
 

 
 

Rozmowa z Panią Dorotą Kurowską 
nauczycielką języka niemieckiego. 

„W szkole byłam bardzo dobrą uczennicą…” 

 

Redakcja „Żaka”: Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. 

Pani Dorota Kurowska: Mam 27 lat i pochodzę z Makowa Mazowieckiego, gdzie 

mieszkam. Jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej - 

klasa o profilu humanistycznym. Po szkole średniej uczęszczałam na studia filologii 

germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po pięciu latach uzyskałam 

tytuł magistra. Kolejnym szczeblem mojej edukacji była nauka w Olsztyńskiej Szkole 

Wyższej, gdzie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku pedagogika. Od dwóch lat 

pracuję jako nauczyciel  języka niemieckiego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Różanie, 

od  kilku miesięcy mam przyjemność prowadzenia nauczania języka niemieckiego w waszej 

szkole.  

R. Ż.: Dlaczego została Pani nauczycielem? 

Pani D.K.: Ktoś kiedyś powiedział, że nauczycielem zostaje się albo z powołania, albo też 

wtedy, gdy nie ma się na siebie innego pomysłu. Jeśli o mnie chodzi, był to bardzo świadomy 

wybór.  Pamiętam, że od dziecka chciałam być nauczycielem. Już jako mała dziewczynka 

często bawiłam się z koleżankami „w szkołę” i już wtedy to ja je „uczyłam”.  Nauczycielem 

zostałam, bo odczuwałam potrzebę dzielenia się moją wiedzą z innymi.  

R.Ż.: Dlaczego uczy Pani języka niemieckiego? 

Pani D. K.: Językiem niemieckim zaczęłam interesować się na początku nauki  

w szkole średniej. Dzięki mojej nauczycielce, pani Ewie Dobrzyńskiej, mogłam rozwijać 

swoje zainteresowanie tym przedmiotem również na zajęciach dodatkowych. Uczenie się 

niemieckiego sprawiało mi przyjemność. W związku z tym zdecydowałam się zdawać 

egzaminy wstępne na studia właśnie w tym kierunku. Dzisiaj mogę łączyć „przyjemne z 

pożytecznym”.  

R.Ż.:  Jak się Pani pracowało w poprzednich szkołach ? 

Pani D. K.: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Różanie jest szkołą, w której rozpoczęłam 

swoją karierę w zawodzie nauczyciela i – jak już wcześniej wspomniałam – nadal ją tam 

kontynuuję. Pracę w tej placówce bardzo sobie cenię, gdyż daje mi możliwość rozwoju i 

zdobywania coraz to nowych doświadczeń. Tam nauczyłam się wszystkiego od podstaw. 

Praca w trzech różnych typach szkół (liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła 

zawodowa) wymaga pewnej elastyczności, ale pozwala również na ciągłe doskonalenie 

swojego warsztatu pracy. Nawet, jeśli kiedyś zmienię swoje miejsce pracy, z pewnością 

zawsze będę ciepło wspominać czas pracy w Zespole Szkół w Różanie. 

R.Ż.: Jakie są plusy a jakie minusy zawodu nauczycielskiego? 

Pani D. K.: Plusy i minusy zawodu nauczycielskiego… . Zacznijmy od tych pierwszych. 

Pierwsze, co przychodzi na myśl, to duża liczba dni wolnych od pracy: święta, ferie zimowe, 

wakacje. Chyba w żadnym innym zawodzie nie ma tak dużo czasu, który można poświęcić 

rodzinie, przyjaciołom czy też swoim pasjom, zainteresowaniom.  Jeśli naucza się z pasją, 

zaletą będzie również satysfakcja z sukcesów naszego ucznia. Bardzo istotny jest również 

kontakt z młodzieżą. Bywa, że nie tylko ja przekazuję im nową wiedzę, ale mogę nauczyć się 

czegoś nowego również od uczniów. Minusem zawodu nauczyciela może być 

niezadowalająca pensja. Szczególnie na pierwszych szczeblach kariery pedagodzy zarabiają 

w porównaniu z przedstawicielami innych zawodów stosunkowo niewiele. Nie pieniądze są 



jednak najważniejsze. Bardziej przerażać może fakt, że praca nauczyciela staje się coraz 

bardziej niewdzięczna. Szczególnie w zasadniczej szkole zawodowej, ale również w innych 

typach szkół, uczniowie coraz częściej ignorują i lekceważą nauczycieli. Niestety zawód 

nauczyciela nie cieszy się już dzisiaj takim uznaniem i poważaniem jak przed laty. A 

szkoda… 

R. Ż.: Co Pani uważa za swój największy sukces zawodowy? 

Pani D.K.: Chociaż mój staż pracy jest jeszcze krótki, myślę, że można już mówić o pewnych 

sukcesach zawodowych. Cieszy awans uczniów do etapów wojewódzkich a nawet 

ogólnopolskich konkursów języka niemieckiego. Myślę jednak, że bardziej niż osiągnięcia 

edukacyjne zadawalają sukcesy w pracy wychowawczej. Już po pierwszym roku pracy 

dyrekcja Zespołu Szkół w Różanie zdecydowała się powierzyć mi wychowawstwo klasy 

pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Klasa składa się z 22 uczniów, z czego większość 

stanowią chłopcy. Kilku z nich posiada orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, wymagają więc dostosowania wymagań edukacyjnych oraz wzmożonej pracy 

wychowawczej. Cieszy mnie, że bardzo poprawnie układa się współpraca z rodzicami, że są 

otwarci na moje pomysły. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu oraz chęci działania udało nam 

się – jeszcze zanim do szkół ponadgimnazjalnych weszła reforma pomocy psychologiczno-

pedagogicznej – stworzyć taki właśnie system pomocy, w którym zarówno uczniowie jak i 

rodzice mogą liczyć na pomoc specjalistów. Sukcesem jest dla mnie, kiedy uczniowie 

przychodzą do mnie ze swoimi problemami i chcą wysłuchać mojego zdania. Wtedy odczuwa 

się potrzebę pracy w zawodzie nauczyciela. 

R.Ż.: Czy czegoś nie lubi Pani w swojej pracy ? Co należy zmienić? 

Pani D.K.: Wydaje mi się, że nie ma rzeczy, której nie lubię w swojej pracy. Niepokoić może 

jedynie fakt, że coraz więcej uczniów nie widzi potrzeby uczenia się i nie docenia tym samym 

pracy nauczyciela. Mimo takiego podejścia części młodzieży ja do pracy przychodzę chętnie i 

sumiennie wykonuję swoje  obowiązki. 

R.Ż.: Czy uważa Pani, że stawia  za duże wymagania uczniom? 

Pani D.K.: Nie uważam, że stawiam uczniom za duże wymagania. Jak już wcześniej 

wspomniałam, uczę w różnych typach szkół  i w każdej z tych szkół trzeba inaczej podejść do 

młodzieży. Licealiści chętnie się uczą, są otwarci na nową wiedzę. Uczniowie technikum 

interesują się szczególnie przedmiotami zawodowymi i to właśnie na ich naukę kładą większy 

nacisk. W szkole zawodowej z podejściem uczniów do nauki bywa różnie. Tutaj szczególnie 

istotne jest zainteresowanie ucznia lekcją, przeprowadzenie jej w taki sposób, aby zaciekawić 

nawet najbardziej „opornego w nauce”. Poza tym, kiedy zachodzi taka potrzeba, wymagania 

edukacyjne są indywidualizowane. Inaczej pracuje się z uczniem słabszym, inaczej z 

uczniami zdolnymi. W zależności od możliwości uczniów można im zaproponować zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze bądź też udział w konkursach czy olimpiadach przedmiotowych. 

Ważne jest, aby w porę dostrzec jego braki lub talent.  

R.Ż.: Czy praca z młodzieżą sprawia Pani przyjemność? 

Pani D.K.: Na to pytanie odpowiedziałam już w zasadzie we wcześniejszej części wywiadu. 

