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 W tym roku najważniejsze szkolne święto odbyło się 28 maja. W obchodach Dnia 
Patrona Szkoły – Kardynała Stefana Wyszyńskiego wzięli udział: pani dyrektor Bożena 
Petrus,  pani wicedyrektor Teresa Gwadowska, zaproszeni goście: pan  wójt Stanisław 
Strąk, sekretarz Gminy Halina Ryśkiewicz, Prezes Fundacji Rozwoju Regionu 
Pierzchnica Dariusz Michalski, kierownik biblioteki pani Danuta Sojda, Prezes 
Społecznego Ruchu Trzeźwości pan Marek Kułan, ks. Marian Gawinek, pan Zdzisław 
Rękas, przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Strąk, pani dyrektor Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Drugni, wychowawca i uczniowie  klasy VI tejże                   
szkoły, ponadto wychowankowie klas VI Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy                                              
z  wychowawcami ,  nauczyc ie le  oraz spo łeczność  g imnaz ja lna .                                                                                                         
 Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 Mszą Świętą w kościele św. 
Małgorzaty  w Pierzchnicy. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy obchodów 
przemaszerowali pod pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby złożyć              
kwiaty i tym samym oddać hołd naszemu wielkiemu Patronowi.                                  
Druga część uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej.                                                                                                                       
Na wstępie głos zabrała pani dyrektor Bożena Petrus, która serdecznie powitała 
przybyłych gości, nauczycieli i uczniów. W swoim wystąpieniu  powiedziała między 
innymi, że kluczem do tego, jak  żyć, jak postępować są niewątpliwie normy moralne, 
które należy odnajdywać  we wzorcach osobowych. Takim prawym człowiekiem – 
osobowością, którego należy naśladować jest Kardynał Stefan Wyszyński.  Ponadto 
podkreśliła, że bardzo ważne jest, aby nie pomylić pojęć swoboda i swawola. Następnie 
Pani Dyrektor wraz z panią Katarzyną Strąk wręczyła nagrody- ufundowane przez Radę 
Rodziców - trzem uczennicom klas pierwszych, które wykazały się wiedzą o życiu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

      

UROCZYSTE OBCHODY  
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    W dalszej części uroczystości zaprezentowany został montaż słowno – muzyczny 
przygotowany przez panie: Sylwię Bochenek i Marzenę Wojtkowicz, przy współpracy 
pani Gertrudy Majewskiej – Kapusty oraz pana katechety Jana Kobyłeckiego, którego 
mottem przewodnim były słowa Kardynała: „Najwyższą wartością na ziemi jest człowiek 
i to każdy człowiek!”. W programie uczniowie przedstawili fragmenty życiorysu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz zaprezentowali scenki obrazujące wartości, 
które powinny przyświecać każdemu człowiekowi.  
      Po zakończeniu części artystycznej głos ponownie zabrała Pani Dyrektor, 
dziękując wszystkim za przybycie, a następnie  ks. Marian Gawinek, który podkreślił, 
że postać Patrona Gimnazjum powinna być dla nas wszystkim wzorem do naśladowania 
oraz pan Wójt, który podziękował wykonawcom  za tak wymowny występ. 
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 Dnia 17 maja 2014r. odbyła się wycieczka do Krakowa w ramach projektu                                   
„Wiedza naszym kapitałem”. Wzięło w niej udział 41 uczniów gimnazjum.                                        
Opiekunami grupy były:  p. Teresa Rokicka, p. Teresa Gwadowska i p. Barbara 
Walkowicz – Sikora.                                                                                                                                    

