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 Jak dobrze 

przepisać  zadanie 

domowe? 

 Charakterystyka 

Izabeli Łęckiej 

 Co robi 

przewodniczący? 

 W pogoni za 

Germanami  

 Plagiat – słabe czy 

mocne? 

Plagiat. Teoretycznie wszyscy wiemy, co 
to jest i że jest to złe, ale jak jest w 
praktyce? No, bywa różnie… Często 
wynika to z naszego lenistwa, czasem z 
niewiedzy, a jeśli problem tkwi w tym, to 
na pomoc przychodzi nam Wikipedia, 
która głosi, że plagiat to pojęcie z 
zakresu prawa autorskiego oznaczające 
skopiowanie cudzego utworu (lub jego 
części) wraz z przypisaniem sobie prawa 
do autorstwa poprzez ukrycie 
pochodzenia splagiatowanego utworu. 
Wiecie już, co o plagiacie mówi Internet, a 
jeśli chcecie zapoznać się z opinią uczniów 
naszej szkoły to zapraszam do 
przeczytania sondy. A jeśli już o czytaniu 
to warto oprócz lektur lub ich opracowań 
przeczytać też coś innego dlatego 
odsyłam Was do recenzji, może Was 
zainteresuje. Wraz z nowym rokiem 
szkolnym w gazetce rusza nowy cykl o 
czytelnictwie, ale nie zdradzę nic więcej, 
przeczytajcie sami! ;)    

 

 

 

 16.09 Nasza oraz wszystkie 

polskie szkoły Salezjańskie  

uczestniczyły w pielgrzymce 

na Jasną Górę z okazji 200-

lecia urodzin św. Jana Bosko. 

 30.09 W naszej szkole odbyła 

się dyskoteka z okazji Dnia 

Chłopaka, którą poprzedził 

Czar klas, czyli tradycyjna im-

preza integracyjna klas I.  
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 14.10 Dzień Edukacji 

Narodowej 

 15.10 Wyjazd klas II 

GM do Multikina, w 

tym samym dniu 

odbędą się również 

konsultacje dla rodzi-

ców. 

 Śledźcie też fanpage  

„Salezjański 

Samorząd z Zabrza”  

Jeśli jesteś uczniem naszej szkoły, 
zawsze WIEDZ, ŻE COŚ SIĘ DZIEJE!  

Drodzy Nauczyciele,  

z okazji Waszego święta redakcja TIEnik Press życzy 

Wam sukcesów w karierze zawodowej, uśmiechu na 

co dzień, samych wzorowych i grzecznych uczniów, 

dużo cierpliwości i wyrozumiałości oraz satysfakcji z 

Waszej pracy :) 
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ROZLUŹNIJ SIĘ 

Plagiat to choroba, którą łatwo 

się zarazić, chociaż początkowe 

symptomy są zupełnie 

niegroźne, powikłania mogą być 

zdecydowanie nieprzyjemne. 

Uczniowie naszej szkoły 

odpowiedzieli na pytanie: Co 

sądzisz o plagiacie? 

  

Plagiaty? Dla mnie jest to 

wielkie pójście na łatwiznę i 

zrezygnowanie z oryginalności i 

indywidualności, coś dobrego 

dla leni, poza tym plagiaty są 

zbyt mainstreamowe! 

~Agnieszka 3LO 

 

Uważam, że plagiat nie jest 

dobry, ale każdy jest 

odpowiedzialny za siebie, więc 

jeśli chce iść na skróty i zostać 

ewentualnie ukarany to jego 

decyzja. ~Ania 1LO 

 

Uważam, że nie powinno się 

kopiować czyiś prac, bo jest to w 

pewnym sensie kradzież.  

~Agnieszka 3GIM 

 

Plagiaty wykazują brak 

poszanowania dla czyjejś pracy – 

są słabe, chyba, że mówimy o 

inspiracji, wtedy to zupełnie co 

innego. ~Kuba 2GIM  

 

Jak się nie ma czasu, to plagiat 

całkiem fajna sprawa. ~Michał 2 

LO  

 

Jak widać odpowiedzi są w 

większości podobne. Większość 

pytanych uczniów przedstawiła 

plagiat w sposób pejoratywny, 

ale czy aby na pewno na co 

dzień każdy ma do niego taki 

stosunek? Jak mawiał Dr. House 

“Everybody lies”  

Z uczniami rozmawiał: Mateusz 

REDAKCYJNA STREFA 

UCZNIA- PYTIENIK  

Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o wielorybach. 

