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Temat numeru: 
WYBORY  

Młodzieżowa Rada Miejska w Strzyżowie 
Laura Turczyn Sylwia Ziobro  
 
 

 

 

 

Samorząd Uczniowski 

 
 

Przewodnicząca: Magdalena Sołtys  
 
 

 

 

Zastępca: Julia Ziobro 

 

 

 

 

Zastępca: Julia Matłosz  

 

 

 

Co czeka nas w tym roku? 
Uwielbiają pracować z młodzieżą, angażuję się w różnego rodzaju działalność pozalekcyjną. Tylko u nas wywiad 

z księdzem Pawłem Pietraszkiem i Panią Katarzyną Rachwał- opiekunami Samorządu Szkolnego. 

Magdalena Sołtys: Chciałabym z państwem Przeprowadzić wywiad na temat pracy opiekunów samorządu 

uczniowskiego. 

M.S: Jakie obowiązki posiadają opiekunowie samorządu uczniowskiego? 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Opiekun samorządu uczniowskiego powinien być dla uczniów wsparciem 

wtedy, kiedy brakuje im wiedzy lub umiejętności, ale nie powinien być liderem samorządu. Opiekun jest 

pośrednikiem między dwoma, często zupełnie odmiennymi, światami – światem młodzieży i światem dorosłych (w tym 

nauczycieli). Opiekun samorządu musi być też mediatorem między tymi dwoma środowiskami i pomagać ich członkom 

we wzajemnym rozumieniu swoich interesów i potrzeb 

M.S.: Jakie plany ma Samorząd Szkolny na rok 2017/2018? 

OSU: Wspólnie z Radą Samorządu naszej szkoły planujemy szereg imprez kulturalnych i rozrywkowych typu: dyskoteki, 

akademie, konkursy i koncerty. Planujemy również akcje charytatywne takie jak: „Szlachetna paczka” 

M.S.: Czy uczniowie chętnie biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez SU? 

OSU: Są osoby bardzo aktywne. Jest jednak również cała grupa uczniów mniej aktywnych i twórczych. 

M.S: Te inicjatywy wychodzą częściej od uczniów czy raczej od nauczycieli? 

OSU: Staramy się współpracować. Często podsuwamy uczniom tylko jakiś pomysł, a oni go rozwijają i realizują.  

M.S: Jakie wydarzenie czeka nas w najbliższym czasie? 

OSU: W listopadzie obchodzimy Wszystkich Świętych. Z tej okazji Samorząd Szkolny planuje pewne wydarzenie, np. 

rajd na „groby pamięci narodowej”. 

M.S: Czy funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego przynosi satysfakcję? 

OSU: Oczywiście. Ogromną! 

M.S: Dziękuję za wywiad. 

Rozmawiała uczennica klasy III gimnazjum- Magdalena Sołtys 



Z życia szkoły: 
26 września- EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

 Świętując Europejski Dzień Języków, chętne grupy z poszczególnych klas przygotowały gazetki ścienne, na temat 

poszczególnych krajów. Po burzliwych obradach jury wydało werdykt. Oto wyniki: 

Szkoła Podstawowa 

I miejsce – Chorwacja- 6 klasa 

II miejsce – Nowa Zelandia- 6 klasa 

III miejsce – Francja i Brazylia- klasa 4a 

Gimnazjum 

I miejsce – Monako- klasa 2G 

II miejsce – Turcja- klasa 3G 

III miejsce – Hiszpania- klasa 2G 

Wszystkim gratulujemy! 

Uczennica klasy III gimnazjum – Patrycja Chruniak 

 

Pielgrzymka 
4 października 2017 roku w Częstochowie odbył się XVII Ogólnopolski 

Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Naszą szkołę reprezentowała 25-osobowa 

grupa uczniów wraz z gronem pedagogicznym i panem dyrektorem. Uczestnikom 

towarzyszyło hasło: „Idźmy naprzód z nadzieją!’’. Na uroczystą mszę pod szczytem 

jasnogórskim przybyło około 15 tys. uczniów z różnych zakątków Polski, a na 

wałach klasztoru ustawionych było ponad 380 pocztów sztandarowych. 