Wyjechaliśmy o godz. 7:00, a na miejsce dotarliśmy o godz. 9:40.                                           
Wraz z przewodnikiem udaliśmy się do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema         
– parku edukacyjnego utworzonego 2007 r.  W ogrodzie zobaczyliśmy urządzenia, 
konstrukcje i modele, pozwalające na poznawanie praw fizyki i świata przyrody.  
Między innymi zobaczyliśmy takie urządzenia jak: „Nurek Kartezjusza”,             
„Kołyska Newtona”. Jest to miejsce, gdzie zabawa splata się z nauką.                                                                                                              
 Kolejnym punktem zwiedzania był Zamek Królewski na Wawelu wraz ze Starym 
Miastem. Obejrzeliśmy komnaty królewskie, Dzwon Zygmunta, Sukiennice.                                                                                                    
 O godzinie 15:30 udaliśmy się na obiad, po czym wyruszyliśmy do domu.                                                                                                                         
W drodze powrotnej humory nam dopisywały. Mimo złej pogody, wycieczka należała do 
udanych. Był to dzień pełen miłych, niezapomnianych wrażeń.  

Natalia Piątek kl. I B 

 

WYCIECZKA DO KRAKOWA 
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Dzień bez książki … – w kinie! 

   Pierwszy Dzień Wiosny!  W naszej szkole to 

dzień bez książki! W tym roku został 

zorganizowany grupowy wyjazd do kina.         

Stu trzynastu gimnazjalistów wraz                        

z wychowawcami  wybrało się do kieleckiego 

kina ,,Helios” na film pt. ,,Kamienie na szaniec”, 

wyreżyserowany przez Roberta Glińskiego – 

powstały  na kanwie książki  o takim samym 

tytule. W obsadzie dzieła filmowego są m.in. 

Marcel Sabat  i Tomasz Ziętek - jako "Zośka" 

i "Rudy" oraz Andrzej Chyra, Artur Żmijewski 

i Danuta Stenka. 

     Wychowankowie obejrzeli film, który nie 

jest adaptacją książki Aleksandra 

Kamińskiego, a jej interpretacją  i próbą 

przełożenia pięknej, bohaterskiej historii 

„Zośki”, „Rudego” i „Alka” na język 

współczesnej młodzieży. Robert Gliński skupił 

się na pokazaniu losów młodych bohaterów      

z perspektywy ich dojrzewania i psychologii 

młodego człowieka. „Kamienie na szaniec” to 

bardzo emocjonujący film, pokazujący wartość 

przyjaźni i sens walki. Został on zrealizowany  

w bardzo wyrazisty, nowoczesny sposób. 

Wartka akcja, mocna muzyka to atuty tego 

dzieła filmowego.                                                                                                  

       Główny jego wątek koncertuje się wokół 

brutalnego przesłuchania, a wręcz katowania 

Janka Bytnara „Rudego” przez Niemców. Wisi 

on do góry nogami, krew leje mu się 

strumieniami po twarzy, a niemieccy 

oficerowie Lange i Schulz nie mają dla niego 

litości. Oblewają go wrzątkiem, przygniatają 

palce dłoni, przykładają rozżarzony papieros 

do jego skroni. Mimo to „Rudy”, świadom 

swojej śmierci, nie zamierza „wsypać” swoich 

kolegów. Do końca pozostaje wierny,                 

a w chwili najokrutniejszych tortur podaje            

jedynie nazwiska osób, które już nie żyją.                                                                                                                                                                                                                                                             

  

 Film trwał 115 minut. Wzruszyła nas 

wartość przyjaźni i braterstwa, jaka 

pokazana jest między „Rudym” , a „Zośką”, 

który mimo braku pozwolenia od dowództwa 

na przeprowadzenie akcji odbicia „Rudego” 

z niemieckiej więźniarki, robi wszystko, aby 

akcja pod Arsenałem odbyła się. Jednak 

spora grupa uczniów była nieco zawiedziona, 

bowiem reżyser pominął, a w zasadzie nie 

rozwinął wątku Alka. „ Dużo krwi” , 

„powinniśmy szanować czasy, w których 

żyjemy”– padały słowa   wychodzących         

z  sa l i  k inowej g imnazja l istów .                                                                                                                                           

