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CZYTANIE JEST TRENDY! 

 

ZADZIW ŚWIAT,  

PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ… 

 

CZYTANIE JEST SEXY…. 

 

CZYTAJ BĘDZIESZ WIELKI…. 

 

CZYTANIE NIE BOLI, KORZYSTAJ  

Z BIBLIOTEKI DO WOLI…. 

 

 

KSIĄŻKA NIE GRYZIE TYLKO POŁYKA W CAŁOŚCI. 
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14 październik  - Dzień Edukacji Narodowej 
Czytaj na stronie 2-3. 

24 październik  - Dzień Języków Obcych 
Krótka relacja na stronie 4. 

Zajęcia integracyjne 
Czytaj na stronie 5. 

Nasi szkolni sportowcy 
Zapoznaj się z chłopakami na stronie 6. 

Dlaczego warto czytać książki? 
Czytaj i przekonaj się na stronie 7. 
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14 październik  - Dzień Edukacji Narodowej 

 
Podczas Dnia Edukacji Narodowej społeczność szkolna spotkała się wspólnie, aby uczestni-
czyć w akademii oraz podziękować nauczycielom i pracownikom za ich zaangażowanie  
i trud włożony w pracę . 
 Uroczystość uświetnił program artystyczny przygoto-

wany przez klasę IV B. Były występy wokalne i scenka 

kabaretowa uzdolnionych wychowanków oraz oficjal-

ne wyróżnienie pracowników Szkoły przez Dyrektora. 

W tym roku Pani Dyrektor uhonorowała aż 37 osób. 

Samorząd uczniowski przygotował także upominki, 

własnoręcznie malowane kubeczki z indywidualnym 

motywem dla każdego pracownika, sprawiając im 

ogromną radość. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Po oficjalnej części uroczystości nauczyciele spotkali się na słodkim poczęstunku w kawiarni 
prowadzonej przez nasze absolwentki „Tu Lis Ma Nore Cafe”, znajdującą się w Rudzie Ślą-
skiej-Nowym Bytomiu. W niezwykłej atmosferze rozstrzygnięte zostały konkursy na najbar-
dziej oryginalne nakrycie głowy oraz na najciekawszy „lepiej” o tematyce szkolnej.* 
 
Mimo niesprzyjającej aury pogodowej, Święto Edukacji Narodowej okazał się dniem cie-

płym i słonecznym. 

  



Str. 3 

 

Specjalnie na tą okazję nasza pani pedagog Liliana Tomanik napisała ten oto wiersz: 

Dzień nauczyciela 
 

Był czas wakacji 
Był czas swawolny 
Lecz już się zaczął 
Nowy rok szkolny 
 
Wielkie są plany 
Wielkie wyzwania 
Będą szkolenia i sprawozdania 
Lecz zanim ruszy ta „karuzela” 
Czeka nas Dzień Nauczyciela 
By absolwentów swych wesprzeć w porę 
Wybrano lokal „TuLisMaNore” 
 
Fajne to chwile i sympatyczne 
Przybyło grono pedagogiczne 
Będą konkursy – twarz już się śmieje 
Będzie wesoło – będą „lepieje” 
Obok „lepiejów” jest pomysł nowy 
Będzie też konkurs nakrycia głowy 
I by dopełnić dobrej zabawy 
Będzie ciasteczko do dobrej kawy 
 
Później się zacznie już ciężka praca 
Do domów później zacznie się wracać 
Klasówki, sprawdziany, szkolne dyżury 
Wszystko co kryją te szkolne mury 
Każdy zaczyna marzyć  o przerwie 
Kiedy już w końcu nadejdą ferie?!! 
 
No a po feriach – poleci z góry 
Wiosna za pasem i czas matury 
Następnie belfry i nie bez racji 
Liczą tygodnie do letnich wakacji!!! 
 
 
 
*) Lepiej, inaczej lepiuch – krótki jednozdanio-

wy, często nonsensowny, groteskowy wier-

szyk, standardowo składający się z dwóch 

wersów. 

 

Joanna Babczyńska—Serkies 
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24 październik  - Dzień Języków Obcych 

 
24 października 2014 r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. 

W dniu tym dla uczniów zaplanowano następujące atrakcje: Dyktando z Języka Niemieckie-

go, wykład na temat kuchni niemieckiej połączony z degustacją, Olimpiada Języka Angiel-

skiego, Konkurs Czytania Bajek po Angielsku i Koncert Piosenki Obcojęzycznej. Na zakończe-

nie przygotowano niespodziankę w postaci krótkiego skeczu kulinarnego. Rozdawano rów-

nież uczniom flagi krajów europejskich 

zwalniające ich z niezapowiedzianych kart-

kówek i odpowiedzi ustnych.  

