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Sherlock Holmes i doktor Watson wybrali się na piknik. Jako, że ich noc zastała
w lesie, rozbili obozowisko na polance i poszli spać. W nocy Holmes budzi doktora
i pyta:
Drogi Watsonie, spójrz w niebo i powiedz mi, co widzisz?
Widzę miliony gwiazd.
I co ci to mówi?
Z astronomicznego punktu widzenia mówi mi to, że są miliony gwiazd i
prawdopodobnie miliardy planet. Z astrologicznego punktu widzenia mówi mi to,
że Saturn jest w znaku Lwa. Z teologicznego punktu widzenia mówi mi to, że Bóg jest
wielki i wszechmocny, a my jesteśmy malutcy i słabi. Z chronologicznego punktu
widzenia mówi mi to, że jest około 3 w nocy. Z meteorologicznego punktu widzenia
mówi mi to, że jutro będzie ładna pogoda. A co tobie Sherlocku?
− A mnie to mówi, drogi Watsonie, ze nam ktoś ukradł namiot ...
Jadą dwie blondynki maluchem.
W pewnym momencie samochód staje.
Blondynki wysiadają.
Jedna zagląda pod przednią maskę
i mówi do drugiej:
− Hej ! Chyba zgubiliśmy silnik!
Druga zagląda do tyłu i odpowiada:
− Spokojnie. Mamy zapasowy.

Na historii pani zawołała Karola do odpowiedzi.
− W którym roku rozpoczęła się II wojna światowa?
− W 1939- odpowiedział Karol.
− Kto ją wywołał?
− Adolf Hitler.
− Ile ludzi zginęło?
− Naukowcy tego nie stwierdzili.
Na drugi dzień Bartek pyta Karola.
− O co pani cię pani wczoraj pytała?
− Zapamiętaj odpowiedzi - odpowiada Karol - Na pierwsze pytanie odpowiedz 1939,
na drugie Adolf Hitler, a na trzecie naukowcy tego nie stwierdzili.
− Na następnej historii pani wyrwała Bartka do odpowiedzi.
− W którym roku się urodziłeś?
− W 1939 - odpowiada pewny siebie Bartek
− Kto jest twoim ojcem?
− Adolf Hitler.
− Bartek czy ty masz mózg?! - pyta zdenerwowana pani.
− Naukowcy tego nie stwierdzili.
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Pierwiosnek
Jeszcze w polu tyle śniegu,
Jeszcze strumyk lodem ścięty,
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty:
Witaj, witaj, kwiatku biały,
Główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
W niebie słychać śpiew skowronka.
Władysław Broniewski

WYWIAD Z PANIĄ ALEKSANDRĄ GRABIEC
1.

Wiemy, że pani uczestniczyła w programie Socrates Commenius. Na czym polegała
pani praca?
Moja pracy polegała głównie na pomocy pani
Sylwii Dwojak, która jest szkolnym
koordynatorem
projektu.
Przeważnie
tłumaczyłam różne dokumenty potrzebne do
jego realizacji. Między innymi były to bajki
napisane przez uczniów naszej szkoły. Poza
tym byłam tłumaczem w trakcie wyjazdów.
Czasami podsuwałam koordynatorom projektu
pomysły dotyczące realizacji zadań.
2. Mogłaby nam pani przybliżyć swoje
wrażenia z wyjazdów do krajów,
z którymi współpracowaliście?
W trakcie wyjazdów mieliśmy bardzo dużo pracy. Na szczęście zawsze znalazła się chwilka
na zwiedzanie okolicy oraz poznawanie innych tradycji. Skonfrontowanie naszych
obyczajów i kultury z tureckimi, francuskimi, rumuńskimi czy łotewskimi było dla mnie
bardzo interesujące. Dzięki wyjazdom nie tylko zdobyłam wiele wiadomości na temat innych
krajów i poznałam miłych ludzi, ale była to dla mnie także okazja, aby doskonalić język
angielski.
3. W jaki sposób zachęca pani swoich uczniów do nauki języka angielskiego?
Przede wszystkim staram się pokazać moim uczniom, że angielskiego nie powinni uczyć się
tylko dla piątek i szóstek, lecz dla samych siebie, ponieważ w dorosłym życiu jest on
potrzebny na każdym kroku. Aby nauka była przyjemniejsza, uczniowie naszej szkoły mogą
korzystać z biblioteczki angielskiej. Bardzo często staram się także prowadzić lekcje
związane z kulturą Wielkiej Brytanii, zachęcam do śpiewania piosenek i oglądania filmów
po angielsku. Nauka przez zabawę jest o wiele przyjemniejsza, więc staram się prowadzić
lekcje w luźnej i miłej atmosferze.
4. Jakie są pani dodatkowe obowiązki w szkole?
Tak jak wspomniałam wcześniej uczestniczę w programie Comenius. Poza tym jestem
jednym z opiekunów samorządu szkolnego.
5. Od ilu lat pracuje pani w zawodzie nauczyciela i w jakich placówkach pani
pracowała?
Nauczycielem jestem od 5 lat. Zaczynałam pracę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kozienicach. W naszej szkole mam przyjemność pracować czwarty rok. Przez chwilę
pracowałam też w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pionkach i Gimnazjum nr 2.
6. Czy lubi pani wiosnę?
Bardzo lubię wiosnę ponieważ po wiośnie jest lato, które uwielbiam. A w lecie są wakacje,
które każdy kocha.
7. Jakie są pani najbliższe palny?

