
   

Powiedział mi kiedyś mój tata 
I miał, jak się zdaje, rację, 

Że największym wynalazcą wszechświata 

Był ten, 
Co wynalazł WAKACJE. 

Smutno by było na świecie 

Bez jego wynalazku. 
Stwierdzicie to sami, kiedy będziecie 

Nad rzeczką gdzieś 
Albo w lasku. 
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Uśmiechnij się! 
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Główna 49 
Magazyn uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem 

Tak świetnie w dodatku się składa 

(największe to dojrzą matoły), 
Że okres WAKACJI akurat wypada 

Na czas niechodzenia do szkoły.  
Gdyby na przykład w innym terminie 

Miały mieć miejsce WAKACJE, 
Byłyby chyba kłótnie w rodzinie 

I spore komplikacje. 

A tak, żyć mogą w klimacie zgody 

WAKACJE i NAUKA... 

Życzymy Wam wszystkim pięknej pogo-
dy 

I niech Wam kukułka kuka! 

(Ludwik Jerzy Kern - Wynalazek na piąt-
kę z plusem) 

W tym numerze znajdziecie garść najświeższych informacji z życia szkoły. Przeczytacie o ludziach, którzy żyją swoimi 

pasjami. Na stronach 8-9 zamieściliśmy rozmowy z absolwentami naszej szkoły oraz ze starostą powiatu garwolińskie-

go. Polecamy też przepis na wakacyjny kolorowy deser oraz kilka rad szkolnego pedagoga. 

Ponieważ w końcu, po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy, nadszedł wyczekiwany przez nas wszystkich – uczniów  

i nauczycieli -  czas wakacji, czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania, 

życzymy Wam udanego wypoczynku! Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie 

się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. We wrześniu 

wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach!                red.   



   

  

          
 
    POCZET SZTANDAROWY 
 

          

 

 

   

 

  

Ponad 30 uczniów naszej szkoły należy do Szkolnego 
Pocztu Sztandarowego. Być w poczcie to obowiązek – ale 
przede wszystkim zaszczyt. 

Regulacje dotyczące funkcjonowania pocztów sztandaro-
wych można znaleźć na stronie internetowej kuratorium 
oświaty. Oto kilka z nich: 

„Każdorazowo skład osobowy pocztu sztandarowego 
tworzą: 

Chorąży (sztandarowy) – 1 uczeń (uczennica) 
Asysta – dwie osoby (uczennice, uczniowie) 
 
Zadaniem nauczyciela opiekuna pocztu jest dbałość o 
właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem 
przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza nią. 

Insygniami pocztu sztandarowego są: 

biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, 
zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte 
na lewym biodrze, 

białe rękawiczki. 
Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

 - rozpoczęcie roku szkolnego, 
- ślubowanie klas pierwszych, 
- uroczystości rocznicowe (Konstytucja 3 Maja i Narodowe Święto 

Niepodległości), 
- zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szko-

ły, 
- inne uroczystości (w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). 
Poszczególne komendy dla pocztu sztandarowego są zawarte w 
Regulaminie Musztry Sił Zbrojnych RP”. 

Redakcję „Głównej 49” zainteresowało, dlaczego tak wielu 
uczniów angażuje się w poczet. Postanowiliśmy ich zapytać. Od-
powiedzi były różne, najczęściej słyszane: ,,Jest to bardzo duży 
zaszczyt reprezentować naszą szkołę" i ,,taka jest tradycja i jeste-
śmy zaszczyceni, że możemy ją kontynuować”, a odpowiedź, któ-
ra najbardziej nas wzruszyła, brzmiała: ,,Największa radość jest 
wtedy, kiedy wychodzimy poza szkołę i widzimy, jak na nas pa-
trzą, jak byśmy byli wzorem do naśladowania. To uczucie jest 
niezastąpione". 

Teraz juz wiemy, dlaczego ponad 30 osób bierze udział w naszym 
poczcie sztandarowym. I jesteśmy dumni, że mamy takich 
uczniów, którzy z dumą kontynuują ważną tradycję.  

      

     Gabriela Szypulska 

Za pomoc w realizacji numeru dziękujemy klasie II TS/TH, a w szczególności: Oli 
Rękawek, Asi Lubczyńskiej, Kasi Tudek, Mateuszowi Krupie oraz  wychowawczyni 
klasy Pani Elżbiecie Domańskiej. 

Dziękujemy Pani Jolancie Nafalskiej i Pani Agnieszce Czyżkowskiej. 

Dziękujemy  za współpracę Weronice Kot i Karolinie Hys.   

