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 Czym zajmował się Pan  zanim został Dyrektorem Naszej
Szkoły ?
  Byłem nauczycielem historii i geografii w  I Liceum im. Bolesława
Chrobrego w  Kłodzku a wcześniej również uczyłem historii i geografii w
Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Pradze oraz byłem pracownikiem
naukowym Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu Opolskiego.

  Czy od zawsze p. Dyrektor wiedział, że chce być nauczycielem? 
  Tak naprawdę to zawsze chciałem być historykiem i przy okazji  uczyć  ale
nie koniecznie w szkole. Kiedy w szkole średniej wybrałem klasę o profilu
pedagogicznym  po miesiącu ją zlikwidowano i zostałem przydzielony do
klasy humanistycznej. Będąc już na studiach mieliśmy bardzo
sympatycznego pana od praktyk z historii, który pokazał Nam iż praca z
uczniami to „Super sprawa”.
 
  Jakie są Pana zainteresowania, pasje, coś co Pan lubi?
  Bardzo lubię chodzić po górach. Mimo , iż odkąd tu mieszkam moje
wypady w góry ograniczyły się do wyjścia ze szkołą na Bereśnik.
Wprawdzie znawcą gór nie jestem , ale Rysy udało mi się kilkakrotnie
zdobyć. Ponadto bardzo lubię tańczyć, lubię też historię sztuki oraz czytanie
książek

  Podróże. Czy mógłby pan Dyrektor zdradzić jakie kraje pan zwiedził?
  W Europie nie byłem tylko na Islandii i na wschodzie  Europy czyli na
Ukrainie i w Rosji do której bardzo chciałbym kiedyś pojechać. Nie byłem
także w Grecji.
   
  A w Mongolii?
  W Mongolii nie byłem ale jak uczyłem w Pradze to mieliśmy uczennicę  o
imieniu Urna i dzięki niej tę kulturę i obyczaje tego kraju mieliśmy okazję
poznać. Najdalej byłem w Izraelu w Ziemi Świętej. Bywałem tam kilkakrotnie.
 
  Czy planuje Pan dyrektor podróże na inne kontynenty?
  Bardzo chciałbym pojechać do  kolegi do Kanady a przy okazji do
Meksyku. Mam też zaproszenie do Panamy, gdzie mieszka mój kolega ze
studiów. Obu tych kolegów zresztą miałem przyjemność poznać na
studiach.

  
  Z podróżami wiąże się znajomość języków obcych. Czy mógłby Pan
powiedzieć jakie języki Pan zna?
 
Język czeski znam biegle, nawet byłem tłumaczem tego języka. Znam
również język niemiecki i francuski oraz łacinę. Język angielski raczej tylko
komunikatywnie. 

 Czy męcząca jest praca dyrektora szkoły?
  Muszę przyznać, że praca Dyrektora jest bardzo męcząca. Jest bardzo
dużo obowiązków i odpowiedzialności za Was- młodych ludzi, nauczycieli,
pracowników i całe „otoczenie szkoły”. Jest dużo obowiązków o których
kiedyś nie myślałem ,że są w gestii dyrektora. Jak wiecie czas pracy
dyrektora jest nienormowany i nie zawsze obejmuje ramy czasowe od 8- 15.
Tak naprawdę muszę być w szkole o godz. 7.30 a są takie dni  że jak jest
Sesja Rady Miejskiej  to ten mój czas pracy wydłuża się do godziny 17.00-
18.00. Często też zmuszony jestem wyjeżdżać do kuratorium bądź też na
różne konferencje i szkolenia a wówczas licząc dojazdy zajmuje to cały
dzień. Jak wiecie mam rodzinę , więc muszę te  zawodowe obowiązki tak
sobie poukładać, aby znaleźć czas dla najbliższych. Na pewno nie można
powiedzieć ,że praca dyrektora szkoły to sielanka.

 Czym jest dla Pana szkoła ? Czy tylko miejscem pracy, czy może
czymś więcej?
 