Niewątpliwie warto było obejrzeć film, 

który opowiada o prawdziwej szczerej 

przyjaźni młodych ludzi, którzy weszli na 

drogę, z której nie było odwrotu! Byli jak 

kamienie przez Boga rzucane na szaniec… 

 Agnieszka Malinowska 
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  W tym roku szkolnym w naszej szkole uczniowie mają możliwość uczestniczenia       

w różnych projektach: matematycznych, przyrodniczych humanistycznych                      

czy językowych. Mimo, że jeszcze się nie zakończyły, warto zapytać naszych 

gimnazjalistów, czy są zadowoleni z zajęć,  w których uczestniczą. Wymienione wyżej 

zajęcia były skierowane do każdej osoby. Nie tylko ze względu na różnorodność 

przedmiotów, lecz także poziomu zaawansowania. I tak każdy znalazł coś dla siebie: 

zajęcia rozwijające umiejętności lub pomagające w nauce. Projekty odbywają się               

w poniedziałki, wtorki i piątki do godziny 15, więc nieraz uczniowie byli już zmęczeni 

nauką. Zapytaliśmy kilka osób o opinię na temat owych zajęć: 
 
,, Chodzę na zajęcia z matematyki. Nie przepadam za tym przedmiotem, jednak zajęcia 
okazały się bardzo fajne i dzięki nim rozwijam się”. 
 
,, Wybrałam zajęcia z języka angielskiego, ponieważ uwielbiam ten przedmiot i chcę 
pogłębiać swoją wiedzę w tym zakres. Jestem szczęśliwa ,że wybrałam tę grupę,              
bo na zajęciach panuje wspaniała atmosfera i są świetni ludzie”. 
 
,,Chodzę na zajęcia matematyczne. Nie czułem się zbyt pewnie z tego przedmiotu,             
a przecież egzaminy zbliżały się wielkimi krokami, więc chciałem się jak najlepiej 
przygotować”. 
 
,, Uczestniczę w zajęciach z języka polskiego. Lubię ten przedmiot, a szczególnie 
gramatykę. Zrobiłam duże postępy i bardzo pomogło mi to w egzaminie. Cieszę się,           
że wybrałam akurat ten projekt”. 
 
 Jak widać, projekt okazał się trafionym pomysłem. Uczniowie polubili spotkania, 

choć czasem mieli ich dość, bo po prostu czuli się zmęczeni lekcjami. Warto dodać,          

że podczas zajęć gimnazjaliści mogli korzystać z bardzo dobrze wyposażonych sal. 

Spotkania nie przypominają sztywnych lekcji, lecz dzięki tablicom multimedialnym i innym 

pomocom naukowym uczniowie mogli w przyjemny sposób zdobywać wiedzę. Bardzo 

przydatne były również zajęcia z komunikacji interpersonalnej i doradztwa zawodowego. 

Dzięki nim uczniowie dowiedzieli się, jak lepiej pracować w grupie, uświadomili sobie 

swoje dobre i złe cechy oraz, co jest chyba najważniejsze, poznali różne możliwości 

dalszego kształcenia. Kolejnym elementem realizacji projektu jest udział w wycieczce. 

Uczniowie będą mieli okazję zwiedzić Kraków, Wieliczkę, Bałtów i  inne ciekawe miejsc. 

 Myślę, że każdy jest zadowolony z uczestnictwa w tych zajęciach, mimo że czasem 

narzekamy. Projekt był wspaniałym pomysłem, za który serdecznie dziękujemy. Mamy 

nadzieję,  że zdobyte umiejętności się przydadzą, a liczne godziny zajęć nie będą uznane 

za zmarnowane. 

                                                                                                                                   Justyna Strojwąs 



 

 „Czasem chciałoby się polecieć jak motyl. Wcale nie tak wysoko, w przestworza, 
jak ptak. Nie aż do gwiazd, jak rakieta. Po prostu przez chwilę być motylem. Unieść się po
nad problemy, ujrzeć świat z innej perspektywy. Być lekkim, zwiewnym i subtelnym…” 

Takim motylem jest dla każdego własna pasja. To ona odrywa nas od szarej rzeczywistości      
i trudności, jakich napotykamy w życiu. Dzięki niej na twarzach dzieci i młodzieży, a nawet 
dorosłych pojawia się uśmiech. Czerpiemy z niej dużo przyjemności, ale także i korzyści, 
ponieważ odkrywamy siebie.  Mogą potwierdzić to uczniowie Gimnazjum im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy. To oni  są idealnym przykładem na pokazanie,            
że w życiu najważniejsza jest pasja i jej realizowanie. 