   OD REDAKCJI Redakcja: 

Gabriela Szypulska 

Justyna Kępka 

Monika Segin 

Wiktoria Siejka 

Opieka: Agnieszka Grudniak 

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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         BYLIŚMY W SEJMIE RP 
 
W kwietniu 2018 r. przedstawiciele 
samorządów uczniowskich z powiatu 
garwolińskiego, wraz z opiekunem 
panią Marzeną Kaczmarczyk, odwie-
dzili Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 
Warszawie. Mieliśmy przyjemność 
spotkać się z Posłem Grzegorzem 
Woźniakiem oraz panią kurator Doro-
tą Skrzypek. 
Uczestniczyliśmy w forum samorzą-
dów szkolnych, gdzie Jakub Nowak 
(jeszcze do niedawna uczeń naszej 
szkoły) wraz z kolegami: Szymonem 
Jarzębskim - Przewodniczącym Mło-
dzieżowej Rady Muzeum w Sulejów-
ku, a także Piotrem Wasilewskim 
omówili działania naszych samorzą-

dów, aby udzielić nam dobrych 
rad. Wspólnie zaproponowaliśmy 
zmiany, jakie moglibyśmy wpro-
wadzić w życie samorządów tak, 
aby coraz więcej osób chciało 
czynnie brać udział w rozwijaniu 
się naszej samorządności. Na ce-
lowniku mamy urozmaicenie co-
dziennego życia szkoły, a także 
poszerzanie zainteresowań na-
szych kolegów. Oprócz rozmów 
mieliśmy możliwość zwiedzenia 
całego budynku Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej od środka, co było 
dla nas bardzo miłym zaskocze-
niem.   
                     Weronika Kot  
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Maciek Konieczny jest uczniem klasy pierwszej ITPS/TU. W ostatnich 
miesiącach osiągnął wiele sukcesów, kilkukrotnie reprezentował na-
szą szkołę i ciągle ma chrapkę na więcej… 

Historia Maćka z bieganiem rozpoczęła się z powodów zdrowotnych, 
dla poprawienia tężyzny fizycznej. „Mój początek związany z biega-
niem sięga czasów, kiedy jeszcze chodziłem do gimnazjum. Już pod 
koniec 2 klasy zależało mi na poprawie kondycji, a kiedy moje wyniki 
znacznie się polepszyły, postanowiłem spróbować sił w zawodach 
szkolnych. Rywalizacja z innymi zawodnikami spodobała mi się. Dała 
mi też do zrozumienia, że jeśli mam być lepszym, będę musiał ciężej 
pracować nad sobą. Postawiłem sobie pewien cel i trwale dążyłem do 
jego realizacji. Gdy tylko udało mi się wygrać zawody, stawiałem so-
bie wyżej poprzeczkę.” – mówi Maciek w rozmowie z Justyną Kępką. 

 „Pierwszym osiągnięciem, po którym chciałem kontynuować swoją 
działalność, było 1. miejsce na Mistrzostwach Powiatu Otwockiego w 
Lekkiej Atletyce na 800m. 

Zaraz po tych zawodach czekały na mnie zawody międzypowiatowe 
na 800 m, w których również udało się odnieść zwycięstwo. 

Następnie w I klasie technikum udało mi się zdobyć 2. miejsce w Indy-
widualnych Biegach Przełajowych w kategorii 3000 m w Miętnem. 

Pół roku później wystartowałem w VII GRAND PRIX Ziemi Garwoliń-
skiej - "biegu do wiosny", w którym to wygrałem główny bieg, czyniąc 

siebie najmłodszym zwycięzcą w historii turnieju. 

Tydzień później odbył się XIV Mityng Lekkoatletyczny w Garwolinie, 
gdzie zdobyłem 1. miejsce na 1500 m. 

Miesiąc po zawodach w Garwolinie, wystartowałem w Międzypowia-
towych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach, gdzie 
zdobyłem 2. miejsce na 1500 m. 

Ostatnimi zawodami, w których wystartowałem były Mistrzostwa 
Powiatu Garwolińskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atlety-
ce. Tam zdobyłem 1. miejsce na 1500 m.” 

Dużą rolę w karierze sportowej Maćka odgrywa Pan Profesor Parzy-
szek, który służy cenną radą oraz pomaga Maćkowi w treningach, 
które odbywają się 3-6 razy w tygodniu. 

Na pytanie, czy bieganie daje mu satysfakcję, Maciek odpowiada:  
„No pewnie. Niezależnie od tego, czy mi poszło doskonale, czy słabo, 
zawsze wyciągam wnioski z każdego biegu oraz cieszę się z osiągnię-
tego wyniku.” 

Maciek cały czas ma chęć samodoskonalenia się i zdobywania lep-
szych wyników, jest zdeterminowany i gotowy do ciężkiej pracy. 

Trzymamy kciuki za Maćka i życzymy mu dalszych sukcesów. 

       

     rozmawiała: Justyna Kępka 

          CZŁOWIEK Z PASJĄ   CZŁOWIEK Z PASJĄ    CZŁOWIEK Z PASJĄ    CZŁOWIEK Z PASJĄ    CZŁOWIEK Z PASJĄ    CZŁOWIEK Z PASJĄ  

POSTANOWIŁEM SPRÓBOWAĆ SWOICH SIŁ… 
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 ŚPIEWANIE - MOJA PASIA 
 

Joasia Lubczyńska jest uczennicą klasy II 
TH. W ostatnim roku widzieliśmy ją kilku-
krotnie podczas szkolnych uroczystości. 
Asia pięknie śpiewa i na scenie czuje się 
jak ryba w wodzie. Jest energiczna, emo-
cjonalna  i bardzo otwarta. Wybrała za-
wód hotelarza, bo – jak mówi – ceni sobie 
kontakt z ludźmi. 

