
HUMOR  
 

Dlaczego taboret ma depresję? 

Bo nie ma oparcia. 

 

Dlaczego łąka jest mokra?  

Bo polana. 

 

W którym miesiącu rodzi się 

najwięcej dzieci? 

W dziewiątym. 

 

Co robi traktor u fryzjera? 

Warkocze. 
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Aktualności szkolne 
Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji  3- go Maja w tym roku połączona 

była z 1050 – leciem Obchodów Chrztu Polski. 

Program słowno-muzyczny przygotowany przez 

gimnazjalistów pod kierunkiem p. mgr Lucyny 

Perlak został zaprezentowany w szkole oraz  

w kościele parafialnym. 

11 maja 2016r. 

Gimnazjaliści z naszej 

szkoły wzięli udział w IX edycji Rejonowego 

Turnieju Matematyczno – Przyrodniczego „Życie 

- Wiedza - Praktyka" pod honorowych patronatem 

Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja 

Ożoga. Turniej zorganizowany został przez GCN 

Matematyczno- Przyrodniczych w Trzebosi. 

Drużyna w składzie: Karolina Perlak, Marcin Kuduk 

i Jakub Kiełb zmierzyła się z drużynami z terenu 

naszej gminy. zadania z matematyki, fizyki, chemii, 

biologii i geografii odnoszące się do życia, wiedzy  

i praktyki okazały się dla naszych gimnazjalistów 

łatwymi, gdyż bez kłopotu zajęli pierwsze w miejsce 

w turnieju.  

W dniach 11- 12 maja uczniowie należący do 

SKTK wzięli udział w wycieczce do Krakowa oraz 

do Energylandii w 

Zatorze (więcej na 

następnych stronach). 

18 maja w naszej szkole odbyła się IX 

edycja powiatowego konkursu biologiczno-

chemicznego „Pierwiastki życia”. (więcej na 

następnych stronach).  

25 maja uczennice ze Szkolnego 

Koła Caritas wraz z opiekunami udały się 

z wizytą do Podkarpackiej Fundacji 

Hospicjum Dla Dzieci.   

Dzień Dziecka i Sportu 
tradycyjnie obchodziliśmy 1 czerwca. 

Uczniowie SP i gimnazjaliści wzięli 

udział w rozgrywkach sportowych. 

Ponadto przygotowany był dla nich poczęstunek oraz 

projekcja filmów i bajek. 

Wieczorem tego samego dnia klasy trzecie 

gimnazjum bawiły się na „komersie”,  balu 

przygotowanym 

przez rodziców.  

Nie obeszło się bez 

tradycyjnego 

poloneza oraz tortu. 

W "Biegu 

im. Piotra Kidy", 

który odbył się 5 czerwca podczas Parafiady, 

zwyciężył uczeń klasy IIIA – Patryk Piersiak. 

10 czerwca uczniowie należący do 

szkolnego koła fizyczno-chemicznego przedstawili dla uczniów szkoły 

podstawowej pokaz 

 pt. „Magiczny świat 

chemii i fizyki”. 

Eksperymenty 

przygotowane przez 

Karolinę Perlak, 

Aleksandrę Radomską  

i Artura Maziarza 

wzbudziły aplauz 

zgromadzonej 

publiczności. 

Uroczystość 

pożegnania klas trzecich 

odbyła się 23 czerwca. 

Natomiast Uroczyste 

zakończenie roku szkolnego 

2015/2016 miało miejsce  

w piątek 24 czerwca.  

Nareszcie nadeszły 

upragnione WAKACJE  

 i czas beztroskiego 

wypoczynku. Redakcja 

GIMZETKI życzy wszystkim 

czytelnikom bezpiecznych  

i szczęśliwych WAKACJI. 
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ENERGYLANDIA 

W dniach od 11 do 12 maja 2016r. gimnazjaliści z naszej szkoły 

wraz z opiekunami: p. mgr Januszem Wołczem oraz mgr Arkadiuszem 

Białym przebywali na wycieczce w Krakowie oraz Energylandii.  

Pierwszy dzień poświęcony był na 100% rozrywkę . Uczestnicy wycieczki 

bawili w największym Parku Rozrywki w Polsce, który znajduje się 

w mieście Zator w połowie drogi między Katowicami, a Krakowem. 

