
Witajcie w nowym roku szkolnym. Przed nami 10 miesięcy intensywnej nauki. Równocześnie czekają nas liczne atrakcje, w tym 

wyjścia do teatru, kina, otrzęsiny klas pierwszych, konkursy szkolne i pozaszkolne. Nie zabraknie też dyskotek, klasowych     

mikołajek oraz wigilii.  

1 września naukę w naszej szkole rozpoczęli uczniowie klas pierwszych. Poznajmy ich oraz ich wychowawców 

Klasa 1c: 1 rząd: od lewej: Paweł Janczyszyn, Michał Dzikowski, Ma-
teusz Czop, Miłosz Kwoka, Remigiusz Miśków ,Klaudisz Sęk 2 rząd: Patryk 
Soja, Mateusz Frankiewicz, Kacper Najdecki, Przemysław  Podracki, Bartło-
miej Dołba  3 rząd: Kamil Rusin, Adrian Niezabitowski, Karol Bugno, Antoni  
Rożek, Mateusz Bylinowkski  4 rząd:  Szymon Korbecki , Szymon Węgrzyn, 
Sławomir Kasiak, Mateusz Maguda, Dylan Porada, Jakub Legierski 
Nieobecni: Michał Sitarz, Konrad Szypuła, Jakub Pyziak   

Przewodniczący 1c o klasie: 

Po miesiącu nauki moją klasę oceniam bardzo dobrze. Panuje 
u nas miła atmosfera, mimo że jesteśmy klasą tzw. męską. Nie-
którym brakuje dziewczyn, ale co na to możemy poradzić. W 
naszej klasie jest wielu chłopców interesujących się sportem. 
Pewnie miło by im było, gdyby jakaś grupa czirliderek, dopingo-
wała ich w sukcesach sportowych. Na lekcjach ( ogólnie ) jeste-
śmy grzeczni, dlatego nauczyciele nas lubią. 

Klasa 1d 
Wychowawca: Barbara Szelicka 
Przewodniczący 1d o klasie: 
Klasa Id JEST SUPER. Nie ma u nas podziału grupy, 
wszyscy doskonale się rozumiemy. Wycieczka integra-
cyjna  potwierdziła, że jesteśmy zgrani i potrafimy się 
świetnie dogadać, wspieramy się w trudnych chwilach. 
Kiedy ktoś zapytał nas, czy zamienilibyśmy tę klasę na 
dawną z podstawówki, większość odpowiedziała „nigdy”. 

Klasa 1b 

Wychowawca:  

Iwona Drzał 

Klasa 1a 

Wychowawca: Ewa Barć 

Klasa 1a jest bardzo fajna. Znamy się miesiąc, ale świet-

nie się ze sobą dogadujemy. Razem wybraliśmy się na wy-

cieczkę integracyjną do zagrody „Szmer”, na której jeszcze 

lepiej poznaliśmy się. Naszą wychowawczynią jest pani Ewa 

Barć, która zawsze nam pomaga i stara się umilić czas w 

Klasa 1b liczy 25 uczniów – 19 dziewczyn i 6 chłopców. Na-

szym wychowawcą jest pani Iwona Drzał. Uczymy się języka 

hiszpańskiego. Przygotowujemy się do otrzęsin. Byliśmy już na 

wycieczce integracyjnej w Godowej. Pogoda co prawda nie 

dopisała, padało i nie było słońca, ale humory nas nie opusz-

czały. Przewodniczącą naszej klasy jest Emilia Guzek w dzia-

łaniach wspierają ją Maja Wilkoń i Dorota Wolańska  
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W pierwszych dniach września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wygrała, z przewagą 100 punktów,  Oliwia Strycharz, uczennica 3 A. 

Postanowiliśmy więc zapytać ją o powody, z jakich zdecydowała się kandydować w wyborach oraz o plan działania w bieżącym roku szkolnym. 

 Dlaczego właściwie zdecydowałaś się kandydować na przewodniczącą szkoły? Czy już 

kiedyś pełniłaś podobną funkcję? 

Zdecydowałam się kandydować na przewodniczącą szkoły, ponieważ chcę, aby nasze gimnazjum 

zmieniło się, żeby było w nim bardziej wesoło i mniej nudno. Nie kandydowałam nigdy przedtem, 

może z powodu groźnej konkurencji. Kandydując,chciałam podjąć jakieś wyzwanie i sprawdzić, czy 

mam jakiekolwiek szanse, a jeśli tak to czy sobie poradzę ze wszystkimi obowiązkami. 

     Jakie zmiany zamierzasz wprowadzić w szkole? Czy masz jakiś konkretny plan działania 

na najbliższy czas? 

W szkole zmierzam zmienić nudę na przerwach, chcę, żeby było bardziej wesoło, było też więcej 

rozrywek dla uczniów. Bo przecież szkoła to nie tylko nauka, nauczyciele, sprawdziany czy 

kartkówki. Przecież spędzamy w niej praktycznie każdy dzień, dlatego nie chcę, żeby kojarzyła się 

tylko z nudą i przymusem. Chcę, aby uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia i czerpali z nich 

wiedzę, ale też przyjemność.  