Uważam, że pracując z młodzieżą można nauczyć się również od niej wielu nowych rzeczy i 

czerpać inspiracje w różnych dziedzinach. Młodzież z reguły jest życzliwa i chętna do 

pomocy. Chętnie pracuje nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale również  przy 

przygotowywaniu uroczystych akademii szkolnych. Na pytanie, czy praca z młodzieżą 

sprawia mi przyjemność, zdecydowanie odpowiadam, że tak.  

R.Ż.: Czy pamięta Pani jakąś zabawna sytuację, która spotkała Panią podczas pracy? 

Pani D. K.: Kiedy zaczynałam pracę w szkole jeden z moich nowych kolegów zapytał mnie „ 

A ty czego tutaj chcesz?”. Jak się okazało myślał, że jestem uczennicą a nie nauczycielem. Na 

szczęście szybko został wyprowadzony z błędu, a dzisiaj sytuację wspominamy z uśmiechem 

na twarzy.  



R.Ż.: Jak wspomina Pani okres szkolny? 

Pani D.K.: Z większą przyjemnością niż okres szkolny wspominam czasy studenckie. Nowe 

znajomości, nowe doświadczenia, inny tryb  życia – to wszystko przyszło po okresie 

szkolnym i owocuje do dnia dzisiejszego.  W szkole byłam bardzo dobrą uczennicą, brałam 

udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i chyba dlatego nie miałam aż tak wielu 

przyjaciół. Dzisiaj jest jednak zupełnie inaczej – bardzo cenię sobie spotkania z przyjaciółmi 

ale nie zapominam również o moich pasjach.  

R.Ż.: Jak podoba się Pani nasza szkoła? 

Pani D. K.:  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie jest szkołą nowoczesną i 

przyjazną zarówno uczniom jak i nauczycielom. Dobrze wyposażona, korzystająca z 

możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie. Uczniowie mogą rozwijać swoje 

zainteresowania na zajęciach dodatkowych i uczestniczyć w różnych formach działalności 

pozalekcyjnej. Dyrekcja i nauczyciele zapewniają uczniom opiekę, by mogli czuć się 

bezpiecznie. Równie sympatyczna atmosfera panuje między samymi nauczycielami. Od 

momentu, kiedy zaczęłam pracę w waszej szkole, czuję się tutaj dobrze. Mam nadzieję, że 

będę miała przyjemność jeszcze trochę z wami popracować. 

R. Ż: Jak  najchętniej spędza  Pani czas wolny? 

D. K: Bardzo lubię podróżować i poznawać nowe kultury, zwyczaje, tradycje. Chociaż do tej 

pory podróżowałam szczególnie po Polsce i krajach z nią sąsiadujących, zachwyciła mnie 

różnorodność kultur, obyczajów i przyrody. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się 

odwiedzić inne miejsca, może nawet takie, do których nie dotarła jeszcze cywilizacja. Poza 

tym staram się podzielać pasję mojego narzeczonego, którą jest motoryzacja. W wolnych 

chwilach uczestniczę w zlotach motocyklowych, planujemy nawet wspólny wyjazd na urlop 

jednośladem. Uważam, że może to być ciekawa przygoda. W przyszłości chciałabym również 

odbyć kurs fotografii, dzięki któremu zostałaby mi bardziej profesjonalne pamiątki z moich 

podróży. 

R.Ż: Dziękujemy za rozmowę. 

Wywiad przeprowadziła Redakcja „Żaka”. 
 

Która szkoła? 

Trudny wybór dla trzecioklasistów! 
Wakacje! Na dwa miesiące koniec ocen, uwag, wczesnego wstawania, odrabiania lekcji, 

koniec roku szkolnego, a dla niektórych to koniec edukacji w gimnazjum. Trzecioklasiści w 

tym roku łączą wakacyjną radość z małą obawą. Przed nimi ważne decyzje, które być może  

w znaczny sposób zadecydują o ich przyszłości. Należy już wybrać szkołę i profile. 

Szesnastolatkowie mają do wyboru trzy opcje: szkołę zawodową, technikum lub liceum. 

Każda ma w swojej ofercie wachlarz atrakcyjnych zajęć. Właśnie... każda. Trudno wybrać 

szkołę, którą znamy wyłącznie z zalet prezentowanych w kolorowych folderach. Niestety 

swoje dokumenty możemy złożyć tylko do trzech szkół. Niektórzy są już od dawna 

zdecydowani, niektórzy do tej pory niepewni swojej decyzji. Warto więc zapytać starszych 

kolegów i osób z pobliskich szkół, jak oceniają je z punktu widzenia ucznia. Mieliśmy taką 

okazję. Mogliśmy uczestniczyć w Forum Edukacyjnym w Makowie Mazowieckim, gdzie 

zostały przedstawione oferty kilku szkół z naszej okolicy. Odwiedzili nas również 

przedstawiciele Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej z Makowa Mazowieckiego, a 

także nasi absolwenci, obecnie uczący się w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. 

Zobaczyliśmy ich szkołę i ofertę „od kuchni”. Dosłownie. Osoby te bowiem są na kierunku 

gastronomicznym. Myślę, że te prezentacje zachęciły nas do owocnych przemyśleń. Miejmy 

nadzieję, że uczniowie naszej szkoły podejmą trafne decyzje i spełnią swoje marzenia. 

Szczerze im tego życzę  

Uczennica 



Majówka 2012 
Majówka, czyli weekend majowy, to czas wolny od pracy, szkoły, kiedy wypoczywamy i 

spotykamy się za znajomymi. W tym roku była wyjątkowo długa; trwała od 28 kwietnia do 6 

maja. A wkrótce po powrocie do szkoły – 18 maja- odbyła się nasza szkolna majówka pod 

hasłem „Pomóżmy Iwonie”. 

Wstęp był wolny – każdy mógł przyjść. W tym dniu odbyły się „Biegi Uliczne ku czci 

Jana Pawła II”. Uczestnicy przyjechali również z innych miejscowości –  

z Makowa Mazowieckiego oraz okolic. Biegano w następujących kategoriach: przedszkole, 

szkoła podstawowa (klasy 1-2), szkoła podstawowa (klasy 4-5), szkoła podstawowa (klasy 5-

6), gimnazjum oraz dorośli. Oczywiście obowiązywał podział na grupy chłopców i dziewcząt. 

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii byli nagradzani dyplomami i medalami. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali wodę i słodkości ufundowane przez szkołę. 

Biegi uliczne nie były jedynym wydarzeniem tego dnia. Nauczyciele i uczniowie 

przygotowali atrakcje, by zebrać pieniądze na leczenie i rehabilitację abso lwentki naszego 

gimnazjum – Iwony Adamskiej, chorej na stwardnienie rozsiane. Aby zebrać jak najwięcej 

funduszy, zorganizowane zostały: aukcja prac plastycznych wykonanych w ramach zajęć 

artystycznych, kiermasz książki, sprzedaż ciast (każda klasa przygotowała dwa ciasta), a 

także zbiórka pieniędzy do puszek. 

Na jednym ze stoisk można było uzyskać informacje na temat funduszy europejskich. 

Dodatkowo czas był umilany muzyką i komentarzami pani Agaty Pastewki. 

Myślę, że był to udany i dobrze zorganizowany dzień. Oby za rok było równie przyjemnie.  

