
Wakacje minęły, rozpoczął się nowy rok szkolny ! 
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Nr 1 

2014/2015 

SZAŁAMAJA 
Gazetka Samorządu Uczniowskiego 

Wszystkim uczniom życzymy, aby w nowym roku szkolnym odnosili sa-
me sukcesy, a nauka niech daje Wam wiele radości. Powodzenia! 
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Wywiad z Panią Dyrektor Lidią Sładkowską 
Czytaj na stronie 3. 

Szkolne Wybory do Samorządu  Uczniowskiego 
- głosuj/sylwetki kandydatów na stronie 4-5. 

Rajdy turystyczne i nie tylko  
Czytaj i korzystaj z atrakcji na stronie 6-7. 

Dziewczyny nie zapomnijcie o Dniu Chłopaka 
    - 30 września - czytaj na stronie 8. 

Dzień Edukacji Narodowej 
    - 14 października - czytaj na stronie 8. 
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PEDAGOG SZKOLNY -  mgr Liliana Tomanik 

DYREKCJA SZKOŁY 

Przedstawiamy osoby, które kierują pracą naszej szkoły. 
 
Dyrektor szkoły:   mgr Lidia Sładkowska 
Zastępcy dyrektora:  mgr inż. Małgorzata Rzepka 
    mgr Alina Porębska 
Kierownik praktycznej nauki zawodu:  mgr Wiesława Cyganek 
 
Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 700 -  1500; dla uczniów w godzinach 1000 -  1300 

Godziny pracy na rok szkolny 2014/2015: 
 
Poniedziałek   1100  - 1500   
Wtorek     830   - 1300  
Środa      830   -  1230  
Czwartek     1200 -    1530  
Piątek      830     -   1230    

PSYCHOLOG SZKOLNY -  mgr Ewa Kułak 

Godziny pracy na rok szkolny 2014/2015: 
 
Poniedziałek   800    -  1200   
Wtorek     1030  -  1500  
Środa      1215  -     1600  
Czwartek     800  -    1100  
Piątek      800     -   1245    

BIBLIOTEKA SZKOLNA  

mgr Anna Macior, mgr Romualda Fila 

Godziny pracy na rok szkolny 2014/2015: 
 
Poniedziałek   730    -  1530   
Wtorek     730   -   1330  
Środa      730   -   1330  
Czwartek     730  -    1330  
Piątek      730    - 1330    
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WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR 

Wywiad został przeprowadzony przez Redakcję szkolnej gazetki „Szałamaja”  
z Panią Dyrektor Lidią Sładkowską 

Od jak dawna pracuje Pani na stanowisku dyrektora szkoły? 
Rozpoczęłam 17 rok pracy na stanowisku dyrektora. W obecnej szkole jest to rok 7. 
 

Czy trudno być dyrektorem i zarządzać tak dużą szkołą? 
 Nie jest łatwo, ale lata praktyki robią swoje. To nie tylko praca przy biurku, przy stosie do-
kumentacji, to również sprawy wychowawcze, współpraca z instytucjami, środowiskiem ze-
wnętrznym, rodzicami, zarządzanie zasobami ludzkimi, to remonty, cała księgowość … 
 

Czy jest Pani zadowolona ze swojej pracy, a może wolałaby Pani pracować w innej 
branży?  

Z pracy jestem bardzo zadowolona. Bardzo lubię wyzwania, chociaż ta praca nie była moim 
marzeniem. Zawsze chciałam być lekarzem, ale widocznie nie było mi dane … 
 

A jak wspomina Pani swoje szkolne lata,   zwłaszcza okres przygotowań do matury? 
Zawsze byłam bardzo dobrą uczennicą, więc ten okres wspominam spokojnie. Przygotowy-
wałam się do matury systematycznie i wiedziałam, że ją zdam. 
 

Dzisiejsza młodzież ma ogromny problem z matematyką, czy Pani lubiła ten przed-
miot? 

Może matematyka nie była moim ulubionym przedmiotem, ale bardzo dobrze sobie z nią 
radziłam. 
 