Uczniowie spędzili tam cały dzień, korzystając z blisko 60 atrakcji 

(dokładnie 57) rozłożonych na 26 hektarach powierzchni. Szczególnym 

zainteresowaniem cieszyła się strefa ekstremalna będąca prawdziwym 

rajem dla wszystkich entuzjastów wysokiej adrenaliny! Instalacje w tej 

strefie takie jak Roller Coaster Mayan czy Viking dostarczyli 

wycieczkowiczom prawdziwego dreszczyku emocji! Kolejny dzień to 

wycieczka po Krakowie. Uczestnicy wycieczki tradycyjnie odwiedzili 

krakowski Rynek wraz z Sukiennicami oraz muzeum Jana Matejki. Na 

zakończenie wszyscy udali się do Krakowskiego ZOO. Zmęczeni, ale 

pełni wrażeń i zadowoleni powrócili do domów.  

 

 



KONKURS PIERWIASTKI ŻYCIA 

Już po raz ósmy pierwiastki, stanowiące podstawę całej natury, były 

przedmiotem konkursu, który odbył się w naszej szkole 18 maja 2016r. Tegoroczna 

edycja zatytułowana „Sole mineralne i ich rola w organizmie” miała rangę 

powiatową i zgromadziła 30 uczniów z 8 gimnazjów (Sokołów Młp., Trzeboś, 

Trzebuska, Nienadówka 1, Nienadówka 2, Łowisko, Stobierna i Górno). 

Organizatorami imprezy byli nauczyciele zespołu matematyczno – przyrodniczego 

gimnazjum w Górnie: mgr Małgorzata Maziarz, mgr Krystyna Gumienny, mgr 

Monika Łach, mgr Anna Marszał, oraz mgr Aleksandra Piróg. Gościem honorowym 

konkursu był Wice-Prezes Firmy SMAK – mgr inż. Kazimierz Smolak. Uroczystego 

otwarcia dokonała mgr Teresa Surdyka – Dyrektor Zespołu Szkół  

im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie. 
Zmagania konkursowe składały się z trzech części. W pierwszej każdy  

z uczniów przygotował pracę plastyczną (plakat, tablicę informacyjną, reklamę), 

prezentację multimedialną lub na temat „Sole mineralne i ich rola w organizmie”.  

W części drugiej uczestnicy rozwiązywali zadania testowe teoretyczne  

i obliczeniowe, w których sprawdzana była wiedza z dziedziny chemii i biologii. 

Część trzecią stanowiły zadania praktyczne rozwiązywane w grupach. 
Oczekiwanie na werdykt jury umilił wszystkim film pt: „Dopalacze kradną 

życie” przygotowany przez uczniów klasy trzeciej pod kierunkiem  

p. mgr Aleksandry  Piróg. 

 

Jury w składzie:  
mgr Małgorzata Maziarz – nauczyciel chemii  
mgr Barbara Kapuścińska – nauczyciel chemii 
mgr Krystyna Gumienny – nauczyciel biologii 
mgr Lucyna Perlak – nauczyciel języka polskiego 
mgr Barbara Tupaj - nauczyciel plastyki 
mgr Dariusz Kosak – nauczyciel plastyki  
mgr Jacek Rembisz – nauczyciel informatyki 
mgr Monika Łach – nauczyciel matematyki 
po zsumowaniu punktów z trzech części wyłoniło zwycięzców konkursu. 
I miejsce – Katarzyna Nędza z Zespołu Szkół w Stobiernej, 
II miejsce – Katarzyna Kraska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., 
III miejsce – Jan Cichoń z Zespołu Szkół w Stobiernej, 
IV miejsce – Magdalena Smoła z Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce. 
Oprócz tego jury przyznało następujące wyróżnienia: 
Wyróżnienie za najciekawszą prezentację – Andżelika Partyka z Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Łowisku, 
Wyróżnienie za najładniejszy plakat – Katarzyna Nędza z Zespołu Szkół w Stobiernej 
Wyróżnienie za najlepszą reklamę – Weronika Piersiak z Zespołu Szkół  

im. ks. M. Lachora w Górnie 
Wyróżnienie za najciekawszą tablicę informacyjną – Nikola Chorzępa z Zespołu Szkół  

nr 1 w Nienadówce 
Wyróżnienie za najlepszą rozprawkę – Aleksandra Radomska z Górna 
Wyróżnienie za najlepszy wynik na teście – Katarzyna Kraska z Zespołu Szkół  

w Sokołowie Młp. 
Wyróżnienie za najwyższy wynik z części praktycznej – Marta Krzanowska z Trzebuski, 

Nikola Chorzępa z Nienadówki, Paweł Surdyka i Weronika Piersiak z Górna. 
Na zakończenie wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu wręczono nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy, zasponsorowane przez firmę Smak oraz Zespół Szkół w Górnie.  