A oto wyniki biegów: 

przedszkole- dziewczęta: 

Katarzyna Zakrzewska – Karniewo- I miejsce 

Joanna Szwejk – Karniewo- II miejsce 

Oliwia Sitkiewicz – Karniewo- III miejsce 

przedszkole- chłopcy: 

Krystian Trojanowski – Karniewo- I miejsce 

Damian Brzozowski – Karniewo- II miejsce 

Jakub Kołakowski – Karniewo- III miejsce 

szkoła podstawowa (1-2)- dziewczęta: 

Izabela Biedrzycka - SP Karniewo- I miejsce 

Aleksandra Mordwińska - SP Karniewo- II miejsce 

Joanna Karczewska - SP Karniewo 

szkoła podstawowa (1-2)- chłopcy: 

Kacper Matusiak - ZS nr 2 Maków Mazowiecki- I miejsce 

Kacper Czyrsznic - SP Karniewo- II miejsce 

Krzysztof Bonisławski - SP Karniewo- III miejsce 

szkoła podstawowa (3-4)- dziewczęta: 

Zuzanna Lechmańska - ZS nr 1 Maków Mazowiecki- I miejsce 

Agata Lustyk - SP Karniewo- II miejsce 

Olga Zielińska - SP Karniewo- III miejsce 

szkoła podstawowa (3-4)- chłopcy: 

Dawid Konopka - SP Karniewo- I miejsce 

Michał Krzyżewski - ZS nr 1 Maków Mazowiecki- II miejsce 

Mateusz Szymański - SP Karniewo- III miejsce 

szkoła podstawowa (5-6)- dziewczęta: 

Ewa Rzewnicka - SP Karniewo- I miejsce 

Alicja Olkowska - ZS nr 1 Maków Mazowiecki- II miejsce 

Patrycja Żebrowska - ZS nr 1 Maków Mazowiecki- III miejsce 



szkoła podstawowa (5-6)- chłopcy: 

Damian Łuniewski - SP Szwelice- I miejsce 

Patryk Koczara - ZS nr 2 Maków Mazowiecki- II miejsce 

Jakub Bulkowski - ZS nr 1 Maków Mazowiecki- III miejsce 

gimnazjum- dziewczęta:  

Lena Żychowska - ZS nr 1 Maków Mazowiecki- I miejsce 

Luiza Milewska - ZS nr 2 Maków Mazowiecki- II miejsce 

Aleksandra Pepłowska - ZS nr 1 Maków Mazowiecki- III miejsce 

gimnazjum- chłopcy: 

Dariusz Jabłoński - ZS nr 1 Maków Mazowiecki- I miejsce 

Paweł Buta - PG Karniewo- II miejsce 

Konrad Piątkowski - PG Karniewo- III miejsce 

szkoły ponadgimnazjalne i dorośli- kobiety: 

p. Ewelina Siemiątkowska- PG Karniewo- I miejsce 

p. Magdalena Małachowska- PG Karniewo- II miejsce 

p. Anna Twardowska- absolwentka PG Karniewo- III miejsce 

szkoły ponadgimnazjalne i dorośli- mężczyźni: 

Bartłomiej Niedziałkowski- licealista kl. 2- I miejsce 

Artur Krośnicki- licealista kl.1- II miejsce 

Grzegorz Falba- licealista kl.1- III miejsce 

Wioleta Jasińska IIc 

Dzień Dziecka 
5 czerwca 2012 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II odbył się wyczekiwany 

i uwielbiany przez wszystkich Dzień Dziecka. Z tej okazji życzę wszystkim dzieciom, tym 

mniejszym i tym trochę większym, wszystkiego najlepszego: zdrowia, szczęścia, radości, 

miłości, dobrych ocen na ten kończący się rok szkolny i oczywiście udanych wakacji.  

Nasza szkoła bierze udział w akcji „ Szkoła bez przemocy”. W tym roku hasłem jest 

„Kibicujemy fair play”. Happening poświęcony przemocy i Euro 2012 był pierwszym 

punktem naszego wtorkowego świętowania. Zorganizowali go uczniowie w ramach projektu 

edukacyjnego pod kierownictwem pani Agaty Pastewki.  

Około godziny 9
00 

uczniowie wraz z nauczycielami zgromadzili się przed szkołą. Odbył się 

wtedy konkurs dotyczący Euro i zwalczania przemocy. Każda klasa wytypowała po dwie 

osoby. Niektóre pytania okazały się bardzo łatwe, inne zaś sprawiły trochę trudności, ale ze 

wszystkimi znakomicie poradziła sobie klasa Ia, która zajęła pierwsze miejsce. W skład tej 

drużyny wchodzili Adrian Lelewski i Tomasz Bartosiak. Równie dobrze poradzili sobie Piotr 

Zając i Rafał Jackowski z klasy Ic. Zajęli drugie miejsce. Na podium znalazła się także klasa 

IIIb, której przedstawicielami byli Jakub Przychodzki i Paweł Grzelecki. Zwycięzcy są już 

gotowi do dopingowania polskiej drużynie, ponieważ wygrali świetne gadżety na Euro. W 

międzyczasie na naszych twarzach pojawiły się biało-czerwone flagi, aby pokazać, że 

wszyscy kibicujemy fair play. Następnie dziewczyny z klasy IIc Justyna i Alicja wykonały 

hymn na Euro 2012 pt. „Koko euro spoko”. Uśmiechy nie znikały z naszych twarzy. Każdy 

dobrze bawił się przy tej piosence. Później rozdano wszystkim białe i czerwone balony, na 

których były wypisane same dobre uczucia. Unieśliśmy je wysoko do góry a pani zrobiła nam 

pamiątkowe zdjęcie. Na zakończenie pierwszej części chętni wykonali na chodniku ogromne 

grafity z hasłem „Dzień bez przemocy”. 

Drugim punktem, jak co roku, był Dzień Sportu. Pan Rafał Witkowski zorganizował dla 

dziewcząt zwody w ringo. Zgłosiło się 12 par, które zostały podzielone na dwie grupy. Po 

długich rozgrywkach okazało się, że zwycięstwo odniosły Dominika Lustyk i Julita 

Kołodziejczak. Drugie miejsce zajęły Justyna Wielgolewska i Monika Falba. Trzecie miejsce 

wywalczyły Kinga Jackowska i Aleksandra Krzemińska. Podczas rozgrywek wszyscy 



otrzymaliśmy słodki upominek. W tym samym czasie odbywał się też turniej piłki nożnej 

przygotowany przez pana Waldemara Zająca, w którym do walki stanęło 8 drużyn 

podzielonych na dwie grupy. Po zaciętej rywalizacji i dopingu ze strony publiczności 

rozgrywki wygrała Hiszpania, czyli klasa IIIb. Na drugim miejscu znalazła się reprezentacja 

Francji, w której grała IIIa. Równie dobrze zagrała klasa Ic, czyli Grecja, która zajęła trzecie 

miejsce. 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratuluję. 

Ola z IIb 

 

 

Karniewo, 3 czerwca 2012 r. 

Drogi pamiętniczku ! 

Wakacje… jakby tak odliczyć wolne od szkoły, weekendy, uroczystości szkolne, no i tego 

jest… ooo.. i chorobowe, to już są nasze kochane, wymarzone wakacje. Czyż nie jest 

cudownie? 

Wiem, wiem. Przynudzam. Ale taka prawda. Niedługo spokój od szkoły i od tych 

wszystkich sprawdzianów, kartkówek i prac domowych. Spotkania z przyjaciółmi, wypady do 

kina.. hmmm, to jest życie. Można stwierdzić, że teraz to wszyscy na lajciku, powolutku.. 

nikomu się nie śpieszy, luz pas. Można by tak trochę się ponudzić, ale nie przesadzajmy, bo 

jak będziemy tracić wolny czas na nudę, to będzie się nazywać straconym czasem. Także, 

tego, wszyscy na lajciku, nie denerwować się. Tylko mi się nie rozleniwiać, bo przytyć 

można.  

Amorek <3 

 

 

 

 

Karniewo, 5.06.2012r. 

Drogi Pamiętniku! 

Minął niedawno dzień, w którym swoje święto miały wszystkie dzieci - Dzień Dziecka. W 

wielu szkołach podstawowych był obchodzony i z tego powodu nie odbywały się w lekcje. 

Niestety nie chodzę już do podstawówki, a lekcje tego dnia miałem wszystkie, ale za to kilka 

dni później (czyli dzisiaj) odbył się Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu. 

