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Wywiad miesiąca! 

 

Wywiad z Panem Dyrektorem, Pawłem 

Ciułą czyli kilka pytań o to i owo: 

-Jak się Pan czuje w fotelu dyrektora? Jakie 

zmiany nastąpiły w Pana grafiku? 

-Do tej pory byłem nauczycielem w gimnazjum 

i technikum, starałem się łączyć te dwie prace 

i przedmioty – biologię i chemię. Od 1 

września w życiu zawodowym trochę mi się 

zmieniło. Zrezygnowałem z pracy w 

technikum, aby podołać roli dyrektora w 

Waszej szkole. Lekcji dydaktycznych pozostało 

mi tylko 9, lub aż 9, bo oczywiście mam wiele 

innych spraw związanych z funkcjonowaniem 

szkoły. Jeśli chodzi o samopoczucie na tym 

stanowisku – myślę, że jest dobre.  

- Może cofnijmy się nieco w przeszłość. Czy 

ucząc się, wiedział Pan, kim chce zostać, czy 

myślał Pan, że zostanie nauczycielem tych 

przedmiotów, czy miał Pan inne pragnienia 

zawodowe? 

-Po szkole podstawowej nie miałem 

sprecyzowanych planów zawodowych, więc 

wybrałem liceum ogólnokształcące o profilu 

biologiczno-chemicznym. Po skończeniu szkoły 

średniej zastanawiałem się nad analityką 

medyczną i biologią. Jednak zdecydowałem się 

na opcję drugą. W trakcie studiów myślałem o 

podjęciu nauki na drugim kierunku analityki 

medycznej, lecz rozpoczynając pisanie pracy 

magisterskiej z genetyki mitozy i mejozy 

(uczniowie klas trzecich gimnazjum wiedzą, o 

co chodzi, bo akurat te tematy omawialiśmy 

ostatnio na lekcjach) stwierdziłem, że pisanie 

pracy magistra zaspokaja moje 

zainteresowania analityką. Bałem się też, że 

nie pogodzę harmonogramu zajęć. Po 

skończeniu studiów rozpocząłem pracę w 

szkole, co trwa do dziś, choć jak każdy 

nauczyciel cały czas się dokształcałem, kończąc 

studia podyplomowe z chemii, przyrody i 

zarządzania.  

- Jakie były Pana ulubione przedmioty w 

szkole? Czy jeśli były to biologia i chemia, czy 

brał Pan udział w jakiś kółkach 

zainteresowań, konkursach z tych zagadnień? 

- Oczywiście z biologią i chemią byłem 

związany od szkoły podstawowej aż do liceum. 

Potem rozpocząłem studia w tym kierunku. 

Następnie praca – również połączona z tymi 

przedmiotami. W szkole podstawowej bardzo 

często brałem udział w konkursach 

biologicznych i ekologicznych. Na studiach 

działałem w samorządzie studenckim. Jeśli 

chodzi o kółka zainteresowań to od szkoły 

podstawowej do liceum należałem do koła 

biologicznego, chemicznego, LOP-u (Liga 

Ochrony Przyrody), SKKT (Szkole Koło 

Krajoznawczo Turystyczne). Natomiast na 

studiach interesowałem się genetyką. 

- Co sądził Pan o zdobywaniu wiedzy, będąc 

w naszym wieku? 
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- Zawsze wiedziałem, że nauka jest bardzo 

ważna w życiu człowieka i należy tak planować 

czas, by starczyło go na uczenie się i rozrywkę. 

Jeśli stawiałem sobie jakiś cel, zawsze starałem 

się go osiągnąć, może nie za wszelką cenę, ale 

dążyłem do zrealizowania go. W waszym 

wieku byłem pilnym uczniem, zawsze 

przygotowanym do zajęć. Jako nauczyciel 

wymagam od uczniów, ale w każdym wieku 

dużo wymagałem od siebie i nie starałem się 

,,iść na łatwiznę”. Patrząc dziś z perspektywy 

lat nie żałuję swojej pilności w szkole, gdyż to 

otwierało mi kolejne etapy kształcenia (dobrze 

zdane egzaminy, matura). 

- Jesteśmy ciekawi, czy zamierza Pan 

wprowadzić jakieś zmiany, np. zmiana 

lokalizacji sklepiku? 

- Jeśli chodzi o naszą szkołę, myślę, że przez 

wiele lat była dobrze zorganizowana przez 

poprzednią panią dyrektor. Małe zmiany na 

pewno się pojawią, a jakie , o tym może w 

następnym numerze, wszystko będzie 

wiadomo, jak porozmawiam z 

przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i 

ich opiekunami. 

- Więc cieszymy na kolejny wywiad. Czas na 

ostatnie pytanie. Jaką radą podzieliłby się 

Pan z nami, uczniami gimnazjum na ten 

trwający ponad miesiąc rok szkolny 

2012/2013? 

