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 Co usłyszymy 

podczas wakacji? 
 
 Spotkajmy się na 

konwencie! 
 
 Wywiad z 

przewodniczącą 
szkoły 

 
 Majorka a może 

dom? 
 
 Coś na 

ROZLUŹNIJ SIĘ 

Wszystko ma swój początek i koniec, a właśnie 
teraz nadszedł przez wszystkich wyczekiwany 
(przez niektórych nawet od września) koniec 
roku szkolnego. A jeśli koniec to czas na 
podsumowania i pytania: jaki był ten rok 
szkolny? Czy moje oceny są zadowalające, a 
może mogło być lepiej? I zapewne obietnice, że 
w następnym roku będzie lepiej. Koniec roku 
oznacza początek wakacji, a jeśli mowa o 
wakacjach to również o różnych wyjazdach 
rodzinnych lub z przyjaciółmi a co jest 
nieodłączną częścią takich wyjazdów? 
Oczywiście muzyka! Co roku mamy nowe 
wakacyjne hity, ale także klasyki bez których 
nie może obejść się żadna wakacyjna impreza. 
O tym co jest modne w tym roku przeczytacie 
na dalszych stronach gazetki. A jeśli chodzi o 
podsumowania, to my także takie mamy, a jest 
to podsumowanie działalności 
przewodniczącej szkoły, Patrycji Kępy w 
wywiadzie do którego przeczytania bardzo 
zachęcam! Dziękujemy Wam za ten wspólny 
rok… Do zobaczenia już we wrześniu ;) 
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Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku 
autobusowym. 
Przechodzi obok chłopak i jej mówi: 
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w 
święta. 
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są 
moje imieniny… 

- Jaki śliczny! – zachwyca się 
dzieckiem ciotka. – Nosek po 
mamie, oczka po tacie, włoski 
po babci. 
- Buciki po siostrze, a spodnie 
po bracie! – dodaje maluch. 

Pani Nowakowa zamówiła 

swój portret u początkujące-
go malarza. W czasie 

pierwszego pozowania mówi 
do niego: 

- Bardzo proszę mistrzu, 

niech na obrazie nie będę 
brzydka. 

- Bez obaw droga pani. 
Jeszcze nigdy nie udało mi się 

uchwycić podobieństwa. 

Nauczyciel zapisuje na tablicy 

cyfry 6,5,4,3. Następnie zwraca 

się do uczniów: 

- Proszę państwa, a teraz 

machamy, machamy, machamy… 

Zaskoczeni uczniowie machają. 

Nauczyciel po chwili dodaje: 

- I tym oto optymistycznym 

akcentem pożegnaliście się 

państwo z tymi ocenami…  

UDANYCH WAKACJI!  



ŚCIANY MAJĄ USZY, 
CZYLI TIE-NA SONDA 
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TIENIK SŁUCHA 

Niestety nie każdy ma szansę 
spełnić swoje marzenia i wyjechać 
na wymarzone wakacje. Może i Ty 
zostajesz w domu i myślisz, że to 
będą najgorsze 2 miesiące życia. 
Mylisz się! Specjalnie dla Was 
zapytaliśmy uczniów naszej szkoły 
o pomysły na wakacje w mieście. 
Może coś spodoba się właśnie 
Tobie .. 
Robert, liceum: 
Niech sobie znajdzie ten ktoś 
chłopaka albo dziewczynę i ma 
rozrywkę na całe wakacje w 
każdym znaczeniu tego słowa. Ja 
na przykład z kolegami przez całe 
wakacje jeździłem na kąpielisko 
leśne w Gliwicach 
Klaudia, gimnazjum: 
Aktywne spędzanie czasu. Ruch to 
zdrowie. Basen, rolki, rower. 
Codziennie po kilka kilometrów. 
Świetna zabawa, figura i opalen-
izna!! 
Ania, liceum: 
Łóżko. To mój jedyny plan. Spanie 
i leżenie w łóżku. 
Mateusz, liceum: 
Korzystanie z programu, jakie 
nasze miasto oferuje. Spędzanie 
wakacji ze znajomymi, którzy ak-

