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Wywiad z Konradem

WSZYSTKICH CHĘTNYC H –
AMBITNYCH, ODWAŻNYCH I
OTWARTYCH LUDZI Z PASJĄ
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W
TWORZENIU NASZEJ SZKOLNEJ
GAZETKI.

ZGŁOSZENIA

P R Z YJ M UJ Ą :

Rybaczewskim –

PANI BEATA KOSMALSKA

przewodniczącym RSU

PAN ANDRZEJ MATERSKI

Wydarzyło się w naszej

PANI MARTA PASIAK

szkole


Z życia szkoły….



Co nas czeka?



Uśmiechnij się w
szkole!



oraz konkurs

Wielkimi krokami zbliżamy
się do najpiękniejszego okresu
w roku, a ponieważ to jest
ostatnie wydanie gazetki
szkolnej w tym roku
życzymy…

… Aby przy świątecznym stole
nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej
atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność.
Redakcja
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23 września

–klasy 1lb, 1pu i 1li
wybrały się na piknik do Krainy
Przygód w Iganiach. Piękna pogoda
towarzyszyła nam już od rana.
Mogliśmy w pełni uczestniczyć we
wszystkich konkurencjach. A było w
czym wybierać: gra w minigolfa,
ścianka wspinaczkowa, zjazd na linie,
jazda na kładach, poszukiwanie
skarbów z GPS-em, strzelanie z łuku.
Dużo
emocji
dostarczyły
nam
konkursy i gry zespołowe.

8

października

Ślubowanie

pierwszoklasistów
Na
uroczystej
akademii, w obecności
swoich
wychowawców,
przedstawiciele
klas
pierwszych ślubowali
w imieniu swoich
koleżanek i kolegów.

12 października
odbyły się wybory do
Rady Samorządu Uczniowskiego oraz do Młodzieżowej
Rady Miasta. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja w
składzie:
Paweł Kulik ,Karolina Kulik, Monika Pawlak, Mateusz Goś,
Beata Rosa, Damian Wojewódzki
Wyniki wyborów – str 5

13 października
świętowaliśmy Dzień
Edukacji Narodowej.
Na uroczystej akademii
uczniowie z klas 1 li,
1pu, 1lb,2li, 4gc, 4sb
przenieśli nas w czasie
- do czasów Staszica
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23 października

w ramach pracy „koła arteterapii”
odbyło się spotkanie ze
słynnym
siedleckim
poetą
Eugeniuszem
Kasjanowiczem.
Młodzież z klas 1k, 1c,
1sp, 2lg, 2pub, 3lg, 4sb
zaprezentowała kilka
znanych
utworów
gościa

27 października

odbył się IX Koncert Integracyjny
„Ten Sam Świat”. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z
klas: 3lg, 2pub, 2lg,

6 listopada

Wioletta
Jastrzębska z klasy 2
pub
została
v-ce Mistrzynią Polski Juniorek do lat 17. Aktualnie przygotowuje się
do Mistrzostw Świata Juniorek do lat 20. Trzymajcie kciuki

10 listopada podczas akademii przygotowanej przez uczniów klasy
1 gk w szkole i 11 listopada podczas uroczystości miejskich obchodziliśmy Dzień Niepodległości.

20 listopada

najzdolniejszym uczniom w Siedlcach wręczono stypendia. Wśród wyróżnionych
znalazły się nasze koleżanki:
– Martyna Mędza z klasy 2g– stypendystka Ministra Edukacji Narodowej Ministrów, jej
osiągnięcia to m.in:
 1 miejsce Mistrzostwa Europy Juniorek i Juniorów do lat 17 Eliat; Israel, 2009

 1 miejsca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Kielcach 2009 i w Polkowicach 2008
oraz na Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów do lat 17 w Puławach w 2008
 Pierwsza 10-tka najlepszych w Mistrzostwach Świata Juniorek i Juniorów do lat 17
w Chiangmai; Thailandia 2009 oraz Mistrzostwach Świata Juniorek i Juniorów do
lat 20 w Bukareszcie- Rumunia 2009

Beata Rosa z klasy 4h– stypendystka Prezesa Rady, po raz trzeci wyróżniona
tą nagrodą za bardzo dobre wyniki w nauce - średnia ocen po ukończeniu 3 klasy – 5,2
Poza tym od klasy drugiej reprezentowała naszych uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta
oraz wielokrotnie uczestniczyła w uroczystościach szkolnych i poza szkolnych