Czy lubi Pani czytać (jeśli tak to może jest książka do której chętnie Pani powraca)? 
Lubię czytać w miarę możliwości wolnego czasu. Lubię książki Harlana Cobena—”Klinika 
śmierci”, „Nie mów nikomu”, „Obiecaj mi”. Jednak często wracam do lektury „Nad Nie-
mnem” Elizy Orzeszkowej. 
 

Jakie zna Pani języki obce? 
Język rosyjski i niemiecki w stopniu komunikatywnym. 
 

Przez szkołę przewija się ogromna liczba uczniów, jedni przychodzą drudzy odchodzą. 
Czy chciałaby Pani skierować jakieś słowa do naszych pierwszoklasistów? 

Cieszę się, że uczniowie wybrali naszą szkołę, szkołę z tradycjami. Chciałabym, aby czuli się 
w niej bezpiecznie, dobrze i z chęcią przychodzili na zajęcia. Życzę im wytrwałości i samych 
sukcesów. 
Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu :-)  



WYBORY ZARZĄDU SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 
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„SZCZĘŚLIWY NUMEREK” 

„Szczęśliwy numerek” w naszej 
szkole umożliwia zwolnienie ucznia 
z  o d p o w i e d z i  u s t n e j 
i niezapowiedzianych kartkówek tyl-
ko w danym dniu. Jeśli danego dnia 
mamy „szczęśliwy numerek”, zgła-
szamy to nauczycielowi na początku 
lekcji i automatycznie jesteśmy 

zwolnieni z wymienionych 
wyżej czynności.  
Informacje o „szczęśliwym 
numerku” będą umieszczane 
na  stronie szkoły pod adre-
sem: zsp2.eu 
 

WEŹ UDZIAŁ — ODDAJ GŁOS 

SAM WYBIERZ SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Zgodnie z regulaminem SU w naszej szkole każdego roku pod 
koniec września organizujemy wybory. W tym roku mamy 
8 kandydatów do zarządu. Wybierać będziemy 30 września. 
Każdy ma do tego prawo! Skorzystajcie z niego.  
Zapraszamy do  zapoznania się z charakterystyką kandyda-
tów, a we wtorek do  głosowania. 

 
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pracy samorządu szkol-
nego, skorzystać ze wskazówek innych doświadczonych ko-
legów to zajrzyj na stronę  Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
którą znajdziecie pod adresem: www.ceo.org.pl 
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KANDYDACI DO SAMORZĄDU 

Ewelina Zapalska kl. 1 B 
Z natury jestem osobą życzliwą. Z łatwością nawiązuje kontak-
ty. Jestem kreatywna i zorganizowana, a swoje pomysły zawsze 
próbuję  wprowadzać w życie. Moja przygoda z samorządem  
szkolnym rozpoczęła się w 4 klasie szkoły podstawowej. W tym 
czasie pełniłam funkcję pomocnika organizacji imprez. W klasie 
6 byłam zastępcą przewodniczącej, dlatego zajmowałam się 
większością zadań klasowych. W gimnazjum również pomaga-
łam organizować różne uroczystości szkolne. 

Patryk Lampart kl. 1 E/F 
Interesuję się sportem: piłką nożną, koszykówką i in.  
Mam wiele pomysłów, które chciałbym wprowadzić w naszej 
szkole m.in..: szczęśliwy numerek obowiązujący cały dzień, raz 
w miesiącu ustalać dany kolor ubioru –osoby te byłyby zwol-
nione z pytania i kartkówek,. Myślę, że ciekawym pomysłem 
byłaby organizacja półmetków, dyskotek szkolnych co miesiąc, 
happeningów i debat na wybrane tematy. 

Korneliusz Mazur kl. 2 H 
Chciałabym zostać przewodniczącym samorządu szkolnego, 
ponieważ wiem, że są wśród nas uczniowie, którzy chcą 
zmieniać  szkolną rzeczywistość na lepszą. Moją pasją jest 
gotowanie.  
Jestem sumiennym i  odważnym człowiekiem, który wytrwa-
le dąży do określonego celu.  
Pragnę, aby w naszej szkole, każdy uczeń wiedział, że jego 
zdanie się  liczy.  