- Pierwsza  rada to umiejętnie planować swój 

czas wolny po lekcjach. By proporcje nie 

zostały zachwianie, tzn. trochę mniej siedzenia 

przed komputerem czy telewizorem, więcej 

aktywnego spędzania czasu, korzystania z 

dobrodziejstw cywilizacji.  

Druga rada to rozmowy z rodzicami, 

nauczycielami, dzielenie się z nimi troskami, 

sukcesami. 

Trzecia rada- pomagajcie sobie nawzajem. 

Kolejna rada – reagujcie na złe zachowanie 

występujące w drodze do szkoły, w szkole. 

Dziękujemy za spotkanie i rozmowę. Życzymy 

sukcesów na nowym stanowisku i wiele 

dobrego w życiu prywatnym. 

Redakcja ,,Fraszki”: Julia Niemiec, Zuzanna 

Łyszczarz 

 

Fot. Pan Dyrektor z rodziną 

 

Uwaga! Nowa strona internetowa! 

Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców 

do zapoznania się z nowa stroną internetową 

naszej szkoły, znajdziecie tu aktualności, 

ogłoszenia, plan lekcji, wykaz podręczników, 

historię naszej szkoły, mnóstwo zdjęć i nie tylko… 

www.zsmordarka.pl 

 

http://www.zsmordarka.pl/
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Rety, co się dzieje!!!- aktualności z naszego podwórka 

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 

ROK POKOJU, ROK WOJNY - pod takim tytułem rozpoczęła się akademia inaugurująca rok szkolny 
2012/2013. Po Mszy świętej, która odbyła się w kaplicy Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w 
Mordarce celebrowanej przez proboszcza ks. mgra Zbigniewa Stabrawę, młodzież przeszła do szkoły. Tam 

na hali odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 
Wspomniana już akademia poświęcona była 73 rocznicy wybuchu II 
wojny światowej, a także przywitaniu szkoły po wakacyjnym 
wypoczynku.  
       Młodzież gimnazjalna , która poświęciła swój wakacyjny czas, 
zaprezentowała się w montażu słowno-poetyckim wzbogaconym 
pokazem filmów, zdjęć i piosenek mówiących o tragicznym losie 
Polaków, którym przyszło żyć w okresie wojny. Uczniowie witali 
także nowy rok w kabaretowych scenkach, wprawiając widownię w 
dobry nastrój. 
       Młodzież nie zapomniała także o życzeniach, w których była 

mowa o wytrwałości i pracowitości, życząc wielu sukcesów nie tylko uczniom, nauczycielom, ale 
zwłaszcza nowo powołanemu Dyrektorowi. Z gratulacjami dla Pana mgra Pawła Ciuły zwróciła się także 
Pani Edyta Król dyrektor GZOS reprezentująca władze Gminy Limanowa. Zapewniała o gotowości dobrej 
współpracy i życzyła powodzenia wspominając, że przed nowym dyrektorem niełatwe zadanie sprostania 
wysokim standardom, które w naszej szkole stworzyła odchodząca Pani Dyrektor mgr Danuta 
Bulanda. Uczniowie po zapoznaniu się z krótkimi komunikatami udali się na spotkanie z wychowawcami. 
Tam nie tylko poznali plan zajęć, ale usłyszeli o bezpieczeństwie i zasadach współpracy, która ma 
zapewnić miłą i życzliwą atmosferę życia szkolnego. Wszyscy opuszczali szkołę z piosenką na ustach 
„Wakacje” 

Nowy rok szkolny w liczbach: 
356 – uczniowie całej szkoły. 
Szkoła podstawowa liczy 168 uczniów, gimnazjum - 128 uczniów.  
W oddziałach przedszkolnych uczy się 60 uczniów, w tym 4 czterolatków. 
 

A oto nasi nauczyciele: 
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 Gościmy pielgrzymów 

22 września około 2 tysięcy osób z Nowego Sącza i okolic wzięło udział w  
jubileuszowej  dwudziestej piątej Pieszej Pielgrzymce Sądeckiej do 
Limanowej. Wydarzenie to ma związek z Wielkim Odpustem Maryjnym. 
Rekordowa ilość pielgrzymów przemaszerowała w sumie ponad 30 km. Z 
modlitwą i pieśnią na ustach przy gitarach i innych instrumentach 
radośnie wielbili Boga. Około godziny 
15.00 dwie grupy rozśpiewanych 
pielgrzymów pojawiły się w 
Mordarce.  

       Jak co roku przez ostatnie 20 lat serdecznie przyjęto ich w 
miejscowej szkole.  Zostali powitani przez proboszcza tutejszej parafii 
ks. Zbigniewa Stabrawę, dyrektora szkoły Pana Pawła Ciułę, Panią 
wicedyrektor Stanisławę Abram, nauczycieli , pracowników, uczniów i 
innych mieszkańców Mordarki. Zostali poczęstowani wspaniałym 
bigosem i ciepłą herbatą. Do przygotowania tego posiłku przyczynili 
się sponsorzy, którym chcemy serdecznie podziękować. Są to: Pan 
Walenty Szubryt, Pan Smoter właściciel piekarni z Młynnego, piekarnia Stryczek, Pan Andrzej Drożdż, 
piekarnia Pajor, Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu, Pan Gawlik właściciel piekarni z Męciny, 
Piekarnia – Cukiernia„Tęgoborze”, Pani Joanna Domiter. 
       Wydarzenie to stanowi wieloletnią tradycję naszej szkoły i parafii. Radosna atmosfera udzieliła się 
wszystkim, co widać na zamieszczonych zdjęciach. 