Nauczyciel twierdził, że jest fizyczną niemożliwością, by wieloryb mógł 

połknąć człowieka. Pomimo, że jest taki wielki, jego gardło jest zbyt 

wąskie. Dziewczynka upierała się, że przecież Jonasz został połknięty 

przez wieloryba. Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to fizycznie nie-

możliwe. 

Na to dziewczynka: 

- Gdy będę w niebie zapytam o to Jonasza. 

-  A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta złośliwie nauczyciel. 

 

- Tato, masz dzisiaj takie małe 

zebranie rodziców w szkole. 

- Co masz na myśli, 

mówiąc ,,małe''? 

- No ja, ty, wychowawczyni i 

dyrektor... 

Jasiu przychodzi ze szkoły i krzyczy : 

-  Mamo, mamo dostałem szóstkę ! 

-  Z czego mój drogi? -zapytała mama  

-  1 z polskiego, 2 z muzyki,  1 z plas-

tyki i 2 z historii. 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny 

wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na 

korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech 

młodzianów, którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba 

lekcji nie będzie, prawda? 



TIENIK I ŚWIAT  
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A TERAZ SIĘ SKUP 

Nowy rok szkolny zawsze 

przynosi z sobą pewnego rodzaju zmiany. 

Nie obyło się również bez zmian w naszej 

gazetce. Nasza rubryka o modzie 

przeobraża się na coś nowego. A w co 

dokładnie ? W każdym numerze opowi-

em Wam troszeczkę o różnych 

ciekawostkach ze świata. Mam nadzieję, 

że chodź troszeczkę zachęcę Was do poz-

nawania i zagłębiania się w różne kul-

tury. W tym numerze chciałabym 

poopowiadać troszeczkę na temat kraju 

Germanów, a mianowicie  o Niemczech. 

Bo przecież uczymy się tego języka nawet 

w szkole, wiemy że to nasi sąsiedzi, ale 

co jeszcze ciekawego wiemy o Niemcach 

i ich ojczyźnie Zaczął się już miesiąc 

październik, każdy pewnie wie, że w 

Bawarii oznacza to rozpoczęcie piwnego 

święta, a czy ktoś wie, że właśnie tam 

ten złoty trunek jest uważany za 

jedzenie? Gdy jesteśmy już przy jedzeniu 

to w Niemczech jest ponad 1000 

rodzajów kiełbas, także jeżeli ktoś jest 

smakoszem to polecam odwiedzić nasze-

go sąsiada. Kolejną ciekawostką jest to, 

że w całym kraju większość taksówek 

jest marki Mercedes, co oznacza, że 

pięknie wspierają narodowe firmy. Nasze 

kochane nauczycielki języka niemieckie-

go ciągle próbują zrobić z nas germanis-

tów, czasem im się udaje, a czasem 

niekoniecznie. Najdłuższe niemieckie 

słowo liczy (UWAGA!) 79 liter i brzmi: 

Donaudampfschifffahrtselektrizitäten-

hauptbetriebswerkbauunterbeamtenges

ellschaft. Nasz typowy łamaniec 

językowy to stół z powyłamywanymi 

nogami, a niemiecki łamaniec 

brzmi:  Zwei schwartze schleimige 

Schlangen sitzen zwischen zwei spitzigen 

Steinen und zischen. Jest to opowieść o 

dwóch czarnych wężach, które siedzą 

pomiędzy dwoma spiczastymi kamienia-

mi i syczą. Także  jako zadanie domowe z 

języka niemieckiego macie to bezbłędnie 

przeczytać (taki żarcik) Jeżeli chodzi o 

kulturę dzisiejszych Niemiec, jest to kraj 

o największym zagęszczeniu teatrów op-

erowych, co za tym idzie większa liczba 

odbiorców bierze udział w tego typu im-

prezach, może to również być 

spowodowane faktem, że w tym kraju 

przeważająca część ludzi to emeryci (no 

ale to taki szczególik).  Jak mówi nasze 

polskie powiedzonko,  jaki kraj - taki 

obyczaj. Mimo że czasem niechętnie 

podchodzimy do tego narodu, spróbujmy 

być przynajmniej troszeczkę otwarci, 

spróbujmy zaczerpnąć trochę tej kultury i 

miejcie się na baczności, kiedy mówicie 

coś po Polsku w Niemczech, bo około 2 

100 000 osób to przedstawiciele naszej 

narodowości, więc nie polecam obgady-

wania ludzi i robienia sobie żartów, bo 

tak przypadkiem może to być Polak.  