- Codziennie chodzę do młodzieżowego klubu Wolna Strefa. Uczestniczę w wielu zajęciach, 
np.: tanecznych, kulinarnych, profilaktycznych.  Mogę rozwijać swoje zainteresowania             
i zarazem dobrze się bawić – opowiada jedna z trzecioklasistek. 

 - Od dawna interesuję się sportem, a najbardziej piłką nożną. Zawsze śledzę poczynania 
polskiej reprezentacji. Jako zawodnik najlepiej sprawdzam się w roli napastnika. Dzięki 
różnym wyjazdom ze szkoły i młodzieżowego klubu w Skrzelczycach mogę „spełniać się” w roli 
piłkarza, którym chcę zostać w przyszłości – mówi zapalony sportowiec.                                                                                                                    
Jak możemy zauważyć dla naszych gimnazjalistów najważniejszą wartością jest radość          
z tego, co robią. Niestety wielu nastolatków podczas swojego wolnego czasu, który powinien 
być przeznaczony na rozwijanie swoich umiejętności, siedzi przed telewizorem                    
lub komputerem. Zamiast się rozwijać, to oni zawracają sobie głowy niepotrzebnymi 
rzeczami. Dlatego osobę z pasją spotykamy bardzo rzadko. 

-  Nie mogłabym wyobrazić sobie życia bez zajęć teatralnych                                               
czy dziennikarskich. Nie dość, że mogę występować przed publicznością                                         
i nadawać własne  audycje to jeszcze robię to z moimi przyjaciółmi.                                                                                                            
Moje hobby jest najlepszą rzeczą, jaka spotkała mnie w życiu – dzieli się z nami swoimi 
wrażeniami uczennica. 

- Interesuję się rysunkiem od około dwóch lat. Na początku zaczęłam od przypadkowego 
obrazka, który mi się bardzo spodobał. Koniecznie chciałam spróbować  „przenieść go na 
papier”. Nie wyszedł mi on może idealnie, ale od tej pory uświadomiłam sobie, że tym chcę się 
zajmować, że chcę poszerzać swoje możliwości w rysowaniu. Każdy kolejny szkic wychodził 
mi coraz lepiej i obecnie potrafię bardzo dobrze rysować portrety innych osób, a nawet 
„kopiować” je, oczywiście na swój sposób, ze zdjęć. Chociaż czasem mój rysunek                  
nie wygląda tak dobrze, to nie poddaje się, bo wiem, że przede mną jeszcze dużo                              
pracy – opowiada uczennica Gimnazjum w Pierzchnicy. 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                    

Bez pasji nie ma życia Hobby jest doskonałą motywacją w osiąganiu celów. Nadaje ono 

kierunek naszej ziemskiej egzystencji. Dzięki niemu czujemy się wyjątkowo i jesteśmy 

zadowoleni z życia. Ale pasja nie musi   być czymś „wielkim”. Mogą to być czynności, które 

wykonujemy na co dzień. Wystarczy tylko,  że  „oddamy się” nim z dużym zamiłowaniem. 

Pamiętajmy: „ Nieważne co robimy.  Najważniejsze, abyśmy robili to z pasją.”   
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Carpe Diem - motto codzienności 

Justyna Górka 
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OTWP – Ogólnopolski Turniej Wiedzy 

Pożarniczej 

 

       To już kolejny rok, jak w naszej szkole odbywa się konkurs pożarniczy. Tym razem 

eliminacje gminne odbyły się  27.03.2014 r. 

