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Kochani, przed nami upra-

gniona wiosna, ciepło, 

słońce,  rześki deszczyk. 

Zrzucamy ciężkie ubrania i 

już myślimy o lecie i waka-

cjach. 

Za chwilę Wielkanoc  - 

święta radosne, przypomi-

nające o corocznym odro-

dzeniu życia. 

Z tej okazji życzymy chwil 

świątecznie szczęśliwych, 

wypełnionych nadzieją, 

miłością i serdecznością w 

gronie najbliższych.  

Zapraszamy również do 

miłej lektury naszego ma-

gazynu. 

                               (red.) 

 

W i o s n a ,  c i e p l e j s z y  w i e j e  w i a t r .  

W i o s n a ,  z n ó w  n a m  u b y ł o  l a t !  
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Główna 49 
Magazyn uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem 

Podpis do obrazu/grafiki. 

Pierwszy numer naszego magazynu przygotowali w znakomitej większości 

tegoroczni maturzyści i ich wychowawcy. Na kolejnych stronach czytamy o 

nich samych, wycieczkach klasowych, pasjach, pomysłach, planach. 

Już za chwilkę pożegnamy kolejnych absolwentów Zespołu Szkół w Mięt-

nem, przed nimi matura, wybór życiowej drogi: praca lub studia! Przed 

nimi czas wielkich decyzji i wielkich nadziei. Przed nimi życie!  

Trzymamy za Was kciuki! (red.) 
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   OD REDAKCJI 

Kochani, startujemy z pierwszym numerem GŁÓWNEJ 49. Wiemy, że jesteśmy niedo-
skonali: chcieliśmy żeby było ciekawie, ładnie, szybko, zabawnie… Uczymy się i liczy-
my na Wasze — nauczycieli i uczniów — wsparcie . Czekamy na Wasze propozycje, 
pomysły, teksty, zdjęcia. Jeśli macie fajne pomysły, chcecie o kimś, lub o czymś opo-
wiedzieć — przyjdźcie do nas. Może Wasz kolega ma niecodzienną pasję, może byli-
ście w niezwykłym miejscu — czekamy na takie informacje!  

Nasza redakcja jest w budowie. W tej chwili tworzą ją: Justyna Kępka (red. naczelna), 
Monika Segin, Gabrysia Szypulska, Wiktoria Siejka, Jakub Sałata, opieka Agnieszka 
Grudniak. Spotykamy się w piątki na ósmej lekcyjnej w sali 29 — zapraszamy do nas! 

         Czekamy na konstruktywną krytykę i pomoc! 

O samorządzie słów kilka 

 Samorząd Uczniowski to samodzielny organ 
szkoły podległy Dyrektorowi, któremu możli-
wość działania gwarantuje statut. 

Według statutu szkoły i naszego regulaminu 
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy 
uczniowie. Pracami samorządu kieruje Za-
rząd, który w obecnej chwili stanowią: Kuba 
Nowak, Angelika Kutwińska, Michał Pyza, 
Magda Bartkiewicz i Maciek Szopa. To wła-
śnie Zarząd reprezentuje sprawy wszystkich 
uczniów przed Dyrekcją i Radą Pedago-
giczną.  

No i to by było na tyle jeśli chodzi o część 
oficjalną... 

 Kto nas „pilnuje”? 

Pilnuje to może za dużo powiedziane, woli-
my określenie „wspiera”. Otóż opiekunem 
Samorządu Szkolnego jest Sorka Marzena 
Kaczmarczyk. Gdyby nie jej pomoc i wsparcie 
nie udałoby się nam zrobić tak wiele. Nasza 
Sorka jest niezastąpiona! 
  

Czym się zajmujemy? Co udało nam się osiągnąć? 

Działamy nieprzerwanie od października 2016 roku. 
Wprowadziliśmy „Szczęśliwy numerek”. W grudniu 
2016 sami przygotowaliśmy jasełka szkolne. Jako 
członkowie zarządu włączamy się w wiele cyklicznych 
akcji takich jak dzień nauczyciela, dzień kobiet.  