tualnie są w domu. 
Milena, gimnazjum: 
Chyba najlepiej spotykać się z 
przyjaciółmi, w miłym 
towarzystwie nieważne gdzie 
jesteś,  zawsze będzie fajnie! 
Można trochę odpocząć od szkoły, 
ale też się poruszać, na przykład 
pójść na basen, piknik, zwiedzić 
cos w pobliżu... 
Weronika, liceum: 
Myślę, ze świetnym rozwiązaniem 
są kąpieliska i wszystkie baseny na 
świeżym powietrzu. Piknik ze 
znajomymi, wycieczka rowerowa 
czy wyjazd na weekend pod 
namioty... Gdy pogoda nie 
dopisuje- kino lub nocka filmowa 
u jednego ze znajomych mogą 
uratować sytuacje. 
Z wypowiedzi naszych kolegów i 
koleżanek wynika, że wakacje w 
domu wcale nie musza być takie 
nudne i można znaleźć wiele 
rozwiązań tego problemu. Mam 
nadzieje, że ta sonda przyda się 
wszystkim, którzy nie wróżą nic 
dobrego z tych tegorocznych... 

Z uczniami rozmawiała 
Paulina  

Każde lato ma swoje 

przeboje, utwory grane w radiach 

i na imprezach. Wpływ na 

tegoroczne muzyczne lato ma na 

pewno Mundial. Piosenki o 

tematyce sportowej właśnie na 

tę okazję zaśpiewali m.in. Shakira 

(„Dare  lalala”) oraz Pitbull i Jen-

nifer Lopez („We are one”). 

Jednak najpopularniejsze 

gwiazdy ostatnich lat  zachwycają 

nowymi utworami: Katy Perry 

piosenką  „Dark horse”, kontrow-

ersyjna Miley Cyrus, której utwór 

„Wrecking ball” osiąga szczyt 

popularności i rekordową liczbę 

odsłon, Pharrell Williams hitem 

„Happy” oraz  dla osób, które 

wolą romantyczne  utwory:   

„Breathe” zespołu  Of  Verona 

oraz najnowszy utwór Imagine  

Dragons – „Monster”.  

Bez wątpienia  najnowsze 

utwory są bardzo różnorodne i 

każdy może znaleźć coś dla siebie 

– od sportowych utworów po ro-

mantyczne ballady. A lato dopie-

ro się rozpoczęło… czym jeszcze 

zaskoczą nas muzycy? 

Ada 

Konwent odbędzie się także w 

Bytomiu, nie trzeba wiec jechać 

bardzo daleko: Animachina 2014 od-

będzie się 19-20 Lipca w Państwowej 

Szkole Budownictwa. Poza konwen-

tami ludzie organizują cotygodniowe 

spotkania, które także odbywały się w 

Bytomiu, w Agorze. Udział w takich 

wydarzeniach to bardzo dobry 

sposób, żeby spotkać ludzi o 

podobnych zainteresowaniach. 

Patrycja (Kanashii Inu Yasuhiro) 
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OTAKU TIE 
A TERAZ SIĘ SKUP 

Wszyscy myślą teraz o piłce nożnej, 

ale ja chce wam przybliżyć, czym jest 

konwent . A więc  konwent według 

regułki to: zjazd fanów fantastyki, 

gier fabularnych, mangi i anime. 

Zwykle konwenty trwają trzy dni - 

od piątku do niedzieli, niekiedy są 

krótsze (w tym jednodniowe) lub 

dłuższe (m.in. w trakcie długich 

weekendów). Konwenty nie zawsze 

są monotematyczne. Zagadnienia, 

na przykład, z działów literackich, 

turniejowych, mangowych bywają 

łączone. Zazwyczaj konwent 

przebiega według wcześniej 

przygotowanego programu, który 

obejmuje prelekcje przedmiotowe, 

spotkania ze znanymi osobistości-

ami danej zbiorowości, wydarzenia 

artystyczne i inne atrakcje. A teraz 

konwent oczami fanów to: spot-

kanie otaku oraz graczy w jednym 

miejscu na ok. 2-3 dni,  jednak 

czasami jednodniowy, na którym 

ludzie grają w gry np. na macie 

tanecznej, rozmawiają ze sobą , 

mogą się przebrać za swoją ulubioną 

postać, mogą wydać górę pieniędzy 

na gadżety (jak przypinki, kunaie, 

poduszki czy inne rzeczy.) 

Najbliższe konwenty to : 

YukiCon 2 Konwent 18.01.2014   Opole 

WTF Konwent 01.02.2014 – 02.02.2014 Toruń 

Magnificon Expo XII 
Konwent  

31.05.2014 – 01.06.2014 Kraków 

Watcon 2 Konwent 05.07.2014 – 06.07.2014 Zielona Góra 

NiuCon 6 Konwent  08.08.2014 – 10.08.2014  Wrocław 

B6 Konwent  15.08.2014 – 17.08.2014 Kraków 

Nejiro 2014 Konwent 22.08.2014 – 24.08.2014 MLublin 

Asucon XV Konwent 13.09.2014 – 14.09.2014 Katowice, ul. Sokolska 
26 

B-XmassCon 5 Kon-
went 

29.11.2014 – 30.11.2014
  

Kraków 



przyzwoicie się ubierali.  

