
1 | S t r o n a  
 

 

 

                       

Włochy bez Internetu. 

4 lipca 2015 roku wraz z koleżankami i Paniami od wychowania fizycznego – Panią Rabczyńską oraz 

Panią Tracz wybraliśmy się w fantastyczną podróż. Wyruszyliśmy w kierunku Nettuno - miejscowości 

położonej w środkowych Włoszech (60 km na południe od Rzymu). Wyjeżdżając z kraju nieco 

martwiliśmy się o pogodę, gdyż cały czas padał deszcz. 

Po kilkugodzinnej jeździe autokarem, gdy dojechaliśmy byliśmy pełni euforii. Pomimo naszych 

przewidywań było bardzo ciepło. Zaraz po wypakowaniu bagaży poszliśmy zwiedzać okolice. 

Mieszkaliśmy w budynku nieopodal Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej i św. Marii Goretti.  

Na uliczkach rosły palmy, również było tam dużo stoisk z pamiątkami – kolekcjonerzy pocztówek  

na pewno mieli by na czym zaczepić oko.  

W kolejnych dniach mieliśmy zaplanowane wycieczki. 7 lipca pojechaliśmy metrem do Rzymu. Jest 

to zarówno stolica, jak i największe miasto Włoch. Zwiedziliśmy najważniejsze miejsca – Panteon, 

Koloseum, Łuk Konstantyna, Bazylikę św. Jana na Lateranie, plac w Rzymie - Piazza Navona i wiele 

innych. Będąc w Rzymie przeszliśmy do Watykanu – najmniejszego państwa świata. Obejrzeliśmy 

tam rzymskokatolicką bazylikę św. Piotra. Wnętrze bazyliki jest naprawdę ogromne i piękne.  

W kościele znajduje się 45 ołtarzy i 11 kaplic. Możemy tam również wyróżnić 395 posągów. 

Kolejną podróżą było odwiedzenie Pompeii – miejsca kojarzonego z miastem pokrytym popiołem 

wulkanicznym. Najbardziej urzekł mnie tam amfiteatr, który został zbudowany w 80 roku p.n.e. 

Budowla mogła pomieścić nawet 20000 widzów.  

Oprócz wycieczek krajoznawczych mieliśmy możliwość: kąpania się w Morzu Tyrreńskim; grania  

w siatkówkę; wychodzenia na tamtejsze smakołyki itp. 

Opiekunki dopilnowały byśmy się nie nudzili i zorganizowały nam baloniadę.  

Zabawa polegała na rzucaniu do siebie (w parach) balonów napełnionych wodą. Zabawę kończyła ta 

para, której udało się najdłużej zachować nienaruszony balon z wodą. 

Ciekawostką z tamtych regionów jest np. to, że ludzie urządzają sobie krótką drzemkę po obiedzie; 

szczególnie w słoneczne dni – odpoczynek zwany jest sjestą.   

Bardzo podobało mi się na wyjeździe. Pomogło mi to zakolegować się z rówieśnikami, otworzyć się. 

Myślę, że nie raz jeszcze pojadę na tego typu wycieczki. 

Mariola Pogan 

 

  Nr 1 wrzesień/listopad 2015 

 

„Kiedy wydaje się,  

że wszystko się skończyło,  

wtedy dopiero wszystko się zaczyna.” 

- Jan Twardowski 

 

 

WRACAMY PO WAKACJACH! 
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CIEKAWOSTKI O ZWIERZAKACH 

1. Ślimak może zapaść w sen  

na trzy lata. 

2. Złote rybki trzymane w ciemności 

tracą kolor i stają się biało-szare.  

3. Język żyrafy jest koloru czarnego 

i jest tak długi, że może sobie nim 

wyczyścić uszy. 

4. Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią 

latać w tył. 

 

Nawiedzone piętro 

Zamyślona idąc ulicą w Krakowie, wystraszyła mnie pewna postać – był to Freddy Krueger – 

bohater fikcyjny z serii „Koszmar z Ulicy Wiązów”. Przebrany aktor podarował mi ulotkę na 

której były informacje związane z Lost Souls Alley. Lost Souls Alley na ul. Floriańskiej 6 to 

pierwsze w Polsce interaktywne muzeum poświęcone pierwotnemu instynktowi strachu. 

Po pewnym czasie przeglądając aktualności na Facebook’u natknęłam się na zdjęcia wstawione 

przez Lost Souls Alley. Weszłam na ich stronę, poczytałam i stwierdziłam,  

że muszę tam kiedyś pojechać. Stało się to moim wielkim marzeniem - na szczęście osiągalnym 

marzeniem, gdyż Kraków od mojego miejsca zamieszkania to „rzut beretem”.  

W letni dzień wreszcie pojechałyśmy z koleżankami odwiedzić upiorne miejsce. Na klatce 

schodowej, gdzie wchodziłyśmy, by móc zapłacić za bilet już panowała mroczna atmosfera.  