Największym przedsięwzięciem, które organizowaliśmy 
był Dzień Otwarty 2017. To Zarząd Samorządu 
Uczniowskiego był odpowiedzialny za organizację tego 
wydarzenia. Wiele miesięcy pracy i przygotowań przy-
niosło oczekiwane efekty, wszyscy chwalili, a media się 
rozpisywały. „Miętne wyznacza standardy” - tak 
brzmiał nagłówek artykułu, który ukazał się w „Twoim 
Głosie” po zeszłorocznych dniach otwartych. 

Gdy mówimy o osiągnięciach nie możemy pominąć 
kwestii skracania lekcji! Na prośbę naszych koleżanek i 
kolegów kilkukrotnie składaliśmy wniosek o skrócenie 
lekcji. Jesteśmy realistami dlatego nie wykorzystujemy 
uprzejmości dyrekcji zbyt często ale zawsze gdy jest to 
potrzebne dyrekcja przychyla się do naszej prośby.  

  

Na co stawiamy? 

Przede wszystkim zależy nam na promocji szkoły, dla-
tego zaangażowaliśmy się w kontakt z mediami. W 
ubiegłym roku szkolnym odwiedziła nas Telewizja Pol-
ska a delegacja szkoły uczestniczyła w audycji na żywo 
w Radiu Dla Ciebie.  

Staramy się pielęgnować wszystkie tradycje szkoły, 
jednak szczególny nacisk kładziemy na obronę krzyża z 
roku szkolnego 1983/84. Wartości, które nam przy-
świecają zaczerpnęliśmy z dewiz Wojska Polskiego i 
Związku Harcerstwa Polskiego, są nimi: Bóg, honor, 
ojczyzna, nauka i cnota.           

                   Jakub Nowak, IV TU 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiksM_up-_ZAhUBUhQKHcjzBsUQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fsp130.edu.lodz.pl%2FSamorzad2.htm&psig=AOvVaw39OytVVECYpwdifYNS20MH&ust=1521236944107704
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDza7Zqu_ZAhWDwxQKHRVjB2AQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.iii-lo.tarnow.pl%2Fnews%2F2017%2F09%2Fredakcja-gazetki-szkolnej-3time%2F11834%2F&psig=AOvVaw14nmhKQ88Sq
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  Rudy – najpiękniejszy głos w naszej szkole 

 

 

Daniel chciałby swoje 
życie związać ze spor-
tem, piłką nożną – ale 
szczegółowych planów 
nie chce nam zdradzić. 

Życzymy spełnienia 

wszystkich sportowych i 

życiowych marzeń! 

Daniel jest uczniem klasy IV TU 
naszej szkoły. Piłka nożna jest 
jego pasją od zawsze. Grał już 
jako pięciolatek, gdy miał lat 10 
trenował w drużynie. Jako junior 
grał w Maciejowicach, ostatnio 
w Amurze Wilga na pozycji de-
fensywnego pomocnika. 

Przejście do czwartoligowej Wilgi 
Garwolin jest dla Daniela dużym 
sukcesem i okazją do sprawdze-
nia swoich możliwości. 

D a n i e l  K o s o b u c k i  w  W i l d z e  G a r w o l i n  

Krzysztof Krusiewicz jest uczniem klasy IV techni-
kum mechanizacji rolnictwa. Rude włosy i piękny 
głos – dzięki tych cechom Krzysiek jest rozpoznawa-
ny przez wszystkich w naszej szkole. 
Od pierwszych dni w technikum Krzysiek zaangażo-
wał się w działania artystyczne. Brał udział w 
„Zaduszkach poetyckich”, występował w „Ślubach 
panieńskich”, recytował, prowadził, przedstawiał. 
Udzielał się w przedstawieniach teatralnych w Po-
wiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnem,  

występuje też w Fundacji Gargano w Falenicy, promu-
jącej młodych twórców. 
Jego hobby to historia, motoryzacja, maniakalne ku-
powanie książek, których nigdy nie ma czasu przeczy-
tać. 
Krzysztofowi i wszystkim tegorocznym maturzystom 
życzymy połamania piór na maturze pisemnej, a na   
ustnej — aktorskich umiejętności! 
     (red.) 
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Jak zaoszczędzić energię  
w domu —  

garść dobrych rad  
od chłopaków z IV TU. 