Tego dnia odbył się też konkurs wiedzy o EURO 2012 i przemocy, konkurs na graffiti, 

„mini EURO 2012”, czyli mecze piłki nożnej wszystkich klas w szkole oraz mistrzostwa 

dziewcząt w ringo. Na pierwszej lekcji każda z klas miała spotkanie z wychowawcami. Wła-

śnie wtedy wraz z paroma kolegami pomagaliśmy naszemu wychowawcy w ostatnich przygo-

towaniach do rozgrywek ringo. Cała impreza zaczęła się od konkursu. Dla zdobywców pierw-

szych trzech miejsc były nagrody. Moja klasa zdobyła jedną z nich. Później był konkurs graf-

fiti i mecze. W meczach piłki nożnej każda klasa wystawiała własną drużynę, która miała 

reprezentować jakiś europejski kraj. 

Wziąłem udział w kilku zaciętych meczach, lecz moja klasa nie zyskała tytułu mistrza. 

Mimo to myślę, że był to bardzo miło spędzony czas, w którym mogłem chociaż na chwilę 

zapomnieć o szkolnych obowiązkach. 

KubSon 

 

 

 

 

 



Nowi ludzie w twoim życiu 
Nowe sytuacje towarzyskie owocują zwykle nowymi znajomościami. Jeśli mają być kon-

tynuowane, trzeba jakoś nawiązać powtórny kontakt. Jest z tym trochę zamieszania, ale bez 

przesady. Zazwyczaj pada propozycja: „ No to zdzwonimy się, tak?”. Po czym wszyscy wyj-

mują komórki, by zapisać w ich elektronicznych pamięciach cyferki. No chyba, że ktoś nie 

chce podawać swojego namiaru osobom obcym.  

Część osób nie chce ujawniać przygodnie poznanym ludziom swych adresów mailowych 

lub numerów komórek, i ma rację. W sytuacjach, gdy jesteście nagabywani, nie ufacie tym 

osobom, wystarczy uciąć rozmowę krótkim: „Jak będzie trzeba, skontaktujemy się przez 

Aśkę” (czyli waszą wspólną znajomą). W ostateczności lepiej podać bezpieczniejszy, bo nie-

mal anonimowy numer komunikatora, np. gadu-gadu niż numer telefonu. 

PODPATRZONE W REALU 

Miejsce: dyskoteka 

Amant:- Rybko, no nie wygłupiaj się, daj mi swój telefon. 

Rybka:- Nie! Powiedziałam już, że nie. I przestań mówić do mnie „Rybko” ! 

A.: - Ale o co ci chodzi ? Chciałbym po prostu kiedyś do ciebie zadzwonić.. 

R.- (wychodząc do toalety):- Dwa razy w rynnę, raz w parapet. Tyle wystarczy? 

A. (zwracając się do koleżanki Rybki) :- Ty, daj mi do niej numer, bo mi się nie zapisał... 

Koleżanka Rybki:- Czekaj. O tu masz.. 

POSTSCRIPTUM 

Koleżanka w ten sposób wyświadczyła przyjaciółce niedźwiedzią przysługę.  

A Rybka, czy jak tam brzmi jej prawdziwa ksywka, odbierze jeszcze tego samego dnia 

telefon od Amanta i naprawdę będzie wściekła! 
Tylko właściciel telefonu decyduje, komu chce przekazać jego numer. Nie ujawniaj oso-

bom trzecim numeru telefonu kogoś, kto cię o to nie prosił. Najpierw zatelefonuj do 

niej/niego z pytaniem, czy możesz udostępnić jej/jego numer danej osobie.  

KILKA PORAD 
 Jeśli ktoś dał ci swój numer, niech tego nie pożałuje! Nie dzwoń do niego o wpół do 

dwunastej w nocy i nie wysyłaj mu setek maili z głupotami. 

 Gdy ktoś nie chce ujawniać swych danych teleadresowych, musi mieć jakiś powód. 

Nie dręcz tej osoby i nie wymuszaj na niej tego. 

 Jeśli nowe znajomości są fajne, warto je podtrzymywać choćby telefonicznie. To zna-

czy, że do takiej osoby raz na dwa-trzy tygodnie można wykonać kurtuazyjny telefon 

z pytaniem „Co słychać?” 

 Dzwonienie do kogoś i pytanie: „ Dzień dobry! Czyj to telefon? Bo mam zapisany 

numer bez nazwiska...” to zwykły brak kultury. Nie rób z siebie błazna i nie postępuj 

tak! 

Radziła Martyna 

ಎಌಖ೫ಎಌಖ೫ ಎಌಖ೫ ಎಌಖ೫ ಎಌಖ೫  ಎಌಖ 

Dzień Ziemi 
"22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi..." W naszej szkole 24 maja odbyło się przedsta-

wienie z tej okazji. Przygotowały je pani Zenona Żychowska oraz pani Wanda Zaradkiewicz. 

Uczniowie, którzy brali w nim udział to: Izabela Krupińska, Łukasz Powierża, Daniel Maj-

kowski, Natalia Napiórkowska, Alicja Niksińska, Dominika Lustyk, Damian Żbikowski, Da-

niel Sieklucki, Daniel Obrębski, Iwona Bystrek, Klaudia Rzewnicka, Małgorzata Morawska i 

Justyna Wielgolewska oraz Milena Mórawska. 

Próby zaczęły się przed 22 kwietnia. Niestety w tym czasie było wiele uroczystości, więc 

nasz apel odbył się dopiero pod koniec maja. Był czas na dodatkowe spotkania, dzięki czemu 

mogliśmy pokazać się z dobrej strony Dekorację stanowiły plakaty przygotowane przez każdą 



z klas. Apel rozpoczął się przemową narratora, później była recytacja i rozmowa ryb. Kolejno 

odbyła się rozprawa przeciwko człowiekowi, który wyrzucał śmieci do lasu. Dostał 1 500 zł 

kary. Miało to być przestrogą dla tych, którzy niszczą "nasz dom". Usłyszeliśmy też śpiew 

Justyny Wielgolewskiej i Dominiki Lustyk oraz Mileny Mórawskiej. Publiczność nagrodziła 

nas gromkimi brawami, pani dyrektor podziękowała i poszliśmy na lekcje. 

"Dołączmy i my do przyjaciół naszego globu i wspólnie z nimi walczmy o nasz dom!" 

Iza Krupińska kl. IIc 

Pierwszaki w Warszawie 
25 maja klasy pierwsze naszego gimnazjum wraz z opiekunami udały się do Warszawy. 

Zbiórka o 6.50, lecz niestety musieliśmy czekać 10 minut na spóźnialskich. Nieco po siódmej 

wyjechaliśmy sprzed szkoły. Początkowo trasa podróży prezentowała się dobrze. Sytuacja 

jednak zmieniła się, gdy dojechaliśmy do stolicy. Tam z otwartymi rękoma przyjęły nas korki 

drogowe, które były tematem do żartów. Około godziny 9.00 dojechaliśmy na miejsce. Jako 

iż rzadko jeździmy na wycieczki do dużych miast, pani pedagog musiała tłumaczyć nam, jak 

chodzi się zwartą grupą w mieście. No, ale przejdźmy do tematu. 

Nigdy nie widziałem na żywo pawi, więc zdziwiłem się, jak charakterystyczny może być 

dźwięk wydawany przez te ptaki. Całą drogę umilało nam ich denerwujące piszczenie. Space-

rując mijaliśmy również kaczki i wiewiórki. 

Do Ogrodu Botanicznego dotarliśmy po półgodzinnym marszu. Następnie podzieliliśmy 

się na cztery grupy: dwie poszły zwiedzać szklarnie, a dwie teren otwarty. Ja akurat zwiedza-

nie rozpocząłem od tej drugiej opcji. 

Pani przewodnik bardzo nas zaciekawiła. Poznaliśmy wiele gatunków roślin, a także zoba-

czyliśmy te, które znamy tylko z kartek podręcznika. Wąchaliśmy również różne rośliny, 

przyswoiliśmy sobie także ich zastosowania w praktyce, np. lawenda odstrasza mole. Co cie-

kawe, w parku znajduje się kilkanaście pomników przyrody oraz hodowla roślin nawodnych. 

System korzeniowy tych roślin jest ciekawy, bo do wzrostu nie potrzebuje gleby.  

