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 Z ŻYCIA SZKOŁY : 
MARZEC 
 

Pielgrzymka 
do Loretto 
Dnia 6 marca 2013 
roku  odbyła się  
autokarowa pielgrzy- 
-mka do Loretto.  
Siostra zakonna, 
która była naszą 
przewo-dniczką po 
klasztorze, przybliżyła 
nam historię tego 
miejsca. Następnie 
uczestnicy mieli 
okazję wziąć udział 
we mszy świętej 

sprawowanej przez 
ks. M. Wierzbę oraz 
mogli skorzystać z 

sakramentu spowiedzi, 
 

 
Zdjęcie 2 Kościół w Loretto k/Wyszkowa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Aby nabrać sił pielgrzymi zjedli obiad                      
w sanktuarium przygotowany przez siostry zakonne. 
Ostatnim etapem zwiedzania był cmentarz                       
i księgarnia, w której można nabyć pamiątki. 
 

BIAŁE „SZALE ŃSTWO” 
 
Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. A. Bienias                  
i p. A. Małeckiego spędzili tydzień w górach. 
 

Zdjęcie 3 Spacer w Górach, piknie tam było 
 
 Jak wspomnieli opiekunowie :”jedni uczyli, inni się 
uczyli, jeszcze inni jeździli, a co niektórzy szaleli na 
nartach”.  
 

 
Zdjęcie 4  jadą, jadą i… bach powywalały się dziouchy 
 
Oprócz atrakcji narciarskich wyjaz d obfitował także           
w inne atrakcje, m.in. miała miejsce wyprawa do  
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Zdjęcie 1 Kopia Matki Bożej 
Loretańskiej 
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Czech (schronisko Maserikowa Chata), gdzie ni stąd 
ni zowąd pojawiła się czeska telewizja i to nie żart - 
przeprowadzili wywiad a naszymi kolegami i 
koleżankami, zwiedzili Polanicę, ostry dyżur z 
przymusu, a Zdrój z przepięknym parkiem i pijalnią 
wód z przyjemnością, w kościele na stoku u ojców 
franciszkanów uczestniczyli w rekolekcjach. 

 
Zdjęcie 5 Grupa narciarska pod pijalnią wód w Polanicy 
 
W czasie pobytu oddychali świeżym powietrzem, 
podziwiali piękne widoki, zajadali pyszne obiadki                                         
u p. Grzesia i p. Halinki, a potem  deserek u p. Ani. 
Wieczorami gry, filmy, pogaduchy do poduchy, ale byli 
i tacy-takie, które wkuwały na pamięć 
„Romantyczność” A.Mickiewicza... Ciekawe czy                      
w górskiej atmosferze uczy się łatwiej? Atmosfera była 
cudowna i po tygodniu żal było wracać. 
 

MISTERIUM WIELKANOCNE  
 
Z okazji nadchodzących  Świąt Wielkanocnych w 
naszej szkole 27 marca odbyło się  spotkanie. 
Najpierw  
 

 
Rysunek 6 Piłat(Sylwek) umywa ręce 
 
dro ga krzyżowa przygotowana przez naszego ks. 
Mariusza Wierzbę na sali gimnastycznej , gdzie 
nasi  uczniowie pokazali nam jak przed tysiącami 
lat został skazany i zabity pan Jezus. Niektórzy ze 
wzruszenia sie popłakali, wszyscy byliśmy pod 

wrażeniem tego spektaklu, tak że nagrodziliśmy 
aktorów owacjami na stojąco.   

 

 
Rysunek 7 Św Weronika(Paulina) ociera twarz Jezusowi 

 
Zdjęcie 8 Ukrzyżowanie ( Daniela) Jezusa. 

 
Zdjęcie 9 Podziękowanie i życzenia złożyła wice Dyrektor 
Katarzyna Brodowska 
Po  przedstawieniu udaliśmy sie na I piętro ,by tam 
degustować wielkanocne potrawy przyrządzone 
przez nauczycieli i uczniów.  