To pytanie należałoby skierować do mojej żony (śmiech). Ale dla mnie 
faktycznie szkoła to jest coś więcej  to bycie razem, to wspólnota młodzieży
i wszystkich pracowników. Aby szkoła funkcjonowała to trzeba swoją uwagę
poświęcić wszystkim, znaleźć czas na rozmowę, czasem na interwencję w
sprawach wychowawczych , innym razem trzeba kogoś niezdecydowanego 
namówić do udziału w olimpiadzie , konkursie. A obowiązki  administracyjne
wynikające z funkcji dyrektora czekają i nie zawsze można te powinności
przerzucić na następny dzień. Dlatego czasem te osiem godzin to zbyt mało,
aby szkoła mogła prawidłowo funkcjonować. Tak naprawdę to dyrektor musi
dużo poświecić swojego czasu  z jednej strony na obowiązki wynikające z 
funkcji którą sprawuje a z drugiej z faktu iż,  chce swoją uwagę i czas
skoncentrować na  uczniach , aby Was lepiej poznać, zrozumieć, aby też
coś wspólnie przeżyć.

  Jakim uczniem był Pan Dyrektor? Jakie przedmioty lubił Pan
najbardziej ?
  Byłem bardzo grzecznym i wzorowym uczniem  od klasy pierwszej SP aż
do ukończenia liceum. Nosiłem taką tarczę z napisem: „wzorowy uczeń”.
Lubiłem historię i geografię i tak mi zostało po dzień dzisiejszy. 

 Jak postrzega Pan uczniów naszej szkoły czy jako zbuntowanych i
niepokornych nastolatków?
  Patrząc na Was- uczniów gimnazjum muszę szczerze przyznać ,że 
jesteście bardzo „fajną młodzieżą”. Dostrzegam wprawdzie nutę niepokoju i
buntu, ale ten bunt jest budujący. Bardzo się cieszę, że w sprawach
wychowawczych mam wsparcie ze strony wychowawców oraz p. pedagog,
która na problemach natury wychowawczej zna się najlepiej i potrafi
odpowiednio wcześnie je dostrzec i znaleźć właściwe rozwiązanie. Taka jest
zresztą rola pedagoga .Jestem dumny z osiągnięć i postawy naszych
uczniów, która jest bardzo pozytywna i dla mnie cenna.

 Gdyby miał Pan nieograniczoną ilość pieniędzy, gdzie  by Pan Dyrektor
spędził wakacje życia?
  Wakacje życia Trudno powiedzieć. Chętnie wybrałbym się na 2 tygodnie lub
na miesiąc na jakieś wyspy na Pacyfiku czy też do Australii, żeby zwiedzić
rafę koralową, popływać, cieszyć się piaszczystą plażą i lazurowym
morzem. To jest takie moje marzenie 
na przyszłość.

 Ulubiony film?
  Bardzo lubię filmy z kinematografii czeskiej, wynika to zapewne z faktu ,iż
mieszkałem tam prawie 7 lat.

 Ulubiona książka bądź ulubiony pisarz ?
  Jest taka pisarka, którą znam osobiście- p. Olga Tokarczuk,  lubię  książki
Jej autorstwa, dlatego, że opisuje okolice w których mieszkałem, jest miło
gdy  czyta się  o czymś co się zna , co jest Nam bliskie.
 
 Książka młodości lub dzieciństwa ?
  Ze względu na moje zamiłowanie do historii, kilkakrotnie (chyba sześć
razy) przeczytałem Trylogię. Myślę, że to dzięki Sienkiewiczowi tak
naprawdę zainteresowałem się historią.
  Druga taką książką  jest właściwie cała seria książek o „ Panu
Samochodziku”. Przeczytałem je wszystkie i nie ukrywam, że nawet teraz
lubię wracać do tej książki zwłaszcza do „Pana Samochodzika i
Templariuszy”. Jest to książka w sam raz na wakacje. Polecam!
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 Muzyka, jakiej Pan Dyrektor słucha?
 Jak powiem ,że obecnie słucham piosenek przedszkolnych wraz z swoim
synkiem Dominikiem to będzie prawda (śmiech). Ale nie ukrywam ,że
bardzo lubię słuchać klasyki czyli: Beethoven, Chopin, Liszt. Od czasu do
czasu lubię posłuchać opery Wagnera. Byłem i jestem fanem poezji
śpiewanej, jest taka grupa ze Świdnicy, której słucham z przyjemnością.
Lubię także posłuchać piosenek  „Oddziału Zamkniętego”.