27 LI S TO PAD A POŻEG NALI ŚMY T RAG ICZNIE ZMA RŁEGO
Ł UKASZ A OLE KSI ŃSKIE GO Z KLA SY 4 SB
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Cykl
prezentacji
nauczycieli w naszej
szkole rozpoczynamy
od wywiadu z Panem
dyrektorem
Janem
Stankiewiczem

Dyrektor Jan Stankiewicz: Zdecydowanie
chciałem zostać nauczycielem – jestem
absolwentem liceum pedagogicznego. Następnie
chciałem być wojskowym, bo jestem również
absolwentem szkoły oficerskiej.

Samochodówka
News: Jak to jest być
dyrektorem? Jakie są tego pozytywne,
a jakie negatywne strony?

Dyrektor Jan Stankiewicz: Wulgarności,
ordynarności, grubiaństwa i nieróbstwa.

Dyrektor Jan Stankiewicz: Stanowisko
dyrektora szkoły to bardzo poważna funkcja. Nie
należy tracić pewnych wartości - zawsze trzeba
być człowiekiem normalnym niezależnie
od tego czy jest się dyrektorem czy nie. Trzeba
starać się, aby „woda sodowa” nie uderzała
do głowy. Odkąd zostałem dyrektorem staram
się
realizować
postawione
sobie
cele
i marzenia.
Funkcja dyrektora ma również sporo
negatywów. Jest to praca obdarzona dużym
stresem. Dyrektor odpowiada jednoosobowo
mimo tego, że ma zastępców i nauczycieli,
którymi kieruje. Poza tym dyrektor musi być
cały czas dyspozycyjny - niezależnie od pory
dnia i godziny.

Dyrektor Jan Stankiewicz: Pracowitości
i zaangażowania w życie szkoły oraz życzliwości
w kontaktach międzyludzkich.

S N Jakich
nie toleruje?

zachowań

uczniów

Pan

S N Jakich cech poszukuje Pan u młodych
ludzi?

S N Jaka jest Pana ulubiona książka?
Dyrektor Jan Stankiewicz: Uwielbiam
literaturę
historyczną autorstwa polskich
pisarzy m. in. Sienkiewicza, Kraszewskiego oraz
wielu innych. Książki historyczne są moim
małym hobby.

S N Jakie są najważniejsze dla Pana wartości w
życiu?
Dyrektor Jan Stankiewicz: Głównie praca
i troszeczkę szczęścia, bo nie wystarczy być
w życiu pracowitym człowiekiem. Trzeba też
mieć trochę szczęścia i sprytu w życiu.

Dyrektor Jan Stankiewicz: Wicedyrektorem
byłem 10 lat, a dyrektorem - już 12 lat. Pracuję
w tej szkole od 1973 roku.

S N Na zakończenie 3 pytania nawiązujące
do kierunków kształcenia w naszej szkole.
Jeśli miałby Pan okazję wyjazdu na wycieczkę
dookoła świata – czym kierowałby się Pan przy
wyborze hoteli?

S N W naszej szkole uczy Pan również
matematyki. Co zdecydowało o tym, że wybrał
Pan ten przedmiot?

Dyrektor Jan Stankiewicz: W moim wieku to
już odpowiednim standardem. Wcześniej nie
przywiązywałem uwagi do ilości „gwiazdek”

Dyrektor Jan Stankiewicz: Ukończyłem
Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki
i Mechaniki i tak zaczęła się moja przygoda.
Miałem to szczęście, że spotkałem na swojej
drodze dobrych i wymagających nauczycieli
matematyki. Dzięki temu całe moje życie
zawodowe związałem z tą szkołą i z nauczaniem
matematyki.

S N Jeśli miałby Pan szansę na przejażdżkę
wymarzonym samochodem – jaki by Pan
wybrał?

S N Ile lat pełni Pan funkcję Dyrektora?

S N Jako dyrektor dużo czasu spędza Pan
w szkole. Czy ma Pan jakieś hobby?
Dyrektor Jan Stankiewicz: Teraz moim hobby
jest działka. W młodszym wieku –podróże
i zwiedzanie.

