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Żegnamy Pana Dyrektora Romana Kubicę

POŻEGNANIE
Z żalem żegnamy Pana Romana Kubicę- Dyrektora i wielo-
letniego Nauczyciela Gimnazjum nr 4 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Informacja o jego śmierci bardzo nas zaskoczyła.
Wszystkich, którzy chcieliby jeszcze raz powspominać Pana
Dyrektora, zapraszamy na str. 3 naszej gazetki.

CO W 13 PISZCZY...?
 W naszej szkole wiele się dzieje. Musicie
być na bieżąco i koniecznie przeczytać
najświeższe relacje z apelów, uroczystości
i ważnych wydarzeń w naszej szkole!
Zapraszam na stronę ()

Co w 13 piszczy...?

       W naszej szkole wiele się dzieje. Musisz być na bieżąco!
Koniecznie przeczytaj najświeższe relacje z akademii,
uroczystości i ważnych wydarzeń, które miały miejsce w naszej
szkole. Zajrzyj na stronę nr 5.

MNIAM, MNIAM, MNIAM...

Jesteście głodni? Nic prostszego... O pełne żołądki naszych
uczniów dba Spółdzielnia Uczniowska MNIAM. Możecie o niej
poczytać na stronie nr 4.

WYWIAD

Lubicie wywiady? Koniecznie zajrzyjcie na stronę nr 2, gdzie
znajdziecie wywiad z nowo wybranymi członkami Samorządu
Ucznowskiego!

Szczęśliwa Trzynastka się zmienia!

Wszystko się zmienia, my także. Czas tak
szybko płynie, że my- wasi redakcyjni
koledzy jesteśmy już uczniami klasy
siódmej! A ponieważ nawet papier
toaletowy wie, że trzeba się rozwijać, więc
my też postanowiliśmy iść krok dalej w
kierunku... nowoczesności. Teraz nasza
gazetka jest multimedialna! Oczywiście,
możecie nadal kupić ją w formie
papierowej, ale gdyby z jakiś powodów
Wam się nie udało, to zawsze możecie ją
przeczytać korzystając ze strony
internetowej www.juniormedia.pl!
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Uczniowie-Michał Englert i Emilia Barabasz przeprowadzili
wywiad z władzami Samorządu Uczniowskiego.

Redaktor: Czy moglibyście coś opowiedzieć coś o sobie?
KINGA: Nazywam się Kinga Kucharczyk. Chodzę do klasy 7a. Lubię język polski i W-F. Interesuję się literaturą.
MICHAŁ: Nazywam się Michał Całus .Chodzę do klasy 7b. Interesuję się biologią, historią. Gram też w różne gry
takie jak minecraft czy gry przeglądarkowe. Interesuję się też grafiką komputerową.
ANIA:Mam na imię Ania. Chodzę do klasy 6c. Interesuję się matematyką, polskim, historią. Lubię grać na
pianinie. Bardo interesuję  się rysunkiem i lubię malować obrazy.

Redaktor: Co chcielibyście zmienić w naszej szkole?

KINGA: Chciałabym wprowadzić szczęśliwy numerek oraz loterię urodzinową, która polega na tym, że kiedy
masz urodziny nie jesteś pytany. Różne konkursy np. mam talent, must be the music. Więcej dyskotek
szkolnych oraz dzień kolorowy, w którym będziemy ubierać się kolorowo.
MICHAŁ: Moim pomysłem jest, aby było kilka dyskotek, jedna w czasie karnawału i będzie tez konkurs na 
najlepsze przebranie karnawałowe. Będą też koszulki szkolne, które będziemy nosić na rajdy czy inne wielkie
imprezy, na które chodzimy cała szkołą. Będzie skrzynia pomysłów.
ANIA: Ja chciałabym rozweselić te dni w szkole, żeby wprowadzić zabawy np. z okazji dnia dziewczyny.

Redaktor: Czy wasze obowiązki są trudne? Opowiedzcie nam coś o tym.
Mamy ich trochę dużo np. sprawdzanie gazetek, organizowanie dyskotek szkolnych,na których nam pomagają 
nauczyciele, poczta Walentynowa, różne konkursy.
Wywiadu udzielili: przewodnicząca- Kinga Kucharczyk, z-ca- Michał Całus, skarbnik- Anna Bielnik
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Pani Dorota Górna- Król zgodziła się odpowiedzieć nam
o zmarłym Dyrektorze Romanie Kubicy.