 Ulubiona potrawa?
  Odkąd tutaj jestem bardzo polubiłem Moskale , przypomina mi to smak
dzieciństwa  moja babcia robiła pyszną zalewajkę i podpłomyki.
  Muszę przyznać, że jestem łasuchem, bardzo lubię ciasta i słodycze. Nie
umiem  powiedzieć , abym miał jakąś ulubioną potrawę, nie jestem wybredny
w zasadzie wszystko zjadam. Jeśli chodzi o zupy bardzo lubię pomidorówkę
oraz zupy które tutaj nie są zbyt popularne czyli zupę cebulową ,
czosnkową  z żółtym serem i grzankami.
  Z egzotycznych kuchni lubię kuchnię chińską. Z innych egzotycznych
potraw bardzo polecam kurczaka w mleku kokosowym.

 Czym zajmował się Pan  zanim został Dyrektorem Naszej
Szkoły ?
  Byłem nauczycielem historii i geografii w  Liceum im. Bolesława Chrobrego
w  Kłodzku a wcześniej  również uczyłem historii i geografii ale w Szkole
Podstawowej przy Ambasadzie RP w Pradze oraz byłem pracownikiem
naukowym Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu Opolskiego.

Na początku
października w naszej
szkole została
utworzona mała, 
urocza kawiarenka
„Retro Cafe”. Mieści
się na parterze w sali 
dawnej świetlicy
szkolnej.
Zamierzeniem jest, iż
kafejka będzie
cyklicznie zmieniać
swój styl. Na początku
września było to
RETRO
CAFE obecnie CAFE
RELAX a następnie
(czas pokaże).
Pomysł 
urządzenia miejsca w
którym uczniowie będą
mogli porozmawiać 
przy ciastku czy
gorącej czekoladzie
wyszedł od uczniów
klasy 
IIA. To oni również
zajęli się realizacją tej
idei i w krótkim
czasie, 

wydzielona część
stołówki przekształciła
się w szkolną
kawiarenkę 
wyjętą rodem z lat 80 –
tych.
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                                 TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA

W naszym
gimnazjum jest wiele
osób z duszą twórcy
i artysty. W tym roku
szkolnym
najlepszym
dowodem na to był II
Szczawnicki dzień
młodzieży który
odbył się 20
września

Pod Kolejką.
Młodzież  z
Publicznego
Gimnazjum im. ks.
prof. Józefa
Tischnera wystawiła
w języku niemieckim
bajkę Kopciuszek
kończąc ją szalonym
tańcem i popisami
akrobatycznymi

przed sceną,
obserwowaliśmy
występ rapera
Marcina Mrożka
wraz z kolegą
Jarkiem Ciesielką
którzy poprzez
rapowanie przybliżyli
nam trochę historii.
Widzieliśmy również
występy wokalne

między innymi Kasi
Zachwiei. Na koniec
wystąpił zespół
działający przy
Miejskim Ośrodku
Kultury w
Szczawnicy w
którego skład
wchodzi dwóch
uczniów naszego
gimnazjum - Michał

Węglarz i Dominik
Łużny.
Zaprezentowali nam
kilka utworów w
gatunku rocka i
metalu. Publiczność
domagała się utworu
na bis. Widzieliśmy
również występy
młodzieży spoza
naszego gimnazjum.

Konfrontacja talentów
  była naprawdę
ciekawa. Pogoda
podczas imprezy
dopisała, wszyscy
świetnie się bawili i
byli zadowoleni.
Miejmy nadzieję że
 na tym nie koniec.

.

.