S N Jakie miał Pan plany na przyszłość,
gdy miał Pan kilkanaście lat?

Dyrektor Jan Stankiewicz:
TOYOTĘ – tylko może hybrydę

Oczywiście

S N Jaka jest Pana ulubiona potrawa?
Dyrektor Jan Stankiewicz: Nie jestem
wybrednym
człowiekiem
jeśli
chodzi
o żywienie. Uwielbiam wszelkiego rodzaju
ciasta. Mam to szczęście że moja żona potrafi
dobrze gotować, a w szczególności piec.

S N Dziękujemy za rozmowę
Wywiad przeprowadziły: Dorota Kędziora
i Justyna Zdanowska

Samochod__243_wka_News_2.doc

5
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1 2 PAŹ DZ I ERNI KA 2 0 0 9
WY B R A LI Ś M Y N A SZ YC H PRZ E D S TA WIC I E LI DO M Ł OD ZI E ŻO WE J R A DY M I A S TA I RA DY
S A M O R Z ĄD U UC ZN I O W S K I E GO . K I M S Ą ? Z OB AC ZC I E S A MI .

W M ŁO DZ I EŻ O WE J R AD ZI E M IA S T A
REPREZENTUJA NAS

Grzegorz Gajowy uczeń
klasy 2g.Uwielbi a tan iec,
muzykę, sport. Lubi podróżować
i zwiedzać ciekawe miejsca, czasem
fotografuje.
Marcin Myszka uczeń klasy
1gż Jego hobby jest wędkarstwo,
wycieczki i podróże, uwielbia góry i
rugby. Jego główną pasją jest
gotowanie.
Michał Ziel iński uczeń klasy 1 li
Zajmuje się głównie muzyką – gra
na skrzypcach i altówce. Poza tym
interesuje się filmem, satyrą,
projektowaniem statycznych witryn
internetowych oraz ogółem szeroko pojętą
sztuką.
W SKŁ A D R AD Y SA MOR Z ĄD U
U C Z NIO WSKI EG O WE SZ LI :
Konrad Rybaczewski klasa 3g
przewodniczący
Ola Matłacz klasa 2 lg
zastępca przewodniczącego
Wioletta Kazimieruk
klasa 2pua
sekretarz
Karolina Jaszczuk klasa 2c
skarbnik

Z
Konradem
Rybaczewskim
przewodniczącym RSU rozmawia Marta Gorzała
Marta Gorzała: Co Cię skłoniło do pełnienia
funkcji przewodniczącego RSU i czy jesteś z niej
zadowolony?
Konrad Rybaczewski: Do pełnienia tej
funkcji
skłonił
mnie
fakt,
że
jako

przewodniczący będę mógł jeszcze bardziej
zaangażować się w życie szkoły. Z roli
przewodniczącego jestem bardzo zadowolony –
to dla mnie duże wyróżnienie.

M.G:
Co
chciałbyś
przewodniczący RSU?

zrobić

jako

K.R:
Moim
głównym
celem
jest
przywrócenie publicznego xero w naszej szkole.
Póki co rozmawiałem na ten temat z dyrekcją wszystko jest na dobrej drodze. W realizowaniu
moich działań pomaga mi moja klasa 3g oraz
wielu nauczycieli.

M.G: Twoim zdaniem dyskoteki powinny
trwać do 22.00?
K.R: Moim zdaniem nawet dłużej. Zacznę
może od tego, że popularność dyskotek w naszej
szkole jest zbyt mała - cieszą się one zbyt małym
zainteresowaniem. Myślę, że najpierw trzeba
pomyśleć nad zmianami w naszym podejściu
do dyskotek szkolnych, a dopiero później
zastanawiać się nad długością jej trwania.