 Sukcesy sportowe w gimnazjum 

14.09.2012 dziewczęta klasy I i II gimnazjum brały udział w Turnieju Orlik Basketmania. Zawody 
zorganizowane były na halii sportowej nr 3 w Limanowej. Nasze koszykarki pokonały wszystkie zespoły i 
uplasowały się na I miejscu. W składzie drużyny: Katarzyna Dyrek, Karolina Wojtas, Kubacka Monika, 
Alicja Lis, Agnieszka Lis, Marcelina Biedroń, Wioleta Drożdżak, Angelika Piszczek. 

 Cheerleaders w Tymbarku 

7 października 2012 dziewczęta z zespołu cheerleaders wystąpiły w deszczową pogodę przed 
publicznością zgromadzoną podczas V 

rundy Pucharu Polski w Super 
Enduro,  które miało miejsce w 
Tymbarku. Dziewczyny mimo  złych 
warunków atmosferycznych  
zaprezentowały  swoje  umiejętności 
i uświetniły całą imprezę. 
Obejrzyjcie kilka zdjęć z ich 
występu. Gratulujemy wytrwałości i 

uśmiechu na twarzach . 

 Dzień Nauczyciela i ślubowanie klas pierwszych 

 W dniu 11 października 2012 roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
Uroczystość rozpoczęła się od ślubowania klas pierwszych Szkoły Podstawowej. Pod kierunkiem 
wychowawczyni pani mgr Kazimiery Matyasik każdy pierwszak przedstawił zalety bycia prawdziwym 
uczniem, następnie Pan Dyrektor osobiście pasował każde dziecko na ucznia Zespołu Szkół w Mordarce. 
Kolejnym punktem programu była część artystyczna przygotowana przez klasę IV i wychowawczynię 
panią mgr Renatę Szewczyk dotycząca Dnia Nauczyciela – uczniowie przedstawili koncert życzeń i złożyli 
uroczyste życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Po południu miała miejsce kolejna uroczystość, w 
czasie której do grona gimnazjalistów zostało przyjętych 32 uczniów klasy pierwszej. Program 
artystyczny został przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni pani mgr Małgorzaty Warzechy. 
Następnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego wraz z opiekunem panią mgr Aliną Górszczyk 
zaprezentowali program satyryczny dotyczący życia szkoły. Chór pod kierunkiem pani mgr Marzeny 
Kasprzyk Dudek złożył życzenia piosenką!  
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Okiem gimnazjalisty 

W każdym kolejnym numerze będziemy 

publikować wyniki ankiet przeprowadzanych 

wśród gimnazjalistów. Zachęcamy Was do 

zgłaszania swoich propozycji tematów badań na 

adres mailowy julka_wp.pl@wp.pl. W pierwszej 

ankiecie zapytałyśmy Was o sposób spędzenia 

ostatnich wakacji. Oto wyniki: 

 1.Gdzie spędziłeś wakacje? 

-w górach        16% 
-nad morzem   16% 
-nad jeziorem   8% 
-za granicą       16% 
 
 

 
 
-w domu          44% 
  
2.Czy twoje wakacje były udane? 
-tak      96% 
-nie      4% 
  
3.Jak spędzałeś wolny czas? 
-jeździłem na rowerze    36% 
-pływałem                     16% 
-przed telewizorem        8% 
-opalałem się                 20%  
-inne                            20% 
  
4.Czy widzisz plusy pójścia do szkoły? 
-tak         44% 
-nie         56% 

W ankiecie brało udział 25 osób.  
       Kasia Olesiak 

Wiedza bezużyteczna i niepraktyczna 

wrzesień 

3.09 - dzień błyszczyków   

5.09 - dzień postaci z bajek 

8.09 - dzień dobrych wiadomości , walki z 
analfabetyzmem 

9.09- międzynarodowy dzień urody 

16.09 - dzień warstwy ozonowej 

23.09 - dzień śliwki, dzień przytulania 

28.09 - światowy dzień morza 

29.09 - dzień stawów i oczek wodnych 

pażdziernik 

1.10 - dzień wegetarianina , muzyki , i lekarza 

 

 

4.10 - międzynarodowy dzień zwierząt 

9.10 - światowy dzień poczty i znaczka 
pocztowego 

9-15.10-  tydzień pisania listów 

18.10- dzień listonosza 

20.10- dzień testera i programisty 

21.10 - dzień bez skarpetek 

24.10 - dzień niezdecydowanych co to za dzień 

25.10 - dzień kundelka 

29.10 - dzień bez kupowania 

30.10 - dzień noszenia spódnic 

31.10 - dzień rozrzutności 

 We wtorek 27 września (tego roku! czyli niedawno) studenci stanowego uniwersytetu w Utah 

ustanowili rekord Guinessa na najdłuższą kolejkę całujących się ludzi. Łącznie było to 1450 osób.  