 

Co chciałaś zrobić w szkole, ale Ci 

się nie udało? 

Chyba tylko dzień radości. Miał 

on polegać na tym, że każda klasa 

miała mieć wyznaczone kolory 

ubrań, zdania typu MasterChef i 

robienie czegoś do jedzenia, inni 

mieli być odpowiedzialni, za część 

artystyczną i wszyscy mieli być 

radośni. Niestety nie uzyskaliśmy 

na to zgody. A piknik był tego 

zamiennikiem.  

 

Co udało Ci się zmienić?  

Swobodny ubiór w czerwcu, cho-

ciaż tylko podczas realizacji tego 

przedsięwzięcia pomagałam. 

Odbyła się też pierwsza noc 

filmowa. Dyrektor jest bardzo 

otwarty na tego rodzaju imprezy i 

mam nadzieję, że moi następcy 

to wykorzystają.  

 

Trudno pogodzić życie prywatne i 

obowiązki przewodniczącej?  

O matko! Nawet nie wiesz, jak 

bardzo. Bywa tak, że od siódmej 

do dwudziestej drugiej siedzę w 

szkole. Trzeba wszystko 

przygotować. Oprócz tego trzeba 

się też uczyć, a przewodniczący 

nie ma żadnych ulg u nauczycieli.  

 

 Jak zostać przewodniczącym?    

To jest zaskakująco proste. W 

czerwcu zbierani są kandydaci. 

Teoretycznie powinny być 

wybory, jednak zazwyczaj był 

jeden chętny i wybory się nie 

odbywały.  

 

Co przewodnicząca będzie robić 

w wakacje?  

Jadę do Lloret De Mare z 

przyjaciółką, później jadę na  

obóz integracyjny, a cały sierpień 

będę chodziła na prawo jazdy. 

Jeździć już umiem, tatuś mnie 

uczył, wiec nie musicie się bać. 

Życzcie mi szczęścia jak będę 

zdawać na prawko. Warto mieć 

marzenia i dążyć do celu.  Życzę 

wszystkim udanych wakacji .  

Z Patrycją rozmawiali:  

Mateusz i Kamila 

ROZMOWY PRZY KRAWACIE 
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TEINIK: Dlaczego chciałaś zostać 

przewodniczącą? 

Patrycja:  Wszystko zaczęło się w 

podstawówce, kiedy byłam w 

samorządzie szkolnym. 

Wymarzyłam sobie, żeby co roku w 

nim być.  Ale wtedy nie 

wyobrażałam sobie, że praca w 

liceum i gimnazjum jest taka jak 

wtedy. W podstawówce wszystko 

robili za nas nauczyciele. W liceum 

dowiedziałam się, jaka to jest 

ciężka praca. Wiedziałam, że to jest 

coś w czym mogę się sprawdzić i 

coś co mogę zrobić dla innych. 

 

 Na czym polega Twoje zdanie. Co 

robisz?  

Jestem! Poza tym moja praca 

skupia się na tym, żeby 

przygotować imprezy, dyskoteki, 

noc filmową, wieczory, filmowe, 

piknik. Jeżeli uczniowie czegoś 

chcieli, starałam się im pomóc . 

Ważne jest też reklamowanie, 

promocja szkoły. 

 

Jak udało Ci się zdobyć zgodę na 

zawieszenie obowiązku noszenia 

mundurków na Czerwiec? 

To akurat nie był mój pomysł. 

Moim pomysłem był ostatni tydzień 

szkoły, a kiedy przyszłam z tym do 

dyrektora on zaproponował cały 

czerwiec. Inicjatywa wyszła z jego 

strony a ja pilnuję, żeby uczniowie 

Podsumowania, podsumowania i jeszcze raz podsumowania… 

Część z nich robią nauczyciele na konferencji, część rodzice, 

każdy z nas patrzy na swoje świadectwo jako na 

podsumowanie całorocznej pracy (lub jej braku). O 

podsumowanie tego roku poprosiliśmy osobę, która wie chy-

ba najlepiej, co działo się w szkole – naszą przewodniczącą 


