
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UŚMIECHNIJ  SIĘ 
   

Kwiatki z uczniowskich wypracowań: 
Jednym z utworów ukazujących Matkę Boską i Jana Chrzciciela jest 

Kiryjelejson.  

 

Filozofia św. Franciszka polegała na ascezie.  

 

Ciało należy traktować tak, żeby mogło być zdolne przeżyć na świecie ludzi 

śmiertelnych.  

 

Asceci wyruszali na pustynie, by wieść ubogie (życie materialne.. 
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Marsz w obronie życia 

 

 

 

W związku z obchodzonym rokrocznie Dniem Świętości Życia, Zespół Szkół 

Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem wspólnie z parafią 

p.w. Św. Jana Chrzciciela już po raz kolejny zorganizował Marsz w obronie dzieci 

nienarodzonych. Dzień Świętości Życia został ustanowiony w odpowiedzi na słowa 

Ojca Świętego Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, aby w każdym kraju 

obchodzono Dzień obrony życia tych najmniejszych, najsłabszych, nienarodzonych. 

 

 

W tym roku liturgicznym obchody świętości Życia w Zespole Szkół Zawodowych 

zostały włączone w Rekolekcje Wielkopostne, w których bardzo aktywnie 

uczestniczyła młodzież , Dyrekcja i wszyscy nauczyciele. Temat rekolekcji dotyczył 

Całunu Turyńskiego - jako "Świadka" męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Wystawienie Całunu w Kościele było doskonałą okazją do kontemplacji tego 

tajemniczego Oblicza, które milcząco przemawia do ludzkich serc, zapraszając do 

odnalezienia oblicza Boga. To również pomogło przygotować młodzież oraz wszystkich 

nauczycieli do rozbudzenia wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym 

jego etapie. W dniu 11.03 i 12.03.2013 r. po Mszach Świętych młodzież uczestniczyła 

w wykładach na temat: "Aborcja - jako zło moralne, syndrom proaborcyjny", "Obrona 

życia obowiązkiem Chrześcijanina" prowadzonych przez Wicedyrektora Szkoły - Marię 

Gąsowską. Wykłady połączone ze świadectwem życia oraz prezentacją multimedialną, 

przeplatane modlitwą śpiewaną przez szkolny chór prowadzony przez Panią Annę 

Grabowską jeszcze bardziej pomogły młodzieży zrozumieć, że życie jest święte od 

poczęcia do naturalnej śmierci. Umocnieni podstawowymi prawami Bożymi w dniu 

13.03.2013 r. podczas Eucharystii, młodzież Zespołu Szkół Zawodowych oraz 

wychowawcy podjęli Duchową Adopcję w obronie dzieci nienarodzonych. Po Mszy 

Świętej młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Policealnych im. Kazimierza Jagiellończyka i Gimnazjum im. 

Mikołaja Kopernika uczestniczyło w marszu, dając świadectwo Bożemu prawu jakim 

jest obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W Marszu uczestniczyło około 

2000 tys. młodzieży, wspólnie z mieszkańcami parafii. Podczas modlitwy różańcowej 

prowadzonej przez Ks. M. Jabłońskiego i litanii w obronie życia przygotowanej przez 

Ks. K. Górskiego, młodzież bardzo gorliwie modliła się, niosąc transparenty "Uratuj 

Świętego", "Wybierajmy Życie", "Nie zabijaj". 

Myślę, że tak zorganizowane Rekolekcje Wielkopostne połączone z umartwieniem i 

modlitwą oraz marszem w obronie nienarodzonych pomogą Kościołowi w walce z 

mocami zła, przede wszystkim rozbudzą świadomość młodych ludzi, że Aborcja jest 

zabójstwem w zarodku i pozwolą odpowiedzieć na pytanie jak drogie i cenne jest 

ludzkie życie. 

 

Organizatorzy: 

Zespół Szkół Zawodowych 

Maria Gąsowska 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Staszicowskie zmagania 

 

27 marca 2013 r. odbył się apel podsumowujący Konkurs o Patronie Szkoły 

Stanisławie Staszicu. Tegoroczna edycja Konkursu przebiegała pod hasłem ? St. 