Dominika Z                      

ZŁAPANE NA KRAWAT 

UCZEŃ, NAUCZAĆ, AMATOR, ĆMA, OCENA,  GAZETKA, WZÓR, 

KOT, FALA 

-I co chciałabyś żebym 
powtórzył?  

-Tak... 
-To nie powtórzę!   

Zdałam pytanie... to taki rodzaj 
zdania, który wymaga odpowiedzi  

Jestem kobietą czystości 
nigdy się nie puszczę! 

Ktoś to wymyślił, wziął pieniądze  
i musimy teraz tego używać  



KRAWAT W MROWISKO 
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TIENIK CZYTA 

Typowy polski uczeń 
uważa, że ma zdecydowanie dużo 
za dużo nauki, a czasu wolnego to 
nie miał od przedszkola. W szkole 
spędza mnóstwo czasu, a 
wróciwszy z niej, musi uczyć się na 
sprawdziany, kartkówki, 
odpowiedź i te inne bzdety, a na 
dodatek chodzi jeszcze na zajęcia 
dodatkowe i wypadałoby się 
spotkać ze znajomymi, więc gdzie 
ma jeszcze znaleźć czas na 
samodzielne pisanie rozprawek czy 
interpretacji? Jesteś typowym 
polskim uczniem, a jeśli twierdzisz, 
że nie to przestań kłamać, przyznaj 
się przed samym sobą i czytaj 
dalej, bo chcę Ci dać kilka ważnych 
rad, które ułatwią Ci szkolną 
egzystencję.  

Żyjemy w dobie Internetu, 
a legenda głosi, że w Internecie 
jest wszystko więc zamiast ślęczeć 
nad rozprawką całe popołudnie 
wystarczy przepisać gotowca i iść 
gdzieś ze znajomymi –  proste, 
prawda? Chcesz zaoszczędzić czas, 
więc nie czytaj tego, co chcesz 
przepisać, bo to zajmuje minutę 
czy dwie, więc od razu przepisuj i 
bezgranicznie wierz w to, że jest to 

dobre, bo w końcu jest to w 
Internecie, a tam się przecież nikt 
nigdy nie myli. Im więcej tym 
lepiej, dlatego pamiętaj, żeby Twój 
tekst był obszerny, zawierał wiele 
cytatów, porównań, użyj kilku 
trudnych słów, bo wiesz… 
nauczyciele to lubią, także nie 
ograniczaj się. Warto też korzystać 
z wielu źródeł, bo wtedy nauczyciel 
pomyśli, że jesteś geniuszem 
pisarskim a nie, że po prostu 
przepisałeś. 

Coraz częściej jako 
uczniowie robicie prezentacje na 
różne przedmioty, więc dla 
robiących prezentację też jedna 
rada: jak już wiadomo czas to 
pieniądz więc kopiując jakiś tekst z 
Wikipedii nie trać czasu na 
usuwanie hiperłączy, tylko je po 
prostu zostaw i ewentualnie zmień 
tylko czcionkę. 

A teraz się skup, bo będzie 
to najważniejsza rada: jeśli nie 
chcesz być idiotą 
przywłaszczającym sobie czyjąś 
pracę to zapomnij wszystko, co do 
tej pory przeczytałeś i pod żadnym 
pozorem, nawet groźby chodzenia 
w stroju hot-doga po mieście, nie 

Cześć. Chciałabym opisać wam 

znakomitą książkę, którą bardzo 

szybko przeczytałam i, nie 

ukrywam, strasznie żałuję, że 

już się skończyła. Jest to książka 

i dla dziewczyn i dla chłopaków- 

zależy jedynie od gustu. 

Autorem jest Michael Crichton, 

a książka nosi tytuł ,,Park 

Jurajski” lub jak kto woli, 

,,Jurassic Park”. Wszyscy 

kojarzymy słynny park z filmów 

Stevena Spilberga, ale chyba 

nikt nie zdawał sobie sprawy, że 

reżyser inspirował się książką. 

Na nasze szczęście, 

wydawnictwo Dream Books 

zdecydowało się na wydanie 

kultowej powieści w innej, 

oryginalnej –  prostej lecz 

pięknej – okładce. Ale 

przejdźmy do oceny... Powieść 

jest książką fantastyczno-

przygodową. Nie zawiera 

wątków miłosnych, co dla 

jednych może być plusem, a dla 

innych nie. Książka na początku 

może wydawać się lekko 

pozbawiona sensu. Kilka 

historyjek, które w ogóle się nie 

kleją, w niczym nie 

przypominają fantastycznego 

filmu Spilberga. Jednakże, gdy 

już chcecie rzucić książkę w kąt, 

coś Wam na to nie pozwala. 