Gdy dotarłyśmy na miejsce Pani obeznała nas z regulaminem itd. Obsługa tego miejsca była 

zaskakująco bardzo miła i niestraszna. Po zaznajomieniu naszych praw i obowiązków nadszedł 

czas przejścia przez „przeklęty próg piętra”. Przeszłyśmy i bałyśmy się niesamowicie. Miałyśmy 

możliwość powiedzenia ‘STOP’, gdy już nie wytrzymamy, jednak my z trudem wytrwałyśmy do 

końca.  

Zabawa na upiornym piętrze polega na tym, że to Ty odgrywasz główną rolę. W ciemnych  

i wyposażonych o wszystkie znane Ci postacie i rekwizyty w horrorach pomieszczeniach musisz 

zdobywać kody, następnie przenosić je na kłódki przy drzwiach, by móc przejść dalej. 

W tych pokojach trzeba mieć oczy dookoła głowy. Każda postać chce nas dopaść. Odwiedzającym 

adrenalinę podnoszą rzeczy martwe - każdy straszny obraz, siekiery, łańcuchy. Cały ten klimat 

dopełnia w tle straszna muzyka. 

Mariola Pogan 
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Kuba Wojdała absolwent Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego w Białym Kościele. Pasjonat motocykli  

i tuningowanych samochodów. 

Mariola : Od kiedy zacząłeś się interesować motoryzacją? 

Kuba : Hmm… Samochodami to od małego (aktualnie to głównie interesuję się tuningiem), a motocyklami to 

jakoś od 2013 roku. 

M: Tylko interesujesz się tym, czy lubisz jeździć tymi pojazdami? 

K: Tak, lubię. Jazda samochodem jest o tyle lepsza, że można przez cały rok. Ja osobiście bardziej wolę skuterem, 

bo daje to więcej adrenaliny np. składanie się w zakręt, a poza tym jazda na motocyklu daje uczucie takiej… 

wolności. 

M: Wiem, że ostatnio zdawałeś prawo jazdy. Czy Twoim zdaniem trudno zdać egzamin? 

K: Tak naprawdę wszystko zależy od szczęścia. Na teoretycznym czy akurat padną te pytania, które się 

rozwiązywało i zna się odpowiedzi, a na praktycznym to, czy trafimy na egzaminatora, który będzie szukał na siłę 

błędów, czy nie. 

M: Skoro tak to bałeś się, gdy wsiadłeś po raz pierwszy za kierownicą czy to skutera, czy samochodu?  

K: Za pierwszym razem zawsze jest jakiś strach, bo to w końcu jakaś jeszcze nieznana nam czynność, ale  

z czasem nabierania doświadczenia pewne postępowania to już norma.  

M: Tak naprawdę wolisz jeździć skuterem czy samochodem?  

K: Jakoś jednak bardziej mnie ciągnie w stronę dwóch kółek. Jednak ten klimat, przyjemność z jazdy są większe 

niż przy jeździe samochodem. 

M: W jaki sposób  rozwijasz swoją pasję do dwóch i czterech kółek?  

K: Jeżdżę na zloty i spotkania. Najważniejsze takie zloty to Wiosenne i Jesienne Spotkanie Motocyklistów 

Mników oraz MotoMikołaje. Podczas  takich zlotów  poznaje się nowych ludzi, którzy potrafią wiele nauczyć i 

bardziej zaciekawić jakimś tematem. Jeśli chodzi o  samochody,  to głównie pokazy samochodowych driftów. 

Aktualnie to tylko te, które są w Krakowie, jednak, gdy będę miał już swoje auto i zostanie zrobione jak ja chcę 

to wybiorę   się na  zloty ogólnopolskie. 

M: Dziękuję za ten poświęcony czas. 

K: Dziękuję również.  

 

 

NASZE PASJE 
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Apel z okazji rocznicy wybuchu  II  Wojny 

Światowej. 

18 września odbył się apel, na którym cała szkoła 

oddała hołd bohaterom z września 1939r.  

Na zakończenie wydarzenia przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego zapalili znicz pod 

Dębem Pamięci. 

Z ŻYCIA SZKOŁY  
 

 

1 września – ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO 2015/2016 

 

 

XIII Rajd Neandertala. 

25 września odbyła się kolejna edycja Rajdu 

Neardentala. Poszczególne zespoły złożone  

z uczniów gimnazjum przemierzając Ojcowski 

Park Narodowy rozwiązują przygotowane 

specjalne na rajd zadania z różnych dziedzin.  

W tym roku nasza reprezentacja  

zdobyła II miejsce. Gratulujemy! 

 

 Wybory Mistera szkoły. 