Po uroczystościach zwiedziliśmy Łagiewniki. 

Uczennica klasy II gimnazjum - Daria Świerad 

 

Pasowanie na ucznia! 
6 października 2017 roku odbyło się pasowanie klasy 

I szkoły podstawowej. 

Dyrektor szkoły, Pan Wojciech Małek, z przyjemnością 

przyjął klasę I do grona uczniów naszej szkoły.  
Uczniowie zaprezentowali przygotowaną przez nich część 

artystyczną, a potem zostali pasowani dużym ołówkiem. 

Bardzo się cieszymy z tego wydarzenia i mamy nadzieję że, 

dni spędzone w naszej szkole będą bezpieczne, pełne 

wrażeń, ale również owocne. 

Uczennica klasy III gimnazjum – Julia Ziobro 

 

KONKURS WIEDZY O STRZYŻOWIE! 
6 października 2017 roku w ZS w Dobrzechowie odbył się Międzyszkolny Konkurs 

Wiedzy o Strzyżowie. Przedstawicielami naszej szkoły były dziewczęta z klasy II 

gimnazjum na czele z panią Katarzyną Rachwał. Udział w konkursie wzięło 8 

drużyn. Zwyciężyła drużyna ze Strzyżowa, która przekazała organizację 

przyszłorocznego konkursu drużynie z Żyznowa. Dlatego za rok właśnie tam 

odbędzie się ten konkurs. Niestety, szczęście nam nie sprzyjało i przez jedną z 

konkurencji spadliśmy na 5 miejsce.  

Uczennica klasy II gimnazjum – Zuzanna Flaga 

DZIEŃ PAPIESKI - 8 X 

2017 r. 
Jak co roku młodzież z naszej szkoły 

przygotowała część artystyczną z okazji 

obchodów Dnia Papieskiego w naszej 

szkole. 

W tym roku przypadł już XVII 

Dzień Papieski.  

 

Uczennica klasy III gimnazjum – Sylwia Ziobro 



 

REGIONALNY FESTIWAL KODOWANIA W LESKU 
Od roku w naszej szkole działa Lokalny Klub Kodowania. Jako 

uczestnicy projektu „Link do przyszłości” mieliśmy okazję poznać 

trochę świata technologii. 18 października udaliśmy się do Leska na 

Regionalny Festiwal Kodowania, gdzie przedstawiliśmy swoje 

dotychczasowe działania. Następnie, wzięliśmy udział w warsztatach 

z kodowania i interaktywnej wystawie. Zajęcia prowadzili znawcy 

tematu-Pan Adam Jurkiewicz z firmy ABIX Edukacja w Warszawie 

oraz Pan Wiesław Rychlicki. Podczas wystawy mogliśmy np. 

zaprogramować "bananowe pianino" oraz poznać różne roboty 

i środowiska programowania. Dzień klubowy zakończył się ok. godziny 1600,wszyscy wróciliśmy zadowoleni. 

Uczennica klasy VII szkoły podstawowej– Laura Turczyn 

Kącik hobbisty : 
Jak osiągnąć sukces? 

Wywiad z Patrykiem i Patrycją wyjątkowym rodzeństwem, które dzięki ciężkiej 

i systematycznej pracy z miłości oraz miłości do sportu odnosi sukcesy i rozsławia 

imię naszej szkoły. 

Magdalena Sołtys: Jak zaczęła się Wasza przygoda z jujitsu? Pamiętacie, kto 

zaprowadził Was na pierwszy trening? 

Patryk i Partycja: Nasza przygoda z jujitsu zaczęła się, gdy oglądaliśmy razem 

film pt. „Karate Kid”, chcieliśmy być tacy jak tytułowy bohater. Późnej 

uczestniczyliśmy w pokazach sztuk walki. Tak bardzo nam się spodobało, 

że mama zapisała nas na treningi. Było to w I klasie s.p. 

M.S.: Jaka jest recepta na sukces? 

PiP: Nigdy nie się poddawaj i uparcie dąż do celu. 

M.S.: Ile czasu poświęcacie na treningi?  