Uczestnicy przygotowywali się już od kilku tygodni. Zgłaszali chęć udziału                                                

i zapisywali się u pana Pawła Ślusarczyka. Nie mogli się doczekać, kiedy wreszcie nadejdzie 

ten dzień. Brali w nim udział zarówno uczniowie ze szkoły podstawowej jak i z gimnazjum. 

Przyjechało także kilkoro uczniów ze szkoły podstawowej z Drugni. Konkursowi 

przewodniczyli:  Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Młodszy 

Brygadier Bogdan Niezgoda i Komendant Gminny Związku OSP RP w Pierzchnicy Andrzej 

Dudkiewicz, obecne z nimi były również dwie panie, które sprawdzały testy. Po rozwiązaniu 

zadań uczniowie opuścili salę i czekali  z niecierpliwością na wyniki. Gdy skończono 

dogrywkę, zaproszono wszystkich na salę. Przybył także pan wójt Stanisław Strąk i pani 

dyrektor Bożena Petrus.  Ogłoszono wyniki. Gimnazjum :  I miejsce – Patryk Ślusarczyk,                       

II miejsce – Karolina Dudkiewicz, III miejsce – Klaudia Łopatowska, natomiast ze szkoły 

podstawowej: I miejsce – Filip Ślusarczyk,  II miejsce – Wojtek Strojwąs, a III miejsce   

Dawid Tarka.  Uczestnicy otrzymali za udział dyplomy. Zaproszeni goście pogratulowali 

wszystkim uczniom biorącym udział w tym konkursie. 

        Ci, którzy  zajęli I miejsca wzięli udział w kolejnym etapie OTWP. Jak należało 

przypuszczać, wzorem lat ubiegłych , Patryk Ślusarczyk otrzymał najwyższe noty na etapie 

rejonowym , a następnie zajął I miejsce na etapie wojewódzkim. Przez kilkanaście dni  

przygotowywał się  do bardzo trudnej- ostatniej części – ogólnopolskiej, tam  

reprezentował województwo świętokrzyskie. Chcieliśmy, aby  mu się udało i również 

przyjechał jako zwycięzca.  Chociaż nie zajął miejsca w  czołówce, to jednak trzeba 

przyznać, że sam fakt, iż nasz kolega brał udział w konkursie o zasięgu ogólnopolskim, jest 

wielkim wyróżnieniem i nagrodą. Brawo!  

                                                                       Karolina Dudkiewicz 



 

      20 maja 2014 r. w Chmielniku odbył się turniej w siatkówkę chłopców i dziewcząt        
z gimnazjum: Pierzchnicy , Chmielnika i Gnojna. Nasi reprezentanci długo się do niego 
przygotowywali. Wiedzieli, że będą mieć trudnych przeciwników, dlatego też nastawili 
się  na ostrą  grę z rywalami. Gdy dotarliśmy na miejsce, przebraliśmy się  w stroje 
sportowe, a następnie pan Dyrektor Szkoły uroczycie przywitał wszystkich przybyłych 
na turniej. Każda  drużyna występowała w reprezentacyjnych strojach . Co roku nasza 
szkoła bierze udział w takich zawodach. W czasie meczy toczyła się zacięta rywalizacja 
pomiędzy graczami. Nie brakowało także publiczności, która kibicowała swoim idolom. 
Gdy wszystkie mecze zostały rozegrane, przyszedł czas na ogłoszenie wyników               
i wręczenie nagród. Nasze dziewczyny zajęły 2, a  chłopaki 3 miejsce. Dostaliśmy 
puchary i dyplomy. Na koniec zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie na pamiątkę i wróciliśmy 
do Pierzchnicy. To był dla nas pełny wrażeń  niezapomniany dzień. 

 

                                          Karolina Dudkiewicz 

Marcin Stępień 
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Turniej w siatkówkę pomiędzy gimnazjalistami    
z Pierzchnicy, Chmielnika i Gnojna 



 

Targi Edukacyjne 2014 r. 