Małgorzata Stryj kl. 2 F/R 
Jestem  osobą otwartą i komunikatywną, znajomi uważa-
ją, że również sympatyczną.  
Kandyduję w wyborach, ponieważ zamierzam zrobić wiele 
dobrego dla szkoły, m.in..Chciałabym rozwinąć asorty-
ment ze zdrową żywnością. 

Karol Skowron kl. 1 C 
Interesuję się piłką nożną, sztukami walki oraz gotowaniem. Je-
stem uczniem tej szkoły i mam wielkie plany.   
Kandyduję na przewodniczącego szkoły, ponieważ pełniłem już tę 
funkcję i dobrze się wywiązywałem ze swoich obowiązków. Myślę, 
że spodoba się Wam  moja kandydatura. Potrafię dogadać się za-
równo z uczniami jak i gronem pedagogicznym. Razem z trójkami 
klasowymi staralibyśmy się organizować różne zabawy , zajęcia 
pozalekcyjne bądź wypady np.. do kina lub na bilard. 

Eliza Kaczor kl. 1 A 
Uwielbiam pomagać ludziom. Jestem ambitna, miła, 
szczera, koleżeńska. Mam bardzo dużo pomysłów. Jestem 
zdania, że razem możemy więcej. Jeżeli mnie wybierzecie 
mnie na przewodniczącą będę: starała się  rozbudować 
plan imprez szkolnych do maksimum, naciskać na zdrowy 
styl życia. Jeżeli ktoś będzie miał problem to zawsze może 
do mnie przyjść po radę, chętnie każdego wysłucham. 

Edyta Salon kl. 2 A/E 
Jestem osobą aktywną. Pracuję na rzecz szkoły i klasy z 
ramienia samorządu klasy. Jestem przewodniczącą klasy 2
-gi rok z rzędu. Chętnie pomagam w robieniu gazetek 
szkolnych i innych prac na terenie szkoły. Reprezentowa-
łam szkołę na giełdzie szkół. Jestem osobą komunikatyw-
ną. Angażuję  innych do prac na rzecz klasy. Jestem osobą 
ambitną i pracowitą. Dbam o pozytywny wizerunek szkoły 
i jej ocenę w środowisku lokalnym. Staram się godnie 
reprezentować szkołę na zewnątrz. Jestem koleżeńska i 
otwarta na problemy innych. 

Nicola Noculak kl. 2 B 
Kandyduję do samorządu szkolnego, ponieważ jestem 
odpowiedzialną, zorganizowaną i nie bojącą się wyzwań 
związanych z tym stanowiskiem osobą. W wolnym czasie 
oddaję się swoim zainteresowaniom. Wydaje mi się, że 
jestem dobrą kandydatką na to stanowisko, ponieważ 
zawsze wywiązuję się ze swoich obowiązków. Jestem oso-
bą sumienną i rzetelną. 
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Jak co roku, młodzież naszej szkoły będzie miała możliwość aktywnego uczestnictwa w wy-
cieczkach turystycznych organizowanych we współpracy z oddziałem miejskim PTTK. W ro-
ku szkolnym 2014/2015  planujemy zorganizować wyjazdy turystyczne do miejscowości po-
łożonych w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim oraz na Jurę Krakowsko – Częstochow-
ską. 

27 Wrzesień – Beskidy 
11 Październik – Ruda śląska 
8 Listopad – Beskid 
Kwiecień – Beskidy 
Maj– Jura Krakowsko- Częstochowska 
Czerwiec- Beskid 

W każdej imprezie turystycznej minionego roku szkolnego brało udział  średnio około 30 
uczniów. Szkoła zapewnia autokar, zgodną z przepisami liczbę opiekunów, a także  przewod-
nika górskiego z kwalifikacjami. Cena rajdu wynosi 35 zł. 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Dlaczego należy wybrać się na taką sobotnią 
wędrówkę? 
 