W maju wraz z panią Dwojak wyjeżdżamy do Gdańska na ostatnią wizytę
w ramach projektu Comenius. Następnie, mam nadzieję, ze uczniowie dadzą mi
okazję do wystawienia bardzo dobrych ocen. Mam też zamiar skończyć studia, a
później wybrać się na zasłużony odpoczynek.

Krzyżówka dla KLAS I – VI
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Idzie … przez wieś
Np. Eiffla
Nadmorski ptak
Wbijany w deskę
Inaczej dowcip
Wodny, Błotny lub stepowy
Szkolna lub w parku
… pana Kleksa
Pora roku

Rozwiązanie (hasło krzyżówki) prosimy wpisać na kupon konkursowy, który należy
złożyć do p. Barbary Wójcik lub wychowawcy klasy.

KUPON KONKURSOWY DLA KLAS I –VI
HASŁO: ...........................................................................................................
Imię i nazwisko ................................................................................................
Klasa....................

Kopciuszek – przedstawienie dla przedszkolaków
Dnia 28. 02. 2008 r. kilkoro uczniów z naszej szkoły wystawiało spektakl
pt.: „Kopciuszek” w Publicznym Przedszkolu nr 2 oraz Publicznym Przedszkolu nr 3.
O godzinie 10.00, już po próbie generalnej, nasi aktorzy dali popis przed przedszkolakami
z trójki.
Dzieci
były
zachwycone występującymi
i cudownymi dekoracjami.
Po zakończonym spektaklu
uczniowie udali się ze
swoimi opiekunkami panią
Moniką Dziekan i panią
Anną Rudnikowską db o
Publicznego Przedszkola nr
2. Tam przedstawienie było
jeszcze
lepsze
niż
poprzednie,
ponieważ
artyści oswoili się już z
publicznością. Gromkie brawa, które otrzymaliśmy od dzieci, były nagrodą za nasz trud i
wkład włożony w to
przedstawienie.
Na koniec maluchy
odtańczyły walca na balu
kopciuszka..
Miłym
akcentem
był
słodki
poczęstunek
przygotowany dla przedszkolaków.
Otrzymaliśmy
podziękowania
od
dyrekcji
przedszkoli
i zaproszenie
do
częstszych wizyt.
W sztuce zagrali:
− Kopciuszek – Emilia Osuch
− Książe – Krzysztof Banaś
− Wróżka – Magdalena Kołodziejczyk
− Macocha – Zuzanna Pomorska
− Złośnica – Paulina Lis
− Kapryśnica – Patrycja Rejnowicz
− Ojciec – Bartłomiej Cebula
− Ptaszek. Przyjaciel – Aleksandra Traczewska