    Skąd czerpiesz tak wspaniałe pomysły na zmiany w szkole, co cię inspiruje? 

Pomysły wymyślam sama z pomocą kolegów i koleżanek, którzy podpowiadają mi, co by chcieli zmienić w szkole. Moim zdaniem 

powinniśmy razem starać się o to, aby zaszło jak najwięcej dobrych zmian. Chcę, aby te zmiany nie były tylko wynikiem mojej inicjatywy, 

ale i  waszej, więc jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, na to, co można zrobić w szkole, chętnie ich wysłucham i postaram się wprowa-

dzić je w życie. 

    Jak współpracuje Ci się z uczniami i nauczycielami?Czy pomagają Ci dźwigać tak ciężkie brzemię? 

Z uczniami i nauczycielami współpracuje mi się dobrze, nauczyciele są bardzo pomocni, a zwłaszcza opiekunowie samorządu. Są 

zawsze otwarci na różne propozycję z mojej strony oraz razem ze mną chcą zrobić coś dobrego dla szkoły. Uważam, że ich wsparcie 

jest bardzo ważne, bo wiedzą, które pomysły mogą zostać zrealizowane, a jakie nie. Koledzy też bardzo mi pomagają—swoimi 

pomysłami i dobrym nastawieniem. Bo to oni mają w szkole najważniejsze zdanie, to dla nich dokonujemy wszelakich zmian. 

    Jak myślisz, czy w szkole powinno być więcej rozrywek dla uczniów, które umiliłyby czas spędzony w niej? 

Moim zdaniem powinno być więcej rozrywek, dlatego też postaram się każdy z moich pomysłów wprowadzić w życie. Na pewno w tym 

roku szkolnym zorganizuję dużo więcej dyskotek i zabaw, przeprowadzę wiele akcji charytatywnych oraz więcej dni tematycznych takich 

jak na przykład popularny w naszej szkole ,,Dzień Misia”.Myślę, że takie wydarzenia szkolne umilą nam czas. 

    Jak myślisz, dlaczego zostałaś wybrana, oraz która z twoich obietnic skłoniła uczniów do zagłosowania na Ciebie? 

 Dlaczego zostałam wybrana? Nie wiem, może dlatego, że uczniowie zaufali mi, wiedząc, że mogę zrobić coś dobrego dla szkoły. 

Dostałam od nich pewien kredyt zaufania i nie mogę ich zawieść, dlatego też najpierw spełnię wszystkie moje wyborcze obietnice. Prag-

nę, aby moi wyborcy  nie żałowali,że na mnie zagłosowali. 

    Czy, gdy udasz się do szkoły średniej , postanowisz tam także kandydować na przewodniczącą? 

W pierwszym roku w nowej szkole na pewno nie będę kandydować, ale w przyszłości kto wie. Szkoła średnia wymaga na pewno więcej 

przyłożenia się do nauki, więc nie wiem czy zdołałabym jeszcze działać w samorządzie. 

   Dziękuję Ci za wywiad i życzę Ci sukcesów i odwagi na tym jakże odpowiedzialnym stanowisku. 

Również dziękuję. 

                                                           Rozmowę przeprowadziła koleżanka z klasy — Natalia Jaskuła. 

Wywiad z panią Ewą Niedźwiedź — nauczycielką matematyki, która rozpoczęła pracę w dniu 
1 września — przeprowadzony przez Przemka Podrackiego 
 
Dlaczego chciała Pani zostać nauczycielką? 
Zostałam nauczycielką, ponieważ bardzo lubię dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi, 
szczególnie młodzieżą. 
Czy lubi pani pracę nauczyciela? 
Tak! Zawsze lubiłam pracę z młodzieżą i jeśli miałabym dokonać wyboru, to podjęłabym taką samą 
decyzję. 
Czy lubi Pani naszą szkołę i uczniów? 
Kilkanaście dni to trochę mało, aby oceniać szkołę w kategoriach LUBIĘ – NIE LUBIĘ . Jestem pod 
wrażeniem atmosfery, jaka panuje w tej szkole, zarówno wśród uczniów, jak i pracowników szkoły. 
Myślę, że ma to bardzo pozytywny wpływ ma sposób funkcjonowania placówki. 
Jak układa się Pani współpraca z uczniami? 
- Współpracę odbieram pozytywnie. Najważniejsze dla mnie jest jednak to, aby uczniowie wycho-
dzili z lekcji zadowoleni. 
Czy jest Pani wymagającym nauczycielem? 
Tak, jestem wymagająca. W wielu uczniach  matematyka budzi przerażenie. Staram się jednak ,by  
gimnazjaliści  polubili mój przedmiot. 
Jakie ma Pani zainteresowania – hobby? 
Oczywiście interesuję się matematyką . Dobra książka, jazda na rowerze, podróżowanie to moje 
kolejne pasje. 
Czy ma Pani jakąś złotą myśl, którą chciałaby się Pani podzielić z czytelnikami gazetki szkol-
nej „Węzeł”? 
Myślę, że dla Was cenną myślą będą słowa chińskiego filozofa Konfucjusza: „ Tysiącmilowa podróż 
zaczyna się od pierwszego kroku”. 

Dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia w nowej pracy i samych sukcesów. 
 