Staszic życie i działalność?. Udział wzięli uczniowie z klas I, II i III. Najlepszą 

prezentację multimedialną przygotowała uczennica klasy I THT/TUF Justyna 

Malinowska, zaś najwięcej wiedzy na powyższy temat miała Natalia Bobel II TTŻ B.  

Nagrody zwycięzcom ufundował i wręczył Pan Dyrektor szkoły, mgr. inż. A. 

Jamiołkowski. 

Gratulujemy.  

 

Pozostałą młodzież zachęcamy do udziału w konkursie, w nadchodzącym roku 

szkolnym 2013/14. 
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Wojewódzki Turniej Gastronomiczny! 
 

W dniach 19-20 marca 2013 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku 

odbył się Wojewódzki Turniej Gastronomiczny szkół średnich i zawodowych o profilu 

gastronomicznym. Tematem tegorocznego turnieju były "Kuchnie świata". 

 

 

W zmaganiach, które trwały dwa dni uczniowie sprawdzali swoje umiejętności 

kulinarne w przygotowaniu potraw typowych dla kuchni świata. Pierwszego dnia 

rywalizowali sporządzając potrawę własną w kategorii zakąsek zimnych, a następnego 

dnia zadania wspólnego, które polegało na sporządzeniu zupy cebulowej, pielmieni 

czy tarty szpinakowej. W przydzielonych zadaniach należało wykazać się odpowiednią 

wiedzą kulinarną i kreatywnością, poczuciem estetyki i higieny pracy, niepospolitym 

smakiem oraz uzdolnieniami plastycznymi, niezwykle ważnymi przy dekorowaniu 

wyrobów kulinarnych. 

Zawodników turnieju oceniały komisje konkursowe oraz niezależni szefowie kuchni ? 

eksperci w dziedzinie sztuki kulinarnej i najlepsi znawcy smaku.  

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas III technikum organizacji usług 

gastronomicznych:  

 Weronika Zalewska - Tymbaliki drobiowe 

 Justyna Kostro - Przepiórki w duecie cytrusowym  

 Kamil Matanowski - Szczupak faszerowany na ryżowym postumencie 

muśnięty ziołowym auszpikiem 

Pracę Kamila Matanowskiego, jego wkład i zaangażowanie w przygotowanie przekąski 

oraz pomysłowość komisja konkursowa nagrodziła I miejscem.  

Uczestnicy i laureat turnieju otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Pan Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych, przekazał na ręce Dyrekcji naszej 

szkoły podziękowania i gratulacje oraz szczególne wyrazy uznania dla opiekuna 

uczniów p. Agnieszki Kaliszczyk.  

 

Serdeczne gratulacje! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Dzień Otwarty Szkoły 

 
 
11 kwietnia nasza szkoła gościła uczniów klas trzecich gimnazjalnych. gimnazjaliści 

mieli możliwość zapoznania się z ofertą kształcenia naszej szkoły. Licznie 

zgromadzona młodzież odwiedzała specjalne stoiska przygotowane dla każdego 

kierunku, na których uzyskiwała wyczerpujące informacje o nauczanych zawodach. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Targi Edukacyjno – Zawodowe 

 

 
 



 

Wiara i rozum w nauczaniu Błogosławionego Jana 

Pawła II 

 

25 kwietnia 2013 roku miała miejsce w naszej szkole XI Edycja Wojewódzkiego 

Konkursu wiedzy o życiu, osobowości i nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz 

Stepnowski, Kurator Oświaty województwa podlaskiego-Jerzy Kiszkiel, Ksiądz Prałat 

Dziekan Ryszard Niwiński-Proboszcz Parafii p. w. św. Jana Chrzciciela, pan Jacek 

Bogucki-Poseł na Sejm RP, Pani Dorota Łapiak- Przewodnicząca Rady Powiatu 

Wysokomazowieckiego, pan Bogdan Zieliński-Starosta Wysokomazowiecki, pan 

Jarosław Siekierko-Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie. 

 

 

Tegoroczny konkurs związany był tematycznie z przeżywanym obecnie Rokiem Wiary i 

dotyczył zagadnień wiary oraz rozumu w nauczaniu Ojca Świętego. Głównym celem 

konkursu jest kształtowanie wrażliwości młodego człowieka na prawdy zawarte w 

nauce Jana Pawła II. Organizatorzy: Dyrektor Andrzej Jamiołkowski i Wicedyrektor 

Maria Gąsowska zachęcają młodzież do czytania dzieł Wielkiego Polaka i poprzez to 

dają dowód ciągle żywej pamięci o Nim.  

W tej edycji uczestniczyło 9 szkół: 5 ponadgimnazjalnych i 3 gimnazja. Uczestników 

konkursu swą obecnością zaszczycił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz 

Stepnowski, który w swej wypowiedzi przypomniał fakty z życia Ojca Świętego, 

pochwalił idee konkursu oraz udzielił wszystkim Pasterskiego Błogosławieństwa. 

Zaproszeni goście, uczniowie i opiekunowie wysłuchali wykładu Księdza Doktora 

Jarosława Kotowskiego Rektora WSD w Łomży na temat "Wiara i rozum w nauczaniu 

Jana Pawła II", a także mieli okazję poznać prezentera TVP pana Krzysztofa Ziemca. 

Pani Mariola Kurpiewska przeprowadziła z dziennikarzem wywiad, podczas którego 

znany gość odpowiedział na pytania dotyczące pracy zawodowej oraz życia 

prywatnego. Młodzież mogła zakupić książki p. K. Ziemca: Wszystko jest po coś, 

Niepokonani, Droga Krzyżowa oraz otrzymać pamiątkowe dedykacje. 

Wszyscy mieli okazję uczestniczyć w degustacji zdrowej żywności przygotowanej 

przez uczniów kl. technikum organizacji usług gastronomicznej. Zaproszeni goście 

wpisali się na pamiątkę do kroniki złotej księgi. Uczestnicy konkursu wykazali się 

imponującym zasobem wiadomości. Na szczególną pochwałę zasługują gimnazjaliści, 

którzy bardzo dobrze poradzili sobie z ambitnymi propozycjami bibliograficznymi. 

Nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zespołowo otrzymały: I miejsce- 

ZSOiP im. Kazimierza Jagiellończyka w Wys. Maz., II miejsce-ZSZ im. Stanisława 

Staszica, III miejsce- ZSOiZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie. 

Indywidualnie: I miejsce- Ewelina Kaszczuk: ZSZ im. St. Staszica, II miejsce-Mariusz 

Kalinowski: Centrum Kształcenia Zawodowego im. Armii Krajowej, III miejsce-Ewelina 

Szorc: ZSOiP im. K. Jagiellończyka. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyły 

zespołowo: I miejsce-Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wys. Maz., II miejsce-

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła w Ciechanowcu, III miejsce-Zespół Szkół w 

Rosochatem Kościelnym. Indywidualnie: I miejsce-Katarzyna Szymoniak: Gimnazjum 

w Ciechanowcu, II miejsce - Michał Ogrodnik: Gimnazjum w Wys. Maz., III miejsce-

Damian Żyłowski: Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnym. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe książki, a opiekunowie podziękowania. Konkurs przyczynił się 

do wielu wspaniałych wspomnień i głębokich refleksji związanych z osobą oraz 

nauczaniem Papieża Polaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

       Teksty nauczycieli i uczniów 

 

N: Jak wiecie Wenecja jest takim specyficznym miastem, że więcej się pływa 

niż się jeździ.  

 

U: Jacek Soplica wyszedł za mąż z miłości.  

 

U: Z zegara wydobywał się dźwięk marszałka Dąbrowskiego.  

 

N: Dlaczego woda w tym źródle wypływa?  

U: Bo ma z górki.  

N: Gdzie płynie Amur?  

U: U ruskich.  

 

N: Co ty tam tworzysz?  

U: Herezje.  

 

 

 

Aforyzmy, maksymy, sentencje 

Jeśli się nie przechodzi i nie odświeża ścieżek myślowych, 

zaczynają zarastać. 

Herbert George Wells 

W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne 

działanie. 

Anatol France 

Dzięki mózgowi myślimy, że myślimy. 

Ambrose Bierce 

Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone, jak 

rozum; każdy uważa, że ma go dosyć. 

Jacques Tati 

Rzeczą zmysłów jest oglądać, rzeczą intelektu myśleć. 

Emanuel Kant 

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał 

wszechświat. 

Galileusz 

W każdej nauce tyle jest prawdy, ile w niej jest matematyki. 

Emanuel Kant 

Między duchem a materią pośredniczy matematyka. 

Hugo Dyonizy Steinhaus 


