
HUMOR  

 

Blondynka rozpoczęła prace jako szkolny psycholog. Zaraz 

pierwszego dnia zauważyła chłopca, który nie biegał po boisku 

razem z innymi chłopcami tylko stal samotnie. Podeszła do niego  

i mówi: 

- Może porozmawiamy? Dobrze się 

czujesz? 

- Bardzo dobrze. 

- To dlaczego nie biegasz razem 

 z innymi chłopcami? 

- Bo jestem bramkarzem. 
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Podaj nazwę i symbol pierwiastka 

chemicznego, którego związki chemiczne mają 

różne barwy i którego nazwa pochodzi od 

greckiego słowa kolor. 

 

 

 

Nagrodą za rozwiązanie tego zadania jest dopłata 

do szkolnej wycieczki w wysokości 10 zł. 



Aktualności szkolne 
 

We wtorek 1 września mszą św. w kościele parafialnym 

rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016. 

Następnie uczniowie i nauczyciele zgromadzili 

się na sali gimnastycznej, gdzie pani Dyrektor – 

Teresa Surdyka powitała wszystkich serdecznie 

oraz przedstawiła przydział wychowawstw. 

Klasa IA- p. Monika Łach, klasa IB -  

p. Katarzyna Bethoon, klasa IIA –  

p. Małgorzata Maziarz, klasa IIB – p. Dariusz 

Kosak, klasa IIIA – p. Piotr Gazda, klasa IIIB – p. Jacek Rembisz  

17 września 2015 roku w naszej szkole odbyła się akademia 

upamiętniająca 76 rocznicę wybuchu II Wojny 

Światowej oraz zdradziecką napaść ZSRR na 

Polskę. Uczniowie klasy 5 SP oraz klasy IIA  

i IIIB Gimnazjum zaprezentowali krótki program 

słowno –muzyczny, który został dodatkowo 

wzbogacony projekcją archiwalnych zdjęć  

i filmów z tamtego okresu. Akademia przeplatana 

była śpiewem szkolnego chóru pod kierunkiem 

pana Dariusza Kosaka. Oprawę multimedialną 

 i dekoracje przygotowali Piotr Gazda i Jacek Rembisz.  

22 września uczniowie klas I i II wraz z opiekunami wzięli już 

po raz kolejny udział w „Drodze Krzyżowej” z Trzebuski do Turzy. 

Modląc się w ten sposób uczniowie uczcili pamięć więźniów obozu 

NKWD, którzy zostali pomordowani w Turzańskim lesie. 

Pasowanie na gimnazjalistę oraz dyskoteka szkolna  

w naszej szkole odbyły się 28 września. Zostały 

zorganizowane przez Samorząd Szkolny wraz  

z opiekunami: p. Katarzyną Bethoon, p. Aleksandrą 

Piróg, p. Magdaleną Kot Nowicką i p. Dariuszem 

Kosakiem. Uczniowie klas I mieli do wykonania 

szereg zadań m.in. picie „mleka” z miseczki kocim 

sposobem, rysowanie „karykatur” nauczycielskich, 

udział w wyścigu „kotów”, „przebieranki modowe”. 

Zmagania oceniało jury, a nagrodą było zwolnienie 

z obowiązku zjedzenia „pysznej” zupy. 

W dniu 05.10.2015r. roku odbyło się rozdanie nagród konkursu 

fotograficznego „W harmonii z naturą” organizowanego przez Urząd 

Marszałkowski w Rzeszowie. W kategorii wiekowej do 18 lat sukces 

osiągnęła nasza uczennica Karolina Rychel z klasy IIIB Gimnazjum 

zajmując II miejsce.  

W dniach od 7 do 8 października grupa gimnazjalistów wraz  

z opiekunami p. Januszem Wołczem  

i p. Arkadiuszem Białym wzięła udział  

w wycieczce do Warszawy. Uczniowie 

zwiedzili m.in. Zamek Królewski, Stadion 

Narodowy oraz Centrum Nauki Kopernik.  