PiP: Przed zawodami 5 razy w tygodniu po 1,5h. 

M.S: Czy kiedykolwiek zdarzyło się Wam wykorzystać swoje umiejętności 

poza matą? 

Patryk: Uważam, że przemoc nie jest dobrym sposobem rozwiązywania 

konfliktów, ale nie ukrywam (śmiech), że kilka razy zaprezentowałem kolegom 

swoje umiejętności. 

Patrycja: Ja jeszcze nie miałam takiej okazji. (śmiech) 

M.S: Z jakiego osiągnięcia jesteście najbardziej dumni? 

Patrycja: Zdecydowanie Mistrzostwo Świata i dostanie się do Kadry Narodowej. 

Patryk: Z drugiego miejsca na German Open, dwukrotnego tytułu wicemistrza Polski oraz wielokrotnych pierwszych 

miejsc w Pucharze Polski.  

M.S: Czy ten sport wymaga wyrzeczeń? 

PiP: Przed ważnymi zawodami musimy trzymać dietę, żeby zmieścić się w swojej kategorii wagowej. 

M.S: Czy zdarzają się w tym sporcie kontuzje i czy jest ich dużo? 

PiP: Tak, w tym sporcie o kontuzje nie ciężko, obtarta twarz po ciężkiej walce to tradycja. 

M.S: Wkrótce skończycie szkołę. Jakie macie plany na przyszłość? 

Patrycja: Na pewno swoją przyszłość chcę związać ze sportem, myślę, że jakieś jednostki specjalne. 

Patryk: Aktualnie nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie jaka szkoła, lecz z całą pewnością swoją przyszłość chcę 

związać ze sportem. 

M.S: Dziękuję bardzo i życzę kolejnych sukcesów. 

Rozmawiała uczennica klasy III gimnazjum- Magdalena Sołtys 

Nasze sukcesy:  
Sukcesy sportowe naszych uczniów: 

We wrześniu nasi uczniowie z klasy 3 gimnazjum osiągnęli wysokie miejsca na 

zawodach sportowych. Byli to min:  

-Julia Ziobro I miejsce w biegu na 100 metrów w gminnych i powiatowych 

zawodach sportowych oraz 8 miejsce w wojewódzkich zawodach, 

- Sylwia Ziobro I miejsce w biegu na 300 metrów w gminnych i powiatowych 

zawodach sportowych oraz 8 miejsce w wojewódzkich zawodach, 

-Patrycja Chruniak III miejsce w biegu na 300 metrów w gminnych zawodach 

sportowych, 



-Magdalena Sołtys I miejsce w pchnięciu kulą w gminnych i powiatowych zawodach sportowych, 

-Izabela Fiołek II miejsce w pchnięciu kulą w gminnych zawodach sortowych,  
-Patryk Wnęk w pchnięciu kulą w gminnych zawodach sportowych, 

Sztafeta 4x100 I miejsce w gminnych i powiatowych zawodach sportowych. 

Skład sztafety: Julia Ziobro, Paulina Ziobro, Patrycja Chruniak, Sylwia Ziobro. 

Gratulujemy wszystkim osiągnięć sportowych  

Z kart historii: 
„Piątek trzynastego” 

Zapewne każdy słyszał o sławetnym „piątku trzynastego”, powszechnie obecnym w świecie stereotypów. Niemniej 

jednak nie każdy zna jego genezę. Poniżej postaram się przybliżyć historię owego przesądu. 

Wszystko zaczęło się od powstałego na terenach Królestwa Jerozolimskiego1„Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa 

i Świątyni Salomona” lub, jak kto woli, od Templariuszy. Był to zakon rycerski powstały w 1118 roku, który zobowiązał 

się do walki za wiarę i do obrony pielgrzymów wędrujących do Jerozolimy. Na ich czele stał Wielki Mistrz, który 

w swoich działaniach radził się kapituły. Zakon miał charakter militarny, choć przez pierwsze lata swego istnienia służyli 

oni jedynie jako obrońcy dróg pielgrzymkowych, jednak, wraz ze swym rozrostem, zakon stał się jednym 

najważniejszych militarnych aspektów Outremer2. Brnąc dalej w drogę wojownika, budowali oni potężne twierdze, 

których obronę powierzano również im. Templariusze wsławili się swoją mężnością w bitwach pod Hittinem, Arsuf 

czy w czasie obrony Akki.  