30 września 2015  z okazji dnia chłopaka 

Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na 

Mistera Szkoły. Do walki o ten zaszczytny tytuł 

stanęło ośmiu  dzielnych chłopców. Poszczególne 

konkurencje oceniało jury pod przewodnictwem 

p. dyrektor Bożeny Turek. Kandydaci dostarczyli 

publiczności wielu emocjonujących chwil. 

Ostatecznie tytuł Mistera Szkoły przypadł 

Bartoszowi Biernatowi,  

a wice zostali Filip Nowakowski oraz Karol Bieniek. 
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 Ślubowanie klas 1, Dzień Edukacji Narodowej. 

Tradycyjnie 14 października odbyło się 

ślubowanie klas pierwszych połączone 

 z obchodami dnia KEN. Uroczystość rozpoczął 

polonez w wykonaniu pierwszoklasistów. 

Następnie goście oraz społeczność szkoły 

obejrzały specjalne na ten dzień przygotowany 

program artystyczny. Na zakończenie uroczystości 

złożyli przysięgę i zostali przyjęci w poczet 

uczniów Gimnazjum. Wyrazem podziękowania dla 

nauczycieli za trud przekazywania nam wiedzy  

i umiejętności były gorące życzenia oraz 

symboliczny kwiatek. SU nie zapomniał także  

o pracownikach gimnazjum, którzy na co dzień 

dbają o nasze bezpieczeństwo i komfort. 

 

Projekt „Krok do gimnazjum”. 

27 października w murach gimnazjum gościli 

szóstoklasiści ze szkół podstawowych z terenu 

naszej Gminy. Celem spotkania była integracja 

uczniów klas 6 ze starszymi kolegami. Goście 

rywalizowali z gimnazjalistami w konkurencjach 

sportowych oraz umysłowych. Wszyscy świetnie 

się bawili. Na zakończenie wręczyliśmy naszym 

gościom drobne upominki. 

 

 

 

 

Święto  Niepodległości. 

9 listopada 2015 Samorząd Uczniowski dla 

uczczenia 97 rocznicy odzyskania niepodległości 

zaprosił naszą społeczność  na niezwykły koncert 

pieśni żołnierskich z tamtego czasu. Koncert o tyle 

nietuzinkowy, iż wykonawcami byliśmy my sami. 

Każda klasa zaśpiewała  wybrany przez siebie 

utwór. Ogromną niespodziankę sprawili nam nasi 

pedagodzy, którzy pod okiem pana Mariusza 

Wiecha wykonali utwór z repertuaru Marka 

Grechuty pt. ”Wolność”. Nagrodzeni zostali 

gromkimi brawami. 

 

 

 



6 | S t r o n a  
 

 

 

Zespół redakcyjny:  

Anna Kura – redaktor naczelny | Mariola Pogan | Wiktoria 

Krawiec | Anna Wieszczecińska | Paulina Seweryn 

Opracowanie graficzne: Mariola Pogan | Filip Nowakowski 

Opiekun: Magdalena Zięcina 

Współpraca: Grażyna Pogan | Elżbieta Glanowska 

 

 

Dzień Patrona. 

24 listopada 2015 spotkaliśmy się po raz kolejny 

na uroczystości z okazji rocznicy nadania naszej 

szkole imienia księdza Jana. Tematem 

przewodnich tegorocznego spektaklu były dzieci 

w twórczości skromnego poety. To co nich mówił, 

pisał i jak wspominał spotkania z najmłodszymi. 

Zakończyliśmy w ten sposób obchody setnej 

rocznicy urodzin księdza Jana od Biedronek. 

 

 

 

 

Dyskoteka Andrzejkowa. 

25 listopada 2015 Samorząd Uczniowski zaprosił 

wszystkich na wieczór andrzejkowy. Miłośnicy 

tańca i dobrej muzyki mogli poszaleć na parkiecie, 

a przerwie za darmo można było skorzystać  

z porady andrzejkowych wróżek. 

 

 

 

 

 

Nauki ścisłe nie takie znowu straszne. 

Po raz kolejny wybraliśmy się do Krakowa na Noc 

naukowców. Tym razem na UJ, gdzie mieliśmy 

okazję zobaczyć różnego rodzaju eksperymenty 

matematyczno – przyrodnicze. Odwiedziliśmy  

też Instytut Fizyki Jądrowej  

im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii 

Nauk w Krakowie. Wzięliśmy udział w pokazie 

zatytułowanym „Dobrane małżeństwo Fizyka  

i Muzyka”. Prowadzący redaktor Wiktor Niedzicki 

pokazał nam, jak podobna do siebie jest fizyka  

i muzyka. Zaś grupa zakręconych fizyków, którą 

opiekuje się nasza Pani Dyrektor bierze udział  

w warsztatach organizowanych przez  

Instytut Fizyki UJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO WAKACJACH  

JUŻ WRACAMY,  

DO CZYTANIA 

ZAPRASZAMY! 