Dyrektor Roman Kubica

Pan Dyrektor Roman Kubica był pani szefem,  jak również kolegą. Czy mogłaby nam pani o nim trochę
opowiedzieć?

Pani Dorota Górna- Król: Przyszliśmy razem do szkoły w 1990 roku. Później,  kiedy nastąpiła reforma, to był rok
1999- utworzono gimnazjum. Właśnie wtedy pan dyrektor postanowił założyć gimnazjum. Jak wiecie, Pan
Dyrektor był również wicedyrektorem szkoły, w czasie kiedy dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 13  była
jeszcze pani Czarkowska. Były to zupełnie nowe czasy, nowe pomysły. Nikt nie wiedział, co będzie dalej. Trzeba
było mieć dużo odwagi, aby stworzyć nową szkołę, zupełnie z niczego, od początku. Co prawda mieliśmy
budynek, ale wszystkie wytyczne, dokumenty szkoły, trzeba było jednak stworzyć. Nikt też nie wiedział, jak to
gimnazjum ma funkcjonować, bo przecież ostatnie gimnazja były w okresie międzywojennym. Chodziło
o przywrócenie struktury tamtego szkolnictwa. Jako niewielka grupka nauczycieli gimnazjum, na początku
założyliśmy  sobie, jak będzie wyglądał absolwent naszej szkoły. Wyobraziliśmy go sobie na podstawie tego,
jakie musi mieć wiadomości, umiejętności i jakim musi być człowiekiem. Na tej bazie stworzyliśmy program
wychowawczy, całą szkołę. Pan Dyrektor przywiązywał dużą wagę do zachowania, uważał że musimy nie tylko
uczyć, ale przede wszystkim wychowywać. On zawsze łączył naukę z wychowaniem. Dwa w jednym,
nauczyciel nie tylko wykłada przedmiot, ale również wychowuje. Pan Kubica mówił również, że przede
wszystkim nauczyciel powinien być wychowawcą. Wtedy też ustaliliśmy, że zależy nam na tym, żeby nasi
uczniowie mieli wysoki poziom nauczania. Pan Dyrektor dużą wagę  przywiązywał do wszelakich konkursów
i olimpiad. 
        Mieliśmy najwyższe notowania w Bielsku, jeśli chodzi  o laureatów konkursów przedmiotowych. Zależało
nam na tym, aby każdemu uczniowi dać w pierwszej klasie gimnazjum szansę na ten pierwszy rok, to miały być
wyrównanie szans. Do dziś jestem pełna podziwu dla uczniów, że opiekowali się sobą nawzajem  i wiedzieli, że
musieli się niektórymi szczególnie opiekować. Zależało nam na tym, aby uczniowie nauczyli się wzajemnego
szacunku. Do teraz, kiedy uczniowie nas odwiedzają, widać, że są ze sobą zżyci i  wiedzą co się  dzieje u
innych. Jest to zasługa Pana Dyrektora, ponieważ chciał, aby ta szkoła tak funkcjonowała. Myślę, że szkoła to
było takie jego trzecie dziecko, przywiązywał do niej ogromną wagę. Uważam, że wpłynął na to fakt, że mieszkał
przy szkole. 
        Był wspaniałym nauczycielem muzyki, trzeba przyznać, że rozwijał w uczniach pasje i talenty muzyczne.
Potrafił również odkryć niesamowite talenty muzyczne u innych. Zakładał orkiestry muzyczne, nie tylko tutaj, w
Lipniku, ale również w innych, okolicznych miejscowościach. 

Chciał, aby młodzi ludzie integrowali się i rozwijali swój
talent. Orkiestra spełniła swoje zadanie w każdej
miejscowości. Pan Roman był dla mnie także
kolegą.Bardzo przeżyliśmy jego odejście. Uczniowie
również bardzo przeżyli jego śmierć, ponieważ 
widywali go codziennie.  Przecież nie więzy krwi
świadczą o tym, czy ktoś jest dla nas bliskim
człowiekiem, ale wspólnie spędzone chwile.
 Jako dyrektor był wymagający, bardzo stawiał na
jakość pracy, tego staraliśmy się trzymać. Był
serdeczny, życzliwy, taki bardzo ludzki. Wydaję mi się,
że odejście Pana Kubicy jest wielką stratą dla naszej
szkoły i Lipnika.