Następny punkt wycieczki to szklarnie. Rosną w nich rośliny, które w naszym klimacie na-

turalnie nie występują, np. palmy, kaktusy. Najbardziej podobała mi się roślina lotosu. W 

rejonie, gdzie żyje są bardzo obfite opady deszczu. Lotos ma bardzo dużo specyficznej sub-

stancji, dzięki której woda spływa po liściu, nie wsiąkając w niego.  

Uwagę zwiedzających zwróciły na siebie również kaktusy, różnych kształtów  

i wymiarów. Nieliczne z nich mogły pochwalić się barwnymi kwiatami, ponieważ większość 

z nich ma kwiaty małe, ale o silnym zapachu.  

Po udanym pobycie w szklarni wyruszyliśmy do Muzeum Geologicznego. Oba miejsca 

dzielił spory kawałek drogi, więc musieliśmy przebyć go pieszo. Nie obyło się bez upomnień 

ze strony opiekunów. Po wielkich zmaganiach dotarliśmy do celu. Zaczęliśmy zwiedzanie od 

zapoznania się z poszczególnymi okresami w dziejach Ziemi.  

W obiekcie tym została również wystawiona rekonstrukcja szkieletu mamuta. Prawie 

wszystkie kości były prawdziwe, jedynie kilka z nich musiano zastąpić odlewami. Oprócz 

tego na ścianach wisiały przeróżne plansze, a w gablotach oglądać można było skamienieliny 

zwierząt. Poza tym widzieliśmy też sztuczną pustynię i jaskinię. 

Po zwiedzeniu muzeum pełni wrażeń udaliśmy się do „Arkadii”, ale o „Facetach  

w czerni 3” napisze już mój kolega ;) 

Malarz-Czempion z klasy Ib 

 

Ach te wakacje! 
Zbliżają się wakacje. Znaczna większość uczniów, w tym Jarek, nie mogą się ich 

doczekać. Wtedy będą mogli odpocząć, odetchnąć od nauki. Jarek w tym roku wybiera się do 

cioci do Sopotu. Ma nadzieję, że to będą niezapomniane dni.  



Chłopiec zaczął się pakować. Na miejsce miał go zawieźć tata. W drodze zastanawiał się 

co będzie tam robił i czy wydarzy się coś niezwykłego. Bardzo cieszył się na ten wyjazd. 

Dawno nie był nad morzem. Podobało mu się molo, którego zdjęcia znalazł w internecie. 

Jarek pragnął zobaczyć je na własne oczy. Kiedy dojechali na miejsce, zjedli wspólny obiad. 

Tata chłopca chwilę odpoczął, po czym pożegnał się z synem. 

-Tylko bądź grzeczny. Przyjadę po ciebie za kilka dni. 

-Dobrze tato.  

Mężczyzna wsiadł do samochodu i ruszył w drogę powrotną. Jarek wraz ze swoim 

kuzynem Olkiem poszedł na molo. Widok zrobił na chłopcu niesamowite wrażenie.  

-Jak ładnie! 

-I to bardzo. Przychodzę tu prawie codziennie i jeszcze mi się nie znudziło. Jest naprawdę 

piękne.  

-Co będziemy teraz robić? 

-Poczekaj chwilę. Zaraz poznasz moją dziewczynę, która przyjdzie z koleżanką. 

-Aha. To fajnie. 

-O! Już idą. Cześć dziewczyny!  

-Cześć Olek! 

-Poznajcie się. To mój kuzyn Jarek, to moja dziewczyna Monika, a to nasz koleżanka Ania.  

-Cześć! Miło mi was poznać. 

-To co, idziemy na lody? – zaproponował Olek 

-Tak. Chętnie! – zgodzili się wszyscy. 

Po zjedzeniu lodów i wspólnym spacerze po molo chłopcy poszli do domu,  

a dziewczyny w swoją stronę.  

-Fajna ta Ania. – powiedział Jarek. 

-Hehe! Spodobała ci się? 

-Oj tam zaraz spodobała. Po prostu jest miła, no i ładna. 

-Oj Jaro! – westchnął Olek. 

Kiedy przyszli do domu, od razu położyli się spać. Byli trochę zmęczeni. Następnego dnia 

rano przy śniadaniu ciocia oznajmiła, że ma dla chłopców niespodziankę. 

-A więc, mam dla was cztery bilety na koncert, który odbywa się co roku w Sopocie.  

-Ooo! Jak fajnie! A z jakiej to okazji ciociu? – zapytał Jarek 

-To prezent ode mnie i wujka na urodziny. A pozostałe trzy bilety są dla osób, które chcesz ze 

sobą zabrać.  

-Dziękuję bardzo! To jest najlepszy prezent. Jeszcze raz dziękuję.  Oczywiście chłopcy 

dali dwa bilety Monice i Ani. Dziewczyny były bardzo szczęśliwe, że pójdą na koncert i to w 

tak miłym towarzystwie. Festiwal miał odbyć się za trzy dni. Do tego czasu Olek z Jarkiem i 

dziewczynami zwiedzał Sopot. Nadszedł w końcu dzień koncertu. Chłopcy uszykowali się i 

poszli po Anię i Monikę. Ogromna scena i efekty specjalne robiły naprawdę niesamowite 

wrażenie. Świetnie się bawili. Wystąpili tam artyści, których bardzo dobrze znają z telewizji, 

kolorowych gazet czy internetu. Tego dnia zobaczyli ich na żywo. Udało im się nawet zdobyć 

kilka autografów i zrobić zdjęcia. Po koncercie w drodze do domu Jarek zaczął rozmowę.  

- Olek, a ta Ania to ma kogoś? 

 -Nie. Nie ma. A co? Zainteresowałeś się nią?  

-Nie będę ukrywał, że nie. Tak, podoba mi się. 

-Uuu… Zakochałeś się ? 

-Chyba tak. 

-A wiesz, że Monika mi powiedziała, że ty też podobasz się Ani? 

-Naprawdę? 

-Naprawdę. Jutro się spotkacie i wszystko sobie powiecie.  



Chłopcy opowiedzieli cioci i wujkowi, jak to było na koncercie. Jeszcze raz podziękowali 

za bilety i poszli spać. Jarek nie mógł zasnąć, bo się trochę denerwował, ale jakoś zasnął. 

Rano zjedli śniadanie i chłopcy poszli do miasta. Spotkali się z dziewczynami. Postanowili 

pójść na molo. Był to ostatni dzień pobytu Jarka u cioci. Wieczorem miał przyjechać po niego 

tata.  

-Olek, chodź ze mną po lody. – powiedziała Monika. 

- Dobrze. Już idę. A wy tu poczekacie. My wam przyniesiemy. 

-OK! 

Jarek trochę się denerwował, ale w końcu powiedział Ani, co czuje. Dziewczyna też 

wyjaśniła, że kiedy pierwszy raz go zobaczyła, od razu jej się spodobał. Wymienili się 

numerami telefonów. Obiecali, że jeśli będą gdzieś w pobliżu spotkają się.  

Po powrocie do domu Jarek często myślał o Ani, pisał, dzwonił. Chyba rzeczywiście się 

zakochał.  

Na koniec chcę życzyć wszystkim udanych, pogodnych, bezpiecznych i niezapomnianych 

wakacji. Niech spełnią się marzenia, jak naszemu bohaterowi. Buziaki! 

Łucja 

Ochrona środowiska na co dzień 
Niemal codziennie media przekonują nas o konieczności ochrony środowiska. Może ci się 

jednak wydawać, że jeden człowiek nie jest w stanie swoim postępowaniem poprawić jego 

stanu. W rzeczywistości  środowisku najlepiej służą właśnie drobne działania podejmowane 

przez każdego z nas. 

Możemy wpływać na poprawę stanu środowiska, pamiętając o tym, by: 

 kupować towary przyjazne dla środowiska, np. środki do mycia i prania ulegające 

szybkiemu rozkładowi, 

 wybierać produkty w opakowaniach zwrotnych lub oznaczonych jako możliwe do 

przetworzenia, 

 oszczędzać  energię elektryczną i wodę, 

 segregować odpady, 

 używać papieru wytworzonego z makulatury, 

 podróżować środkami komunikacji publicznej zamiast samochodem. 