11 października 2015 roku 

czterdziestoosobowa grupa uczniów naszej 

szkoły podstawowej i gimnazjum wzięła 

udział w VI PIKNIKU EDUKACYJNYM – MŁODY NOBEL, który 

odbył się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. Uczniowie 

wraz z opiekunami: p. Małgorzatą 

Maziarz, p. Januszem Wołczem  

i p. Moniką Łach mieli możliwość 

uczestniczenia w pokazach i warsztatach 

z fizyki, chemii, kryminalistyki  

i pierwszej pomocy.  

Święto Patrona oraz Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy 

w tym roku szkolnym 14 października. Na tę uroczystość złożyły się:  

msza św. w kościele parafialnym z udziałem pocztu sztandarowego, 

przemarsz do grobu Patrona i modlitwa przy nim, złożenie wiązanki 

kwiatów i zapalenie symbolicznego znicza. Program słowno-muzyczny, 

tym razem nakierowany był na działalność opozycyjną ks. Mieczysława 

Lachora, który był także wielkim nauczycielem. Dobrze się więc stało,  

że Dzień Patrona przypadł  w Dzień Edukacji Narodowej - Święto 

Nauczycieli. Tegoroczne obchody Dnia Patrona 

wzbogaciła projekcja archiwalnego filmu  

z uroczystości poświęcenia tablicy pamięci 

żołnierzom AK w Kościele Parafialnym w Górnie 

oraz filmu archiwalnego z ceremonii pogrzebu  

ks. Prałata M. Lachora. Całą uroczystość 

przygotowali: p. Lucyna Perlak, p. Monika 

Ślońska, p. Małgorzata Maziarz, p. Katarzyna 

Bethoon oraz p. Dariusz Kosak. 



Słynne cytaty  - Jan Paweł II 

 
„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.” 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  

 

„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!”  

 

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny 

jest dawać.” 

 

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, 

musisz iść do góry, pod 

prąd.”  

 

„Nie lękajcie się! Otwórzcie 

drzwi Chrystusowi.” 

 

Rok 2015 rokiem Jana Pawła II 
 

W podjętej w bieżącym roku uchwale sejmowej  

w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II 

podkreślono ogromne zaangażowanie papieża Polaka  

w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz  

w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności  

i prawach człowieka. „Niech motywem przewodnim wszelkich 

inicjatyw wzbogacających ten Rok będą słowa Jana Pawła II 

wypowiedziane przed laty na Jasnej Górze: Czuwam - to 

znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne 

dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich 

określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje” – czytamy  

w uchwale. 

Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi 

na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich 

Polaków niezależnie od wyznania i poglądów" – podkreślają 

posłowie. 

 

W uchwale przypominają również, że w 2015 r. przypada 

dziesiąta rocznica śmierci i pierwsza rocznica kanonizacji 

"Wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II". 



Piknik Edukacyjny  

  MŁODY NOBEL to kampania edukacyjna mająca na 

celu popularyzowanie przedmiotów ścisłych wśród uczniów 

podstawówek  

i gimnazjów z małych 

miejscowości. Podczas 

projektów 

specjalistycznych oraz 

pikników naukowych 

studenci-wolontariusze 

odkrywają przed 

uczniami pasjonującą 

stronę fizyki, chemii, 

biologii, kryminalistyki, 

mechatroniki, matematyki i innych  

z pozoru trudnych dziedzin wiedzy. Organizatorem 

kampanii jest Fundacja Rozwoju Wolontariatu oraz 

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 

11 października 2015 roku czterdziestoosobowa grupa 

uczniów naszej szkoły podstawowej i gimnazjum wzięła 

udział w VI PIKNIKU EDUKACYJNYM – MŁODY 

NOBEL, który odbył się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Sokołowie Młp.  

Nasi uczniowie wraz z opiekunami: p. Małgorzatą 

Maziarz, p. Januszem Wołczem i p. Moniką Łach dzięki 

uprzejmości organizatorów czyli Rady Rodziców  

z Sokołowa mogli przyjemnie i pożytecznie spędzić ten 

niedzielny dzień. Piknik rozpoczął się  o godzinie 9.00 

powitaniem wszystkich zgromadzonych gości.  

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na 

kilkunastoosobowe grupy i rozpoczęły się magiczne pokazy  

i warsztaty.  