Zdarzenia zaczynają się 

rozwijać, wszystko już się klei i 

nie można oderwać się od 

lektury. Co więc jest takiego 

ciekawego w fabule 

tego ,,światowego bestselleru", 

jak zapewnia nas czarna 

okładka z symbolem parku? Do 

różnych osób dochodzą słuchy 

o tajnym projekcie na wyspie 

Nublar. Natomiast małe dzieci 

(zwykle niemowlęta) są 

atakowane przez ćwierkające 

jaszczurki na dwóch nogach. 

Jedna z ofiar, która jest już 

starsza, rysuje stworka i podaje 

szczegóły jego anatomii 

sprzeczne z teorią naukowców. 

Wydaje się, że próbują oni 

przekonać samych siebie, że 

dziewczynka nie ma racji. 

Jednak po jakimś czasie, 
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POD KRAWATAMI 

„Nie możemy pomóc każdemu, ale 

każdy może pomóc komuś” – 

Ronald Reagan 

W naszej szkole od kilku lat 

organizowane są spotkania 

wolontariuszy SWM-u . A co to jest 

ten „SWM”? Jest to Salezjański 

Wolontariat Misyjny. Jako 

wolontariat, pomagamy ludziom 

najbardziej potrzebującym naszego 

wsparcia. W tym roku szkolnym 

nasze zbiórki pieniędzy przekażemy 

na Oratorium w Bangladeszu. 

Naszą koordynatorką jest p. Pod-

stolec, a przewodniczącą grupy 

Paulina Majnusz z I a LO . Jeśli by-

libyście chętni do przyłączenia się 

w nasze „kręgi” to podejdźcie do p. 

Alicji lub do Pauliny   A jeśli nie 

masz na to czasu, to słuchaj 

uważnie na Słówkach – możecie 

pomóc nam i dzieciakom w Bangla-

deszu (i samemu dobrze się bawić). 

Zapraszamy!   

 

Beata  

TIENIK  PISZE  

Izabela Łęcka jest bohaterką powieści Bolesława Prusa 
zatytułowanej "Lalka". Ma dwadzieścia parę lat. Wywodzi 
się z arystokratycznej rodziny, która ma poważne kłopoty 
finansowe. To głównie zasługa jej ojca, Tomasza Łęckiego, 
który topi wszystkie pieniądze w nietrafionych 
inwestycjach.  Izabela należała do kobiet, obok których nie 
można było przejść obojętnie. Była niepospolicie piękna, 
gdzie wszystko było oryginalne i doskonałe. Była 
średniego wzrostu o bardzo kształtnej figurze. Mała gęste 
blond włosy, prosty nos, odchylone usta, perłowe zęby i 
piękne niebieskie oczy, które zależnie od nastroju 
zmieniały barwę. Izabela była świadoma swego uroku i 
piękna a dodatkowo uważała się za istotę lepszą od 
innych. Uważała, że cały świat jest tylko dla niej, ludzie są 
tylko na jej usługi a wszystkie zjawiska natury są 
spektaklem odgrywanym specjalnie dla niej. Izabela 
uważała, że małżeństwo jest rzeczą konieczną. Nie 
wyrażała jednak specjalnego upodobania ku takim 
związkom. Zdążyła się przyzwyczaić, że adorowały ją 
dostojne osobistości, jednak nie potrafiła się pogodzić z 
tym, że grono wielbicieli malało proporcjonalnie z jej 
majątkiem. Izabela nie słynęła jako osoba zdolna do 
takich uczuć jak miłość. Co do wyboru męża kierowała się 
trzema warunkami: pięknym nazwiskiem, wyglądem i 
majątkiem.   
          Często przyjmuje się, że to Izabela jest tytułową 
"Lalką", jednak sam Bolesław Prus twierdził, że nazwał 
swoją powieść inspirowany procesem sądowym o 
zabawkę, o którym miał okazję przeczytać w gazetach, i 
mimo iż wydaje się to mało istotną przyczyną, jest to jak 
dotąd oficjalny powód nadania takiego właśnie tytułu 

http://www.bryk.pl/
wypracowania/
jezyk_polski/
pozytywizm/256-
charakterystyka_izabe
li_%C5%82%C4%
99ckiej_lalka_boles%
C5%
82awa_prusa.html 