Beata Badura 

 

 

 

 

 

 

Tak się bawiliśmy 

Nasze jury 
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Zajęcia integracyjne 

 
 
Zajęcia integracyjne organizowane dla uczniów rozpoczynających naukę  

w szkole, oparte są na cyklu 2-godzinnych zajęć lekcyjnych.  

Warsztaty dają okazję do wzajemnego poznania się i nawiązania relacji osobistych.  

W trakcie zajęć uczniowie przełamują bariery w komunikowaniu się, uczą się rozpoznawa-

nia komunikatów innych ludzi, szanują indywidualność innych oraz uczą się wzajemnej ak-

ceptacji i pracy w zespole. 

Podczas zajęć panuje atmosfera zabawy, uczniowie chętnie biorą udział  

w poszczególnych ćwiczeniach, a ocena końcowa naszej pracy zawsze motywuje nas do dal-

szych działań. Uczniowie biorący udział w warsztatach ocenili je następująco (skala 1:6) : 

Ocen celujących wystawiło: 49 osób 

Ocen bardzo dobrych : 38 osób 

Ocen dobrych: 11 osób 

Ocen dostatecznych: 3 osoby 

Ocen dopuszczających: 1 osoba 

Ocen niedostatecznych: 1 osoba 

Poza tym ponad skalę wyłoniły się 4 osoby zakreślając liczbę 7 oraz 6 osób stawiając 10. 
  
Jeszcze raz dziękujemy za zabawę i życzymy sukcesów w szkole.  

 

Prowadzące zajęcia:  
pedagog szkolny – Liliana Tomanik 
psycholog - Ewa Kułak  

PAMIĘTAJ 
Jeśli w Twoim życiu dzieję się coś o czym musisz lub chcesz porozmawiać, potrzebujesz pomocy,  

pamiętaj, że pani psycholog Ewa Kułak oraz pani pedagog Liliana Tomanik zawsze są do Twojej 

dyspozycji. Razem łatwiej rozwiązywać problemy. 
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Jakub Rumas 
Uczeń klasy 4E Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych nr 2 ale nie 
tylko, to przede wszystkim świetny sportowiec. Mimo swojego 
młodego wieku, zdobył bardzo wiele osiągnięć w swoim sporcie. 
Jest mieszkańcem Rudy Ślaskiej, a dokładnie dzielnicy Orzegów. 
Jest zapaśnikiem od 10 lat. Jakub to Wychowanek ZKS "Slavia" 
Ruda Śląska, obecnie członek Kadry Narodowej Polski, który  
w pełni reprezentuje nasz kraj. Jakub dużo czasu poświęca trenu-
jąc 6 razy w tygodniu. Oczywiście trenując zapasy zawodnika czeka 
wiele wyrzeczeń jedno z nich to trzymanie diety. Jakub startuje  
w wadze lekkiej, więc ważnym elementem jest tzw.zrzucanie wagi 
(około 6-8 kg). Taka dieta wymaga przygotowania psychicznego. 
Trenerami Jakuba są Tomasz Garczyński i Władysław Dziura, którzy 
udoskonalają umiejętności zapaśnika.  
Kuba od najmłodszych lat zdobywa bardzo wiele medali na Turnie-
jach krajowych jak i zagranicznych. 
 
 
 

 

Jakub Mańkowski 
 
 
 
Uczeń klasy 3 H Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Jakub  
w rugby gra i trenuje od 7 lat. Na treningi namówił go starszy 
brat. Na początku miał to być dla niego tylko przejściowy sport, 
aby się trochę poruszać dla zdrowia. Jednak po kilku treningach 
Kuba już wiedział, że to dyscyplina stworzona dla niego. Jakub 
uważa, że dzięki rugby bardzo się rozwinął nie tylko jako sporto-
wiec, ale też jako człowiek. Ten sport uczy jedności, braterstwa, 
wsparcia, szacunku dla swoich kolegów z drużyny jak i przeciwni-
ków. Nauczył go, że są zwycięstwa i porażki po których trzeba 
wyciągnąć wnioski, trenować dalej i dążyć do perfekcji.   

Nasi szkolni sportowcy 

 
 