W polskich domach co roku wytwarza się ponad 12 mln ton odpadów. Większość z nich 

trafia do śmietników, skąd są wywożone na składowiska odpadów. Mają one zabezpieczenia 

zapobiegające przenikaniu do gleby szkodliwych substancji zawartych w odpadach i 

związków pochodzących z ich rozkładu. Składowanie odpadów to jednak tylko jeden ze 

sposobów ich unieszkodliwiania, czyli doprowadzania ich do stanu, który nie stwarza 

zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. 

Innym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich spalanie. Podczas tego procesu 

uwalnia się duża ilość ciepła, wykorzystywanego np. do podgrzewania wody. Powstaje przy 

tym znacznie mniej zanieczyszczeń, niż gdy składujemy te same odpady na składowaniu. 

Dodatkowo zyskuje się energię. Większość odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych to odpady organiczne, np. resztki pożywienia. W odpowiednich warunkach 

ulegają one biodegradacji, więc jeśli istnieje taka możliwość, powinny być kompostowane. 

Wtedy, dzięki mikroorganizmom, są rozkładane do związków nieorganicznych, które można 

wykorzystać jako nawóz, w ten sposób pierwiastki wchodzące w ich skład wracają do obiegu 

materii. Z odpadów organicznych można też uzyskać kleje, tłuszcz i pasze dla zwierząt. 

Najlepszą metodą postępowania z odpadami jest recykling, czyli przetworzenie odpadów 

na nowe produkty. Jego zaletą jest oszczędność surowców i energii potrzebnej do 

wytworzenia tych produktów. Materiały, które nadają się do recyklingu, to surowce wtórne. 

Należą do nich: szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale takie jak aluminium czy miedź.  



Odzyskując tonę szkła, oszczędza się około 1200 kg piasku i wapienia, potrzebnych do 

produkcji tego surowca. Szkło można wielokrotnie przetapiać na nowe produkty. Surowcem 

wtórnym jest też papier. Mimo że dość szybko się rozkłada, jego odzyskiwanie jest korzystne, 

ponieważ oszczędza się lasy, energię elektryczną oraz wodę potrzebną do jego produkcji. 

Patrycja Bystrek kl. IIIa 

Otaczający mnie świat 

Nareszcie mamy czerwiec. Wszyscy odliczają już dni do wycieczek, wakacji... Mamy już 

dosyć nauki, często podejmujemy próby namówienia nauczycieli na wyjście do altanki, ale są 

nieugięci. Mając na uwadze to, że już niedługo koniec roku, chcą nas jeszcze czegoś na-

uczyć... To chyba dobrze, ale czasami, jak wracam do domu, to nie mam już siły na nic, a tu 

jeszcze oceny trzeba poprawić... 

Pogoda niestety ostatnio nam się popsuła. Zaczął padać deszcz, wiać wiatr, trzeba było 

przeprosić kurtki i zacząć się cieplej ubierać... Mam nadzieję, że wakacyjna pogoda będzie 

dużo lepsza niż ta, którą możemy teraz obserwować za oknem. Z ciekawości zaczęłam szukać 

w internecie pogody na lato i muszę przyznać, że wyniki są zadowalające. Ma być upalnie i 

sucho... 

Nareszcie dni stały się naprawdę długie. Teraz słońce zachodzi około 21
00

, a jakieś trzy 

miesiące temu już o 17
00

 robiło się ciemno. A jak jest ze wschodem??? Prawie codziennie 

budzą mnie poranne promienie słońca i śpiew ptaków. Po takiej pobudce aż chce się żyć... 

Korzystając z okazji, chciałabym wszystkim życzyć udanych, bezpiecznych i ciepłych wa-

kacji. Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się wszyscy cali i zdrowi. Pozdrawiam  

N.N. 
 

Myśli nieuczesane 
Więc tak… byłam w Lednicy i świetnie się bawiłam  Ach, te free hugs <3  

i chłopcy. Kinga wie, o co chodzi… Było bardzo zimno, ale piosenki i tańce nas rozgrzały. 

Nowe znajomości :D Nic nie przebije tego, że kolega W się zgubił. Jego wytłumaczenie? – 

Wszedłem nie do tego sektora! No, po prostu nie mogliśmy wytrzymać ze śmiechu  

Koniec roku. Jeszcze tydzień. Wakacje. Troszeczkę podejrzałam poloneza i stwierdzam, 

że mi się podoba. Szkoda tylko, że oni odchodzą. Ale tylko trochę szkoda…  

O średniej nie wspomnę. Powiem tylko, że mam powyżej 4,50  Nie, nie… z paskiem 

nie będę miała. Chyba, że na tyłku będzie  

A najlepsze jest to, że autobus mi odwołali z takiego powodu, że za mało osób nim 

jeździło. Fajnie? Super? Nie! Nie dla mnie! Oby tylko w przyszłym roku był! 

A EURO? Szkoda, że tak szybko „odlecieliśmy”. Dwójka piłkarzy w garniturach jest 

obiektem moich westchnień. Jak rozmawiam z koleżankami z klasy, to one też mają obiekty 

swoich westchnień. Piękne bramki – tylko szkoda, że tak mało. No ale cóż. Już po wszystkim.  

Jakie plany na wakacje? Nie wiem. Może morze? Zapewne ciocia już na mnie czeka… 

Życzę wszystkim udanych wakacji i polecam przeczytanie artykułu o bezpiecznych 

wakacjach 

Stokroootka 

GALA PRYMUSÓW 
KLASA  I a 

Katarzyna Golenda - 4,53 

Aneta Siwkiewicz - 4,53 

KLASA  I b 

Maciej Cesarski – 5,07 

Aleksandra Boczkowska – 4,80 

Dorota Dąbrowska – 4,60 

Michał Jan Niedziałkowski – 4,53 



KLASA  I c 

Dominika Ickiewicz – 5,13 

Paweł Szwejk – 4,93 

KLASA  II a 

Klaudia Rzewnicka – 4,50 

KLASA  II b 

Dominika Lustyk – 4,80 

Jakub Przychodzki – 4,80 

Jakub Zdunek – 4,67 

Julita Kołodziejczak – 4,60 

KLASA  II c 

Izabela Krupińska – 4,93 

Anna Buta – 4,80 

Wioleta Jasińka – 4,80 

Paulina Karczewska – 4,53 

KLASA  III a 

Patrycja Bystrek – 5,60 

Mateusz Bystrek – 4,80 

KLASA  III b 

Martyna Żychowska – 5,56 

Aleksandra Bogdanowicz – 5,22 

Milena Pyra – 4,94 

Sylwia Rojewska – 4,89 

Anna Rzewnicka – 4,78 

Ewelina Góralewska – 4,67 

Wioletta Morawska – 4,59 

100% FREKWENCJA 
KLASA  I a 

Katarzyna Golenda 

Aneta Siwkiewicz 

Edyta Tyburzec 

KLASA  I b 

Dorota Dąbrowska 

Karolina Żebrowska 

KLASA II a 

Justyna Bartosiak 

Weronika Golenda 

Łukasz Rzewnicki 

KLASA  II b 

Wojciech Grochowski 

Julita Kołodziejczak 

Marta Kołodziejska 

Aleksandra Krzemińska 

Natalia Napiórkowska 

Jakub Przychodzki 

Jakub Zdunek 

KLASA  II c 

Anna Buta 

Monika Falba 

Seweryn Jackowski 



Izabela Krupińska 

KLASA  III a 

Kamil Krzemiński 

KLASA  III b 

Ewelina Góralewska 

Paweł Silski 

 

Wycieczka nad Morze Bałtyckie 

Od 30 maja do 1 czerwca szesnaście osób z naszej szkoły z opiekunkami, panią Wandą Za-

radkiewicz i panią Ireną Zdunek, wyjechało nad Morze Bałtyckie. Zebraliśmy się przed szko-

łą i około 6.45 ruszyliśmy w drogę.  

Pierwszym przystankiem był Grunwald. O godzinie 9.00 spotkaliśmy się z przewodni-

kiem, z którym zwiedzaliśmy Pola Grunwaldzkie i który opowiedział nam historię bitwy pod 

Grunwaldem. Następnie poszliśmy do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Tam 

obejrzeliśmy wystawę, m.in., broni i mieczy, a także fragmenty filmu ,,Krzyżacy” w reż. A 

Forda. Mieliśmy też okazję zobaczyć obraz Jana Matejki ,,Bitwa pod Grunwaldem”. 

Z Pól Grunwaldzkich ruszyliśmy w stronę Olsztynka. Tam zwiedzaliśmy Skansen Mazur-

ski Budownictwa Ludowego. Oglądaliśmy przeróżne eksponaty z terenów, m.in., Warmii, 

Mazur oraz Powiśla. Pani przewodnik dokładnie opowiadała nam o każdym z obiektów, co 

bardzo nas ciekawiło. 

Gdy skończyliśmy zwiedzanie, mieliśmy kilka minut czasu wolnego, a następnie ruszyli-

śmy do Gdańska, gdzie zjedliśmy obiadokolację i poszliśmy z paniami do pobliskiego sklepu, 

aby zrobić zakupy. Po powrocie rozeszliśmy się do pokoi i... powiedzmy, że poszliśmy spać 

;)) 

Następnego dnia, po śniadaniu, pojechaliśmy do Gdyni. Tam zwiedzaliśmy Muzeum Oce-

anografii i basen portowy oraz statek-muzeum ,,Błyskawica”. Potem odbyliśmy rejs statkiem 

ONYKS z Gdańska do Sopotu. Niestety, padał deszcz i było bardzo zimno, więc większość 

rejsu spędziliśmy pod pokładem ;( .  

Po dopłynięciu do celu odbyliśmy spacer po molo i zwiedzaliśmy miasto, m.in., ul. Monte 

Cassino, gdzie znajduje się Krzywy Domek. Potem pojechaliśmy na obiad do bursy przy 

Technikum Budowy Okrętów. Po krótkim odpoczynku ruszyliśmy w drogę na plażę do Jelit-

kowa, aby pospacerować brzegiem morza i podziwiać piękne widoki, przy których robiliśmy 

sobie pamiątkowe zdjęcia. Następnie zmęczeni ale zadowoleni, wróciliśmy na nocleg.  

Trzeciego dnia wstaliśmy bardzo wcześnie, żeby się spakować i zejść na śniadanie. Czeka-

ło nas zwiedzanie Gdańska! Najpierw pojechaliśmy na Westerplatte. A w samym Gdańsku 

zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc, takich jak: Złota Brama, Ratusz, Fontanna Neptuna, 

Dwór Arthusa, Zielona Brama i Bazylika Mariacka. Szliśmy też znanymi ulicami: Mariacką i 

Długim Targiem. Następnie pojechaliśmy na koncert organowy do Oliwy, po czym wrócili-

śmy na obiad do bursy. 

Niestety, przyszedł czas na pożegnanie z Gdańskiem. Ruszyliśmy do Karniewa, ale po 

drodze, oczywiście, odwiedziliśmy McDonald, gdzie dostaliśmy od naszych pań pyszne sha-

ke'i z okazji Dnia Dziecka ;) 

Mimo złej pogody wyjazd był bardzo udany :)) Zachęcam wszystkich do udziału w róż-

nych wycieczkach organizowane przez naszą szkołę. ;) 

Klaudia Rzewnicka kl. II a ;) 

 

 

 

 

 



List do Pedagoga 

Droga Pani Pedagog! 

Chodzę do gimnazjum, nigdy w nauce nie byłam orłem... Ale jest coraz gorzej.  Moja 

mama jest uczulona na to, że gdy dostanę jedynkę czy dwójkę, jest strasznie zła. Ostatnio z 

klasówki znowu dostałam jedynkę. Pani poprosiła, żeby mama przyszła do szkoły. Gdy to 

usłyszałam, rozpłakałam się, wszyscy nade mną stali. A ja ryczałam. Ciągle ryczę. Nie wiem, 

co się ze mną dzieję. Za niedługo koniec roku. Nie wiem, jak to będzie. Strasznie się boję, 

drżą mi ręce. Coś jest ze mną nie tak? Bardzo proszę o pomoc. 

Nikola 

Kochana Nikolo! 

Problemy w nauce mogą wynikać z różnych przyczyn, np. z problemów w czytaniu - 

dysleksji, z zaburzeń w koordynacji wzrokowo-ruchowej (koordynacja oka i ręki). Może 

masz problem z organizacją nauki, koncentracją. Nie muszą one od razu wynikać z Twojego 

lenistwa czy braku motywacji do nauki. Myślę, że warto uświadomić to mamie :) 

Radzę porozmawiać z rodzicami o Twoich problemach i uczuciach. Przemilczanie 

kłopotów w szkole czy oszukiwanie mamy z obawy przed awanturą niczego nie załatwią. 

Mogą jedynie tylko zaostrzyć konflikt, kiedy później wyjdzie na jaw, że zataiłaś koleją ocenę 

niedostateczną. 

Sądzę, że zdenerwowanie Twojej mamy wynika z troski o Twoją przyszłość. Szczera 

rozmowa to początek sukcesu. Powiedz mamie o jedynce, spróbuj wytłumaczyć, że 

potrzebujesz pomocy, że nie radzisz sobie. Mamie na pewno będzie zależało, by Ci pomóc, i 

nie zostawi Cię samą z problemem.  

Pozdrawiam i życzę powodzenia. 

Pedagog 

Σ√Σ√Σ√Σ√Σ√Σ√ Σ√Σ√Σ√Σ√Σ√Σ√ Σ√Σ√Σ√Σ√Σ√Σ√Σ√Σ√ 

Holidays! 

The second term is ending... What next? Holidays! Everybody was looking forward to it 

for long time. Most of us probably meet again next year, but not our oldest students. They are 

saying ‘Goodbye’ to the Junior High and saying ‘Hello’ to the Senior High. Now it is time to 

go there. We’re growing up. It’s hard to part with so many memories. These joyful and these 

hard ones. But everything was worth it. Thank you students for the happy moments and for 

your presence. Thank you teachers for teaching us, for your patience and good word. We 

really appreciate your help. It’s hard for us to choose the write school. But you really helped 

us. We’ll see how it will be after sometime, we hope that it will be the good choice. We are 

worried about our future but we know that we’re well prepared to it. And we’ll always 

remember about John Paul II school in Karniewo and we’ll be proud of what we were taught 

here. 

A. Bogdanowicz 

WYCIECZKA W GÓRY 
Dzień I 

11 czerwca klasy Ib, Ic oraz chętni z całej szkoły udali się na wycieczkę w góry. Organiza-

torem był pan Waldemar Zając, opiekunami: pan Rafał Witkowski, pani Daniela Wawrzon-

kowska i pani Irena Zdunek. Przed szkołą umówiliśmy się na godzinę 4
45

. O godzinie 5
00

 po 

zapakowaniu bagaży do autobusu wyruszyliśmy. 

W czasie podróży mieliśmy parę postojów. Około 13
00

 byliśmy w Krakowie. Tu mieliśmy 

godzinę wolnego. Wiele osób kupiło sobie pierwsze pamiątki z wyprawy. Następnie przywi-

taliśmy się z naszym przewodnikiem. Pierwszym punktem było odwiedzenie Bazyliki Ma-

riackiej, drugiej po katedrze wawelskiej świątyni Krakowa. Moją największą uwagę zwrócił 

Ołtarz Wita Stwosza. Jest to najcenniejszy zabytek tego kościoła. Główną sceną ołtarza, znaj-

dującą się w środkowej szafie, jest Zaśnięcie Marii Panny. Śpiąca Maryja Panna otoczona jest 



przez apostołów. Gdy ołtarz jest otwarty, na ruchomych skrzydłach ilustruje sześć Radości 

Maryi: od Zwiastowania po Zesłanie Ducha Świętego. Kiedy szafa jest zamknięta, płasko-

rzeźby przedstawiają 12 scen z życia Marii i Jezusa. Drugim punktem naszej wyprawy było 

zwiedzanie dziedzińca Wawelu a potem Wawelu. Oglądaliśmy tam groby królów oraz zasłu-

żonych Polaków ( min. Adam Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida 

oraz pary prezydenckiej).  

