
Wywiad z przewodniczącą szkoły 
– Pauliną Srebrnicką

“Czy postępuję wzorowo, tego 
nie wiem. Staram się robić to jak 
najlepiej potrafię”. 

czyt str. 3

Mała wiedza czyni skromnym
Duża zarozumiałym 
Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu
Kłosy pełne ziarna w pokorze pochylają się ku 
ziemi.
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Jak co roku, uczniowie klasy pierwszej pojechali na niezapomnianą wycieczkę 
do Niemiec. Oto ich opinie:

Wspomnienia 
z wyjazdu do Niemiec

Wyjazd ten pozwolił nam na doskona-
lenie języka angielskiego i niemieckiego, 
poznanie kultury naszych sąsiadów a także 
na nawiązanie nowych znajomości, które 
miejmy nadzieję w przyszłości będą owo-
cować.Na początku było dosyć trudno, 
zarówno my jak i nasi rówieśnicy z Nie-
miec nie chcieliśmy ze sobą rozmawiać. 
Nie wiem co mogło być powodem, lecz 
najprawdopodobniej była to obawa przed 
tym, że oni umieją lepiej od nas języki a  
prawdę mówiąc wcale tak nie jest. 

znajomość języka angielskiego czy też 
niemieckiego.

Wszystkich którzy mieliby okazję poje-
chać do Niemiec naprawdę bardzo gorąco 
zachęcam, ponieważ warto. 

Chwile spędzone w Niemczech na długo 
pozostaną nam w pamięci, ale teraz jest już 
tylko szara rzeczywistość i nie pozostaje 
nam nic innego jak tylko zacząć się solidnie 
uczyć, bo do końca roku szkolnego zostało 
jeszcze około 20 dni nauki.

 

Umiejętności nasze są takie same a czę-
sto nawet i lepsze, lecz my boimy się mó-
wić w przeciwieństwie do nich. Z każdym 
kolejnym dniem było łatwiej, a ostatniego 
dnia przykro było wyjeżdżać. I już dziś 
liczymy dni które pozostały do ich przy-
jazdu do Polski.

Uczniowie z Niemiec, którzy towa-
rzyszyli nam podczas naszego pobytu 
w okolicy Monachium, byli bardzo mili i 
przyjaźni.

Będąc tam zwiedziliśmy naprawdę dużo 
ciekawych miejsc, m.in. stadion Alianz 
Arena, wioskę olimpijską, Marianplatz, 
miasteczko filmowe, muzea, byliśmy w 
kinie, a także odwiedziliśmy szkołę na-
szych kolegów i koleżanek z Niemiec.

Niektórzy z nas dopiero teraz uświa-
domili sobie jak ważną rolę odgrywa 



2 32

J.P.: Czy swoją kandydaturę składałaś 
sama czy ktoś Cię zgłosił?

P.S: Tak, sama zgłosiłam swoją propozycję 
na przewodniczącą  szkoły, lecz wcześniej ktoś 
mnie do tego namówił. Nigdy nie sądziłam, że 
mogę wygrać te wybory. Zgłosiłam się ,gdyż 
pomyślałam co mi szkodzi?Przecież nie mam 
nic do stracenia.

— Rywalizowałaś z kolegą z klasy czy 
relacje między wami uległy przez to zmia-
nie?

— Nie, moje relacje z Piotrkiem zawsze 
były tak samo dobre..

— Czy stosunek nauczycieli względem 
Ciebie, po tym jak zostałaś przewodniczą-
cą, uległ jakimkolwiek zmianom?

Czy traktują Cię ulgowo?
— Raczej nie ...stosunek nauczycieli pozo-

stał bez zmian. Tylko więcej z nimi rozma-
wiam na temat spraw bieżących w szkole.

— Czy zamierzasz wprowadzić jakieś 
konkretne zmiany w życiu szkoły?