http://sciaga.pl/
tekst/139248-140-
charakterystyka-
izabeli-leckiej 

https://
pl.wikipedia.org/

wiki/Izabela_%C5%
81%C4%99cka 

spotykamy doktora Alana i udajemy 

się na wyspę, gdzie hodowane są 

dinozaury! Tradycyjnie wręcz, 

wszystko wymyka się spod kontroli 

(jest to chyba idea każdego Parku 

Jurajskiego) i trzeba jakoś okiełznać 

dinozaury. Książka bardzo mi się 

podobała, jedynym minusem mogą 

być bardzo szczegółowe opisy tego, 

jak hodowane są dinozaury. 

Skomplikowana terminologia może 

nas troszeczkę męczyć, jednakże 

warto przez nią przebrnąć, by przeżyć 

niesamowitą przygodę. Bohaterowie 

są wykreowani bardzo barwnie, nie 

brakuje także zaskakujących 

zwrotów akcji. Liczę na to, że 

zachęciłam Was do przeczytania tej 

świetnej powieści Micheala 

Crichtona i z przyjemnością po nią 

sięgniecie. Ja z niecierpliwością 

czekam na drugi tom wspaniałej 

serii, w równie wspaniałym, mam 

nadzieję, wydaniu.  

http://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk_polski/pozytywizm/256-charakterystyka_izabeli_%C5%82%C4%99ckiej_lalka_boles%C5%82awa_prusa.html
http://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk_polski/pozytywizm/256-charakterystyka_izabeli_%C5%82%C4%99ckiej_lalka_boles%C5%82awa_prusa.html
http://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk_polski/pozytywizm/256-charakterystyka_izabeli_%C5%82%C4%99ckiej_lalka_boles%C5%82awa_prusa.html
http://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk_polski/pozytywizm/256-charakterystyka_izabeli_%C5%82%C4%99ckiej_lalka_boles%C5%82awa_prusa.html
http://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk_polski/pozytywizm/256-charakterystyka_izabeli_%C5%82%C4%99ckiej_lalka_boles%C5%82awa_prusa.html
http://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk_polski/pozytywizm/256-charakterystyka_izabeli_%C5%82%C4%99ckiej_lalka_boles%C5%82awa_prusa.html
http://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk_polski/pozytywizm/256-charakterystyka_izabeli_%C5%82%C4%99ckiej_lalka_boles%C5%82awa_prusa.html
http://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk_polski/pozytywizm/256-charakterystyka_izabeli_%C5%82%C4%99ckiej_lalka_boles%C5%82awa_prusa.html
http://www.bryk.pl/wypracowania/jezyk_polski/pozytywizm/256-charakterystyka_izabeli_%C5%82%C4%99ckiej_lalka_boles%C5%82awa_prusa.html


oczekiwania lub Ci się nie spodobało?  

D: Na pewno zdawałem sobie sprawę 
z tego, że jest to całkiem inna praca i 
inny sposób życia niż miałem do tej 
pory w salezjance. Było to przede 
wszystkim związane z większym 
skupieniem uwagi na twojej osobie, 
ciągle jesteś na celowniku, musisz 
wszystko robić dobrze, idealnie, co, 
nie ukrywając, troszeczkę na początku 
mnie przerosło. Nie zawsze było tak 
pięknie, ładnie i przyjemnie.  

P: Okazuje się, że bycie 
przewodniczącym nie jest takie łatwe. 
Czego wymaga się od takiej osoby? 
Czułeś na sobie presję? 

D: Presji jako takiej nie było, ale nie 
ukrywając- rola przewodniczącego jest 
taka, że nawet jeśli jakichś osób się nie 
lubi lub ma się z nimi na przysłowio-
wym pieńku, trzeba być zawsze 
miłym, uśmiechniętym, szczególnie, 
jeśli chodzi o załatwienie jakichkol-
wiek rzeczy – „Dzień dobry szanownej 
pani”, „Dzień dobry szanownemu 
panu”, „Czy byłaby opcja/czy byłaby 
taka możliwość...”. 

P: Co robiłeś poza szkołą? Nie 
kolidowało to z byciem 
przewodniczącym? Musiałeś się jakoś 
ograniczyć? 