Asia lubi szczególnie pieśni i piosenki o 
charakterze religijnym; jest też zaangażo-
wana w życie swojej parafii, pełni tam 
funkcję prezesa Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży. Asia aktywuje młodych 
do działania, np. podczas kolędowania 
zbierała fundusze na wakacyjny wyjazd 
KSM-u na Lednicę. Jest też wolontariusz-
ką akcji „Przywrócić dzieciństwo” – opie-
kuje się tam dziećmi podczas wyjazdów 
na basen, spotyka się z nimi na zajęciach 
z cyklu „Zabawa jest potrzebna”. 

W kończącym się roku szkolnym Asia 
występowała na uroczystości z okazji 
Dnia Papieskiego, podczas jasełek, walen-
tynek – ale najbardziej utkwił nam w 
pamięci występ na Dniu Nauczyciela, 
gdzie zaśpiewała na melodię „Hej, soko-
ły..” kabaretowy tekst o szkole i jej pery-
petiach.    
    
   red. 

OD REDAKCJI:  

Pasja uczy wytrwałości w dążeniu do 
celu. Poprzez ćwiczenia uzbraja 
w cierpliwość i siłę do pokonywania 
życiowych trudności. Śpiew jest czyn-
nością, która angażuje całe ciało w 
sposób wysiłkowy. Używamy przepo-
ny oraz dziesiątków innych mięśni, 
także usprawniamy pracę mózgu. 

Muzyka jest przetwarzana przez lewą 
półkulę mózgu, a mowa przez prawą 
(u osób praworęcznych). Śpiewanie 
wymaga współpracy obydwu półkul. 
Uczenie się tekstów piosenek, zapa-
miętywanie melodii, to wszystko ma 
wpływ na rozwój naszego ciała i umy-
słu. 
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 CZŁOWIEK Z PASJĄ   CZŁOWIEK Z PASJĄ    CZŁOWIEK Z PASJĄ    
     WARSZTATY TEATRALNE  

      Z  PANEM JURKIEM 

 

Ola Rękawek z klasy II technikum 
hotelarskiego realizuje swoje pa-
sje aktorsko – wokalne na warszta-
tach teatralnych organizowanych 
przez instytucję sąsiadującą z na-
szą szkołą - Powiatowe Centrum 
Kultury i Promocji w Miętnem. 

Ola: „ Warsztaty teatralne w 
„dworku” to projekt skierowany do 
młodych ludzi, chcących rozwijać 
swoje pasje aktorskie i wokalne. 
Opiekunem warsztatów jest Pan 
Jerzy Rusak – ceniony nauczyciel 
języka polskiego, który niedawno 
przeszedł na emeryturę. Warsztaty 

noszą nazwę „Mój teatr”, patronuje im Mazowiecki Instytut Kultury. 

Warsztaty odbywają się co 2 
tygodnie, w poniedziałki lub 
piątki w godzinach popołu-
dniowych lub wieczornych. Pan 
Jurek uczy nas poprawnej wy-
mowy, recytacji, odpowiedniej 
dykcji i ekspresji scenicznej. 
Zajęciom towarzyszą pozytyw-
ne emocje, tj. radość, szczę-
ście, poczucie spełnienia. Pod 
koniec każdego spotkania na 
buziach uczestników maluje 
się ewidentne zadowolenie i 
chęć spędzania razem większej 
ilości czasu. 

Uczestnikami projektu są dzie-

ci ze szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych. Współpracujemy z 

teatrami, stowarzyszeniami 

oraz aktorami, którzy przekazują nam swoje sekrety. Warsztaty otwierają nam drzwi do dalszego kształcenia, rozwija-

nia swoich pasji i dają szansę pracować z różnymi ludźmi. Pomagają też w codziennym życiu, gdy np. trzeba publicznie 

wystąpić czy wyrecytować wiersz na lekcji…” 

                                                Aleksandra Rękawek, II TH 

 Od redakcji: po co człowiekowi teatr? 
Przekraczając próg teatru, przekraczamy próg innego świata, zostawiając za nim rzeczywistość. W 

teatrze czujemy się jak w bajce. Tutaj wszystko się zmienia, to jak przejść przez lustro Alicji w krainie czarów.  
Teatr jest magicznym miejscem i niesamowitym światem, który czasem pozwala uciec w głąb siebie, 

jest czymś, co pochłania duszę.  
Teatr aktywizuje ciało i umysł. Poprawia sprawność fizyczną, uczy świadomości ciała, rozwija wyobraźnię, uczy 
koncentracji, poszerza horyzonty myślowe, postrzeganie świata. Uczy także panować nad niepożądanymi 
emocjami. 
Warto bawić się w teatr, bo teatr zmusza do słuchania, opowiadania, komunikowania się. Wyrabia umiejęt-
ność poznawania drugiej osoby, której trzeba stawić czoło, zrozumieć, polubić. Uczy współdziałać w zespole, 
rozwija twórczą wyobraźnię.  
Człowiek poprzez teatr poznaje samego siebie, oswaja się z innymi, nabiera do siebie dystansu i zaufania.  
Zabawa w teatr przyczynia się do fizycznego rozwoju i uświadamia fizyczność oraz budowę ciała. Sprzyja roz-
wojowi intelektualnemu i kulturalnemu. Uczy społecznych zachowań, relacji międzyludzkich, eliminuje ego-
centryzm, społecznie przystosowuje, wspomaga dojrzewanie i afirmację samego siebie - kształtuje wrażliwość 
własną i innych. 
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    MAJOWY WYPAD W GÓRY 

28 maja, „bladym świtem”, bo już o godzinie 5 wyjechaliśmy na długo wyczekiwaną wycieczkę w góry. W eska-

padzie brali udział uczniowie z klas: II TS/TH i III TPS/TH i II TMR z wychowawczyniami, tj. Panią Elżbietą Domań-

ską, Panią Lucyną Leszek i Panią Anną Widelską. 