M.G: Co sądzisz o uczniach naszej szkoły?
Jakie szkoła ma pozytywne i negatywne strony?
K.R: 3 lata temu stałem przed wyborem
szkoły do której będę uczęszczał i wybrałem
właśnie "samochodówkę", dlatego że cieszy się
ona dość dużą popularnością wśród młodzieży.
Według mnie szkoła przyciąga atmosferą jaka
tutaj panuje. Nie mam nic do zarzucenia
uczniom w naszej szkole, choć wiadomo, że jak
wszędzie muszą się trafić czarne owce:)

M.G: Co sądzisz o aktywności uczniów
naszej szkoły?(udział w kołach zainteresowań,
zawodach, itp.).
K.R: Myślę ,że w uczniach naszej szkoły
drzemie ogromny potencjał, tylko obawiam
się tego, że boja się oni występować na oczach
kolegów. Ingerencja uczniów naszej szkoły jest
stanowczo za mała. Wielu uczniów zaczepia
mnie na korytarzu i mówi mi, że mógłbym coś
zrobić w różnych sprawach. Rada Samorządu
Uczniowskiego to tylko 4 osoby - działanie
w tak małej grupie bez wsparcia uczniów
jest trudne.

M.G: Dziękuję za rozmowę.
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Z
okazji
obchodów
dnia
zdrowia
psychicznego w październiku psycholog szkolny
– Pani Renata Szewczak zorganizowała konkurs
dla uczniów na plakat związany z tematyką
zdrowia psychicznego.
Oto zwycięscy:
Miejsce I - Uczniowie klasy 2 li: Natalia
Kulesza, Edyta Pawlak, Paweł Ślaz, Paulina
Michalak.
Wyróżnienie: Ola Krasuska i klasa 1 lb

Zespół „The Lightning Time” po zakończeniu
2 etapów ogólnopolskiego konkursu „Drugie
życie elektrosmieci’’ organizowanego przez
Europejską Platformę Recyklingu Polska
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A jest na 10 miejscu. Do
chwili obecnej zrealizowaliśmy:

Samorząd Uczniowski informuje:
Od 23 listopada w imieniu Fundacji Na Rzecz
Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych
„Pomóż i Ty” prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy
na pomoc dla 14-letniego Arka Kukawskiego,
który urodził się z niewykształconymi
kończynami górnymi i dolnymi. Do 27 listopada
dzięki hojności naszych uczniów i nauczycieli
zebraliśmy ponad 130zł
Od
końca
września bierzemy
udział w programie
„Samorząd Uczniowski” organizowanym przez
CEO. W ramach tego programu 4 naszych
uczniów - Paweł Kulik, Karolina Kulik, Natalia
Kulesza, Paweł Ślaz - bierze udział w kursie
internetowym
"Liderzy
samorządów
uczniowskich".
Od
23
października
uczestniczymy
w programie zbiórki zużytych baterii
organizowanej przez firmę REBA. Na terenie
szkoły (w nowym budynku - przy drzwiach
wejściowych oraz w czytelni) wystawione
są 2 pojemniki, do których każdy z Was może
wrzucać zużyte baterie. Jeżeli macie w domu
zużyte baterie przewalające się po szufladach
i w szafkach – przynieście
je - nie będą Wam
zaśmiecać domu, a firma
REBA
podda
je recyklingowi i nasze
środowisko
będzie
czystsze.

 Zorganizowaliśmy
HAPPENING
"Zielona Energia"
 Zorganizowaliśmy apel "Elektroniczna
Reinkarnacja"
wraz
ze
skeczem
„O króliczkach”
 Przygotowaliśmy gazetkę tematyczną
oraz
postery
poświecone
zagadnieniom
elektrośmieci, a także zredagowaliśmy artykuły
do gazetki szkolnej na ten temat,
 Dzięki wsparciu siostry naszych kolegów
(Maćka
i
Kuby)
nagraliśmy
audycję
do radiowęzła
 Pobawiliśmy się w aktorów przy
nagrywaniu filmu o naszym zespole – w rolę
reżysera, operatora i scenarzysty wcielili
się Michał i jego tata.

Stworzyliśmy
stronę
internetową,
na której znajdziecie więcej informacji
http://www.thelightningteam.yoyo.pl/index.html
 Badaliśmy
długość
życia
sprzętu
elektrycznego w naszych domach.
 Stworzyliśmy prezentację multimedialną
„Elektrożycie” oraz zbiór gier i zabaw
dotyczących problemu elektrośmieci
Przed nami - Szkolny Dzień Zbiórki ZSEE
(zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego) – szczegóły – str. 7
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Zespół „The Lightning Time” i redakcja SN zaprasza do konkursu z nagrodami.
Pierwsze 3 osoby, które do 18 grudnia dostarczą prawidłowe rozwiązania krzyżówki i rebusu
do p. Marty Pasiak zostaną nagrodzone