D: Na pewno z jakichś kwestii spotkań 
ze znajomymi, z życia prywatnego 
trzeba zrezygnować ze względu na 
przygotowywanie jakichkolwiek 
planów, projektów, wydarzeń, organi-
zacji tego wszystkiego. Natomiast 

oprócz tego poświęcenia, nie było  
zbytnio takich rzeczy, z których 
musiałem zrezygnować, ponieważ nie 
mam zbyt bogatego życia poza-
lekcyjnego (śmiech).  

P: Zrobiłbyś to jeszcze raz?  

D: Powiem szczerze, że na ten 
moment już mam tego doświadczenia 
zbyt dużo  i w tym momencie na 
pewno bym tego nie powtórzył. Nie 
wiadomo jak by to było w przyszłości, 
co by się zmieniło i tak dalej. Teraz 
byłem dwa lata w samorządzie i czuję, 
że tak troszeczkę się wypaliłem i nie 
mam pomysłów, co mógłbym jeszcze 
zrobić, zorganizować, także już po 
prostu byłoby to dla mnie zbyt dużo. 

P: Okej, no to pozostaje jedno- czego 
życzysz nowemu samorządowi? Może 
dasz jakieś rady jako obeznany w 
temacie. 

D: Na pewno lepszego dogrania się, 
już słyszałem, że są tam szyki 
poukładane. Życzę im, aby ten rok był 
lepszy od poprzedniego, żeby coś 
nowego wprowadzili. Może znajdą ten 
złoty środek, żeby zaangażować 
wszystkich uczniów szkoły i na ich 
eventy przychodziło nie 50, ale 150 
osób . Życzę im, żeby nie robili jakichś 
prostych wpadek, bo na takich 
najwięcej się traci- znam to z doświ-
adczenia, że niestety, ale rzeczy, o 
których człowiek nawet nie pomyśli, 
które robi z automatu, niestety są bar-
dzo często obracane przeciwko tobie. 
Takie życie.  

ROZMOWY PRZY KRAWACIE 
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Paulina: W samorządzie jesteś od dwóch 
lat. Rok temu zostałeś przewodniczącym 
szkoły. Z Twojego punktu widzenia, jaki 
był miniony rok szkolny ? 

Dawid: Miniony rok szkolny był dość 
pracowitym rokiem. Oprócz pracy na 
rzecz samorządu, oczywiście nauka i 
wszelkiego rodzaju wyjazdy, pomoc 
księżom salezjanom i  całej organizacji 
salezjańskiej działającej tutaj w Zabrzu… 
Ogólnie rzecz ujmując, myślę, że ubiegły 
rok był dobrym rokiem. 

P: Jak wszyscy dobrze wiemy, same dobre 
chęci nie wystarczą, czasem coś nie 
wychodzi, pojawiają się problemy i nie 
zawsze jest z górki. Jakie przedsięwzięcie 
wspominasz najlepiej, a jakie było 
porażką?  

D: Szczerze takim największym 
przedsięwzięciem, które nie było jeszcze 

za czasów mojej kadencji, ale bardzo się 
do niego przyłożyłem był lipdub. Natomi-
ast w zeszłym roku jedynym z 
najważniejszych wydarzeń był piknik 
rodzinny, fajnie wyszedł, a było przy nim 
dość dużo roboty oraz Cecylka – było to 
jedno z wydarzeń, które naprawdę miło 
wspominam, mimo dużej ilości włożonej 
pracy. Rzeczami, które nam nie wypaliły 
to, tak – co roku  zauważamy taką ten-
dencję, są dyskoteki szkolne, które 
niestety nie funkcjonują już tak jak w 
zeszłych latach. Nie wszystkie akcje były 
dobrze rozpatrywane przez nauczycieli i 
przez uczniów, dlatego nie wszystko by-
liśmy w stanie zorganizować. Nie ukry-
wając, bez zaangażowania uczniów nic nie 
wskóramy, jak na przykład było z 
zeszłoroczną ligą klas.  

P: Czy była to praca, jaką sobie 
wyobrażałeś? Coś przerosło Twoje 

 

Prezydent rzekomo odpowiada  za całe państwo, kapitan za swój statek i załogę, a 
przewodniczący… no właśnie, jaka w ogóle jest jego funkcja? Na pewno nie tak 

poważna jak wymienione wcześniej, ale to także trudne zadanie. Czy macie pojęcie, 
kto pomaga dyrektorowi w tych wszystkich przedsięwzięciach, na które może na-

wet specjalnie nie zwracaliście uwagi? Tak, to on:  „prezydent” i „kapitan” uczniów,  
Dawid Baranek. Z nim rozmawiam o jego zeszłorocznej przygodzie.  