..
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Spotkanie z
podróżnikiem
  Rokrocznie
przyjeżdża do naszej
szkoły p. 
podróżnik, Ryszard
Stabach, który dzieli
się swoimi
przeżyciami i
doświadczeniami
zdobytymi podczas
podróży do różnych
krajów. W tym roku
spotkanie odbyło się w
dniu 30 .10 .  Mimo ,iż
pan bardzo się
śpieszył to  jednej  z
naszych redakcyjnych
koleżanek  udało się
uzyskać odpowiedź
na kilka nurtujących
pytań:
-  Na ilu wyprawach
Pan był i która z nich
była najciekawsza?

-  Od jakiegoś czasu
nie liczę już ,ale myślę
,że ponad
dwadzieścia się już
zebrało.
- Gdzie było
najciekawiej? 
-Trudno powiedzieć.
Każde miejsce jest
inne i w pewnym
stopniu wyjątkowe.
Gdybym miał jednak
wskazać na jeden
kraj, to chyba
powiedziałbym:
INDIE.
-  Ilu językami się pan
posługuje ?
-  Mówię po polsku
(ciągle się uczę),
angielsku, niemiecku  i
rosyjsku.
-  Wiele osób jest
zainteresowanych czy
opowiadając

o podróżach można
zebrać fundusze na
następną wyprawę. Z
jakimi kosztami trzeba
się liczyć? 
-  Odpowiadając na
pierwszą część
pytania, to owszem.
Myślę, że
przeprowadzając
„żywe lekcje geografii”
można zgromadzić
odpowiednie
fundusze. To kwestia
czasu i tego gdzie
planujemy się wybrać.
Koszty są bardzo
różne. Są miejsca np.
takie jak Indie, gdzie
cały dzień przeżyjemy
za kilka, kilkanaście
złotych a z drugiej
strony jest Japonia w
której trudno
przetrwać dzień mając

dwie, trzy stówy w
kieszeni. Bardzo
ogólnie mogę
powiedzieć, że
potrzeba kilku tysięcy
złotych aby wybrać
się poza Europę. 
-  Jakie ma Pan plany
na najbliższe
podróże? 
-  Plany? Cała masa!
Moje życie to jeden
wielki plan! Plan, który
częściowo, powoli
udaje się realizować.
Za miesiąc: Wietnam i
Kambodża, później
może Brazylia, Izrael,
Turcja. A jak dobrze
pójdzie to...
Grenlandia. Tyle na
najbliższe miesiące.

         WYWIAD Z PODRÓŻNIKIEM
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Papryka z łososiem

Lista składników:
-3 duże papryki
-100 gramów ryżu
(jedna saszetka)
-Pęczek koperku
-1 filet z łososia
-Mozzarella
-liście laurowe
-sól
- cytryna lub
mandarynka
(ewentualnie)

Ryż gotujemy w
lekko osolonej

wodzie ok. 20 -25 min
i odstawiamy na
chwilę, nie
odcedzamy (chodzi o
to, by był kleisty). W
między czasie
odcinamy
„czapeczki”
paprykom i kroimy
 łososia na 3 równe
pasy. Gdy ryż już
chwilę odczeka,
odcedzamy go i
mieszamy z
posiekanym
koperkiem. Następnie
oklejamy

ryżem ścianki
papryk. W każdą
porcję ryby zawijamy
liść laurowy. Tak
przygotowane
zawiniątka wkładamy
do wnętrza warzyw,
przykrywamy
niewielką warstwą
ryżu i grubym
plastrem mozzarelli.
Nasze danie
wstawiamy do
nagrzanego do ok.
180oC piekarnika i
pieczemy ok. 30 min. 
 

Jeżeli chcemy
zaryzykować,
możemy obok liścia
laurowego umieścić
cząstkę cytryny lub
mandarynki, ale
wtedy ryż musimy
nakładać jeszcze
gorący (uwaga,
można się oparzyć!)
oraz piec najwyżej 15
min.
Gdy robiłem
powyższą potrawę w
moim domu, swoją
paprykę wyciągnąłem
szybko i 

                                         KĄCIK KUCHCIKA

Dnia 30 września
bieżącego roku
wybraliśmy w naszym
gimnazjum członków
tegorocznego
samorządu
uczniowskiego.
Serdecznie
gratulujemy
zwycięzcom i
pokładamy w nich
nadzieję, że godnie
będą reprezentować
interesy uczniów. 