Grzegorz Adamczyk 
 
KONKURS „WESOŁA PISANKA” 
Święta Wielkanocne stały się także okazją do 
zorganizowania konkursu plastycznego pt „ Wesoła 
Pisanka” Konkurs zorganizowały panie Edyta 
Wrochna i Iwona Nawrot. Nałynęło sporo prac, które 
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były tak ładne,że zostały zaprezentowane w formie 
wystawyAutorzy prac zostali nagrodzeni na apelu 
wielkanocnym 23 marca. Gratulujemy. 

 
Zdjęcie 10 Prace uczniów szkół PP na wystawie 
 

WYCIECZKA DO STRAŻY 

POŻARNEJ 
Dn.19.03.2013r. klasy IIb, IIc i IId Publicznej Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy udały się na wycieczkę do 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Radomiu. 

 
Zdjęcie 11 Uczniowie z kl. PP wraz z p. I. Nawrot 
Dzięki życzliwości panów Strażaków uczniowie mogli 
przyjrzeć się atrybutom pracy strażaka, sprawdzić czy 
do twarzy im w strażackim hełmie lub jak dużo waży 
strażacki wąż, testować siłę specjalnych nożyczek do  

 
Rdjęcie 12 wspólne zdjęcie ze strażakami 

przecinania metalu, oglądać jak szybko strażak 
zsuwa się po rurze do wezwania, a także - co chyba 
podobało się najbardziej - poczuć się jak prawdziwy 
przedstawiciel tego zawodu wyjeżdżający na akcję 
w ogromnym, czerwonym strażackim wozie! 

 
Zdjęcie 13 Marcin Majewski z prześliczną panią Strażak 

JAK UCZYĆ SIĘ HISTORII! 