W dzisiejszych czasach młodzież wiele czasu spędza przed komputerem, telewizorem, głów-
nie w najgorszej dla  swojego kręgosłupa, pozycji siedzącej. Ogranicza się dawkę ruchu do 
minimum. Skutkiem tego są problemy zdrowotne natury fizycznej, złego samopoczucia psy-
chicznego, stres i wiele innych negatywnych odczuć. Nawarstwiają się problemy. A rozwią-
zanie jest takie proste. Sport, rekreacja, turystyka czyli wszelkie formy ruchu są najlepszym 
lekarstwem na wiele dolegliwości. Wystarczy codzienna dawka ruchu w formie marszu, bie-
gu, tańca czy innej aktywności ruchowej by nasz organizm funkcjonował lepiej, sprawniej.  
Należy nauczyć się zdrowego stylu życia. Wybór należy do nas. Nasze szkolne rajdy tury-
styczne to nie tylko sprawa aktywności ruchowej. To również mile spędzony czas w fajnym 
towarzystwie. Wspólne wycieczki dają szansę na wzmacnianie relacji międzyosobowych, 
nawiązywanie nowych znajomości. To również wspaniałe widoki, krajobrazy, dawka infor-
macji i ciekawostek na temat zwiedzanych terenów. Miłe, przyjemne i  pożyteczne spędza-
nie wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Szkolna sekcja turystyczna i zajęcia na basenie 

oferta zajęć pozalekcyjnych 

OGŁOSZENIE 
Redakcja gazetki szkolnej ‘Szałamaja” szuka chętnych osób do redagowania gazetki. Jeżeli lubisz 

wyzwania, chcesz podjąć próbę pisania i lubisz pracę przy komputerze przyjdź do nas. 

 

Wszelkich informacji udziela Pani Anna Macior (biblioteka szkolna). 
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Inną formą aktywności ruchowej oferowaną w naszej szkole  są  bezpłatne  zajęcia  na  pły-
walni MOSiR w Rudzie Śląskiej Nowy Bytom. W poniedziałkowe popołudnia chętni mogą 
posiąść podstawy umiejętności pływackich, bardziej zaawansowani doskonalić  swoją tech-
nikę lub po prostu popływać w basenie. Dzięki tym zajęciom nasi wychowankowie nie tylko 
mogą zdobyć  nowe umiejętności, ale też są zachęcani do aktywnego spędzania wolnego 
czasu, mają możliwość pracy nad własną sylwetką i nabierają zdrowych nawyków na całe 
życie. Zajęcia te odbywają się pod okiem ratowników oraz nauczyciela wychowania fizycz-
nego. 
 
 
’’ W zdrowym ciele, zdrowy duch”. W zgodzie z tym powiedzeniem zachęcamy wszystkich 
do zainwestowania w siebie, w swoje dobre samopoczucie, w swoje zdrowie. Mamy na-
dzieję , że ten krótki artykuł zostanie zauważony i nie przejdzie bez echa. Taką mamy na-
dzieję!!!! 
 

   Ze sportowym i turystycznym pozdrowieniem. 
                Opiekun sekcji turystycznej i nauczyciel wf 

   Joanna Spychała 

Bądź aktywny z nami :-)  



Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych nr 2 
 

ul. Gliniana 2 

41-711 Ruda Śląska 

 

tel. (0-32) 24-44-900 

      (0-32) 24-44-589 

Skład redakcji: 
Joanna Spychała 

 

Opieka redakcyjna: 
Aneta Skuczeń 

Anna Macior 

 

30   września - Dzień Chłopaka 

Gdzie nas szukać 

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

30 września to dzień, w którym dziewczyny obda-
rowują chłopaków drobnymi upominkami.  
W tym dniu  w szkołach chłopcy są zwalniani 
z pytania, sprawdzianów. Z tej okazji organizowa-
ne są również konkursy i quizy z nagrodami. 

14 października - Dzień Edukacji Narodowej 

14 października jak wszyscy wiemy obchodzimy święto 
wszystkich pracowników oświaty.  Dzień ten upamiętnia 
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzo-
nej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
z dnia 14 października  1773 roku. 
W tym dniu nie zapomnijmy podziękować wszystkim na-
uczycielom za pracę i wysiłek włożony w edukację i wy-
chowanie. :-)  

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 