świadczą o tym, czy ktoś jest dla nas bliskim
człowiekiem, ale wspólnie spędzone chwile.
 Jako dyrektor był wymagający, bardzo stawiał na
jakość pracy, tego staraliśmy się trzymać. Był
serdeczny, życzliwy, taki bardzo ludzki. Wydaje mi się,
że odejście Pana Kubicy jest wielką stratą dla naszej
szkoły i Lipnika.

Dziękujemy pani Dorocie Górnej- Król za poświęcony
nam czas.

.

.
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O tym jak trudne jest życie Mniamowca...

Uczniowie klasy 7c- członkowie spółdzielni uczniowskiej MNIAM

Już od około roku w naszej szkole istnieje spółdzielnia uczniowska MNIAM, jednak jak
to wygląda? Na czym to polega? W tym artykule postaramy się przybliżyć Wam trochę
istotę Spółdzielni Uczniowskiej.

W naszej szkole objawia się ona głównie sklepikiem szkolnym i to nim się dzisiaj zajmiemy. Pracują tam
uczniowie-członkowie Spółdzielni Uczniowskiej.
 Są to osoby z klas siódmych, którzy dobrowolnie pracują na rzecz szkoły. Muszą wstawać wcześniej, aby
otworzyć sklepik i każdą z przerw właśnie tam spędzają. Jest to ciężka i wymagająca praca. Wyobraźcie
sobie, że nagle dzwoni dzwonek na przerwę śniadaniową i pół szkoły biegnie kupić bułkę 
z czekoladą i soczek. Obsłużenie takiej chmary klientów to nie lada wyzwanie. Poza tym pracownicy
spółdzielni maja też zwykłe obowiązki szkolne, którym muszą podołać. 

„Po zakupy do sklepiku wybieramy się z panem Olafem. Jedziemy, np. do Lidla lub do Biedronki.
Wykupujemy wszystko co się da, a i tak często brakuje towaru. Ludzie, gdy widzą nas z kilkoma wózkami
wypełnionymi po brzegi patrzą na nas, jak gdybyśmy mieli coś z głową. W sklepach zostawiamy kilkaset
złotych, a czasami nawet grubo ponad tysiąc”-mówi jeden z pomocników pana Olafa.

Od kilku tygodni Mniamowców można rozpoznać po koszulkach z ich logo. Muszą je nosić dla higieny. Tak
polecił Sanepid.

W naszym sklepiku szkolnym można znaleźć dużo produktów, m.in. drożdżówki za 1,50 zł, pyszne
babeczki-2,50, woda w zależności od pojemności-1 zł lub 1,50zł, Flipsy-3,50, soki i inne napoje-2zł oraz
wiele innych. ZAPRASZAMY!

Mniamowiec Michał

RN
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Co w trawie piszczy... czyli ważne wydarzenia w naszej
szkole.

W tym roku
szkolnym
wybraliśmy się
również na rajd.
Tym razem

naszym celem
była
Szyndzielnia. To
jedyna okazja,
żeby wspólnie

pospacerować
po górach.No i
nie ma lekcji!
Było super!

Nasze Pierwszaki

13.10.2017 r. -
tradycyjnie, jak
co roku, odbyło
się pasowanie
na ucznia.
Przystąpili do
niego wszyscy
uczniowie z klas
pierwszych.
Pierwszaki
dzielnie
występowały i  
z wielkim
przejęciem

obserwowały
Panią Dyrektor-
Izę Laszczak,
która wielkim
piórem
pasowała ich na
uczniów naszej
szkoły.
Wszystkim
pierwszakom
życzymy
powodzenia!
Niech każdy
dzień w naszej

szkole będzie
radosny i
szczęśliwy!

Patryk Grzybowski

We wtorek 3 października 2017r. w naszej szkole odbył
się apel upamiętniający wybuch wojny światowej. Apel
został przygotowany przez panią Wandę Czyż i panią
Annę Bies.
Mówiono wiersze i śpiewano piosenki z okresu wojny
światowej. Apel zakończył się dużymi oklaskami. 

.

.
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Stronę szóstą poświęcamy naszym najmłodszym
czytelnikom- uczniom klas I-III. Miłej zabawy!
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