 26 marca trzecioklasiści z naszego gimnazjum wraz z opiekunami: p. Agnieszką 

Wójcik, p. Teresą Rokicką i p. Grażyną Tajer udali się na Targi Edukacyjne do Kielc, by 

tam uzyskać informacje na temat szkół średnich na terenie Kielc i okolic.                                                                                 

Targi te odbyły się w Kielcach już po raz XIX.  Wycieczki takie organizowane są w naszej 

szkole już od kilku lat i zawsze najstarsi uczniowie gimnazjum są bardzo zadowoleni            

z takiego wyjazdu , gdyż mają możliwość  uzyskania informacji dotyczących  wyboru  

przyszłej szkoły. Około godziny 9.00 dotarliśmy na teren targów. Zanim jednak 

rozeszliśmy się po hali, wszyscy razem udaliśmy się na pokaz robotyki, trwający około 

godzinę. Mogliśmy w ten sposób dowiedzieć się czegoś nowego robotach, ich budowie,          

a także zastosowaniu w różnych dziedzinach życia. Po pokazie uczniowie rozeszli się           

w grupkach po całej hali. Gimnazjaliści mogli skosztować wyrobów cukierniczych 

przygotowanych przez szkoły gastronomiczne lub skorzystać z  usług fryzjerskich. 

Wszyscy nazbierali mnóstwo ulotek promujących szkoły. Około godziny 12.00 zebraliśmy 

się przy wyjściu, by po chwili udać się do autokaru i ruszyć w drogę powrotną do 

Pierzchnicy. Wyjazd ten na pewno pomoże nam w wyborze szkoły średniej i rozwieje 

wszelkie wątpliwości dotyczące wybranej placówki. Mam nadzieję, że nasi młodsi  koledzy 

w przyszłych latach także będą mogli pojechać na Targi Kielce.  

Agnieszka Malinowska 
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Nasza „mała matura” 
 

 Jak co roku w każdej szkole uczniowie klas trzecich gimnazjum piszą egzaminy, 

podsumowujące ich pracę przez trzy ciężkie lata nauki.  Zapewne każdy z nas – 

tegorocznych absolwentów – długo przygotowywał się do tego ważnego wydarzenia. Na 

nasze nieszczęście „wypadło” ono zaraz po świętach. Niektórzy przeżywali je bardziej,        

a niektórzy mniej. Różnie też  przygotowywaliśmy się do egzaminów. Z rozmów między 

trzecioklasistami wynikało, że: 

 Powtarzali materiał od podstaw. 

 Powtarzali najważniejsze wiadomości. 

 Powtarzali materiał z podręczników, ćwiczeniówek i zeszytów. 

 Rozwiązywali testy z poprzednich lat. 

 Ale spora grupa po prostu ….Nie przygotowywała się….. 

Pewnych przedmiotów obawialiśmy się bardziej, a niektórych mniej. Oto wypowiedzi grupy 

uczniów: 

 Najbardziej boję się historii, a najmniej matematyki. 

 Najbardziej obawiam się historii i WOS’u, a najmniej przedmiotów przyrodniczych. 

 Najbardziej boję się historii, a najmniej matematyki. 

 Najbardziej - j. angielski, najmniej – biologia 

 Najbardziej obawiam się historii i WOS’u, a najmniej biologii. 

 Dam radę napisać egzamin bez uczenia. 

 Świąteczne dni sporej grupy naszych trzecioklasistów, można było podsumować 

słowami  znanego rosyjskiego przywódcy: „Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się      

i po trzecie - uczyć się.” Niektórzy nam współczuli, inni namawiali na trochę luzu                                 

i  przewietrzenie głowy. Teraz,  po egzaminach powiem, że uczyć trzeba się 

systematycznie, nie odkładać na ostatnią chwilę, bo będzie za dużo materiału i po prostu 

zniechęcimy się do nauki. Obecnym drugoklasistom życzymy powodzenia w przyszłym roku 

szkolnym, weźcie sobie do serca powyższą radę, a na pewno uda się wam napisać jeszcze 

lepiej od nas. 