 

Energetyka odnawialna jest coraz bardziej popularna, lecz dla wielu osób jest to obcy temat. Krążą ste-
reotypy, że technologie odnawialne są drogie i przez to nieopłacalne, jednak bardzo często jest to nie-
prawdą. Gospodarstwa domowe, inwestując w odnawialne źródła energii, chronią środowisko natural-
ne. Oto kilka przykładów na zaoszczędzenie energii.  

 

Kolektor słoneczny to urządzenie do zmiany energii 
promieniowania słonecznego na ciepło. Energia sło-
neczna docierająca do kolektora zamieniana jest na 
energię cieplną czynnika roboczego, którym najczę-
ściej jest ciecz. Koszt instalacji solarnej dla indywidu-
alnego gospodarstwa domowego może wynieść od 
kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wydaje się to 
dużo, lecz instalacja zwraca się po około 7-10 latach, 
a żywotność wynosi ok. 20 lat. Uzyskując dodatkowe 
dofinansowanie ze środków unijnych możemy już po 
5 latach realnie oszczędzać pieniądze. 

 

Ogniwo fotowoltaiczne nazywane również fotoogni-
wem - urządzenie, dzięki któremu uzyskuje się energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Bar-
dzo często kolektory i fotoogniwa uważa się za te same urządzenia, warto więc znać podstawową róż-
nicę. Koszt instalacji PV waha się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku 
kolektorów, można uzyskać dofinansowanie ze środków UE, jeżeli produkujemy więcej energii elek-
trycznej niż potrzebujemy, możemy ją sprzedać do sieci energetycznej, a przez to zarabiać. Żywotność 
instalacji to około 25 lat, a zwrot kosztów następuje po około 7 la-
tach. Biomasa to wszelkiego rodzaju frakcje naturalne ulegające 
biodegradacji, czyli drewno, rośliny, odpady pochodzenia rolnicze-
go. W gospodarstwie domowym najlepszym sposobem jest użycie 
pieców centralnego ogrzewania zasilanych biopaliwami. Zasilając 
piec drewnem, czy zezrębkowanymi roślinami energetycznymi uni-
kamy emisji do atmosfery szkodliwych tlenków siarki. Produkowa-
ne obecnie piece pozwalają na spalanie niekonwencjonalnych pa-
liw jak zboże czy słoma. Są to wydajne i przyjazne dla środowiska 
paliwa, ponieważ mają w większości zerowy bilans emisji CO2 . 

 

     oprac. Michał Pyza IV TU 
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Studniówka 2018 

—relacja klasy IV TH 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sobotę 10 lutego uczniowie naszej szkoły bawili się 
na balu studniówkowym w Cichym Dworze w Oblinie. 
Uroczystość poprowadzili Natalia Paćkowska i Maciej 
Szopa. Po przywitaniu uczniów, nauczycieli oraz przy-
byłych gości głos zabrała pani dyrektor Lilla Nawrocka, 
życząc wszystkim czwartoklasistom powodzenia na 
egzaminie maturalnym i dobrej zabawy w studniówko-
wą noc. 
Następnie głos zabrał Poseł Grzegorz Woźniak, który 
życzył wszystkim uczniom realizacji swoich planów, nie 
poddawania się w trudnych chwilach, a rodzicom - za-
dowolenia z własnych pociech. 
Swoją obecnością zaszczycił nas Starosta Marek Chcia-
łowski, który podziękował rodzicom i uczniom za trafny 
wybór szkoły, która bardzo dobrze uczy i wychowuje 
na dobrych ludzi. Podkreślił również, że matura to je-
den z wielu egzaminów, które czekają uczniów w życiu. 
Głos zabrała również przedstawicielka komitetu orga-
nizacyjnego studniówki Pani Jolanta Nowak, składając 
podziękowania nauczycielom i wychowawcom za trud 
włożony w wychowanie młodzieży. 

Słowa podziękowania wyrazili także uczniowie, 
którzy obdarowali nauczycieli i dostojnych gości 
kwiatami. 
Bal rozpoczęła tradycyjnym polonezem Pani Dyrek-
tor Lilla Nawrocka. 
Zabawa trwała do białego rana, wszyscy obecni 
bawili się świetnie przy muzyce zespołu Grand, a 
uczniowie zaskoczyli gości swoimi talentami przed-
stawiając kabaret i układy taneczne. 
  