 

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach  

z kryminalistyki, pierwszej pomocy, fizyki i chemii oraz  

w pokazach z chemii i fizyki. Mogli samodzielnie 

przeprowadzić szereg ciekawych eksperymentów m.in.  

z wykorzystaniem ciekłego azotu, perhydrolu, „suchego lodu”- 

czyli zestalonego dwutlenku węgla oraz wielu różnych 

odczynników chemicznych. Uczyli się zdejmować odciski 

palców na miejscu przestępstwa, udzielać pierwszej pomocy 

osobie, która straciła przytomność. Mieli możliwość obserwacji 

ciekawych, barwnych, elektryzujących i wybuchowych pokazów 

z elektrostatyki, magnetyzmu, akustyki, termodynamiki, optyki  

i hydrostatyki.  

Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń  wrócili do 

domów około godz. 15.00. 

Mamy nadzieję, że akcja MŁODY NOBEL zagości 

jeszcze w naszych okolicach, a może nawet w naszej szkole. 
 



Pasowanie na gimnazjalistę 
 

28 września. w naszej szkole odbyła się uroczystość 

Pasowania na gimnazjalistę oraz dyskoteka szkolna. Impreza 

została zorganizowane przez Samorząd Szkolny wraz  

z opiekunami: p. Katarzyną Bethoon, p. Aleksandrą Piróg,  

p. Magdaleną Kot Nowicką i p. Dariuszem Kosakiem. Tego dnia  

o godzinie 16.30 na sali gimnastycznej zgromadzili się gimnazjaliści 

wraz z nauczycielami, aby dopingować pierwszoklasistów biorących 

udział w konkurencjach, 

które zostały przygotowane 

dla nich przez starszych 

kolegów i koleżanki. 

Uczniowie klas I mieli do 

wykonania szereg zadań. 

Pierwszym zadaniem było 

sprawne wypicie „mleka”  

z miseczki kocim sposobem. 

Niestety „mleko” niewiele 

miało wspólnego z pysznym 

napojem i konkurencja ta była nie lada wyzwaniem dla kandydatów na 

gimnazjalistę. Drugie zadanie sprawdzało zdolności manualne 

pierwszaków. Polegało na szybkim i wiernym narysowaniu 

nauczyciela marzeń. Niestety uczniowie klas I nie do końca wykazali 

się zdolnościami plastycznymi i większość portretów przypominała 

raczej karykatury. Trzecią 

konkurencją był wyścig 

„kotów”, który polegał na 

pokonaniu wyznaczonej 

trasy na czworakach. 

Dodatkowym utrudnieniem 

tego zadania był fakt,  

że ścigający się uczniowie 

mieli na głowach „pachołki” 

drogowe. Ostatnią 

konkurencją była „kocia 

moda”. Pierwszoklasiści musieli przebrać się w niebanalny sposób,  

a następnie ciekawie zaprezentować się na przygotowanym wybiegu. 

Zmagania oceniało jury w składzie: Edyta Górniak - Weronika Piersiak, 

Robert Lewandowski - Krystian Piersiak, Sarsa - Natalia Flis, Joanna Krupa - 

Aleksandra Zdeb. Wszyscy uczniowie klas I zostali zakwalifikowani do 

„pasowania”, a zwycięska drużyna w nagrodę została zwolniona z obowiązku 

zjedzenia „pysznej” pomidorowej zupy. 

Po zakończonych konkurencjach pani dyrektor Teresa Surdyka oraz 

przewodnicząca Gimnazjum Anna Radomska dokonały pasowania. Następnie 

odbyła się długo wyczekiwana, pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka. 

 



Co wiesz o polskich dynastiach?  
Piastowie  

Konrad Mazowiecki 
Lata życia ok.1187-1247 

Lata panowania:  

ks. mazowiecki 1202-1247, 

ks. krakowski 1241-1243 
 

Był synem Kazimierza 

Sprawiedliwego i młodszym 
bratem Leszka Białego. Do 1202 

r. pozostawał pod opieką matki, 

polem uzyskał Mazowsze  
i Kujawy. Ożenił się z ruską 

księżniczką Agafią. Działalność 

Konrada wypadła na czas 

przemian. Na początku XIII w. 
Polska ostatecznie rozpadła się na 

niezależne księstwa, choć 

pamiętano o szczególnej roli 
Krakowa. Pragnienie panowania 

w tym grodzie nie opuszczało 

Konrada przez całe życie. 
Mazowsze zaczęło tracić 

znaczenie. Zanikały przebiegające przez Płock szlaki handlowe, najazdy 

pruskie i litewskie powodowały zniszczenia i doprowadziły do wyludniania 

pogranicza. Próbował Konrad ożywić gospodarkę, lokując w 1237 r. Płock. 
Próba ta nie dała oczekiwanych rezultatów. Słabo rozwijało się osadnictwo 