                                                                                                            Justyna Górka 
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EGZAMINY, EGZAMINY I PO EGZAMINACH…  

 W dniach 23-25 kwietnia odbywały się egzaminy klas trzecich.  Był to jak na razie 

najważniejszy test wiedzy trzecioklasistów, decydujący o ich przyszłości. 

Mimo wielkiego stresu związanego z pisaniem  dwóch testów dziennie uczniowie nie tracą 

poczucia humoru. W tegorocznych testach pojawiło się kilka zadań, które do dzisiaj            

są obiektem żartów. Jednym z takich zadań było ostatnie zadanie części historycznej 

„wesoła urna”. zapytani o nią uczniowie z reguły stawali się weselsi, otrzymałem również 

kilka zabawnych odpowiedzi: 

  „Koko koko zadanie spoko” 

  „Brechtu brechtu” 

  „Lubię placki” 

Sądząc po odpowiedziach ankietowanych, większość z nich przygotowywała się chociaż       

do części egzaminów. Według naszych uczniów najłatwiejsza częścią był Język polski. 

Najtrudniejszą natomiast cześć przyrodnicza, a zwłaszcza fizyka. Mimo to uczniowie        

nie sprawiali wrażenia niczym zaskoczonych. Z własnego doświadczenia wiem, że forma 

egzaminu została dokładnie naświetlona podczas testów próbnych, oraz przed samymi 

egzaminami. Jedynym zaskoczeniem był temat wypracowania pisanego podczas części 

humanistycznej. Mam jednak nadzieję, że wielu uczniów poradziło sobie z nim. Mimo           

iż na oficjalne wyniki trzeba jeszcze zaczekać, to, jak co roku, w Internecie krążą arkusze         

z odpowiedziami. Większość z tych, którzy postanowili sprawdzić swoje wyniki wcześniej,   

jest zadowolona. Ci ,którzy tego nie zrobili lub nie pamiętają swoich odpowiedzi, muszą 

czekać w niepewności aż do ogłoszenia oficjalnych wyników.                                                                                                                                    

Patryk Ślusarczyk 
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Festyn Rodzinny 
 

 Dnia 1.06 br. w naszej szkole odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka pod hasłem: 
„Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym”. Wszystkich przybyłych 
serdecznie powitała p. dyrektor - Bożena Petrus, zaprosiła do obejrzenia programu            
i atrakcji, które przygotowali nauczyciele, rodzice i dzieci, aby w miłej, rodzinnej 
atmosferze spędzić to niedzielne popołudnie. Pierwszym punktem programu było 
ekologiczne przedstawienie pt.: „Gimnazjalisto pokaż jak chronić środowisko. Czyste 
środowisko-najlepsze uzdrowisko!”, które przygotowała p. Małgorzata Kula. Młodzi artyści 
bardzo dobrze sprawdzili się w swoich rolach, co potwierdziły gromkie brawa widzów. 
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 Rodzice też chcieli pokazać, że  potrafią wcielać się w różne role, dlatego 
zorganizowali swój spektakl. „Kopciuszek”, w ich wykonaniu, pouczał wszystkich, aby 
prowadzili zdrowy styl życia. Wszystkim bardzo się ono podobało. Cała publiczność była 
pozytywnie zaskoczona tak dużą aktywnością rodziców w naszej szkole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ponadto odbył się pokaz mody szkolnej i konkurs „Mam talent”, który wyłonił 
najlepszych artystów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 W tym samym czasie na naszych boiskach miały miejsce zawody sportowe. Wszyscy, 
którzy brali udział w konkursach dostali słodki upominek. Myślę, że takie „wyjątkowe” dni, 
w których spotykają się, rodzice, dzieci i nauczyciele są bardzo dobrą formą spędzania 
czasu w gronie najbliższych. 

 

Justyna Górka   
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Uśmiechnij się ! 