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Krakowa, przewodnik pokazał nam to, czego nie można było ominąć: 

Wawel, Trakt Królewski, Rynek Główny, Kościół Mariacki. Na żywo usłyszeliśmy hejnał! Wieczorem dotarliśmy do 

Zakopanego i zakwaterowaliśmy się w pensjonacie Magdalenka (piękne miejsce i dobre jedzenie!). 

Drugiego dnia z rana wyruszyliśmy na Kasprowy Wierch. 

Trasa nie była łatwa, około 18 km pod górę. Szliśmy 

kamienistą drogą, a około 200 m przed szczytem spo-

tkał nas deszcz. Widok ze szczytu nagrodził trudy – po-

czuliśmy na własnej skórze potęgę gór. Na dół zjechali-

śmy kolejką. Ten dzień zakończyliśmy ogniskiem. 

Trzeciego i ostatniego zarazem dnia zwiedzaliśmy zimo-

wą stolicę  Polski. Zobaczyliśmy Cmentarz Zasłużonych 

na Pęksowym Brzyzku, kaplicę na Jaszczurówce, Sank-

tuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. 

Wycieczka może nie była długa ale bardzo udana! Wró-

ciliśmy wypoczęci i opaleni, z postanowieniem na po-

wrót  w góry w przyszłym roku. 

       

                   Mateusz Krupa 
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WYWIAD SZKOLNEGO KOŁA DZIENNIKARSKIEGO  ZE STAROSTĄ PO-
WIATU GARWOLIŃSKIEGO MARKIEM CHCIAŁOWSKIM 
 
Spotykamy się z Panem Starostą w nowej siedzibie władz powiatu 
garwolińskiego na ulicy Mazowieckiej. Budynek robi na nas wrażenie, 
jest duży, przestronny i nowoczesny. W gabinecie na trzecim piętrze 
czeka na nas Pan Starosta. Zaprasza do spaceru po tarasie, który oka-
la cały budynek i częstuje garwolińską oranżadą. Zachęca do zadawa-
nia pytań. 

Justyna: Panie Starosto, jest Pan najważniejszą osobą w naszym po-
wiecie. Dziękujemy, że zechciał Pan poświęcić nam swój czas. 

Marek Chciałowski: Muszę zaprotestować, nie czuję się najważniejszą 
osobą w powiecie, raczej jestem tu „na służbie”. Cieszę się, gdy mogę 
rozmawiać z ludźmi. Na tym też polega moja praca. 

Wiktoria: Proszę nam powiedzieć, jak zostaje się starostą? 

M.Ch.: Zanim zostałem starostą, byłem wicestarostą. Wcześniej pra-
cowałem jako nauczyciel oraz w Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa – tam zdobyłem doświadczenia potrzebne do pracy w 
samorządzie. Starosta jest wybierany przez Radę Powiatu – musi mieć 
do tego większość głosów, ja taką większość głosów otrzymałem. 
Jestem starostą drugą kadencję i cały czas muszę się dokształcać, np. 
czytając ustawy, artykuły. Praca starosty to głównie wykonywanie 
zadań rządowych. 

J.: Na czym polega Pana praca? Często widujemy Pana na lokalnych 
portalach przy okazji różnych uroczystości. Co właściwie robi staro-
sta? 

M.Ch.: Pracuję od 8.15 do 20 – 21. W całym roku mam tylko 4 wolne 
soboty. Moja praca to przede wszystkim spotkania z ludźmi, każdy 
może umówić się na spotkanie ze starostą; bardzo często wyjeżdżam, 
uczestniczę w uroczystościach lokalnych, szkolnych. Jadę tam, gdzie 
dzieje się coś ważnego dla lokalnej społeczności: otwarcie drogi, waż-
na rocznica… 

W.: Czy ta praca jest dla Pana satysfakcjonująca? Co sprawia Panu 
najwięcej trudności? 

M.Ch.: Owszem, mam wiele satysfakcji z funkcji, którą pełnię. Oczywi-
ście jest to praca wymagająca i odpowiedzialna. Wystarczy wspo-
mnieć, że oprócz innych obowiązków starosta odpowiada za szkoły 
ponadgimnazjalne, których w naszym powiecie jest 7, do tego 2 szko-
ły specjalne, 2 ośrodki specjalne oraz Poradnia Pedagogiczno – Psy-
chologiczna; wszystkie te placówki zatrudniają w sumie około 500 
nauczycieli. Jest więc co robić. Czasami jestem bezradny wobec pro-
blemów, z którymi przychodzą petenci, np. chcą się poskarżyć i uzy-
skać pomoc w kwestii działania gmin, czy miast – a ja nie mam wpły-
wu na pracę wójtów i burmistrzów. 