 Agnieszka Szubryt 

 

mailto:julka_wp.pl@wp.pl
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Uśmiechnij się   !!! 

1. Nauczyciel na lekcji plastyki do ucznia: 

- Narysuj coś. 

- Narysowałem. 

- Co? 

- Adama Małysza. 

- A gdzie on jest? 

- Poleciał. 

2. Do sklepu zoologicznego przychodzi mała 
dziewczynka i prosi: 

- Plosę pana. Poplosę Chomicka. 

- A jakiego chcesz dziewczynko? Białego, a 
może czarnego? 

- Nieważne. Mojemu pytońciowi to sysko 
jedno. 

3. Nauczycielki w klasie: 

- Komórka jest podstawową  życia… 

Z ostatniego rzędu  spod ściany odzywa się głos: 

- No właśnie! A nam nie pozwalają nosić komórek 
do szkoły! 

4. Kolega podwozi kolegę swoim nowym 
samochodem: 

- Nie wiesz jak często powinienem zmienić olej? 

- Nie wiem, ale mój kumpel zmienia co miesiąc. 

- A co ma? 

- Budkę z frytkami.   

                                                                                                                         Zuzanna Łyszczarz

  

  

CIEKAWOSTKI : 
Dwa razy w roku minuta trwa 61 sekund . 

 

W układzie okresowym pierwiastków nie ma żadnego na literę "J"  

 

Albert Einstein był dyslektykiem . 

  

Ośmiornica na 3 serca  
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Mnożymy szare komórki 

Zapraszamy Was do wspólnej zabawy – oto krótki test, dzięki któremu łatwo i przyjemnie przygotujecie 

się do czekających nas wszystkich egzaminów gimnazjalnych. Dziś przedstawiamy zadania z języka 

polskiego, w kolejnych numerach zamieścimy testy z innych przedmiotów. Startujemy!!! 

 

„Para na życie”, reż. Sam Mendes, USA, 2009 

 Zwariowana para: Verona i Burt. Mają po 30 lat, 
żyją na amerykańskiej prowincji. Pracują, nie 
wychodząc z domu, nie dbają o karierę. Nie 
spinają się i nigdzie się nie spieszą. Dobry 
materiał na przyjaciół. 

 Mendes przymierza ich do roli rodziców. Verona 
zachodzi w ciążę i razem z Burtem opuszcza 
dotychczasowe mieszkanie. Ruszają w podróż po 

Stanach, by znaleźć idealne miejsce do życia. Po 
drodze spotykają inne pary, mniej zwariowane niż 
oni. 

Film Mendesa można uznać za wzorową komedię 
romantyczną. Liryka i humor w idealnych 
proporcjach. To jak na razie najpogodniejszy film 
w karierze autora „American Beauty” i „Drogi do 
szczęścia”. Udowadnia nim, że równie dobrze jak 
o zdesperowanych potrafi opowiadać o 
szczęśliwych. 

1. Mówiąc o bohaterach filmu, autor recenzji użył potocznego zwrotu spinać się. Jakim 
sformułowaniem z polszczyzny oficjalnej można go zastąpić, aby nie zmienić sensu 
zdania? Podkreśl odpowiednie czasowniki. 

 stresować się    wyluzować się    koncentrować się    wysilać się    zmobilizować się 

2. Jaką funkcję konstrukcyjną w pierwszym akapicie pełni wypowiedzenie Dobry materiał na 

przyjaciół? Zaznacz TAK, jeśli poniższe zdanie jest prawdziwe, NIE, jeśli zdanie jest fałszywe. 

Uzasadnij odpowiedź. 

W recenzji dwukrotnie pojawia się przymiotnik „idealny” i w obydwu przypadkach za pomocą tego 
przymiotnika wyrażono ocenę filmu. 

TAK                                       NIE 

3. Akapity 1. i 2. do akapitu 3. mają się tak jak 
A. omówienie filmu do jego oceny. 
B. krytyka filmu do jego streszczenia. 
C. pochwała filmu do jego opisu. 
D. streszczenie filmu do jego fabuły. 