Chłopakom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Powodzenia ! 
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 Każdy człowiek inaczej odbiera wartość książki. Jeden sądzi, że to tylko zbiór literek na 
kartkach papieru, kolejny zaś, że to przejście do innego świata. Nie ważne, który z nich ma 
rację. Liczy się fakt, iż coś ich skłoniło do przeczytania tej książki. Zrobili to i dostali w za-
mian coś, czego oczekiwali. Wiedzę, zabicie nudy czy zaspokojenie ciekawości. Każdy po-
wód jest dobry by sięgnąć po książkę. Niestety, wiele osób tego nie robi, ponieważ są na to 
zbyt leniwi i wybierają łatwiejsze i mniej męczące sposoby, jak np. zobaczenie filmu. Wiele 
tym sposobem tracą, bo czytanie książek ma wiele ukrytych wartości, z których nawet nie 
zdają sobie sprawy. Warto się z nimi zapoznać, a potem jeszcze raz zastanowić co lepsze, 
film czy książka.  
 Wiele osób sięga po książkę z prostej przyczyny, chcą się odprężyć i zrelaksować. Nic tak 
nie uspokaja, jak dobra powieść przy gorącej herbacie z cytryną. Człowiek odrywa się wte-
dy od rzeczywistości, zapominając o własnych problemach i pogrąża się fikcyjnym świecie 
swojego ulubionego bohatera.  
 Dzięki czytaniu, ludzie kształtują również swój charakter. Młodzi ludzie potrzebują róż-
nych wzorców, nauki na błędach, wskazówek jak radzić sobie z własnymi problemami. Dla-
czego mieliby nie wykorzystać w tym celu ulubionych postaci, o których czytają? Pogrążając 
się w życiu tych bohaterów, przeżywają wszystko razem z nimi, wzloty i upadki. O to chodzi! 
Uczą się na błędach postaci i tego jak sobie poradzić z przeszkodami w swoim życiu.  
 Czytając, człowiek musi sobie wyobrazić sytuacje, o których jest mowa w książce. Musi 
mieć zarys postaci, które w niej występują. Dzięki temu, rozwija swój umysł i wyobraźnię, 
będzie szybciej kojarzył różne sytuacje, a także działał bardziej kreatywnie w przeróżnych 
zadaniach. 
 Przytoczone powyżej wartości, to jedynie malutki zarys tego, co naprawdę oferuje 

książka. Jest ich o wiele więcej, jednak każdy powinien je poznać, dzięki własnemu do-

świadczeniu, czytając. Wiele osób mocno się zdziwi, jak ich umysł, wyobraźnia, a także inne 

umiejętności się rozwiną, poświęcając swój czas książkom. Zdecydowanie, nikt nie będzie 

żałował, jeśli codziennie przeczyta chociażby kilka stron. To chwila przyjemności, relaksu, 

a także nauki, z której ludzie nawet nie zdają sobie sprawy. 

Paulina Szymczyk kl. 2 FR 

Dlaczego warto czytać książki ? 

Akcja promująca czytelnictwo 
W listopadzie każdy w naszej szkole otrzyma ulotkę promującą czytanie, ,może zainteresuje Was 

któraś z książek krótko przedstawionych. Pamiętajcie, że czytać warto, bo czytanie jest trendy! 

 

Wszelkich informacji udziela Pani Anna Macior (biblioteka szkolna). 



Skład redakcji: 
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Opieka redakcyjna: 
Anna Macior 

Aneta Skuczeń 

12  - 21 listopada - Konkurs „Lepieji” 

Gdzie nas szukać 

Bieżące informacje o tym co dzieje się w szkole znaj-
dziecie na oficjalnej stronie szkoły:  
www.zsp2.eu 
oraz na facebooku: 
Czarny Las - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

Nasi nauczyciele przygotowali lepieje na konkurs, który został rozstrzygnięty w Dniu  
Nauczyciela. Oto przykładowe: 
 

Lepiej pojechać do Afryki, niż mieć lekcje matematyki. 
Lepiej urok mieć pantery, niż dać się nagrać na kamery. 
Lepiej przeżyć wielką zamieć, niż uczyć się planu kont na pamięć. 
Lepiej szklanki kawy nie opróżnić, niż na lekcję się dziś spóźnić. 

 
To tylko parę, a było tego dużo więcej. Śmiechu było co niemiara.. 

Z kolei informacje o tym co dzieje się w bibliotece szkolnej 
znajdziecie na stronie:  
www.bibliotekazsp2.ugu.pl 
oraz na facebooku:  
Biblioteka szkolna ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej 

Lepiej, inaczej lepiuch – krótki, jednozdanio-
wy, często nonsensowny, groteskowy wier-
szyk, standardowo składający się z dwóch 
wersów. Wynalezienie tej formy przypisuje 
się Wisławie Szymborskiej.  

Pierwszy wers zaczyna się słowem "Lepiej", 
a drugi "niż . 
 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lepiej 

Drodzy uczniowie, teraz czas na Was.  
Zapraszam do wspólnej zabawy. 

 

Ułóżcie lepiej i dodajcie go na facebooku Biblioteka 
szkolna ZSP Nr 2 w Rudzie Śląskiej.  
 

Twórcy najciekawszych lepieji zostaną nagrodzeni. 
 

Od 12 listopada do 21 listopada dodajemy na  
facebooku, potem będziemy wspólnie wybierać. 
 

Czekam na Was na facebooku. 
Szczegółów udziela p. Anna Macior 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nonsens
http://pl.wikipedia.org/wiki/Groteska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wers
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska

