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Słowo od redakcji 

Postanowiliśmy reaktywować gazetkę szkolną „Pallottuś”, której 

pierwszy numer został wydany dwa lata temu. Naszym celem jest 

wytrwałe redagowanie tego pisma. W  głowach rodzi się wiele 

pomysłów, więc mamy nadzieję, że się nie zawiedziecie i będziecie 

nam ochoczo pomagać dostarczając tematów, o których chcielibyście 

przeczytać na naszych łamach. Mamy nadzieję, że w gazetce ujrzycie 

wiele ciekawych artykułów i nie tylko. Ufamy, że znajdą tu coś dla 

siebie również ci, którzy nie przepadają za czytaniem długich 

tekstów. Jeśli macie ciekawe pomysły – zapraszamy ! Nasze spotkania 

odbywają się w poniedziałki na długiej przerwie w sali 32. 

Wszystkim życzymy miłej lektury  
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ODLICZANIE CZAS ZACZĄĆ! 

3 września zaczął się nowy rok szkolny (co za 

niespodzianka!). Jak zawsze  rozpoczęliśmy mszą w kościele 

dolnym, a następnie przeszliśmy do sal, aby w spokoju omówić 

ważne informacje. Potem nauczyciele usilnie próbowali 

przekazać nam plan lekcji obowiązujący nas w tym roku, ale 

uczniowie po dwóch miesiącach rozłąki mieli potrzebę dłuuugiej 

rozmowy i wymiany wakacyjnych wrażeń. W końcu nasi drodzy 

Wychowawcy dopięli swego i uczniowie przepisali nowy plan 

lekcji. 

Po zakończonej uroczystości nikogo nie ominęła refleksja, że oto 

przez kolejne 10 miesięcy będziemy zmuszeni ciężko pracować.  

Optymiści pocieszali wprawdzie, że do początku wakacji zostało 

jedynie ponad pół roku, ale my wiemy, że czas będzie się dłużył 

niemiłosiernie  . 

Chcielibyśmy również bardzo serdecznie przywitać Pierwszaczki! 

Szykujcie się na otrzęsiny (które odbędą się 22 października)! 

 A.A. & M.M. 

~~~~~~~~ 



Co oznacza słowo zawarte w tytule artykułu ?                          

Człowiek z natury jest istotą społeczną, lecz co to znaczy ? 

          Słowo konformizm  jest określeniem pewnego zachowania ludzkiego w grupie 
społecznej. Istota społeczna natomiast to organizm żyjący w grupie społecznej. Przykłady 
życia w grupie społecznej widać u pszczół, małp czy mrówek, ale także u człowieka, który 
wyjątkowo rzadko działa w życiu jako pojedyncza jednostka – jest to po prostu nieopłacalne. 
Społeczność jest w naturze czymś, co ma pierwszeństwo przed jednostką [1]. Jednak jedynie    
u ludzi zauważono zjawisko zwane konformizmem. Występuje ono niemal w każdym 
środowisku i określa ścisłe podporządkowanie się normom, wzorom, poglądom panującym    
w danej grupie i niewykraczanie poza nie[2].  
          Każdy z nas stale żyje w stanie napięcia między wartościami indywidualnymi                     
a wartościami grupy[3]. Konformizmu nie można określić jako czegoś dobrego czy też złego. 
Jedynie jego skutki mogą być pozytywne lub negatywne. Konformista może być w jednym 
przypadku uważany za osobę nieciekawą, uległą i podporządkowującą się osobom bardziej 
oryginalnym, o ciekawszej osobowości (nonkonformista), innym razem postrzegany jest jako 
bezkonfliktowy, miły człowiek zajmujący ważne miejsce w grupie. Wszystko zależy od  grupy, 
zachowania, a nawet wyglądu. Zależnie od tego, w jakiej znajdujemy się grupie, mamy 
zupełnie inne zdanie na temat swoich poczynań.  
Przykładowo, jeśli jesteśmy wśród ludzi,  
którzy są dla nas pewnym autorytetem  
i oni będą uważać (nawet bez żadnych  
podstaw, dowodów), że Ziemia to jedna  
płaska powierzchnia, to i my zaczniemy  
się nad tym zastanawiać, a w konsekwencji 
będziemy myśleć tak samo. Chyba że                                                                                                        
w grupie znajdzie się ktoś, kto nie podda się  
jej wpływowi, wtedy wystąpi różnica  
zdań zakłócająca złudzenie  
jednomyślności. Aby lepiej przedstawić  
to zachowanie, przytoczę bardzo znane 
 doświadczenie, które jako pierwszy zastosował 
 Solomon Asch[4]. Polega ono na przedstawieniu badanemu odcinków A, B i C, które są różnej 
długości. Następnie pokazujemy odcinek X i pytamy, który z wcześniej wymienionych 
odcinków jest tej samej długości . W chwili kiedy badany jest sam z eksperymentatorem         
w jednej sali z pewnością poda właściwą odpowiedź (np. B). Jednak, gdy w pomieszczeniu 
znajduje się dodatkowo 10 innych osób, które  twierdzą, że to odcinek A odpowiada 
odcinkowi X, zmiana zdania następuje natychmiast a badany zaczyna być przekonany, że ma 
absolutną rację i że to A jest poprawną odpowiedzią (w tej sytuacji doskonale też widać stan 
napięcia między wartościami, o którym wcześniej wspomniano).  
          Człowiek wielokrotnie nie zauważa prawidłowości swoich zachowań. Konformizm jest 
tylko jednym z wielu naprawdę interesujących  zagadnień dotyczących ludzkiej egzystencji. 
Zgłębianie ich często zaskakuje, ale też pomaga nam lepiej poznać samych siebie oraz 
wyjaśnia niezrozumiałe motywy zachowań, sposoby postępowania i decyzje. P
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~Delilah 



Z pamiętnika szkolnego podróżnika … 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

              

Tropem Mistrza Jana 

 

Poranek przywitał nas strugami 

deszczu. Pogodynki przewidywały upalny 

koniec tygodnia, a słońca jak na 

lekarstwo! Wyprawa do ziemi Mistrza 

Jana nie zapowiadała się zatem wesoło.  

I jeszcze ta wczesna pora wyjazdu…  

Przy takiej aurze nikomu z nas nie 

chciało się wstawać wczesnym rankiem, 

by o 7.00 zameldować się w szkole! O tej 

bowiem godzinie my, uczniowie klas 

drugich,  razem z p. Katarzyną Kuracką    

i p. Moniką Przystupą mieliśmy wyruszyć 

na wycieczkę szlakiem Jana 

Kochanowskiego. 

Odjechaliśmy z kilkominutowym 

opóźnieniem, bo jak zawsze znalazło się 

paru śpiochów, którzy nie zdążyli 

dotrzeć na czas. 

W autokarze co sprytniejsi od razu 

zajęli ostatnie miejsca, by z tej 

perspektywy móc lepiej obserwować to, 

co dzieje się na pokładzie.  Ale działo się 

niewiele…  Standard: jedni siedzieli ze 

słuchawkami na uszach i rytmicznie 

kiwali się raz w jedną, raz w drugą 

stronę, inni przytulali poduszeczki, 

wpadając w objęcia Morfeusza,              

z których brutalnie zostali dziś rano 

wyrwani, jeszcze inni z pietyzmem 

ściskali w dłoniach telefony i jak 

zahipnotyzowani uderzali w klawisze, 

próbując pokonać wirtualnego 

przeciwnika. Niewielki ruch zapanował 

jedynie wśród uczniów 2a, którzy         

nie mogli dojść do porozumienia, kto       

i w jakiej kolejności ma zajmować się 

zabraną z sali stonogą – klasową 

pluszową maskotką. O to, by potrzymać 

choć jedną nogę pluszaka wojowali 

zarówno chłopcy, jak i dziewczyny! 

Kompromis został jednak osiągnięty        

i przez cały dzień biedna stonoga 

wędrowała z jednego siedzenia na 

drugie, nie mogąc nigdzie zagrzać 

miejsca na dłużej.  

Pogoda robiła się coraz gorsza. 

Deszcz już nie siąpił, lecz lał równo. 

Nikomu nie chciało się pomyśleć             

o wyjściu z autokaru. Na szczęście za 

Białobrzegami zaczęło się przejaśniać. 

Zrobiliśmy krótki postój na jednej       

ze stacji benzynowych. Część z nas 

pobiegła do toalety, pozostali szybciutko 

ustawili się w kolejce po zapasy 

żywności. No bo przecież odpowiedni 

prowiant to podstawa udanej imprezy! 

Batoniki, chipsy, coca-cola, ciasteczka… 

Pani przy kasie była przeszczęśliwa         

a i my zadowoleni ze swoich zakupów! 

Nawet Pani Przystupa wyszła ze sklepu  

z paczką paluszków a Pani Kuracka… 

oczywiście z kubkiem kawy! 

Zaopatrzeni w niezbędne wiktuały, 

szczęśliwi ruszyliśmy dalej. Humory tak 

się nam poprawiły, że w autokarze 



zrobiło się gwarno, gdzieniegdzie nawet 

było słychać śpiew! Ten sielski nastrój 

zmąciła nieco wiadomość, że za chwilę 

otrzymamy karty pracy, które będziemy 

musieli wypełnić, zbierając informacje   

w zwiedzanych miejscach.  No, ale…  

nawet ta informacja nie była w stanie 

popsuć nam dnia.  

Do Zwolenia dotarliśmy godzinę 

wcześniej niż było to planowane.          

Na szczęście udało się przyspieszyć 

spotkanie z Panią Przewodniczką, która 

miała opowiedzieć nam o tym miasteczku 

i jego znaczeniu w życiu Jana 

Kochanowskiego. 

 

Najpierw udaliśmy się zatem            

do kościoła, gdzie obejrzeliśmy       

słynną płaskorzeźbę z wizerunkiem 

Kochanowskiego, wysłuchaliśmy 

arcyciekawej historii związanej z głową 

Mistrza Jana (a właściwie jej tajemniczą 

podróżą i ostatecznym zniknięciem),      

a następnie zeszliśmy do krypty           

ze szczątkami poety i jego rodziny,      

by  w chwili zadumy oddać hołd ojcu 

polskiej poezji.  

Trzeba przyznać, że kościół             

po remoncie prezentował się okazale,     

a pomysł, by w kaplicy św. Franciszka 

(zwanej kaplicą Kochanowskich) 

utworzyć kryptę był strzałem                

w dziesiątkę! 

Pani Przewodniczka nie kryła 

zadowolenia, że wszyscy tak uważnie jej 

słuchali i nawet notowali, co – jak 

stwierdziła – zdarza się dziś niezwykle 

rzadko. A my rzeczywiście pytań 

mieliśmy bez liku! Wstyd przyznać,     

ale wynikały one jednak nie tyle z naszej 

ciekawości, co konieczności uzupełnienia 

kart pracy, jakie w autokarze rozdała 

nam pani polonistka, oznajmiając 

zarazem, że zbierze je na koniec 

wycieczki, by zobaczyć, czego 

dowiedzieliśmy się w czasie wyjazdu. 

 

 

Pobyt w Zwoleniu zakończyliśmy        

w Centrum Edukacji, które powstało 

zupełnie niedawno, ale poszczycić się 

może licznymi skarbami sztuki sakralnej 

oraz pamiątkami z misji. Chłopcom 

szczególnie podobały się zabytkowe 

ornaty… z zapałem i radością w oczach 

fotografowali się więc na ich tle. 

Zastanawiam się, czy to po prostu 

kaprys, czy może… pierwsze przebłyski 

przyszłego powołania? Niemało emocji 

wzbudziła też figura św. Walentego – 

Ada i Zuzia w imieniu całej grupy wpisały się 

do Księgi Pamiątkowej. 

Idziemy do kościoła w Zwoleniu. 



patrona chorych psychicznie, ale             

i zakochanych. Tym razem szczególną 

ciekawość wykazały dziewczyny. Ciekawe 

dlaczego?  

 

Kiedy już nasyciliśmy się wiedzą         

o Zwoleniu i jego zabytkach, 

odjechaliśmy w stronę Czarnolasu.       

Tu – kolejna rewelacja obwieszczona 

nam przez p. Kuracką – KONKURS NA 

FRASZKĘ! Jeszcze nie zdążyliśmy nawet 

dojść do drzwi Muzeum Kochanowskiego, 

a już ciarki przeszły nam po plecach     

na myśl o tym, co jeszcze nas czeka!       

Oj, ciężkie jest życie ucznia… 

 

 

W muzeum najpierw musieliśmy 

nałożyć  ochraniacze na buty. Dopiero 

tak odziani mogliśmy opuścić sień             

i rozpocząć zwiedzanie dworku, który 

choć nie jest prawdziwym domostwem 

rodziny Kochanowskich (ten spłonął      

ok. 1720r.), skrywa w swym wnętrzu 

pamiątki związane z życiem                     

i twórczością poety ukazane na tle 

ciekawostek związanych z kulturą 

renesansu.  

 

Cała ekspozycja składała się z sześciu 

sal, prezentujących kolejne etapy          

w życiu Jana Kochanowskiego. Naszą 

szczególną uwagę przykuły drzwi            

z dworu poety oraz jego fotel.  Rzeczy 

te stanowią jedne z nielicznych 

oryginalnych pamiątek związanych          

z czarnoleskim twórcą. Interesujące 

wydały nam się też takie „ drobiazgi”, 

jak np. renesansowy pierścionek 

zaręczynowy czy popularna na dworach   

w XVI wieku gra „trick-track”. 

W SALI CZWARTEJ, poświęconej     

w całości problematyce obywatelskiej, 

zaobserwowałem ciekawą sytuację, którą 

pokrótce opiszę. Otóż, na wspomnianych 

już KARTACH PRACY  wśród wielu pytań 

znalazło się takie, które zmuszało nas,  

by baczniej przyjrzeć się jednemu       

ze znajdujących się w tym 

pomieszczeniu obrazów. Chodziło             

 A teraz uwaga! Ogłaszam 

konkurs na fraszkę! 

W jednej z sal w Muzeum Kochanowskiego. 

Przed dworkiem w Czarnolesie. 

 Ciekawe, co 

nas tu jeszcze 

czeka? 



o „Apoteozę J.K” Henryki Beyer. 

Naszym zadaniem było wybadać, jaką 

tajemnicę kryje to dzieło. Obraz 

znaleźliśmy dość szybko, gorzej poszło  

z ową TAJEMNICĄ. Staliśmy całą 

gromadą i wpatrywaliśmy się w płótno, 

ale nikt z nas nie mógł wypatrzyć niczego 

niezwykłego. Nasze dziwne zachowanie 

bardzo zaintrygowało jednak grupkę 

turystów, którzy podążali za nami, 

zwiedzając muzeum. Widząc tak wielkie 

zainteresowanie jednym z obrazów, 

zaczęli nieśmiało zbliżać się w naszą 

stronę, ukradkiem zerkając na pożądany 

obiekt. Wydawało się, że tylko czekają, 

aż wreszcie odejdziemy od ściany           

i pozwolimy innym nacieszyć oczy 

widokiem tego arcydzieła. Moje 

przypuszczenia okazały się trafne! 

Ledwie przesunęliśmy się nieco             

ku drzwiom, turyści z impetem wskoczyli 

na nasze miejsce i - tak jak my przed 

chwilą - rozpoczęli kontemplację dzieła. 

Z boku to zdarzenie wyglądało naprawdę 

komicznie. No, ale niech szukają 

TAJEMNICY… My woleliśmy zaspokoić 

naszą wiedzę u Źródła, czyli… po prostu 

zapytaliśmy przewodnika.  

 

Prosto z dworkowych komnat 

trafiliśmy do czarnoleskich piwnic. Tam 

oglądaliśmy wystawę „Rzeczpospolita 

Babińska”. Nawiązywała ona do 

działalności Kochanowskiego w swoistym 

stowarzyszeniu społeczno – literackim, 

które założone zostało w majątku 

Stanisława Pszonki w Babińcu pod 

Lublinem. Aby wyjaśnić nam istotę 

barwnych spotkań babińskich, w których 

uczestniczyli ówcześni Wielcy            

(np. Mikołaj Rej, Andrzej Frycz 

Modrzewski) Pani Przewodniczka wybrała 

jednego z nas (tzn. Oskara) i poprosiła, 

by odegrał rolę imć Pszonki. Na jego 

przykładzie w zabawny sposób omówiła 

temat, a my zyskaliśmy nie tylko wiedzę, 

ale i chwilę rozrywki. Jedynie Oskar był 

bardzo poważny, no ale cóż… 

szlachectwo zobowiązuje a on strasznie 

wczuł się w rolę. 

 

 

Wyszedłszy z piwnic, skierowaliśmy 

się ku czarnoleskiej kaplicy, w której 

urządzono wystawę pt. „Mały Wawel”. 

Miała ona upamiętnić pobyt 

Kochanowskiego na dworze królewskim. 

Nawiązania do klimatu i atmosfery 

Wawelu były bardzo czytelne. Nas 

rozśmieszyły rzeźby słynnych głów 

wawelskich, które wieńczyły jedną        

ze ścian kaplicy. Wyobrażały one 

Natłok wrażeń sprawiał, że musieliśmy 

szybko chwytać za pióra, by zapisać 
swoje refleksje i spostrzeżenia.  

 Nie wiem, od 

czego zacząć! 

Klasy 2a i 2b w Czarnolesie.                           

Prawda, że świetna z nas grupa? 



mieszkańców Krakowa, ale miały tak 

śmieszne wyrazy twarzy i fizjonomie,    

że trudno było się nie uśmiechnąć. 

Szczególne wrażenie rzeźby zrobiły     

na Pawle i Kubie, którzy chichotali tak 

bardzo, że aż Pani musiała ich rozdzielić. 

Zakończeniem pobytu w Czarnolesie 

był krótki spacer po rozciągającym się 

wokół dworku parku. Podążając aleją 

lipową, na chwilę przystanęliśmy            

w miejscu, gdzie niegdyś rosło słynne 

drzewo poezji czarnoleskiej. Dziś w jego 

miejscu znajdziemy tylko skromny 

obelisk z informacją, ale tuż obok          

z ziemi wystaje duży płaski kamień, 

przypominający swym kształtem ławę, na 

której wedle przekazów miał siadywać 

poeta. Podobno tu nachodziło go 

natchnienie, więc kamień ten uznano     

za obiekt szczególnych właściwości, 

cennych zwłaszcza dla uczniów.  

 

 

Nic więc dziwnego, że skoro tylko 

usłyszeliśmy tę niesamowitą historię, 

natychmiast gromadnie zaczęliśmy się 

tłoczyć, by choć skrawek swego zacnego 

ciała posadzić na okazałym kamieniu.      

Bo kto tu przysiądzie, podobno 

umiejętności w sztuce pisania nabywa, 

błędów nie robi i lepsze oceny dostaje… 

 

 

   

Siadywaliśmy na różne sposoby! 

Przepychaliśmy się…  kładliśmy… 

kłóciliśmy, kto dłużej… Wreszcie Pani 

Polonistka powołała grupę specjalną          

i sama rozdzieliła, kto i jak siedzieć 

powinien. Byliśmy ukontentowani! Teraz 

tylko czekamy wyników! Oj, przydałyby 

się, przydały… 

 

 Siły twórcze! 
Przybywajcie! 

 A co tam! Dla 

polskiego się 

poświęcę! 

 Może i ja 

spróbuję?! 

Kamień Poezji.  

To chyba 

najważniejszy i 

najatrakcyjniejszy 

punkt naszej 

wycieczki. Sądząc 

po uśmiechach na 

twarzach, 

niebawem piątki 

z polaka 

murowane! 

 Wstawaj! Teraz ja 

trochę poleżę! 



 

 

 

 

 

 

Żegnając Czarnolas, pokrzepieni 

uderzająca dawką wiedzy, ruszyliśmy się 

w stronę Kazimierza. Tu czeka ł nas tak 

bardzo upragniony przez wszystkich 

CZAS WOLNY!!! Po krótkim spacerze 

wokół miasteczka i wysłuchaniu kilku 

ciekawostek o jego zabytkach i historii, 

które wygłosiły nasze Koleżanki – Ania      

i Ola, szybciutko się rozeszliśmy, 

podążając każdy w swoją stronę. 

 

 Dostaliśmy tylko godzinę, żeby 

napełnić brzuchy i samodzielnie 

pooddychać powietrzem tego 

artystycznego miejsca. Nasze protesty 

na niewiele się zdały,    bo Panie orzekły, 

że na dłuższy pobyt   nie mamy czasu, 

gdyż trzeba wracać     do domu, a przed 

nami jeszcze kawałek drogi. Szkoda,     

bo Kazimierz bardzo się nam spodobał     

i chętnie gościlibyśmy tu dłużej, 

poznając jego pełne uroku zakamarki       

i kosztując smakołyków, jakie oferowały 

lokalne cukierenki. Niestety, musieliśmy 

zadowolić się jedynie zakupionym 

pospiesznie słynnym kogutem z ciasta, 

którego większość z nas dzierżyła pod 

pachą, jako symboliczną pamiątkę          

z Kazimierza. 

 

 

Do Ożarowa wróciliśmy o 19.00. 

Byliśmy zadowoleni z wyprawy                 

i szczęśliwi, że następnego dnia nie 

trzeba rano wstawać do szkoły. Ciekawe, 

czy wiedza zdobyta w trakcie wycieczki 

pomoże nam w klasówce z renesansu, 

którą mieliśmy zaplanowaną w następnym 

tygodniu? Kapsel

 

 Właśnie wymyśliłam 

fraszkę! Biegnę ją 

zapisać! 

Przed kamienicami Przybyłów w Kazimierzu. 

Ola i Ania świetnie sprawdziły się jako przewodniczki. 

 Ciekawe, czy      

w tej studni są 
jakieś skarby? 

Pawła w Kazimierzu bardzo zaintrygowała studnia. 

 A ja mam pomysł 

na wypracowanie! 



Zdjęcia dzięki uprzejmości Harcerzy ze szczepu Szaniec w Płochocinie  

8 września 2012 roku o godzinie 10.00 w naszym mieście obchodziliśmy 73. 

rocznicę Bitwy Ołtarzewskiej. Uroczystości odbyły się na cmentarzu wojskowym w 

Ołtarzewie. Rozpoczęły się występem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 

Swoje przemówienia wygłosili min. Proboszcz parafii w Ołtarzewie ks. Jacek Smyk, 

burmistrz miasta Ożarów Mazowiecki Pan Paweł Kanclerz, przedstawiciel kancelarii RP 

Pan Dariusz Młotkiewicz. Wszyscy zebrani oddali hołd Polakom poległym na polu bitwy. 

Żołnierze wystrzelili salwę honorową. Na grobach złożono wieńce, będące wyrazem 

pamięci o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Po części oficjalnej uczestnicy 

obchodów przenieśli się do pobliskiego parku, w którym odbyła się rekonstrukcja 

wydarzeń z 13 września 1939 roku. Widowisko rozpoczęło się pieśniami, które 

wprowadziły nas w atmosferę przedstawianych wydarzeń. Można było usłyszeć m.in. 

„Legiony”, „O mój rozmarynie” czy „Białe róże”. Widzowie wysłuchali też specjalnego 

komunikatu prezydenta Starzyńskiego. Grupa rekonstrukcyjna wcieliła się w ludność 

cywilną (m.in. gazeciarzy), żołnierzy polskich i oficerów niemieckich. Inscenizacja 

przypominała prawdziwą bitwę. Zewsząd słychać było wybuchy i strzały. 

Widowisko wiernie oddało klimat tamtych czasów i bardzo podobało się widzom, wśród 

których nie zabrakło też przedstawicieli naszej szkoły.                                  

 M.G. 



   

   

   

   

   

Co się patrzysz? 

I tak ci nie dam! 

Takie tam, w kościele. 

Kiedy oni 

zmądrzeją? 

ZJEM 

CIE! 

Dostałem 

się!  

A do szkoły 

jadę tak! 

Mogę iść do 

toalety? 