J.: Jesteśmy w nowej, pięknej siedzibie starostwa. Proszę nam powie-

dzieć, jak przebiegała budowa. 

 M.Ch.: Pomysł nowej siedziby staro-
stwa jest odległy, jeszcze z po przedniej 
kadencji. Najpierw, poprzez sondę inter-
netową, pytaliśmy  mieszkańców gdzie 
widzieliby tę  nową siedzibę, przedsta-
wiliśmy  trzye propozycje – wygrała 
ulica Mazowiecka. Potem został ogło-
szony konkurs na projekt, w końcu reali-
zacja inwestycji, która kosztowała w 
sumie około 28 mln złotych. Budynek 
został uroczyście oddany do użytku w 
lutym tego roku, ale cały czas jest w 
budowie. W najbliższym czasie będzie 
realizowane nagłośnienie sali konferen-
cyjnej, w której odbywają się posiedze-
nia Rady Powiatu. Chcemy przekazywać 
na stronie internetowej starostwa rela-
cje z Rad Powiatu – dlatego trzeba zain-
stalować nagłośnienie i kamery. 

J.: A skąd pochodzą pieniądze na taką 
inwestycję? 

M.Ch.: Z budżetu państwa. 

W.: Panie Starosto, jakie ma Pan plany związane z rozwojem Garwoli-
na? 

M.Ch. Mam wiele planów, jednak w pierwszej kolejności chciałbym 
pobudować nowy budynek dla szkoły specjalnej na ulicy Sportowej, 
chciałbym też wybudować nowoczesną halę sportowo – audiowizual-
ną przy LO na Długiej w miejsce dotychczasowego boiska. Młodzież 
mogłaby tam ćwiczyć jak również spotykać się na różnych uroczysto-
ściach, czy organizować koncerty. 

J.: Przed laty był Pan związany z naszą szkołą, proszę nam o tym opo-
wiedzieć. 

M.Ch.: To prawda. Pracowałem w Miętnem przez 21 lat, zaczynałem 
tuż po wojsku w 1985 roku. Uczyłem przysposobienia obronnego, 
później przedmiotów ogrodniczych, mechanicznych, również techno-
logii informacyjnej. Jak każdy nauczyciel musiałem się dokształcać w 
zależności od potrzeb szkoły. Od 2002 do 2003 r. pracowałem w ARi-
MR, później znów wróciłem do szkoły w Miętnem. 

W.: Jacy byli uczniowie za Pańskich czasów? Czy młodzież się zmieni-
ła? I czy faktycznie jest tak źle – jak twierdzą niektórzy – z dzisiejszymi 
nastolatkami? 

M.Ch.: Absolutnie nie! Młodzież jest wspaniała! Tylko że stary młode-
go nie zrozumie a młody – starego; stąd ten konflikt pokoleń i niepo-
rozumienia. Młodzież jest twórcza i musi się buntować, żeby żyć po 
swojemu. 

J.: Przyjeżdża Pan czasami do naszej szkoły. Jak Pan ją widzi po la-
tach? 

M.Ch. W szkole zaszły pozytywne zmiany, jest coraz bardziej nowo-
czesna. Można wiele jeszcze zrobić, myślę na przykład o tym by odno-
wić fasadę, marzy mi się taka kolorowa, a nie monotonna… Trzeba też 
zmodernizować kanalizację, ta która jest obecnie pochodzi z 1977 r. i 
jest bardzo kosztowna. Ale to wszystko jest naprawdę mało istotne, 
bo szkoła to nie mury tylko ludzie, którzy ją tworzą . A młodzież w 
Miętnem jest wspaniała! 

W.: Panie Starosto, kończąc rozmowę chciałyśmy zapytać, czego Panu 
życzyć? 

M.Ch.: Życzyłbym sobie i wszystkim mieszkańcom takiego powiatu, w 
którym ludzie potrafią się dogadać ponad podziałami politycznymi - 
dla dobra wszystkich. 

W.: W takim razie właśnie tego Panu życzymy i bardzo dziękujemy za 
rozmowę. 

  rozmawiały: Justyna Kępka i Wiktoria Siejka 
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NAJWAŻNIEJSZE JEST LOGICZNE MYŚLENIE… 

 

Najważniejsze jest logiczne myślenie – tymi słowami  Michał 
Walczak, pracownik garwolińskiego KRUS-u, podsumował 
naszą rozmowę. Spotkaliśmy się by usłyszeć jak Panowie 
wspominają lata nauki w Szkole w Miętnem. 

Dziś Pan Tomasz Kwiatkowski jest kierownikiem KRUS Gar-
wolin, Pan Michał Walczak zajmuje się windykacją, Pan Ka-
rol Brojek – wypadkami w rolnictwie, Pan Piotr Wysocki jest 
kierownikiem ubezpieczeń. Razem pracują ale też wszyscy 
czterej ukończyli Szkołę Rolniczą w Miętnem. Pan Piotr był 
uczniem technikum rolniczego, pozostali – technikum agro-
biznesu. 