Tuż po godzinie 23;00 uczniowie klas IV TH/TS oraz 
TŻ wzięli udział w układzie tanecznym. Rezprezen-
tantami klasy TH były: Natalia Grzeszczak i Lucja 
Pogosian , klasy TS: Klaudia Stańczyk, Klaudia Bora-
tyńska, Sławomir Paduch oraz Oskar Winek , klasy 
TŻ; Sylwia Figat i Patrycja Badurek. Pokaz był 
bardzo wesoły . Pozytywnie rozpoczął stud-
niówkowy bal. 

    (oprac. Kl. IV TH) 
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  Szkoła to nie tylko nauka. Relacja z marcowej wycieczki IV TPS. 

W szkole można robić różne rzeczy: uczyć się, realizo-
wać się sportowo, poszerzać wiedzę w kołach zaintere-
sowań oraz … jeździć na wycieczki. 

Tak się stało i w tym roku. Wychowawca zabrał nas po 
raz kolejny na wycieczkę na narty do Zakopanego. Choć 
to tylko 4 dni - i to bardzo intensywne - to było warto. 
Wyjechaliśmy w nocy z 6/7 marca. O godzinie 7 rano 
wypożyczyliśmy narty, później zakwaterowanie, by o 
godzinie 9 być już na stoku w Witowie. Stok powitał 
nas piękną pogodą i widokami na Tatry Zachodnie. Jed-
ni z nas stawiali pierwsze kroki, inni szlifowali swoje 
umiejętności. Po 6 godzinach jazdy powrót na kwaterę, 
obiad i zasłużony odpoczynek. Padliśmy ze zmęczenia! 

W czwartek pojechaliśmy drugi raz do Witowa. Piękna pogoda zachęcała do jazdy na stoku. Cisza, spokój,  
mało ludzi, można się wyciszyć i zapomnieć o lekcjach. Po obiedzie zachwycaliśmy się pięknem zabytków 
Zakopanego i gwarą góralską. W piątek wychowawca zaskoczył nas zmianą stoku. Pojechaliśmy do Jurgo-
wa. Stok poważniejszy, z różnej trudności trasami, w tym jedną trasą czarną FIS. Każdy mógł wybrać coś 
dla siebie. Byliśmy zachwyceni nie tylko stokiem ale i pogodą. Widoki jakie mieliśmy na Tatry Wysokie i 
Bielskie pozostaną w pamięci na długi czas. Po wyczerpującej jeździe na stoku oddaliśmy narty, później 
odprężaliśmy się w basenach termalnych w Szaflarach. O 17 obiad i odpoczynek. I tak kolejny dzień minął. 
W sobotę rano pełni wrażeń i w zdrowiu wyjechaliśmy do domy. Zakopane płakało, że wyjeżdżamy. 

Fajnie, że mogliśmy wyjechać dzięki zaangażowaniu  wychowawcy. Na pewno będziemy korzystać z takiej 
formy odpoczynku. (Bartek Żelazo) 

 

„Cieszę się, ze mogłem po raz kolejny wyjechać ze 
swoimi uczniami poza szkołę. Była to świetna oka-
zja do poznawania się bliżej. Jestem przekonany, że 
spędzony razem czas zaowocuje w przyszłości do-
brymi relacjami. Chłopakom bardzo podobał się 
taki sposób spędzania wolnego czasu. W przyszło-
ści sami będą jeździć na narty. Kiedyś pokażą to 
swoim dzieciom jak można fajnie spędzić czas z 
dala od komputera, telefonu, telewizji. Serdecznie 

dziękuję chłopakom za bardzo dobre zachowanie i za-
rządzanie czasem podczas wycieczki.”  (Wychowawca) 

„Na wycieczce w górach było bardzo fajnie. Pogoda 
była udana jak również organizacja wycieczki. Super 
się bawiłem a o Matysie nawet nie wspomnę. Sor zała-
twił dużo jedzenia. Byliśmy na termach. Bardzo pole-
cam taki wyjazd.”  (Eryk) 

„Dobra organizacja, dobre jedzenie, całkiem sporo 
atrakcji. Zmiana stoku była dobrym pomysłem, ponie-
waż nam się nie nudziło, były nowe trasy.” (Adam) 