 
4. Jeden z rzeczowników w tytule Para na życie powoduje, że można ten tytuł odczytać dwojako. 

Wskaż ten rzeczownik i podaj dosłowne oraz przenośne znaczenie tytułu. 

rzeczownik: …………………….. 
dosłowne znaczenie tytułu: …………………………………………………………………. 
przenośne znaczenie tytułu: ………………………………………………………………… 
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Dyskoteka szkolna 

 Dnia 10.10.2012 r. odbyła się u nas na hali 
sportowej pierwsza w tym roku dyskoteka szkolna. 
Pierwsza i niezwykle udana, oby tak dalej 
.Wszyscy przyszli ubrani ,, na okazję”. Poprawki 
trwały w szatni dziewcząt. Czy chłopców, nie wiem, 
nie zaglądałam.;) Pierwsze minuty, jak to zwykle 
wszyscy  

 

przylegli do ławek i wszelkich ścian, ale po tym po 
kolei, klasy zaczęły wychodzić na ,,parkiet” i 
tworzyć tzw. kółeczka. Zabawa rozkręcała się z 
godziny na godzinę. Nie brakowało ,,pociągów” i 
,,robienia fali”. Pod koniec nikomu specjalnie nie 
chciało wracać się do domu. Myślę, że dyskoteka 
się udała, czekamy na więcej!   

                           Julia Niemiec 

Pragniemy również wszystkim przypomnieć skład samorządu uczniowskiego w bieżącym roku 
szkolnym. Są to osoby: 
- Justyna Mikołajczyk z klasy IIIA - przewodnicząca 
- Albert  Wojnarowicz z IIIA i Natalia Wójcik z IIIB- zastępcy 
- Natalia Lupa z IIA – skarbnik 
Opiekunem została Pani Alina Górszczyk! 
Gratulujemy 

 

Naszym zdaniem… 

Ostatnio w kinach pojawił się nowy film włoskiego 

reżysera Renzo Martinelli'ego  pt. "Bitwa pod 

Wiedniem”. Miał być superprodukcją tego roku, 

ale chyba nie do końca spełnił oczekiwania 

widzów. 

         W przeciwieństwie do tego co mogliśmy 

zobaczyć w zwiastunach, film wcale nie był o królu 

Janie Sobieskim. Głównym bohaterem był raczej 

mnich - Marek z Aviano. W postać tę wcielił się F. 

Murray Abraham, który trzeba przyznać, dobrze 

odegrał powierzoną mu rolę. Mogliśmy też poznać 

historię Kara Mustafy (Enrico Lo Verso) wezyra tureckiego dowodzącego wojskami pod Wiedniem. Wielki 

zawód sprawili też polscy aktorzy. Oprócz Piotra Adamczyka, który zagrał cesarza Leopolda ( i trzeba 

przyznać zrobił to świetnie), reszta grała role drugoplanowe wręcz epizodyczne. Jerzy Skolimowski 

pojawił się dopiero pod koniec filmu, Daniel Olbrychski powiedział może dwa zdania, a Borys Szyc nic nie 

robił. Zawiodły też efekty komputerowe, których było po prostu za dużo. 

      Mimo powyżej wymienionych nieścisłości film miał też swoje plusy. Mogliśmy dokładnie poznać 

uzbrojenie wojsk tureckich, a także zobaczyć ich przygotowania do bitwy. Poznaliśmy również kilka 

ciekawostek na temat islamu i podejścia średniowiecznych ludzi do tej religii. 

       Myślę, że gdyby wyeliminować wszystkie złe cechy filmu, byłby wart obejrzenia. Uważam jednak, że 

nie tego spodziewaliśmy się, oglądając zapowiedzi tej " superprodukcji". 

                                                                                                                                                                                 Katarzyna Olesiak 

 Niezwykła lekcja niemieckiego 

W piątek 19 października w naszej szkole odbyła 

się niezwykła lekcja języka niemieckiego. 

Uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich 

klas gimnazjum, a przede wszystkim gość Peter 

Seraphi , który przybył do nas z samych Niemiec. 

Fajnie było posłuchać rodowitego Niemca, mieć 

kontakt z żywym słowem, posłuchać o 

zwyczajach i kulturze kraju pana Petera. 
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Spotkanie zostało zorganizowane dzięki naszej 

pani od języka niemieckiego mgr Małgorzacie 

Krawczyk. Czekamy na kolejne takie lekcje. 

 

 Oto zdjęcia z opisanego spotkania:

     

 

Mam talent i się wcale nie chwalę  

To miejsce dla Was! Namalowałeś coś ciekawego, napisałeś wiersz, opowiadanie? A może pstryknąłeś 

zdjęcie? Pochwalcie się  tym, co Was interesuje, co lubicie robić najbardziej, może swoją pasją 

zarazicie innych? Do dzieła, czekamy na Wasze prace! Nasz cykl zaczynamy od opowiadania Justyny 

Mikołajczyk z klasy IIIA, wierszy Justyny Platy z IIIB i zdjęć Julki Niemiec: 

Dawno, dawno temu...chociaż może nie 

tak dawno? Daleko stąd powstało królestwo 

króla Artura, nazywane Siedmiogrodem. Osada 

ta była rozległą i piękną wioską. Emanowała 

miłością i szacunkiem mieszkańców. Każdy dla 

każdego był miły i służył radą oraz pomocą. 

Wielu ludzi nazywało tę osadę Zakątkiem 

Przyjaźni. Pewnego dnia król Artur ogłosił 

wspaniałą nowinę.  