Pomimo że pracują w poważnej i szanowanej instytucji – 
podczas naszej rozmowy uśmiechają się nieustannie, żartu-
ją, chętnie odpowiadają na wszystkie nasze pytania, opo-
wiadają anegdotki ze szkolnych czasów, wspominają na-
uczycieli i … sami zadają pytania. 

Miło usłyszeć, że Szkołę w Miętnem wspominają właściwie 

tylko w pozytywnych aspektach. Pan Tomasz Kwiat-
kowski, kierownik KRUS-u, ukończył technikum agro-
biznesu w 2002 r. Pochodzi z okolic Maciejowic więc 
przez lata nauki mieszkał w internacie. Po ukończe-
niu Szkoły studiował na SGGW. Mówi, że jego plany 
na życie zawsze wiązały się z wsią i rolnictwem, wy-
bór Szkoły w Miętnem nie był więc przypadkiem. Pan 
Tomasz wykorzystał  swój czas w Miętnem: brał 
udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sporto-
wych. Nieskromnie mówi o sobie i swoich kolegach – 
byliśmy prymusami! 

Pozostali Panowie potwierdzają tezę swojego szefa, 
Michał Walczak dodaje, że w Szkole w Miętnem każ-
dy mógł znaleźć jakąś niszę dla siebie i realizować 
swoje zainteresowania. 

Każdy z naszych rozmówców, oprócz pracy zawodo-
wej, prowadzi gospodarstwo. Każdy przyznaje, że 
Szkoła w Miętnem dała szeroki wachlarz wiedzy, któ-
rą można zagospodarować w pracy rolnika, a wcze-
śniej podczas studiów. Pan Piotr stwierdza w trakcie 
rozmowy, a koledzy zgadzają się z jego opinią, że wy-
bór Szkoły w Miętnem był naturalną sprawą: wycho-
wani na wsi, nie widzieli dla siebie innej drogi, niż ta 
związana z rolnictwem.  

Karol Brojek zauważa, że dzisiaj praca rolnika to nie 
tylko uprawa ziemi: rolnik musi zadbać o marketing 
swoich towarów, musi korzystać  z Internetu by wy-
pełnić wniosek o dofinansowanie, znać się na ekono-
mii… Musi być wszechstronny i właśnie do tej 
wszechstronności przygotowuje Szkoła w Miętnem. 

Panowie z rozrzewnieniem wspominają swoich na-
uczycieli , zdaniem Pana Piotra - oni nie tylko uczyli 
swoich przedmiotów ale tym żyli… Podczas rozmowy 
padają nazwiska, anegdotki, wspomnienia szkolnych 
dowcipów… Pan Tomasz Kwiatkowski dodaje, że po-
zytywną cecha Miętnego (w odróżnieniu od innych 

szkół) było to, że w tej Szkole nikt się wyróżniał, nie było 
dyskryminacji, uczniom dobrze się ze sobą żyło… 

Nasi rozmówcy interesują się losami Szkoły, cieszą się, że 
placówka się rozwija, modernizuje; widzą też potrzebę dal-
szych inwestycji. Pan Piotr dodaje, że niedawno zabrał do 
Miętnego swoje dzieci, by pokazać szkołę, w której się uczy-
ł. Zaznacza, że również dzisiaj dla młodego pokolenia Szkoła 
w Miętnem jest dobrym wyborem. 

Kończymy rozmowę, której czas minął niepostrzeżenie re-
fleksją Pana Michała Walczaka, którą cytujemy: Jak ktoś 
chce się uczyć - to się uczy. My jesteśmy przykładem, że w 
Miętnem można się dobrze nauczyć. I każdy z nas – jeden w 
nauce, drugi –  w nauce i sporcie nie przeszedł tak po prostu 
przez szkołę, każdy chciał i mógł coś robić. Po za tym, naj-
ważniejsze jest logiczne myślenie i to, co się ma w głowie! 

   

  Justyna Kępka, Monika Segin, Wiktoria Siejka 
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                               ZAJĘCIA TANECZNE 
 
Zuzanna Witak, Katarzyna Tudek, Weronika Łysiak i 
Mariola Kurek razem z Panią Agnieszką Czyżkowską  
występowały podczas uroczystości szkolnych, zbierając 
gromkie owacje za układy choreograficzne. 
Dziewczyny tańczyły do piosenki Sławomira pt. „Miłość 
w Zakopanem”. Nad występem pracowały 5 tygodni, 
ćwiczyły na auli oraz w sali gimnastycznej nad base-
nem; w trakcie lekcji wychowania fizycznego oraz po 
zajęciach. Układ choreograficzny opracowała Pani 
Czyżkowska, co  więcej - tańczyła razem z dziewczyna-
mi! 
Pierwszy występ miał miejsce podczas przedstawienia 
na Walentynki i Dzień Kobiet – dziewczyny były wtedy 
ubrane w kolorowe sukienki. Kolejny raz wystąpiły 
przed szerszą publicznością podczas dnia otwartego w 
naszej szkole. Założyły na ten pokaz jednolite czarne 
stroje i zachwyciły publiczność!           
     

           oprac.  Katarzyna Tudek               
    

ZAJĘCIA TANECZNE 
 
Na zajęciach tanecznych podnosimy ogólną sprawność ruchową, koordynację, elastyczność. Kształtujemy pewność siebie, bo na sukces grupy 
składa się poczucie wartości każdego członka zespołu. Budujemy postawę tolerancji wobec innych, wzmacniamy motywację uczniów do roz-
woju swoich uzdolnień, ukazujemy taniec jako jedną z form spędzania czasu wolnego. 