— Prawdę mówiąc nie mamy jeszcze 
skonkretyzowanych planów. Musimy usiąść w 
któryś dzień razem z Piotrkiem i resztą samo-
rządu i zastanowić się nad tym. Ja sama nie 
mogę decydować, bo przecież leży to w kom-
petencjach całego samorządu, ja jestem tylko 
przewodniczącą. Obiecuję, że wkrótce przed-
stawię nasze plany.

— Czy żałujesz tego, że zostałaś prze-
wodniczącą?

— Nie , ja nie żałuję. I sądzę, że osoby , któ-
re oddały na mnie swój cenny głos również nie 
będą żałować. Zawsze lubiłam uczestniczyć w 
aktywnym życiu szkoły.

Wywiad 
z przewodniczącą 
szkoły Pauliną Srebrnicką

— Z pewnością wiele osób zazdrości Ci 
tej funkcji, ale jeszcze więcej podziwia za 
samozaparcie i odwagę do pełnienia tak 
odpowiedzialnego zadania. Czy jest może 
jakaś recepta pozwalająca na stanie się gło-
wą samorządu szkolnego i wypełnianie tej 
funkcji tak wzorowo jak czynisz to Ty?

— Czy postępuję wzorowo tego nie wiem. 
Staram się robić to jak najlepiej potrafię.

— Co lubisz robić w wolnym czasie?
— W wolnym czasie lubię serfować po in-

ternecie( chyba się uzależniłam...), jeździć na 
rowerze, biegać, spotykać się z przyjaciółmi  
nieraz przeczytam dobrą książkę.

— Czy jesteś osobą, która lubi się 
uczyć?

— Lubię się uczyć przedmiotów, które mnie 
interesują.

— Dokończ zdania
— Kocham... aktywny styl życia, być “zabie-

ganą”, bo wiem, że żyję (śmieje się).
Nienawidzę... nudy, chamstwa wobec ludzi, 

samotności.
Lubię... jeść jestem łakomczuchem, podró-

żować, poznawać nowe kraje.
Najlepiej gdyby to nigdy nie miało miej-

sca... nie chcę wracać do przeszłości, liczy się 
teraźniejszość i przyszłość.

Chciałabym jeszcze raz... być dzieckiem.
— Życzę powodzenia w dalszej pracy 

jako przewodnicząca szkoły i w nauce.
Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadziła 
Justyna Pieszczek
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Konkursy i imprezy szkolne

KONKURS „ZIELONE ŚWIĄTKI - 
EJ SOBÓTKA SOBÓTKA”
7 kwietnia 2006 r. w ZSRCKU w Czernicho-
wie odbył się konkurs „Zielone Świątki - Ej 
Sobótka Sobótka”. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. II 
a i II b, którzy przedstawili obrzędy ludowe 
związane z tymi świętami a charaktery-
styczne dla naszego regionu. W programie 
konkursu były też konkurencje sprawno-
ściowe: plecienie warkocza, wybijanie jajek, 
nawlekanie koralików.

Turniej wiedzy o Europie
28 marca 2006 r w ZSP w Skawinie odbył się 
VI Turniej Wiedzy o Europie. Konkurs odby-
wał się w dwóch kategoriach: indywidualnej 
i zespołowej. Uczestnicy musieli wykazać się 
nie tylko szeroka wiedzą (pytania z historii 
UE, literatury, geografii i sportu europej-
skiego), ale także umiejętnościami taktycz-
nymi. Nasza drużyna w składzie: Katarzyna 
Mularczyk, Piotr Trzcionka(oboje z kl.IIIa), 
Szymon Ryś(kl.I)zaprezentowała wysoki po-
ziom zarówno z wiedzy jak i taktyki i zajęła 
I miejsce. W kategorii indywidualnej Piotr 
Trzcionka zajął II miejsce. 

