnego czasu warto spożytkować na realizację własnych pasji. 

 

Panna (24.08. - 22.09.) Pewna osoba mogła sprawić Ci przykrość, ale nie powinieneś tego rozpamiętywać. 

Najlepiej postąpisz, koncentrując się teraz na własnej pracy. Bądź punktualny, dokładny i chętny do pogłębiania 

wiedzy, a w najbliższym czasie pojawi się możliwość poprawienia ocen. 

 

Waga (23.09. - 22.10.)  Nie ukrywaj swoich uczuć, jeżeli z jakiegoś powodu czujesz się pokrzywdzony. Kluczem 

do rozwiązania nurtujących Cię spraw będzie bezpośredniość i szczerość. W razie problemów dobrych doradców 

szukaj wśród osób spod znaków ryb. 

 

Skorpion (23.10. - 21.11.)  Zadanie, które Ci powierzono, w rzeczywistości nie jest tak skomplikowane, jak 

myślisz. Twoje obawy są związane z faktem, że podchodzisz do niego w nieodpowiedni sposób. Skorpiony są 

bardzo ambitne i lubią do wszystkiego dochodzić same. Mimo wszystko czasem jednak dobrze jest poprosić 

kogoś o radę. 

 

Strzelec (22.11. - 21.12.) Jeśli wykażesz się refleksem, zyskasz cenne informacje, dzięki którym uporasz się                  

z pewnym problemem. Szczęście będzie Ci sprzyjać w sprawach finansowych i już niedługo możesz spodziewać 

się nagłego przypływu gotówki. Pamiętaj jednak, aby rozważnie gospodarować posiadanymi środkami.                                                                                                                                    
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
 

 

  

Gazetkę przygotowali:  

Jakub Pająk, Bartosz Penkała, 

Magdalena Toman, Marta 

Szczurek, Marta Kopiec, 

Klaudia Kubica, Samuel Jung, 

Paweł Materzok, Emilia Rduch, 

Oskar Brachmański, Alan 

Szczeponek 

Opiekun: Patrycja Malura 
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