„Było dobrze, nie ma się do czego przyczepić. Dobra organizacja, a jedzenia było aż nadto. Fajnie, że poje-

chaliśmy na inny stok.”  (Damian) 
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          Wycieczka klasy TS/TH 
 W dniach 12—14 czerwca 2017 r. odbyła się nasza wycieczka klasowa w Sudety. Pierwszego dnia mieli-

śmy do przejechania ponad 550km. Kierowniczka wycieczki, nasza wychowawczyni, Pani Bernadetta Cza-
chorowska, zaplanowała nam przystanki niespodzianki. Pierwszym był Ośrodek Sportu i Rekreacji "Góra 
Kamieńsk", gdzie wyciągiem krzesełkowym wjechaliśmy na górę i mogliśmy poznać okolice kopalni od-
krywkowej i elektrowni Bełchatów. Następnie dojechaliśmy do ZOO we Wrocławiu, zwiedzieliśmy Afryka-
rium i odbyliśmy lekcję na temat "Afrykańskie adaptacje". 

 
  

  

 Następnego dnia w programie było wejście szlakiem pieszym na Szrenicę - 1362m n. p. m. Przej-
ście fragmentem szlaku Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej i zejście do Szklarskiej Poręby. Wrażenia były nie-
zapomniane. Zmęczenie bardzo duże. Jedynie po wychowawczyni nie było widać trudów marszu. 

 Wieczorem wizyta w Żelaznym Tyglu Walońskim skansenie poświęconym dawnym technologiom 
górniczym i hutniczym. Zwiedziliśmy zrekonstruowane średniowieczne urządzenia górniczo – hutnicze, 
mogliśmy je dotknąć i wprawić w ruch, pod nadzorem przewodnika. Na zakończenie dnia ognisko z pie-
czonymi kiełbaskami i pajdą pysznego lokalnego chleba. 

  

 
 

 W czasie powrotu znów odwiedziliśmy Wrocław. Tym razem rynek starego miasta. 

Następnie udaliśmy się do Częstochowy na chwilę  skupienia i modlitwę w Klasztorze na Jasnej Górze. Trzy 
dni pełne wrażeń minęły nam bardzo szybko ale wspominać będziemy jeszcze bardzo długo. 

          (oprac.  IV TS) 
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Kilka słów o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc wiąże się z wieloma tradycjami, sięgającymi 
nawet XIV wieku. Jest nie tylko ważna ze względu na 
duchowy wymiar. Jest to bowiem czas, kiedy przyroda 
na nowo budzi się do życia. Jakie wielkanocne zwyczaje 
panują w Polsce? Oto one! 

Wiosenne porządki 

Dawniej początek wiosny był idealną okazją do wielkich 
porządków. Sprzątało się mieszkania, malowało domy, 
robiło się świąteczne dekoracje i przyozdabiało nimi po-
mieszczenia. Nadal panuje zwyczaj sprzątania domu tuż 
przed Wielkanocą. Wedle starego zwyczaju, wszyscy 
domownicy muszą przyłożyć się do porządków. 

Malowanie jaj 

Każdy region naszego kraju ma swój charakterystyczny 
sposób ozdabiania jaj. Są one symbolem pomyślności 
oraz rodzącego się życia. Stanowią bardzo ważny ele-
ment Wielkanocy. 

Wielki Tydzień 

Wielki Tydzień rozpoczyna się wraz z Niedzielą Pal-
mową. Dawniej zwana "Kwietną" lub "Wierzbową", 
stanowi bardzo ważny dzień w religii chrześcijańskiej. 
Symbolizuje wjazd Jezusa do Jerozolimy. W Niedzielę 
Palmową należy udać się do kościoła w celu poświęcenia 
tzw. palemki. Są one wykonane z gałązek wierzby, ozdo-
bionych bukszpanem i kwiatami. Kiedyś poświęconą 
palemką uderzało się lekko każdego z domowników. 
Następnie umieszczało się ją za obrazem lub nad 
drzwiami. Miało to chronić przed burzą oraz ogniem. 

Tradycją w niektórych regionach było także 
"Topienie Judasza". W Wielką Środę brano 
słomianą kukłę symbolizującą Judasza i wleczono 
przez całą wieś. Mieszkańcy obrzucali ją 
kamieniami, wrzucali do wody, a na końcu topili. 