 
Rysunek 14 Zegar Historii odmierza czas wydarzeń 
 
 Czytanie tekstów i faktów historycznych może być 
bardzo nudne. Pamiętaj, że dla Twojej wyobraźni nie 
ma granic. Jeżeli i Ty drogi czytelniku stoisz przed 
wyzwaniem  nauki tego przedmiotu , to spróbuj wejść 
w ten świat: 
• Stań się dowódcą, komentatorem wojennym, 
fotoreporterem, dziennikarzem. Rozkazuj, planuj 
strategię walki, uciekaj przed wrogiem i goń go. 
Pomyśl jak opowiadasz swoje wspomnienia z wakacji. 
We wspomnieniach wszystko jest żywe i barwne, 
ponieważ to przeżyłeś. Dla Twojej wyobraźni nie ma 
żadnych barier – możesz być kim chcesz i robić co 
chcesz. Korzystaj z tego. 
• Będąc uczestnikiem tej historii o wiele szybciej 
i łatwiej wszystko zapamiętasz. uruchom wszystkie 
zmysły. Twoje wyobrażenia muszą być: wielkie, 
zwariowane, niecodzienne, abstrakcyjne. Dodaj 
dźwięk, dotyk, smak, zapach. Niech obrazy będą 
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bardzo kolorowe, pozytywne, jak najwięcej 
szczegółów, niech będzie tam podniecenie, radość, 
strach i inne emocje.  Koniecznie umieść tam siebie! 
• Wyobraź sobie, że to czego się uczysz komuś 
opowiadasz. Dokładnie tak, jak wspomnienia z 
wakacji. W tej opowieści używaj swojego własnego 
języka. Tak jakbyś to miał wyłożyć jakiemuś swojemu 
ziomalowi. Gestykuluj, rysuj, tłumacz dokładnie co i jak 
się wydarzyło i jaką rolę Ty tam odegrałeś. 
• Jeżeli masz do zapamiętania postacie 
historyczne rób dokładnie to samo. Idź na ryby z 
Napoleonem, niech Ci trochę poopowiada o swoich 
podbojach. A może pójdziesz na spacer  z Juliuszem 
Cezarem? Twoja wyobraźnia to potężne narzędzie  
Barwne i wesołe historyjki sprawią, że wszystko 
dokładnie zapamiętasz przy niewielkiej ilości 
powtórek. 
• Z każdego rozdziału warto zrobić mapę myśli. 
Mapy pozwalają na robienie powtórek w zaledwie kilka 
minut.  
Zastosowanie tego wszystkiego może przynieść 
wspaniałe efekty i sporo wolnego czasu bo szkoła to 
nie wszystko. Jeżeli masz swoje pasje, hobby i 
zainteresowania koniecznie musisz mieć czas na 
realizację tego co kochasz. Wtedy czujesz, że żyjesz a 
nie tylko przeżywasz kolejny dzień. 
Rozwiązania zagadek z poprzedniego numeru 
Autobus PKS 
1. wysiadło trzech pasażerów: pierwszy otworzył 
drzwi, trzeci je zamknął; 
     2. Andrzej wysiadał jako drugi, dlatego jako jedyny 
nie musiał dotykać drzwi; 
     3. Drzwi były oczywiście ręczne, inaczej nikt nie 
musiałby ich dotykać 
 ZAGADKA  
Jest to stary kawał szaradziarski, prezentowany jaki 
inne tego rodzaju dowcipy na 1 kwietnia (prima 
aprilis). Zawsze nabierają się łatwowierni, a tu idzie 
tylko o ułożenie 3 wyrazów: jezioro w Polsce. Z 
podanych bowiem w zagadce liter nie da się ułożyć 
żadnego bardziej znanego jeziora w naszym kraju. 
Przeprawa przez rzekę  
Pierwsza osoba przepływa łódką na drugą stronę, po 
czym wsiada do niej druga osoba i też przepływa na 
drugą stronę. W treści nie było podane, że obaj 
przyjaciele przyszli razem, i muszą przepłynąć na tą 
samą stronę rzeki. 
 Niestety nikt nie podał prawidłowych odpowiedzi.  

ZAGADKI NA DZI Ś. 
POMPOUS  IV 
  Żył kiedyś w Bolonii (Włochy) król imieniem Pompous 
IV, który śmiertelnie nienawidził swego poprzednika 
Pompousa III. Postanowił on nawet usunąć cyfrę 3 na 
terytorium swego państwa. Tak więc liczbą 
następującą po 2 było od razu 4; kolejną liczbą po 29 
Było 40 itd. Pytanie: Jaki numer w Bolonii odpowiadał 
naszemu 33? 
 
 

Podpowiedź: rozpisz sobie liczby , które zostały po 
usunięciu 3 !  
 
DZIWNY PRZEWODNIK 
  Wybieramy się w podróż dookoła świata i 
postanowiliśmy zwiedzić sławne zabytki 
architektoniczne. Nasz przewodnik postawił wszakże 
jeden warunek. Zwiedzać będziemy w kolejności od 
najwyższego do najniższego. Jeśli nasza wycieczka 
ma objąć następujące obiekty: wieżę Eiffla w Paryżu, 
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, piramidę Cheopsa 
koło Kairu, krzywą wieżę w Pizie, Uniwersytet im. 
Łomonosowa w Moskwie, Bazylikę Św. Piotra w 
Rzymie, Empire State Building w Nowym Jorku - to w 
jakiej kolejności będziemy tto wszystko zwiedzać, 
skoro mamy się zastosować do życzeń nnaszego 
dziwnego przewodnika?  

 
Podpowiedź: Sprawdź wysokości wskazanych 
budowli! 
Jeśli nie lubisz historii sprawdź się w 
krzyżówce matematycznej. 
 

 
 
 
 

 

NA ROZWIĄZANIA PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ 
ZAGADKI CZEKAMY DO KO ŃCA KWIETNIA 

HUMOR NUMERU  
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