Pionowo
A3 – odpady, które powstają w gospodarstwie domowym
B14 – Imię Dyrektora Europejskiej Platformy Recyklinku
C6 – inaczej urządzenie
F1 – osoba, firma zajmująca się recyklingiem
H6 – przywracanie wartości użytkowych
J5 – masa materii zawarta w organizmach
Ł7 – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, skrót
M14 – opłata recyklingowa
Poziomo
C2 – osady pochodzące z komór fermentacyjnych
A4 – przedmioty powstałe w wyniku działalności człowieka
C6 – instalacja , w której zachodzi termiczne przekształcenie
odpadów
H8 – nawóz organiczny
F15 – powtórne przetworzenie odpadów
B17 – inaczej proces przerobu odpadów
Autor: Renata Jabłońska - Powodzenia!!!
Do uzyskania rozwiązania krzyżówki skorzystaj ze strony internetowej
http://www.drugiezycieelektrosmieci.pl
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 4 grudnia – szkolny dzień integracji
 7-8 grudnia – „Mikołajkowa loteria fantowa” oraz sprzedaż kartek świątecznych – dochód z obu
akcji będzie przeznaczony na pomoc dla Eweliny Prachnio z klasy 2 pua. Liczymy na Waszą
hojność
 11 grudnia – Zespół „The Lightning Time” razem z firmą CleanMed organizuje „Szkolny Dzień
Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego”. Wszystkich, którym zawadza w domu
zepsuty telewizor, mikrofala, odkurzacz, lodówka lub inny sprzęt elektroniczny zachęcamy do
dostarczenia go do naszej szkoły w tym właśnie dniu w godzinach od 8.30 do 16.00.
 14 grudnia – koncert zespołu Limbos
 18 grudnia – wigilia szkolna dla wszystkich obecnych i byłych pracowników szkoły
 21-22 grudnia – czas na spotkania wigilijne w klasach
W grudniu również będziemy zbierali pieniążki dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siedlcach,
a wszystkie osoby, które w styczniu chciałyby wziąć udział w kweście WOŚP niech śledzą uważnie
lokalną prasę i stronę internetową Miejskiego Ośrodka Kultury– niedługo pierwsze spotkanie

„Termometr
jest zbudowany
ze
szklanej
rurki,
a
w
środku
jest
Celsjusz, który
wynalazł
podziałkę”
„Wiatr
to
powietrze,
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Z zeszytów szkolnych:
"Egipcjanie balsamowali ludzi, żeby się
człowiek nie rozchorował w trumnie"
"Zeus miotał pioruny, dziś robi to niebo.”
"Styl dorycki wyrastał bezpośrednio z podłogi i
kończył się na suficie "
"Chłopi byli biedni, bo nie mieli pieniędzy i
tylko leżeli ugorem".
„Bez matematyki człowiek na nic by nie
liczył”
„ Jeżeli ładunki elektryczne są dodatnie, to
się odpychają, a jeżeli są ujemne połączone z
dodatnimi to zachowują się przyzwoicie”

które się spieszy”

Szkoła Bezpiecznej
Jazdy LIDER,

Ośrodek Szkolenia
Kierowców

N
NAASSII SSPPO
ON
NSSO
OR
RZZYY

T UR B O
Adam Mróz

ul. 3 Maja 51
Prawo jazdy kat.:
A, B, C, C+E
http://www.lider.siedlce.net/
tel. (0 25) 63 222 88

www.osk-turbo.eu

tel. 505-278-893
Ośrodek Szkolenia
Kierowców

KRZYSZTOF
ul. Świętojańska 7
Prawo jazdy kat. B
http://www.krzysztof.auto.pl
tel. (025) 6 449 449; 602 280 498

Ośrodek Szkoleniowy

K. SELIGA
ul. Świętojańska 11

ELPEX P.H.U.

(obok dworca PKS)

Prawo jazdy kat.: B, C, C+E
www.seligakursy.pl,
tel. 025-63-22-333

Samochodówka
News

Mariusz Soczewka,
Piotr Soczewka,
ul. Świętojańska 6

Szkoła Jazdy
PRAWO JAZDY
ul. Starowiejska 283
Prawo jazdy kat.:
A1, A, B, C, C+E
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