 

Triduum Paschalne 

W Wielki Czwartek zaczyna się Triduum Paschalne. Z 
ołtarza znikają wszelkie przedmioty, a dzwony milkną 
aż do czasu zmartwychwstania. 

Następnie w Wielki Piątek odbywają się Drogi Krzy-
żowe, podczas których składa się ciało Chrystusa do 
grobu. Tego dnia obowiązuje ścisły post. Jedną z 
dawnych tradycji było zakopywanie żuru i śledzia, 
które były typowo postnymi potrawami. Istniał 
również zwyczaj przybijania śledzi do drzewa. 

Za dawnych czasów w Wielką Sobotę spryskiwano 

dom wodą na znak pomyślności. Palono leszczynę, a 

jej popiół rozrzucano przy pierwszej orce, na znak 

dobrobytu. Obecnie w Wielką Sobotę święcone są 

nie tylko świąteczne pokarmy, ale i woda, ogień oraz 

cierń.  

Niedziela Wielkanocna 

W Wielką Niedzielę nie może zabraknąć stołu przyk-
rytego białym obrusem. Na śniadanie zazwyczaj są: 
żurek, biała kiełbasa, pasztety, pieczenie oraz szynki. 
Konieczne są również wielkanocne ciasta, takie jak 
mazurki czy babki. W niektórych regionach po 
świątecznym śniadaniu następuje tzw. zajączek wiel-
kanocny - czyli szukanie drobnego upominku ukry-
tego gdzieś w domu. 

Śmingus-dyngus 

Śmingus-dyngus, czyli Wielkanocny Poniedziałek, 
polega na wzajemnym oblewaniu się wodą. Dawniej 
obowiązywało także uderzanie się wierzbowymi 
gałązkami (tzw. śmingus). Aby uniknąć śmingusa, 
można było wykupić się pisankami, słodyczami lub 
pieniędzmi. To właśnie jest tzw. dyngus.  

     G.Sz./W.S. 
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kę regionu w tej dyscyplinie 
sportu tj. ZS Sobolew, gim-
nazjalistki z siatkarskiego 
ośrodka w Mińsku Mazo-
wieckim oraz reprezentacja 
naszej szkoły. Nasza drużyna 
spisała się bardzo dobrze, 
wygrywając z gospodyniami 
2-0, oraz ponosząc nieznacz-
ne porażki z wyżej notowa-
nymi zespołami z Mińska i 
Sobolewa po 1-2, ostatecz-
nie zajmując trzecie miejsce. 
Opiekunem drużyny był Woj-

ciech Baduchowski. W tur-
nieju naszą szkołę reprezen-
towały następujące zawod-
niczki:  
Weronika Domańska 
Sylwia Figat 
Angelika Kutwińska 
Irena Matyka 
Paulina Owczarczyk 
Paulina Flak 
Sylwia Banaszek 
Paulina Wasilik 
Milena Baran 
 

28 lutego  drużyna 

chłopców reprezento-

wała szkołę w mistrzo-

stwach powiatu w pły-

waniu. Na dystansie 

450 m stylem dowol-

nym wywalczyliśmy 

wicemistrzostwo. Gra-

tulacje, panowie! 

D L A C Z E G O  W A R T O  P Ł Y W A Ć  

M i s t r z o s t w a  P o w i a t u  

G a r w o l i ń s k i e g o  w  p ł y w a n i u  

Dn. 19.02.2018 w Gończy-
cach odbył się silnie obsa-
dzony Turniej piłki siatkowej 
dziewcząt o Puchar Dyrekto-
ra tamtejszego Gimnazjum. 
W turnieju oprócz zespołu 
gospodarzy uczestniczyły 
zespoły stanowiące czołów-

                                                  SPORT 

 

*Pływanie wspomaga układ oddechowy, zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału 
serca i cukrzycy. 

*Poprawia elastyczność stawów i poprawia ich ruchomość. 
*Przyspiesza regenerację po wysiłku oraz rozciąga i relaksuje mięśnie.  

*Łagodzi bóle stawów i wysokie ciśnienie krwi.  
*Pływanie koi i relaksuje dzięki regularnemu oddychaniu i wydzielaniu endorfin – hormonów 

szczęścia. 
*Obniża poziom złego cholesterolu.                 (J.K.) 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.grabownadprosna.com.pl%2Fasp%2Fpliki%2F1.10.2012_Hubertus_i_OLGD%2Fsiatka_ferie.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.grabownadprosna.com.pl%2Fasp%2Fpl_start.asp%3Ftyp%3D13%26menu%3D1%26a%26dzialy%3D1%26akcja
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O różnych metodach efektywnego uczenia! 
Dla maturzystów i nie tylko!  