- Słuchajcie, moi mili ! Chciałbym was wszystkich 

zaprosić na mój ślub! Przyszła królowa to córka 

kowala. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze 

bawić na weselu. Obowiązkowo zabierzcie ze 

sobą dobry humor! Mieszkańcy byli ogromnie 

podekscytowani. To pierwszy, tak huczny ślub w 

ich krainie. Dni, które pozostały do tej ważnej 

uroczystości, mijały na doborze strojów i 

prezentów. Każdy bowiem chciał się 

zaprezentować z jak najlepszej strony. Tak jak 

oczekiwano, ślub był pięknym i wzruszającym 

wydarzeniem. Ludzie świetnie się bawili, a nowa 

para czuła się szczęśliwa jak nigdy. Niestety, ta 

sielanka nie trwała zbyt długo. Kilkanaście 

tygodni po weselu królewskie małżeństwo 

okropnie się pokłóciło, nikt dokładnie nie 

wiedział, o co. Wzburzona królowa Elżbieta 

opuściła zamek, żądając podziału królestwa. Jak 

chciała, tak się stało. Od tej pory Siedmiogród 

składał się z dwóch części- Wschodniej i 

Zachodniej. Tą pierwszą władał król Artur, a w 

jego połowie mieszkali tylko mężczyźni. 

Natomiast w drugiej części królowała 

księżniczka Elżbieta, a w jej krainie żyły 

wyłącznie kobiety. Od tamtej pory spór ciągnął 

się i ciągnął. Z każdym dniem się pogłębiał, 

ponieważ jedno królestwo zazdrościło jakiejś 

rzeczy drugiemu. Kobiety nienawidziły 

mężczyzn i niestety z wzajemnością... Kilka lat 

potem król Artur zmarł w wyniku groźnej 

choroby. Niestety, niedługo po nim odeszła także 

królowa Elżbieta w niewyjaśnionych 

okolicznościach. Na szczęście mieli rodzeństwo, 

które posiadało prawo do władania 

królestwami. W części Zachodniej tron objęła 

królowa Róża, natomiast w części Wschodniej 

król Adam. Pewnego dnia, starzec będący 
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lekarzem w obydwóch krainach zaprosił 

przedstawicieli dwóch części Zakątku Przyjaźni 

do siebie. Przybyli oni punktualnie i patrzyli na 

siebie z wielką nienawiścią.  

- Proszę, usiądźcie. Mam wam do przekazania 

ważną informację - powiedział starzec. 

Król i królowa posłusznie usiedli i wpatrywali 

się w lekarza z niecierpliwością.  

-Na wyspie Logos znajduje się skarb. Tu macie 

do niego mapę. Powiem krótko: kto pierwszy 

odnajdzie kosztowności, może je zabrać w 

całości dla siebie. Uważam, że wam są one 

bardziej potrzebne niż mi. Róża i Adam byli 

zaskoczeni. Nie trwało to długo, bowiem zaraz 

po usłyszeniu tej wiadomości pobiegli do swoich 

zamków, kazali przygotować statek, służących, 

ekwipunek i wyruszyli w drogę. Król Adam 

widząc różowy statek swojej przeciwniczki na 

morzu, wpadł w złość, ponieważ zauważył, że 

ma ona lepszy statek od niego. Nie wiedział 

jednak, że królowa Róża także była wściekła, 

gdyż ona uważała, że jej rywal ma lepsze armaty 

od niej. I tak całą drogę obydwoje spędzili na 

wyszukiwaniu rzeczy, które podsycały ich 

nieprzyjaźń i zazdrość wobec siebie. Po kilku 

dniach podróży w wyniku kłótni obydwa statki 

rozbiły się, na brzegu wyspy Logos. Niestety 

przeżyli tylko król Adam i królowa Róża. Stojąc 

na piasku, przemoczeni i źli, nie wiedzieli, co 

robić. Nagle księżniczka Róża wybuchła płaczem. 

Miała bardzo wrażliwą duszę i nie mogła 

przeboleć straty swoich poddanych. Na początku 

król Adam nie wiedział, jak się zachować, jednak 

po chwili zaczął pocieszać rywalkę, do momentu, 

gdy Róża całkowicie ochłonęła. Usiedli i zaczęli 

radzić, co dalej. Postanowili razem szukać 

skarbu, a potem wrócić do Siedmiogrodu na 

tratwie. Dni na wyspie biegły z wielką 

szybkością. Nim obydwoje się spostrzegli, 

podczas szukania kosztowności bardzo zbliżyli 

się do siebie. Ich nienawiść i zazdrość 

gwałtownie malały, a na ich miejsce pojawiło się 

nowe uczucie - miłość. Po 67 dniach król Artur i 

królowa Róża stwierdzili, że dalsze 

poszukiwania nie mają sensu. Zbudowali tratwę 

i wrócili do Zakątku Przyjaźni, ogłaszając 

wszystkim, zmiany jakie nastąpią. Połączyli obie 

części w jedną całość i wzięli ślub, obiecując 

sobie, że nie popełnią błędu swojego 

rodzeństwa.             