Rozwijamy też umiejętność prezentowania swoich talentów przed społecznością szkolną. 

A przede wszystkim dobrze się bawimy, śmiejemy i wzbogacamy nasze relacje, które będą trwały jeszcze wiele lat po ukończeniu szkoły. Ta-
kich aktywnych i radosnych chwil, jak te podczas prób tanecznych, nigdy się nie zapomina! 

 

        Agnieszka Czyżkowska 

  WAKACJE SĄ PO TO ABY ODPOCZĄĆ!!!!!! 

Już widzę uśmiech na wielu uczniowskich twarzach. Bardzo dobrze 
wiem jak wiele i wielu z was będzie tego lata pracować. Podziwiam 
was za to i szanuję. Trzeba jednak pamiętać, że wypoczęty człowiek 
jest i szczęśliwszy i wydajniejszy. Znajdźcie chwilę na naładowanie 
baterii.  Właściwy odpoczynek wcale nie musi być długi aby przyniósł 
odpowiednie rezultaty. Więc jak odpoczywać aby odpocząć?? Garść 
znalezionych w publikacjach rad dla nas wszystkich. 

Optymalny czas „ładowania baterii” to 10-14 kolejnych dni prze-
znaczonych tylko na relaks. Tyle nasz organizm potrzebuje 
na regenerację układu nerwowego. Krótszy odpoczynek nic 
nie da, dłuższy przyniesie rozleniwienie i zmęczenie związa-
ne z nudą. 

Dobrze byłoby w tym czasie wyjechać. I niekoniecznie muszą to 
być dalekie podróże. Nawet lepiej unikać gęsto zaludnio-
nych w tym czasie miejscowości (tłok sprzyja konfliktom i 
zmęczeniu). Wystarczy spakować plecak i wybrać się do 
dziadków, albo do znajomych na działkę. Zmiana otoczenia 
pozwala na porzucenie codziennych obowiązków. 

Ustal, jak chcesz spędzić urlop, na co masz ochotę. Nie musisz 
ulegać presji rodziny czy przyjaciół, którzy wolą spędzić czas 
w określony sposób. To w dużej mierze kwestia tempera-
mentu. Uzgodnijcie wcześniej, jak wyobrażacie sobie wspól-
ny czas, co chcecie robić, zwiedzać, jeść. Pozwoli to uniknąć 
nieporozumień i rozczarowań. 

Odetnij się od sieci. Zrezygnuj z przeglądania portali społeczno-
ściowych. Internet to prawdziwy czasopożeracz. Dodatkowo 
patrzenie w ekrany (niebieskie światło, bliska odległość, 
mała ruchliwość gałek ocznych) powoduje zmęczenie, ból 
głowy i bezsenność. Naprawdę NIC się nie stanie jak nie 
będzie cię w sieci przez tydzień czy dwa. 

Odpoczynek wiąże się z koniecznością zmiany codziennych za-

chować. Zatrzymaj się, zwracaj uwagę na rzeczy, których na 
co dzień nie dostrzegasz. Sięgnij po nową płytę, książkę, idź 
do kina. Dostrzegaj drobiazgi – obserwuj przyrodę, słuchaj 
wiatru, ciesz się obecnością bliskich osób. Po prostu bądź i 
zauważ prawdziwy świat wokół siebie. Kontaktując się z 
bieżącą chwilą sprawisz, że czas zwolni. 

Uważaj na siebie i to co robisz. Niech jedyną konsekwencją wa-
kacji będzie uśmiech na twarzy i zrelaksowane ciało. Zadbaj 
o to aby nie narażać swojego zdrowia i nie wplątać się w 
kłopoty. Przewiduj co może się wydarzyć, poczytaj jak sobie 
poradzić w trudnych sytuacjach, miej przy sobie numery 
alarmowych telefonów. W tej kwestii nie pozwól mózgowi 
na lenistwo. 

  Katarzyna Piesio -  pedagog szkolny 
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Poniżej prezentujemy przepis na trójkolorowy deser, któ-

ry Michał Gniedziuk — uczeń klasy I technikum żywienia 

— wykonał podczas zajęć praktycznych. 

Deser zachwycił Panią Jolantę Nafalską,  nauczycielkę 

przedmiotów gastronomicznych. Oto jej recenzja, która 

powinna zachęcić każdego do wypróbowania tego pro-

stego przepisu: 

„Deser Michała na bazie szpinaku był nietuzinkowy. Był 

nie tylko bardzo ładny, ale również bardzo smaczny. Mi-

chał, sporządzając deser, musiał wykazać się nie tylko 

wiedzą kulinarną ,ale również umiejętnościami na wyso-

kim poziomie. Jednym ze składników deseru był szpi-

nak, każdy kto jadł to warzywo wie, ile pracy trzeba wło-

żyć, żeby szpinak był smaczny.  