 



Prawdy i mity   -  grillowanie 

W Polsce sezon grillowy rozpoczął się na 

dobre. Na każdym kroku, jak kraj długi  

i szeroki, ludzie grillują na świeżym powietrzu 

ciesząc się słońcem i zbliżającym się latem.  

Ale czy aby na pewno jest to zdrowy zwyczaj?  

Jedzenie grillowanego jedzenia  

z tradycyjnego grilla, może powodować raka 

jelita grubego.  

Kiedy z grillowanego tłustego mięsa wytapia się 

tłuszcz, który spada na rozgrzane węgle, 

powstają toksyczne substancje, które odparowują i osadzają się na 

naszej karkówce i kiełbaskach. Tak jednak być nie musi – wystarczy, 

że będziemy grillować na aluminiowych tackach, które zapobiegają 

kapaniu tłuszczu do ognia. Warto również zastąpić tłuste mięsa tymi 

lżejszymi – rybą lub kurczakiem, bo z nich wytapia się najmniej 

tłuszczu. Ale najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie grillo-

wędzarnie typu SMOKER, gdzie źródło temperatury jest poza 

rusztami do grillowania a źródłem temperatury jest drewno liściaste, 

ekologiczne np. buk, olcha , drewno 

owocowe.  

Częste jedzenie grilla prowadzi do 

otyłości. 

I znowu powracamy do tematu kiełbasek 

i tłustych karkówek. Logicznym jest, że notoryczne przekraczanie 

dziennego zapotrzebowania kalorycznego nieuchronnie prowadzi do 

zgromadzenia dodatkowych kilogramów, a 100 g kiełbasy to ok. 300 

kalorii, czyli dwie kiełbaski plus szklanka coli pokrywają dzienne 

zapotrzebowanie energetyczne u przeciętnego człowieka. Można 

jednak cieszyć się grillowanym jedzeniem bez obaw o sylwetkę 

wybierając grillowanego kurczaka, ryby pieczone w folii i warzywa. 

Doskonały smak mają cukinie i bakłażany z grilla oraz pieczarki. 

Jeżeli chodzi o ryby to niezastąpiony jest pstrąg, nawet z odrobiną masełka, 

posypany koperkiem i doprawiony pieprzem cytrynowym. 

Szybciej usmażymy mięso, gdy będziemy je dociskać do rusztu. 

Pod żadnym pozorem tego nie 

róbcie! Dociskanie mięsa łopatką 

do rusztu nie przyspieszy 

pieczenia, a spowoduje tylko, że 

nasze mięso będzie suche jak 

wiór, ponieważ wypłynął z niego 

wszystkie soki. Nie wolno 

również nakłuwać mięsa 

widelcem, szpikulcami.  

Najlepiej grillować na naturalnym węglu drzewnym i w rozpalaniu 

wspomóc się płynną podpałką. 

Najbardziej do grillowania nadaje się suche drewno liściaste, ponieważ raz 

rozpalone, bardzo długo trzyma żar, a to właśnie na żarze, a nie na ogniu, 

powinniśmy smażyć mięso. Jeżeli chodzi o podpałki, to od tych płynnych 

powinniśmy się trzymać z daleka, ponieważ często zawierają substancje 

ropopochodne, które są szkodliwe dla naszego zdrowia. Lepiej używać  

podpałki naturalnej w kostkach.  

 

Lepsze są brykiety węgla drzewnego niż węgiel w kawałkach  

 

Z grillowaniem jest tak jak ze wszystkim, coś za coś. Brykiety trudniej  

i dłużej się rozpalają, więc amatorzy grillowania średnio je lubią. Łatwiej  

i szybciej jest rozpalić tradycyjny węgiel drzewny. Z drugiej jednak strony 

brykiety długo utrzymują ciepło, dłużej się palą i są wydajniejsze. 

Grillowanie z biegiem lat staje się naszym sportem narodowym. Każdy 

szanujący się ojciec rodziny uważa się za mistrza w tej dziedzinie. Doszło 

nawet do tego, że 2 maja został ogłoszony Świętem Grilla. Ocenę tego 

zjawiska pozostawiamy czytelnikom. Pamiętajmy tylko, że we wszystkim 

należy zachować umiar – nawet w grillowaniu. 

http://www.tvprodukt.pl/Akcesoria-do-grillowania-zestaw-3-szt%283,3,2883%29.aspx
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