                               Justyna Mikołajczyk                                                      

 
Rutyna mojego życia 

Zapadam się pod ziemię 

Bez cienia nadziei na ocalenie…Tonę 

Pożarta przez potwora codzienności. 

Chcę się uwolnić! 

Lecz już nie walczę, nie mam siły. 

Monotonny ból się staje.. 

Blednie moja twarz.. 

Wygrałeś! 

Zamykam oczy i się poddaję. 

Tak, czuję wyraźnie porażki smak. 

To koniec!... Opadam bezradnie… 

Otwieram oczy ostatni raz, wyciągam rękę… 

Bezlitosny czas, 

Gasi we mnie ostatni promyk nadziei. 

                                                  Justyna Plata 
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A oto zdjęcia z wakacji naszej koleżanki Julki Niemiec. Podobają się Wam? 

          

Jesienne porady 

Skończyły się cudowne, leniwe wakacje, wielkimi krokami zbliża się ponura jesień, mamy więc dla Was kilka 

praktycznych rad, które pozwolą Wam łatwiej przetrwać ten trudny czas. Skupimy się na sposobach 

efektywniejszego przyswajania wiedzy oraz podpowiemy, jak uniknąć nieprzyjemnych infekcji i jesienno- 

zimowej apatii.  

1. Muzyka – jeśli lubisz słuchać muzyki (niektórych rozprasza, wolą ciszę) to polecam muzykę barokową, 
która naturalnie wytwarza w mózgu częstotliwości ułatwiające szybką naukę.  

2. Jedzenie i picie - polecam świeże, zdrowe jedzenie, przede 
wszystkim wegańskie (które nie obciąża organizmu), 
zawierające dużo witamin, minerałów i energii. Są to świeże 
warzywa, owoce czy orzechy. 
Pij dużo, czystej wody - jest niezbędna do prawidłowej 
pracy układu nerwowego. Ubytek już 10% wody z ciała 
powoduje przewlekłe bóle głowy, kłopoty z oddychaniem 

� co przekłada się na trudności z koncentracją i obniżoną 
efektywnością wykonywanej pracy. Dobra jest też zielona herbata zawierająca niewielkie ilości lecz w 
proporcjonalnym udziale witaminy, składniki mineralne oraz odrobinę kofeiny. Bardzo zdrowe i godne 
polecenia są też soki owocowe i owocowo-warzywne. 
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3. Trzymaj kondycję -  ciało i umysł są elementami tego samego systemu. Zarówno jedno, jak i drugie 
wzajemnie wpływają na siebie. Jeśli będziesz utrzymywał ciało w dobrej kondycji fizycznej – mózg 
(przyjmowany jako siedziba umysłu odwdzięczy się lepszą, wydajniejszą pracą. Dbaj też o dobre 
natlenienie (przed nauką – przewietrz pokój, przespaceruj się; w trakcie nauki trzymaj głowę 
wyprostowaną aby nie uciskać tętnic szyjnych - stosuj podpórki pod książki aby były nachylone pod 
pewnym kątem do Ciebie). Dobra kondycja i ćwiczenia fizyczne to również więcej endorfin, 
ułatwiających naukę. 

4. Ucz się planując czas, rozkładaj naukę na okresy, pozwalające najefektywniej przyswajać wiedzę 
(utrzymać koncentrację) , optymalny pojedynczy czas nauki to 18 minut, potem przerwa 4 minuty (w 
tym czasie możesz wykonać ćwiczenia rozciągające, zrobić wizualizację, przespacerować się, napić się 
czegoś). 

5. Stosuj powtórki - pamiętaj o powtarzaniu materiału w optymalnych przedziałach czasowych. Pierwsza 
powtórka powinna być wykonana po 10 minutach, kolejna po jednej dobie, następnie po tygodniu, 
miesiącu i po pół roku. Chodzi o to, żeby informacje z pamięci tymczasowej przeszły do pamięci 
trwałej.  

6.  Rób wizualizacje - zobacz siebie w sytuacji gdy jesteś u szczytu swoich możliwości, poczuj z siebie 
dumę, pewność siebie, zobacz jak inni Cię chwalą, usłysz słowa podziwu. Wejdź w ten obraz, spraw 
aby był kolorowy, trójwymiarowy, pełen ruchu, dźwięków, głębi, ostrości, wielki!  Dzięki temu w 
dowolnej chwili w przyszłości będziesz się mógł poczuć tak, jak teraz! Wystarczy że kilka razy 
powtórzysz to ćwiczenie.  
Kolejne ćwiczenie polega na tym, aby stanąć w jakimś spokojnym miejscu, zrelaksować się i wyobrazić 
przed sobą osobę która odznacza się zasobami jakich pragniesz (np. zdolność szybkiej nauki, 
inteligencja). Następnie zrób krok do przodu i wejdź w tą osobę, jak w skafander kosmonauty. Poczuj 
się przez chwilę tą osobą, oddychaj tak jak ona, mów tak jak ona, uśmiechaj się tak jak ona, wykonuj 
charakterystyczne gesty, jakich używa ta osoba, usłysz to, co mogłaby słyszeć ta osoba. Poproś swój 
nieświadomy umysł, aby przejął te zasoby, które są Tobie potrzebne, zainstalował je na głębokim 
poziomie, dzięki czemu w każdej chwili w przyszłości będziesz mógł z nich skorzystać. Podziękuj też 
osobie w którą wszedłeś, za to że podzieliła się z Tobą tymi zasobami. Teraz wykonaj krok do tyłu 
wracając do poprzedniej pozycji. Daj czas swojemu umysłowi aby dokończył instalować te nowe 
zasoby, które od teraz też będziesz posiadać. Zakończ ćwiczenie, wracając do pełnej świadomości ze 
wspaniałym humorem i nowymi zasobami :) 