Lekcja1: Metoda ciekawskiego dziecka  
(zaczerpnięte z „Włam się do mózgu” R.Kotarskiego, wyd.Altenberg, Warszawa 2017) 

 
  

Co to?”, „Po co?”, „A dlaczego?” – w ten sposób każdy z 
nas w dzieciństwie przyswoił potężną dawkę informacji. 
I są to wiadomości, które pamiętamy do dziś. A może 
spróbować tej metody w zderzeniu ze szkolną nauką? 
Jest to możliwy i jak się okazuje skuteczny sposób szyb-
kiego przyswajania materiału i długiego utrzymywania 
go w pamięci. 

Zasady: 

Pytaj jaki jest sens informacji, którą poznajesz. 
„Dlaczego?”, „Jak to możliwe, że…?”  

Odpowiadając na pytania zajrzyj do szkolnych materia-
łów (zeszytu, książki) tam zazwyczaj znajdziesz to czego 
potrzebujesz. 

Lepiej zapamiętasz informacje, które wydają ci się racjo-
nalne, prawdziwe i zgodne ze zdrową logiką. 

Połącz nowoprzyswojone informacje z wiedzą, którą już 
masz. Wtedy łatwiej ci będzie zakotwiczyć w pamięci 
świeżo poznane fakty. Zadawanie pytań nie wydłuża 
zbytnio czasu nauki, a sprawia, że zdobyta wie-
dza będzie trwalsza. 

Nie popłyń za daleko, nie przeładuj się-
dodatkową wiedzą. Trzymaj się 
głównych wątków, których masz 
się uczyć. To one są bazą, pozostałe 
informacje mają ci jedynie pomóc 
zapamiętać na dłużej. 

Praktyka: 

Pytania mogą być różne – ważne aby były 
zadane przez osobę uczącą się. Różne będą 
także odpowiedzi. Każdy ma swój sposób. 
Na przykład – jak zapamiętać, że stolicą 
Brazylii jest Brasilia?  

Można skupić się tylko na nazewnictwie i 
powiedzieć – „Brasilia jest stolicą Brazylii, 
bo bliżej nazwie Brasilia do Brazylii niż na-
zwie Rio de Janeiro lub Sao Paulo”.  

Można poszperać więcej i znaleźć ciekawą 
historię Brasilii. Dowiemy się, że Brasilia 
jest dość młodym miastem, wybudowanym 
w głębi kraju aby pobudzić tamtejszą go-
spodarkę. Brasilia stała się sztucznym two-
rem, który jest siedzibą instytucji państwo-
wych, ale nie odgrywa kluczowej roli w 
państwie. Po takich informacjach odpowie-
my – „Brasilia jest stolicą Brazylii, bo Brazy-
lijczycy chcieli pokazać światu, że ich kraj to 
nie tylko wybrzeże”. Dodatkowo zapamię-
tamy gdzie na mapie szukać stolicy tego 
państwa.  

   (oprac. Katarzyna Piesio) 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNqtS4zO_ZAhVBxxQKHRhBCFsQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fstabal1960%2Fjak-si-uczy-22261458&psig=AOvVaw3qxTRYLPVg_i3KUZ-jAj1X&ust=15212467429890
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvmKWQze_ZAhVDchQKHf3oAigQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.obrazki.jeja.pl%2F56763%2Cbyc-madrym-i-dobrze-sie-uczyc.html&psig=AOvVaw3jOhdxTWxhM2T3RAksE_i4&ust=15212
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MATURZYŚCI PROPONUJĄ NA ŚWIĄTECZNY STÓŁ 

                    Babka wielkanocna  
 
Składniki:  
* 5 jaj  
* ¾ szklanki mąki pszennej  
* ¾ szklanki mąki ziemniaczanej  
* 1 szklanka cukru  
* 2 łyżeczki proszku do pieczenia     
* 4 czubate łyżki majonezu  
* zapach cytryny  
 

 
 
Wykonanie:  
Oddzielić żółtka od białek. Białka ubić na 
sztywno, dodać cukier, żółtko, wymieszać łyż-
ką, dodać majonez i mąkę z proszkiem. Piec 
ok. 40 minut w temperaturze 180°C.  
Dekorujemy według własnego pomysłu.  
Smacznego !!! 