ZNANI Z PIONEK
Ks. kanonik Stanisław Bujnowski
Dziekan Dekanatu Pionki
Proboszcz Parafii św. Barbary w Pionkach
Urodził się dnia 16 września 1946 roku w Radomiu, ukończył
liceum i zdał maturę w LO im. dr Tytusa Chałubińskiego
w 1963 r., a w roku 1973 Wyższe Seminarium Duchowne
w Sandomierzu. Na kapłana został wyświęcony w Skrzynnie
27 września 1969 r., gdzie rozpoczął pierwszą pracę
duszpasterską jako wikary. Po siedmiu wikariatach
w Skrzynnie, Miedzierzy, Siennie, Bogorii k. Staszowa,
Suchej k. Pionek, Ćmielowie i Skarżysku Kamiennej został
mianowany na proboszcza w Skarżysku Kamiennej w roku
1988, a w cztery lata później został mianowany na dziekana
Dekanatu Pionki i proboszcza Parafii pod wezwaniem Św.
Barbary w Pionkach, dokąd przybył dnia 11 listopada 1992 r.
w 74 rocznicę odzyskania niepodległości. Tu pełni obowiązki
duszpasterskie do dziś, dzieląc dole i niedole naszego Miasta.
Ks. kanonik Stanisław Bujnowski w swojej pracy duszpasterskiej inspiruje i ożywia działalność
szeregu organizacji religijnych: Kółka Żywego Różańca, Apostolat Maryjny, Oazę Domowego
Kościoła i Oazę Młodzieży, CARITAS, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Duszpasterstwo
Małżeństw Niesakramentalnych, a ostatnio Szafarzy świeckich Sakramentu Eucharystii, oraz
społecznych - parafialne grupy trzeźwości.
Szczególną troską i opieką otacza działalność Akcji Katolickiej, którą z inspiracji Ojca Świętego
Jana Pawła II zaktywizował w 1997 roku i skutecznie ramię w ramię prowadzi wspólnie z jej
prezesem p. Jackiem Dejniakiem do dziś.
Ksiądz Dziekan Stanisław Bujnowski wykazał się cechami dobrego gospodarza i doskonale
zadbał o materialne aspekty życia kościoła. Wykonał remont kapitalny blacharki kościoła w latach
2000 - 2006, w roku 1996 remont odwodnienia i ułożenie kostki brukowej wokół kościoła,
remont kapitalny organów 1997, remont malatury i posadzki kościoła w latach 1999 - 2000,
remont oświetlenia świątyni 2001, remont zakrystii 2005, a w latach 2005 - 2007 remont wieży
kościoła. Zakup nowych siedzeń liturgicznych w 2005 r. przydał blasku wnętrzu, a remont
kapitalny pieca grzewczego w kościele w 2006 r. przywrócił komfort termiczny jego wnętrza.

Poza świątynią wykonał ogrodzenie i urządzenie
nowego cmentarza grzebalnego, wyremontował w
latach 2002-6 plebanię, wstawił nowe okna,
posadzki, ocieplenie i wykonał prace inżynierskie w
otoczeniu budynku plebanii.
Szczególną troską otacza działalność Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych, które zaktywizował w roku
2004.
Ksiądz Dziekan Stanisław Bujnowski jest
inspiratorem i organizatorem szeregu pielgrzymek
pionkowskich parafian: trzech do Rzymu na
spotkanie z korzeniami chrześcijaństwa i Ojcem
Świętym, pierwszym papieżem Polakiem, w latach: 1994, 2000, 2005; - do Ziemi Świętej –
w 2001 r., - do Lourdes w 1997 r., do Wilna, do Ostrej Bramy w 1995r. a w roku 1996 do Turcji,
do miejsc działania Apostołów - Uczniów Chrystusa.
Ksiądz Dziekan Stanisław Bujnowski nie tylko kontynuuje działalność społeczną i duszpasterską
swoich poprzedników, ale dzięki swoim dziełom miłosierdzia zawdzięcza mir i szacunek wielkiej
katolickiej społeczności pionkowskiej i stał się Obywatelem Pionek głęboko wrośniętym
w sprawy tego miasta i jego mieszkańców.

DZIEŃ ZIEMI W POLSCE
W tym roku już po raz 38. na świecie i 18. w Polsce odbędą się obchody Światowego Dnia
Ziemi. 22 kwietnia ponad 200 mln osób z 140 krajów weźmie udział w tej corocznej,
organizowanej wiosną, imprezie, której celem jest promowanie postaw ekologicznych
w społeczeństwie. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony będzie pod hasłem "Ziemia
odzyskana".