wiejskie, na reformę związaną z prawem niemieckim trzeba było jeszcze 

poczekać. Brakowało na Mazowszu dobrych gleb, nie występowały kruszce. 
Wszystko to utrudniło Konradowi realizację wielkich celów. Dla Mazowsza 

szczególnie ważna była obrona północnych granic przed częstymi atakami 

pruskimi. Obroną dowodził wojewoda Krystyn, wcześniej wsławiony 

walkami na Rusi. Doszło jednak w 1217 r. do zatargu pomiędzy nim  
a księciem, spór zakończył się egzekucją Krystyna. Po śmierci wojewody 

najazdy Prusów znowu zaczęły się dawać we znaki. W latach 1222 i 1223 

Leszek Biały, Henryk Brodaty i Konrad zorganizowali wyprawy krzyżowe 
na Prusów. Jednak efekty tych wypraw były niewielkie, problem najazdów 

nie został rozwiązany. Aby zapobiec niebezpieczeństwu pruskiemu, 

postanowiono zorganizować na granicy stróżę rycerską. Najpotężniejsze 

polskie rody - Gryfici, Awdańce, Odrowąże, Starżowie -miały wraz  
z rycerstwem pilnować granicy. Być może akcja ta zapoczątkowała 

drobnorycerskie osadnictwo północnego Mazowsza, ale przeciw atakom 

pruskim nie była skuteczna. Niepowodzenia związane z obroną kraju kazały 

Konradowi szukać innego rozwiązania. Za radą Henryka Brodatego rozpoczął 
w 1225 r. pertraktacje z przedstawicielami zakonu krzyżackiego. 

 Krzyżacy, usunięci właśnie z węgierskiego Siedmiogrodu, 

natychmiast przyjęli ofertę. W 1228 r. nadał im Konrad ziemię chełmińską  
w zamian za obowiązek 

obrony przed Prusami. 

Krzyżacy zwlekali  
z przybyciem do chwili 

otrzymania od cesarza 

Fryderyka II dokumentu, 

w którym cesarz nadał im 
wszystkie ziemie zdobyte 

w Prusach i zrównał  

w prawach z książętami 
Rzeszy. Zwłoka ta zmusiła 

Konrada do utworzenia 

własnego zakonu 
rycerskiego, tzw. braci dobrzyńskich. Prędko większość jego członków 

połączyła się z Krzyżakami. Gdy w 1227 r. został zamordowany Leszek Biały, 

Konrad zaczął pertraktować z wdową po bracie, Grzymistawą, o roztoczenie 

opieki nad nią, jej synem i nad ziemiami, w których panował Leszek. Możni 
krakowscy wybrali jednak na swego księcia Władysława Laskonogiego, a ten 

powierzył Kraków Henykowi Brodatemu. W odpowiedzi Konrad wraz z 

posiłkami ruskimi zaatakował Małopolskę. Wojska jego uderzyły też na 
Wielkopolskę i Śląsk. Został jednak pokonany przez Brodatego pod Skałą i 

musiał się wycofać. Wydawało się, że książęta śląscy trwale posiedli 

Małopolskę. Dlatego też w 1239 r. doszło do zbliżenia Konrada z Henrykiem 

Pobożnym, wzmocnionego małżeństwem dwóch synów Konrada z dwiema 
córkami Henryka. Lecz gdy Pobożny zginął pod Legnicą, Konrad opanował 

Kraków i władał nim przez dwa lata. Ustąpić musiał przed buntem Małopolan, 

którzy pod dowództwem Klemensa z Ruszczy pokonali go w 1243 r. w bitwie 
pod Suchodołem i osadzili na tronie krakowskim Bolesława Wstydliwego. 

Mimo że Konrad nie zrezygnował ze swych planów, w 1246 r. pokonał nawet 

oddziały małopolskie do Krakowa już nie wrócił. Umarł w 1247 r. 