Przewodnicząca:
-Katarzyna Węglarz
Zastępca:
-Krystian Błażusiak
Członkowie:
-Pamela Marzec
-Paulina Zachwieja
-Karolina Tokarczyk
-Kamil Zachwieja
-Wiktor Kordas
-Ola Niewiadoma

17 października
Samorząd uczniowski
przeprowadził
pierwszą tegoroczną
dyskotekę .

Komisja

                                 CO SŁYCHAĆ W SAMORZĄDZIE

Facet w sklepie pyta
wskazując na jabłka: 
- Soczyste? 
- Ni, trzo umić -
odpowiedziała pani
ekspedientka 

.

Stały klient restauracji
mówi do kelnera:
- Widzę, że macie
nową pomywaczkę. 
- Tak, a po czym pan
to poznał? 
- Widzę nieznane
wcześniej odciski
brudnych palców na
talerzu.

.

była świetna.
Większość mojej
rodziny piekła swoje
papryki dłużej i
narzekała później, że
przez tą nieszczęsną
mandarynkę ryba jest
gorzka. .. Bądźcie więc
czujni!

SMACZNEGO!

. ,

Szkolny fotograf

.

.
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Lindsey Stirling

                                                                  WARTO POSŁUCHAĆ...
                                                                 WARTO PRZECZYTAĆ...

   Niewiele
współczesnej
młodzieży słucha
muzyki klasycznej.
Najczęściej określają
ją jako „ nudną
muzykę dla starych
ludzi”.
A gdyby tak
zaprezentować jej
zupełnie nowe oblicze
?
Windsey Stirling to
młoda i niezwykle
utalentowana
skrzypaczka, która w
swoich utworach
prezentuje połączenie
muzyki poważnej i
wielu nowoczesnych
stylów muzyki takich
jak np. dubstep.
Ta piękna
Amerykanka zjednała
sobie miliony fanów z
całego świata. Poza
oryginalnymi ,
autorskimi

kompozycjami w
swoim dorobku ma
także szereg
własnych  aranżacji
popularnych utworów
pochodzących np. z
filmu  „ Władca
Pierścieni ”.

W internecie można
zobaczyć pomysłowe
klipy video do jej
piosenek , które
również są częścią jej
sukcesu. Gorąco 
zachęcam do
posłuchania Windsey
Stirling , gdyż
obcowanie z taką
formą sztuki może
całkowicie odmienić
Wasze myślenie o
muzyce klasycznej.

 „Anioł Johnny” to
niezwykła opowieść
autorstwa Daniele
Steel o miłości,
tolerancji, nadziei i
przebaczeniu.
Siedemnastoletni
Johnny właśnie
kończy szkołę, potrafi
jednym słowem,
uśmiechem
uszczęśliwić swoje
otoczenie, jest
zakochany, ma cały
świat u stóp. W dniu
rozdania świadectw 
maturalnych ginie w
wypadku
samochodowym. 
  Ta tragedia kładzie
się ponurym cieniem
na życiu pozostałych
członków rodziny. Na
tym jednakże historia
się nie kończy. Po
jakimś czasie Johnny
ukazuje się swojej
matce i od tej chwili

my - czytelnicy
jesteśmy świadkami
„cudów”, które
zmieniają całkowicie
życie tej rodziny. Jako
Anioł Stróż próbuje
odbudować im chęć do
życia, dokończyć
„niezałatwione”
sprawy, ponownie
scalić tę rodzinę.
  Książka jest
świadectwem radzenia
sobie, gdy ktoś Nam
bliski opuszcza Nas
na zawsze. To tylko
126 stron a podczas
czytania serce ze
wzruszenia  podchodzi
do gardła. Te książkę
koniecznie trzeba
przeczytać bo
naprawdę warto! 

Książkę tę można
wypożyczyć w naszej,
szkolnej bibliotece.