Turniej wiedzy o powiecie krakowskim
31 marca 2006 w ZSP w Krzeszowicach 
odbył się „Turniej wiedzy o powiecie kra-
kowskim”. Trzyosobowe zespoły ze szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego 

udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące: 
historii, walorów przyrodniczych, struktury, 
atrakcji turystycznych miejscowości powia-
tu krakowskiego
Uczniowie z naszej szkoły: Anna Mitka, 
Krzysztof Tochowicz i Szymon Ryś - wszyscy 
z kl. I zajęli II miejsce w konkursie. 

Dzień patrona szkoły
7 lutego 2006 r. obchodziliśmy w naszej szko-
le DZIEŃ PATRONA SZKOŁY, po hymnie 
szkoły poprzedni Samorząd Szkolny podzię-
kował wszystkim za współpracę i życzył wie-
le sukcesów nowowybranemu czyli: Paulinie 
Srebnickiej z kl. II a, Piotrowi Głowackiemu 
z kl. II a i Magdalenie Drozdzowskiej z II b. 
Część artystyczna programu ukazywała ży-
ciorys króla Władysława Łokietka ilustrowa-
ny slajdami i scenki humorystyczne.

Otwarcie pracowni komputerowej
 18 stycznia 2006 r przedstawiciele: Zarządu 
Powiatu Krakowskiego, Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, Miasta i Gminy Skała oraz Dy-
rektor Zespołu Szkół dokonali uroczystego 
otwarcia ufundowanej przez MEN i współ-
finansowanej z Europejskiego Funduszu 
Społecznego pracowni komputerowej. Po-
święcenia dokonał miejscowy proboszcz.
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 Drogie koleżanki i Drodzy koledzy! 
Przed Wami najważniejszy wybór w życiu. Jesteśmy pewni, że Wasze nadzieje 

i oczekiwania spełnią się a maturę z wybranych przez Was przedmiotów zdacie 
jak najlepiej. Życzymy Wam tego z głębi serca. Teraz wydaje nam się to takie 
proste, lecz już nie długo bo za dwa lata to my będziemy na waszym miejscu. I 
to właśnie my będziemy musieli podejmować tak trudne decyzje jakie Wy po-
dejmujecie teraz.

Szkoła bez Was nie będzie już taka sama. Wprowadziliście do niej tyle ciepła, 
serdeczności, zabawy a także pokazaliście nam jak mamy zdobywać wiedzę. 

Teraz każdy z Was idzie w inną stronę, ale w naszej pamięci i tak na zawsze 
pozostaniecie solidarną i zorganizowaną klasą III a i III b.

Redakcja gazety

W dniu 28 kwietnia 

pożegnaliśmy klasy 
trzecie.

reklama:)

chcesz się 
wykąpać?? 

wyjedź 
na basen!!!:)

Szczegółowych 
informacji na temat 
wyjazdu na basen  
udziela Pani Ewa 
Morawska-Rogała
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Dlaczego warto do nas przyjść?

Nasza szkoła:
• dobrze uczy każdego ucznia
• ocenia sprawiedliwie
• uczy myśleć i rozumieć świat
• zapewnia uczniom rozwijanie zainteresowań (np. zajęcia z grafiki kom-

puterowej, grant „Aktywny cały rok”: wyjazdy na basen i na narty, piesze 
wycieczki w góry, wyjazdy do kina i teatru, kółko polo-
nistyczne).   

Kolejnymi zaletami naszej szkoły są:
• wysoki poziom nauczania
• życzliwa atmosfera
• brak anonimowości 
• bezpieczeństwo
• komfort- nowoczesna baza
• zajęcia sportowe 
• kawiarenka internetowa 
Nasza szkoła bierze udział w wielu konkursach i zawodach zdobywając 

wysokie miejsca.
Rzeczą wartą podkreślenia jest również fakt, że nasza szkoła posiada 

certyfikat szkoły z klasą.

Zespół Szkół w Skale 

Więcej informacji na temat szkoły znajdziecie na naszej stronie internetowej www.lo-skala.edu.pl. 