                            Mazurek 
Ciasto:  
* 200 g mąki  

* 100 g schłodzonego masła  

* 50 g cukru pudru  

* 2 żółtka  

* szczypta soli i odrobina zimnej wody  
 
Masa na wierzch:  
 * kupujemy gotową masę krówkową lub kaj-
mak  

* lekko kwaskowaty dżem (porzeczka lub ma-
lina)  

* bakalie (orzechy, żurawina, pestki dyni , 
migdały, rodzynki, wiórki kokosowe)  
 
Przygotowanie:  
Usypujemy z mąki, cukru pudru i soli kopczyk, 
w środek wbijamy 2 żółtka i pokrojone masło. 
Wszystko ręcznie mieszamy i zagniatamy - 
powinno wyjść coś a la kruszonka. Ciasto ubi-
jamy w kulkę i wkładamy na pół godziny do 
lodówki. Następnie posypujemy blat mąką i 
rozwałkowujemy ciasto na kształt prostokąta 
- boki zagniatamy na ok 1- 1,5 centymetrów. 
Placek przenosimy na wysmarowaną masłem 
i wyłożoną papierem do pieczenia blachę. Na-
kłuwamy widelcem całe ciasto. Na wierzch 
wykładamy dżem i równo rozsmarowujemy. 
Tak przygotowane ciasto wkładamy do pie-
karnika nagrzanego do 180 st. na 20-25 min. 
Po tym czasie studzimy ciasto i na wierzch na-
kładamy warstwę masy krówkową lub masę 
kajmakową, jednak z powodzeniem można ją 
zastąpić innym smakiem, np. orzechowym lub 
kokosowym. Następnie dekorujemy bakaliami 
i gotowe. Smacznego! 

Przepisy na  ciasta przygotowali ucznio-

wie klasy IV technikum żywienia. 

Na zdjęciu obok: IV TŻ podczas kursu 

barmańskiego. Jak widać potrafią już 

piec, gotować, przyrządzać drinki…. 

Kochani: słodkiego, miłego życia życzy 

Wam i wszystkim maturzystom redakcja 

Głównej 49. 
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Wszyscy znamy ze szkolnych 
korytarzy nauczycieli pracują-
cych w naszej szkole. Nie wiemy 
jakie tajemnice skrywają, jakie 
mają marzenia, hobby. 

Dziś odkrywamy małe sekrety 
dwóch panów Darków. 

Pan Dariusz Szuwara jest na-
uczycielem przedmiotów eko-
nomicznych i spedytorskich. 
Jego pasją jest historia, motory-
zacja, od niedawna kąpiele w 
lodowatej wodzie. 

Pan Dariusz Parzyszek jest na-

uczycielem wychowania fizycz-

nego. Uwielbia sport, piłkę noż-

ną, pływanie, dobrą muzykę, 

taniec i kabaret. 

- Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie 
rodziców w szkole. 
- Co masz na myśli, mówiąc ,,małe''? 
- No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor... 
 

Przychodzi dziecko z tornistrem na stację 
benzynową i mówi. 
- 10 litrów benzyny, szybko! 
-  A co pali się ? 
-  Tak, moja szkoła ! 

Na lekcji matematyki : 
-  Od dziś będziemy liczyli na komputerach ! 
- oznajmia nauczycielka. 
-  Wspaniale ! Znakomicie! - cieszą się 
uczniowie. 
No to kto mi powie, ile to jest - pięć kompu-
terów dodać dwadzieścia jeden kompute-
rów?  
 

Nauczyciel pyta: 
– Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 
– 7. 
– A ile będziesz miał w następne? 
– 9. 
– Siadaj, pała! 
- Niech to szlag, pała w urodziny… 

U Ś M I E C H N I J  S I Ę !  

D O W C I P Y  P P R Z Y G O T O W A L I  

C H Ł O P C Y  Z  I V  T M R : )  

 

 

N A U C Z Y C I E L  T E Ż  C Z Ł O W I E K  