Jednakowoż, wraz ze wzrostem swoich zasług i wpływów, wzrastał ich stan finansowy, mimo ślubowanego ubóstwa. 

Niedługo potem stali się jedną z najbogatszych organizacji czasów średniowiecza. To doprowadziło do ich zguby. 

Francuski król, Filip IV, był u nich bardzo zadłużony, nie miał jak spłacić zaciągniętych długów. Postanowił więc pozbyć 

się problemu za pomocą intrygi. Oskarżył zakon o herezję, świętokradztwo, czary, innowierstwo i rozpustę, po czym 

w piątek, 13 października 1307 roku, uwięził co ważniejszych dostojników zakonnych, wraz z wielkim mistrzem 

na czele. Śledztwo dotyczące owej herezji trwało 4 lata, po czym podjęto decyzję o kasację zakonu. Rozpoczęło się 

masowe konfiskowanie ich majątków, a wielu templariuszy spłonęło na stosach. W dzień egzekucji, gdy spłonąć miał 

wielki mistrz i wielu innych ważnych dostojników, doszło do nietypowego wydarzenia. Płonący i konający już mistrz 

przeklął obecnych na widowisku, króla Filipa IV i papieża Klemensa V. Najciekawsze w tej historii jest jednak to, że 

zarówno król jak i papież umarli na przestrzeni kilku dni od egzekucji. Czy był to skutek słów wielkiego mistrza? Pewnie 

się już nigdy nie dowiemy… 
 

1Królestwo Jerozolimskie - królestwo powstałe na terenach obecnego Bliskiego Wschodu, ze stolicą w Jerozolimie, w czasach wypraw krzyżowych. 
2Outremer - określenie używane w średniowieczu na oznaczenie terenów zajętych przez krzyżowców w wyniku I wyprawy krzyżowej. 

Uczeń klasy III gimnazjum – Mateusz Piwowar 

Uśmiechnij się 
Nauczyciel sprawdza zadanie 

domowe... 

-Otwórzcie zeszyty... Jagoda kiedy 

odrabiasz lekcje? 

-Po obiedzie 

-To czemu tej pracy nie odrobiłaś? 

-Bo jestem na diecie. 

Matka pyta syna: 

-Co przerabialiście dziś na chemii? 

-Materiały wybuchowe. 

-Nauczycielka zadała coś do domu? 

-Nie zdążyła... 

Po klasówce z matematyki rozmawiają 

dwaj koledzy: 

-Ile zrobiłeś zadań? 

-Ani jednego... 

-Ja też. 

Pan znowu pomyśli, że odgapialiśmy.  

Uczennica klasy II gimnazjum – Klaudia Chruniak 

Rusz głową !! 
1.  ...  Bożego Narodzenia.  

2. Jak Jan Paweł II miał na nazwisko?  

3. Gdzie urodził się Jan Paweł II?  

4. ...Jan Paweł II?  

5. Do jakiego koła uczęszczał Karol Wojtyła?  

6.Gdzie zmarł Jan Paweł II?  

7. Pierwsze imię  papieskie Karola Wojtyły   

8. Jaką  nową tajemnicę różańcową ogłosił Jan Paweł II?  

9. Miesiąc, w którym Karol Wojtyła został wybrany na papieża  

10. Nazwisko kardynała, który wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza  

11. Miesiąc urodzin Karola Wojtyły.  

12.W którym wieku został wybrany papieżem, słownie?  

13. Kraj, do którego Jan Paweł II odbył swoją pierwszą  

    pielgrzymkę.  

14. Jakiego ptaka symbolizującego pokój ojciec święty często wypuszczał z rak?  
Krzyżówkę należy przerysować na kartkę, i uzupełnioną przekazać Juli Ziobro ( ucz. kl. III g) do 4 XII 2017 r. 

Przewidziane są nagrody! 
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