7. Wzmacniaj swoją motywację - dzięki temu łatwiej i skuteczniej będziesz się uczył. Pamiętaj o kiju i 
marchewce (kara i nagroda - co stanie się, gdy tego nie zrobisz, a co zyskasz jeśli to zrobisz), stosuj 
przede wszystkim to, co działa na Ciebie lepiej.  

8.  Używaj map myśli - to naturalny sposób w jaki pracuje twój mózg (asocjacje), wzmaga kreatywność, 
nie stwarza limitów tak jak linearne notatki.  

9. Drzewa wiedzy – metoda  polega na tym, że czytając np. książkę - z każdego rozdziału robisz kartkę z 
kilkoma, kilkunastoma punktami streszczającymi go. Następnie robisz jedną, zbiorczą kartkę ze 
słowami kluczowymi - każdy punkt odpowiada jednej kartce (czyli jednemu rozdziałowi). Pracując w 
ten sposób, w trakcie streszczania robisz powtórki, ponadto łatwo znajdziesz nawet szczegółowe dane 
po długim czasie.  

A jak walczyć z jesienną chandrą? 

 Korzystaj z ostatnich promyków słoneczka, w Twoim organizmie wytworzy 
się dająca odporność witamina D. 

 Zamień szynkę i mięsko na warzywa i ryby. 

 Spaceruj, biegaj, pływaj… 

 A przede wszystkim UŚMIECHAJ SIĘ – to najlepszy antydepresant  

 

  

http://sztukamotywacji.com/
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 Konkurs:  

 Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do wzięcia udziału w    naszym jesiennym 

konkursie.  Polega on na przygotowaniu listy ptaków odlatujących z Polski do ciepłych 

krajów (nazwy gatunków, ewentualnie zdjęcia). Na zgłoszenia czekamy do końca 

listopada, prace można składać na ręce członków zespołu redakcyjnego. Czekają 

nagrody rzeczowe!!!   

-koszulka 

-smycz 

-albumy o Małopolsce   

-długopisy     

Klasa z klasą 

Konkurs na najlepszą klasę w naszej szkole. 

OPRACOWAŁA:  MGR ALINA GÓRSZCZYK - OPIEKUN SU WE WSPÓŁPRACY Z UCZNAMI ZS W MORDARCE 
  
I.CELE: 

Konkurs ma na celu mobilizację naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i 
do współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie. 
 Cele te mają być osiągnięte dzięki rywalizacji między klasami w różnych 
dziedzinach życia szkoły, która ma wyłonić „NAJLEPSZĄ KLASĘ ROKU” 
będącą wzorem naszej szkoły. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU 

1. Konkurs trwa cały rok szkolny. 
2. Wyniki konkursu będą ogłoszone na końcu roku szkolnego. 
3. Laureatem konkursu jest klasa, która zajęła I miejsce. 
4. Klasa, która w danym roku szkolnym zajęła I miejsce ma prawo do tytułu „KLASY Z KLASĄ”  przez następny 
rok szkolny. 

III. NAGRODY 

1. Nagrodą jest dofinansowanie dowolnego przedsięwzięcia klasy-laureata konkursu. 
2. Fundatorem nagrody jest RADA RODZICÓWZ ZS w Mordarce. 
3. RADA RODZICÓW może również nagrodzić klasy, które zyskały zbliżone wyniki do wyników laureata. 
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Chcieliśmy tylko dodać, że w roku szkolnym    2011/2012 w konkursie KLASA Z KLASĄ zwyciężyła 

obecna klasa IIA, która w nagrodę pojechała do kina, bilety na film ufundowała Rada Rodziców, za co 

serdecznie dziękujemy  

 

II A – klasa z klasą – gratulacje! 

Fraszka. Gazetka uczniów Gimnazjum Publicznego w Mordarce. Zespół Redakcyjny: Julia Niemiec, kl.I, Katarzyna 
Olesiak, kl.I,   Zuzanna Łyszczarz, kl.I, Agnieszka Szubryt, kl.I, Karolina Pławecka, kl.I, Justyna Mikołajczyk, kl.IIIA, 
Justyna Plata, kl. IIIB, opiekun mgr Edyta Odziomek. Druk: Zespół Szkół w Moradrce. Nakład 50 sztuk. 
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