W deserze Michała wszystko było rewelacyjne:  

smak i  wygląd.. Przepis godny polecenia!” 

   TRÓJKOLOROWY DESER MICHAŁA 

Składniki 

Warstwa zielona: 1 banan, pęczek szpinaku drobnolistnego, (ok. 20 dag) świeżo  wyciśnięty 
sok z pół cytryny 

Warstwa żółta: 1 mango, 1 banan, sok wyciśnięty z 1/2 pomarańczy 

Warstwa czerwona: garść mrożonych truskawek, 1 łyżka mrożonych jagód, 2 łyżki jogurtu na-
turalnego, opcjonalnie: 1 -2 łyżeczki miodu. 

Banana obierz i podziel na mniejsze kawałki. Następnie umieść go w pojemniku blendera, dodaj pę-

czek szpinaku i zmiksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Dodaj świeżo wyciśnięty sok z cytryny. 

Przelej od razu do szklanek.  

Blender umyj i przygotuj kolejną warstwę – w żółtym kolorze. Owoce obierz, pokrój na mniejsze ka-

wałki i dodaj do oczyszczonego pojemnika blendera. Zmiksuj. Na koniec dodaj odpowiednią ilość 

soku z pomarańczy w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Warstwę mango-bananową wlej na 

wcześniej przygotowaną warstwę – zieloną.  

Na koniec czerwona warstwa. Do pojemnika blendera wrzuć truskawki i jagody, dodaj jogurt natural-

ny. Całość dokładnie zmiksuj. Jeśli koktajl jest mało słodki dodaj miodu.  

Każdą warstwę delikatnie wlewaj do szklanek. Ważne, aby były dość gęstej konsystencji. Warstwy 

możesz dodawać w dowolnej kolejności.  
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- Jest rudym kotkiem, który bardzo lubi się bawić i spać w różnych dziwnych pozycjach i miejscach, 
ma kilkanaście miesięcy, a dostałam go za pośrednictwem dziewczyny z naszej szkoły. Bardzo lubi 
jeść ogórki, sałatę, ma duże wymagania co do jedzenia - nie przepada za zwykłymi sklepowymi 
karmami. Jest bardzo ufny jeżeli chodzi o nieznajomych.  

- Czy chce mieć sorka jeszcze jakieś koty ? 

- Zastanawiam się nad jednym kotkiem ze schroniska, który został porzucony. Jeżeli zdecyduję się 
na kota, to właśnie na takiego.  

    rozmawiały: Wiktoria Siejka i Gabrysia Szypulska 

Dakker—ulubieniec Pani 
Marzeny Kaczmarczyk! 

 

Ostatnio dotarła do nas bardzo cie-
kawa informacja, o tym, że Pani 
Marzena Kaczmarczyk – nauczyciel-
ka języka rosyjskiego - bardzo lubi 
koty. Postanowiłyśmy przeprowa-
dzić z Sorką rozmowę na ten temat. 

- Skąd w ogóle u Pani taka miłość do 
kotów ? 

Sorka odpowiedziała nam, że bardzo 
lubi wszystkie zwierzęta. Nasuwa się 
więc kolejne pytanie: 

- To dlaczego akurat koty ? 

Pani Kaczmarczyk wytłumaczyła 
nam, że koty nie potrzebują aż tak 
dużej uwagi jak np. psy i mogą  na-
wet cały dzień spędzić same w do-
mu; wystarczy posprzątać im kuwe-
tę i zostawić jedzenie. 

- Ile ma Pani kotów i jak się nazy-
wają ? 

- Mam jednego kota, który nazywa 
się Dakker.  

- Może sorka nam coś o nim opowie-
dzieć? 

   U Ś M I E C H N I J  S I Ę !  

 „ M Ą D R O Ś C I ”  Z E  S Z K O L N Y C H   

    Z E S Z Y T Ó W !  

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

                                                                                                              

  

Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka.  

 

Gerwazy wyciągnął szablę i strzelił.  

 

Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych prac, 
niektórzy jako nauczyciele. 

 

Mumie służyły jako wkłady do grobów i były robione 
przez Egipcjan  

 

Jagiełło miał z Sonką tylko czterech synów ponieważ moż-
nowładcy odmówili mu poparcia. 

 

Lekarz przed operacją myje ręce i pielęgniarki.  

 

A do kotletów była sałata, którą mamusia przyprawiła 
potem.  

 

Słowacki na swoim pogrzebie widział tylko garstkę najbliż-
szych przyjaciół.  

 

Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem z panią.  

 

Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka, 
mięsa i skór. 

 

Morze jest słone, ponieważ pływają w nim śledzie.  

 

Do ludności w „Balladach” Mickiewicza zaliczamy nie tylko 
pojawienie się rusałki, ale i również jęki chłopa pod jawo-
rem.  

 

Dosyć szybko można się zorientować, że Izabela nie nada-
je się do interesu, który ma Wokulski.  

 

Słowianie mieszkali w domach z drewna, z których dym 
wychodził mniejszymi otworami a Słowianie większymi. 