POCZĄTKI
Pierwszy Dzień Ziemi miał miejsce 22 kwietnia 1970
roku w USA, a jego idea narodziła się już rok
wcześniej, podczas konferencji UNESCO poświęconej
środowisku naturalnemu.
Wypromował je Gaylord Nelson - amerykański senator
wspierający ochronę środowiska. Dzięki niemu
obchody pierwszego święta przyjęły postać
zbiorowego wystąpienia Amerykanów przeciwko
postępującej degradacji środowiska przyrodniczego.
Uroczystościom towarzyszył niespotykany wcześniej
entuzjazm. W ulicznych paradach wzięło udział 20 mln osób. Dziesięć tysięcy szkół, dwa
tysiące uniwersytetów, a nawet Kongres Stanów Zjednoczonych zawiesiły w tym dniu swoją
działalność.
Te masowe wystąpienia miały uświadomić społeczeństwu i władzom, jakie zagrożenia niesie
za sobą rabunkowa eksploatacja naturalnych zasobów Ziemi.

CAŁY ŚWIAT NA RZECZ ZIEMI
20 lat później, w 1990 r. Dzień Ziemi świętowano już na całym świecie, a także po raz
pierwszy w Warszawie. W obchodach uczestniczyło 200 mln ludzi ze 140 krajów.
W okolicznościowych ulotkach apelowano o oszczędzanie wody, ratowanie lasów
tropikalnych i ograniczenie emisji gazów wywołujących kwaśne deszcze. Towarzyszyły
temu liczne spotkania, wykłady, dyskusje z udziałem polityków i działaczy ekologicznych,
zajęcia plastyczne dla dzieci, koncerty oraz zabawy.
Każdego roku tematyka Dnia Ziemi poświęcona jest innemu problemowi. Do tej pory
obejmowała takie zagadnienia, jak czysta woda i energia, ochrona drzew i lasów
tropikalnych, czyste powietrze oraz ochrona ptaków. Jednak niezależnie od tematu
przewodniego co roku organizowana jest akcja "Drzewko za makulaturę" - swoista tradycja
obchodów.

DZIEŃ ZIEMI W POLSCE
W tym roku Dzień Ziemi w Polsce obchodzony będzie
pod hasłem "Ziemia odzyskana" i poruszy przede
wszystkim problem recyklingu i gospodarki odpadami.
Organizatorzy uważają bowiem, że brak ustaleń w tej
dziedzinie oraz niedostateczna wiedza społeczeństwa
to jeden z najpoważniejszych problemów, trapiących
nasz kraj.

23 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
Czytanie ma wiele zalet - rozwija wyobraźnię, język, uczy
myślenia, poszerza wiedzę o świecie. Osoba, która w dzieciństwie
i wczesnej młodości nie wykształci u siebie nawyku czytania, będzie
miała później trudności ze zrozumieniem najprostszego tekstu
pisanego. Dlatego też na całym świecie prowadzone są akcje,
których celem jest zachęcanie ludzi do czytania książek. Służy temu
m.in. Światowy Dzień Książki, obchodzony 23 kwietnia.

JAN PAWEŁ II- PAPIEŻ- PATRON NASZEJ SZKOŁY
W tym roku 2 kwietnia minęła 3 rocznica Jego śmierci. Człowiek prawy i wielki. Wszyscy
chcemy Go naśladować. Aby uczcić Jego pamięć, złożyliśmy w tym dniu kwiaty w Jego
kąciku i zapaliliśmy znicze…

SZKOLNE WYSTAWY
W ramach zajęć z plastyki i techniki
uczniowie wykonują różnego rodzaju
prace.
Najciekawsze
z
nich
prezentowane są na wystawach
szkolnych.
Aktualnie
zaprezentowaliśmy
wystawy prac plastycznych: „Moja
interpretacja Bitwy pod Grunwaldem
i Kamieniczki – wykonane w technice pasteli
olejnych. Prace przestrzenne z plastyki to Maski
teatralne
wykonane
w
masie
solnej
i papierowej.
Z techniki klasy IV wykonały Koty, po
zapoznaniu się z właściwościami papieru
i w ramach zajęć związanych z ochroną
środowiska i sposobami wykorzystywania
materiałów wtórnych.