.
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 Miesiąc  Bibliotek 
Szkolnych
  Jest to najdłuższe
święto w szkole, które
trwa cały październik.
Zostało ustanowione
przez
Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Bibliotekarstwa
Szkolnego w 1999r.
Najpierw był to jeden
dzień a od 2008 r. cały
miesiąc. Rokrocznie
obchody tego święta
są związane z hasłem
przewodnim. W tym
roku hasło brzmiało:

 Biblioteki szkolne –
bramy do życia.

  W szkole zostały
ogłoszone dwa
konkursy: 
humanistyczny na
pracę literacką  oraz
plastyczny na plakat
promujący hasło
tegorocznych

obchodów. W kategorii
polonistycznej
najlepsze prace były
autorstwa: Agnieszki
Morawy kl. IIIc i
Michała Ciesielki kl. Ib.
Znacznie trudniej było
wyłonić zwycięzców w
konkursie na plakat.
Ostatecznie wyniki
prezentują się
następująco: Dwie
prace zajęły I miejsce :
Aleksandra
Niewiadoma i Kinga
Salamon za duży
wkład pracy, IIm
Karolina Tokarczyk,
IIIm Wiktoria
Piestrzyńska wspólnie
z Anetą Pyzowską,
IVm  Agnieszka
Morawa.
Gratulujemy !!!
   

Dzień góralski
21 listopada 2013 roku nasze gimnazjum przeżywało kolejny „Dzień
góralski”. Zarówno młodzież jak i wszyscy pracownicy szkoły przybyli ubrani
w stroje regionalne lub mieli na sobie jakiś jego element. Zauważyć można,
że coraz więcej osób chętnie zakłada kolorowe spódnice, gorsety, portki
góralskie i kapelusze. Szkoła przybiera zupełnie inny obraz i panuje w tym
dniu niezwykły nastrój.
Pierwszą częścią „Dnia góralskiego” było spotkanie w sali gimnastycznej
z przedstawicielami szczawnickiego oddziału Związku Podhalan – panem
prezesem Tomaszem Słowikiem i długoletnim działaczem panem
Władysławem Ciesielką. Gości powitał pan dyrektor Sebastian Walosczyk, a
następnie oddał głos odpowiedzialnej za wychowanie regionalne w szkole
pani Katarzynie Ciesielce, która przypomniała, że tematem rozważań będzie
gwara pienińska, motywowanie młodych do jej pielęgnowania i szczycenia
się nią.
Pan Tomasz Słowik opowiedział o historii naszej szczawnickiej mowy i o
zawiłościach gramatycznych, na jakich ona bazuje. Zachęcał również
gimnazjalistów, by uczyli się „godać” i nie wstydzili się tego, gdyż to nasza
wizytówka, nasze dziedzictwo, które sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Pan
Władysław Ciesielka, nawiązując do tradycji gwary, opowiadał także
o zwyczajach związanych z różnymi porami roku. Przypominał młodzieży,
że inne regiony Polski zazdroszczą nam, że nić naszej ojcowizny nie
przerywa się, że przejmują ją właśnie kolejne pokolenia.
Pani K. Ciesielka podziękowała wszystkim za miłe spotkanie i wyraziła
zadowolenie, że „Dzień góralski” w szczawnickim gimnazjum staje się
tradycją.
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31 października ulicami naszego miasta przeszedł II  Korowód Świętych. Rozpoczął się on o godzinie 1600  odczytaniem przez ks. Stanisława Kocoła w
budynku Gimnazjum Publicznego fragmentu Apokalipsy św. Jana. Uczniowie i dorośli, w przebraniach świętych, przemaszerowali ulicą Główną i Zdrojową
wprost do kościoła. Po drodze wyznaczeni gimnazjaliści prowadzili modlitwę różańcową, rozważając kolejne Tajemnice Światła. Mszą Świętą odprawioną
przez księdza proboszcza Franciszka Bondka zainaugurowane zostały obchody dnia Wszystkich Świętych.  Wydarzenie zakończyło się mini-koncertem w
wykonaniu dziecięcej grupy śpiewaczej, prowadzonej przez ks. Grzegorza Gila.

II Korowód Świętych

.
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