  

 Do eleganckiej warszawskiej restauracji wchodzi młody mężczyzna, siada przy stoliku     

i gestem ręki przywołuje kelnera. – Czym mogę panu służyć? – pyta zgięty wpół mężczyzna          

– poproszę o kielich ambrozji- składa zamówienie klient. –Czego? – kelner wyraźnie nie wie, co 

podać. – Ambrozji – powtarza nieco już poirytowany gość. – Nie wie pan, że to napój bogów? – 

Najmocniej przepraszam – odpowiada z uśmiechem kelner. – Nie poznałem pana w pierwszej 

chwili….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niedźwiedź i zajączek dostali powołanie do wojska. Pierwszy na komisję poszedł miś. – I 

co? I co? – pyta się go po wyjściu zając. - A mam przydział do kompanii budowlanej. – Oj, to 

niezłe miejsce, powiedz, jak to zrobiłeś, to pójdziemy tam razem. – Pokazali mi karabin, spytali, 

co to jest, a ja odparłem, że nie wiem. Pokazali mi granat, powiedziałem, że nie wiem. Pokazali 

cegłę, powiedziałem, że cegła, no i mnie przydzielili. Zając wszedł do pokoju, gdzie zebrała się 

komisja. – Co to jest? – pytają, pokazując mu karabin. – Nie wiem! – A to co jest?- pytają, 

pokazując granat. – Też nie wiem! W tym momencie pytający schylił się pod stół po cegłę i zanim 

ja wyjął, zając wrzasnął – Cegła!  – Do kontrwywiadu! – zdecydowała komisja. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dzień po Wszystkich Świętych wnuczek poszedł z babcią do kościoła. Ksiądz zaczął 

czytać wypominki - …za duszę Jana, Marcina i Henryka, za duszę Pawła, Grzegorza i Józefa 

Chłopiec słucha, słucha, zaczyna się nerwowo kręcić w ławce, aż w końcu zaniepokojony ciągnie 

babcię za rękaw. – Babciu, lepiej chodźmy stąd, bo on nas wszystkich zadusi! 
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Uśmiechnij się !!! 
  Młody juhas widzi bacę prowadzącego przez wieś duże stado owiec. – A dokąd to 

je prowadzicie baco? – pyta zaciekawiony. –A do domu. Będę je hodował. – Ale baco! Przecież wy 

nie macie obory ani zagrody!. Gdzie będziecie je trzymać? – No chyba w mojej izbie – odpowiada 

baca. – Toż to straszny smród! – dziwi się juhas. – cóż, będą musiały przywyknąć! 

  W szkole, na lekcji języka polskiego nauczycielka wzywa do tablicy Jasia, który znów nie 

zaliczył sprawdzianu z romantyzmu. – Powiedz mi chłopcze, czy wiesz, kto to Mickiewicz, 

Słowacki i Norwid? – Nie wiem – odpowiada uczeń. -  A czy pani wie, kto to Zyga, Chudy i Kazek? 

– Nie mam pojęcia- odpowiada nauczycielka. – To co mnie pani swoja bandą straszy? 

   Pewnego dnia mały Jasio przychodzi do domu ze szkoły i już od progu radośnie krzyczy. – 

Mamo, mamo, dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. – Tak?- cieszy się mama.- No to szybko opowiedz, 

co takiego zrobiłeś Jasiu. – Na lekcji moi koledzy podłożyli nauczycielce na krześle pineskę 

szpicem do góry. – I co? –pyta zaciekawiona kobieta. – No, pani już miała siadać, kiedy                

ja odsunąłem jej krzesło…. 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 Na zakupach w zatłoczonym markecie spotykają się dwie przyjaciółki. Najpierw przez 

dłuższą chwilę uważnie mierzą się spojrzeniem, a po chwili padają sobie w objęcia. – Świetnie 

wyglądasz, moja droga – zaczyna jedna z nich. – I widzę że masz nowe futro. – O tak, mąż mi 

kupił – odpowiada z wyraźnym triumfem na twarzy druga. – A można wiedzieć, z jakiego 

zwierzaka jest uszyte? – Z małpy –pada odpowiedź. – Cudowne. Wyglądasz, jakbyś się w nim 

urodziła! 