O godzinie 17
00

 pożegnaliśmy się z przewodnikiem i wyruszyliśmy do naszego pensjonatu. 

Około 19
00

 byliśmy na miejscu. Po otrzymaniu kluczy do pokoju zeszliśmy na obiadokolację. 

Później chętni poszli na pobliskie boisko Orlik, by pograć w piłkę. Najgorszym problemem na 

miejscu było dla nas to, że w naszym schronisku nie było zasięgu. O godzinie 22
00

 poszliśmy 

grzecznie spać. 

Ola Boczkowska 

Dzień II 

We wtorek, o godz. 7.30 wszyscy uczestnicy wycieczki zebrali 

się w jadalni na śniadaniu. 30 minut później po małych zakupach 

w pobliskim sklepiku byliśmy gotowi do wyjazdu. Czekał nas 

kolejny, ciężki dzień. 

Pierwszym punktem programu był spływ Przełomem Dunajca. 

Udaliśmy się do Sromowiec Wyżnych, gdyż tam na przystani 

flisackiej rozpoczynał się spływ. Naszej 43- osobowej grupie 

przydzielono cztery 11- osobowe tratwy. Mieliśmy wspaniałą 

okazję obcowania z dziką, pienińską przyrodą, ponadto opowieści 

fisaków umilały nam czas spędzony na łodzi. Poznaliśmy wiele 

legend o Dunajcu a także o górach, które tę rzekę otaczają. 

Przepływaliśmy i podziwialiśmy Pieniński Park Narodowy, a z bliska widzieliśmy m.in.: Trzy 

Korony, Sokolicę, Wilczą Skałę. Pamiątką ze spływu były zdjęcia robione podczas rejsu. 

Nasza podróż zakończyła się w Szczawnicy, gdzie wszyscy udaliśmy się do wypożyczalni 

rowerów. Tam, każdemu z nas przydzielono jednośladowy pojazd. Następnie zapoznaliśmy 

się z panią przewodnik i ustaliliśmy pewne zasady. Potem udaliśmy się w podróż po 

Pieninach, której celem była m.in. Słowacja i nie tylko. Trasa była wyjątkowo malownicza i 

ciekawa. Po pewnym czasie dotarliśmy do Czerwonego Klasztoru, gdzie przez chwilę 

odpoczęliśmy przed droga powrotną. Powrót był trochę trudniejszy, gdyż jechaliśmy pod 

górkę. Zrobiliśmy 27 km w ciągu 2.5 godzin.  

Do ośrodka wróciliśmy na godzinę 18
00

. Zjedliśmy obiadokolację, odpoczęliśmy, a o godz. 

20
45

 zeszliśmy na świetlicę, aby kibicować naszym reprezentantom w meczu z Rosją. 

Ten dzień zaliczam do udanych, ponieważ byliśmy w wielu, ciekawych miejscach, dużo 

zwiedziliśmy a wieczorem świetnie się bawiliśmy.  

Uczestniczka. :) 

Dzień III 

W środę, 13.06.2012 r. o godzinie 8
00

 wszyscy zebraliśmy się w jadalni na śniadaniu, a już 

po 40 minutach poszliśmy do sklepu na małe zakupy.  

Kilka minut po godzinie 9
00

 wyruszyliśmy ze schroniska do Kluszkowców. Po godzinie 

jazdy autokarem dojechaliśmy do tejże miejscowości, gdzie podzieliliśmy się na dwie grupy. 

Pierwsza poszła do Parku Linowego, a druga na wyciąg saneczkowy. Po ok. 40 minutach zro-

biliśmy wymianę – pierwsza grupa poszła na wyciąg saneczkowy, a druga do Parku Linowe-

go.  

Po 1,5-godzinnej zabawie wjechaliśmy wyciągiem krzesełkowym na górę. Tam przewod-

nik opowiedział nam kilka ciekawostek o Kluszkowcach oraz o skale andezytowej. Weszli-

śmy na górę Wdżar, która ma 767m i znajduje się na granicy miejscowości Kluszkowce i 

Krośnica. Po upływie 10 minut z powrotem zjechaliśmy wyciągiem na dół, a już po ok. go-



dzinie dopłynęliśmy statkiem do Czorsztyna, w którym zwiedziliśmy zamek. W środku na 

jego ścianach znajdowały się tablice z ciekawostkami. Niektórzy uczestnicy wycieczki wybili 

sobie pamiątkowe medale z wizerunkiem Czorsztyna i pogawędzili z młodziutką czarownicą. 

Około godziny 18
00

 byliśmy już w schronisku w Ochotnicy Górnej. Myślę, że trzeci dzień 

wycieczki był najfajniejszy, ze względu na Park Linowy oraz wyciąg krzesełkowy i sanecz-

kowy. 

Natalia  

Dzień IV 

Czwartego dnia, po śniadaniu wybrałam się na Słowację. W góry dotarłam wyciągiem li-

nowym. Widok był niesamowity. Przed wyprawą odwiedziłam jezioro, nad którym unosiłą 

się kolejka na najwyższy szczyt Tatr Wysokich. Pierwszym, głównym etapem wycieczki była 

wędrówka wyznaczonym szlakiem przez Tatry Wysokie. Trasa prowadziła przez gęsty las 

oraz pasmo kosodrzewin. Widoki były niezapomniane,  zapierały dech w piersiach. Po prze-

byciu połowy trasy zatrzymałam się w schronisku "Zamkovskim", aby odpocząć i posilić się. 

Rozpoczynając 

dalszą podróż po górach, dotarłam do wspaniałego wodospadu Zimniej Wody . 

Po zakończeniu wyprawy w Tatry Wysokie zjechałam na dół kolejką linowo-terenową. O 

wiele lepiej i przyjemniej się zjeżdżało niż wjeżdżało. Po przejażdżce udałam się do sklepu, 

gdzie kupiłam czekoladę studencką oraz "kofolę" słowacki przysmak pochodzący z Czech.  

Drugim punktem wycieczki była Jaskinia Bielska (Belianska Jaskyňa) położona 8900 m. 

n.p.m. Dojście sprawiło mi wiele trudności, ponieważ było pod górkę, ale jakoś się udało. 

Następnie zaczekałam na przewodnika, którym była pani pochodząca ze Słowacji. Nie mówi-

ła biegle po polsku, więc wszystkie informacje, które przekazywała po słowacku, zostały 

przetłumaczone na polski. Po wejściu do jaskini od razu odczułam różnicę temperatur, w gro-

cie było ok. 5°C. Jaskinia została oświetlona w 1896 roku, jako jedna z pierwszych na świe-

cie. Żyje w niej aż siedem różnych gatunków nietoperzy. W trakcie spaceru, który trwał ok. 

70 minut, podziwiałam piękne formy naciekowe oraz urocze podziemne jeziorka.  

W pierwszej partii jaskini górowały stalagmity, stalaktyty oraz stalagnaty. Moją uwagę 

przykuł stalagmit przypominający swym wyglądem palmę oraz stalagnat wyglądający jak 

postać Janosika.  

Następnie, w drugiej partii groty, znalazłam się w sali muzycznej. Oczywiście grała muzy-

ka, bardzo spokojna i upajająca. Niekiedy odbywają się tu koncerty.  

Po ukończeniu zwiedzania jaskini, odbyłam podróż powrotną do schroniska.  

W autokarze pożegnałam gromkimi brawami pana przewodnika. Po dotarciu na miejsce zja-

dłam obiadokolację i udałam się na spoczynek. Tak minął mój czwarty, wspaniały dzień wy-

cieczki w góry. 

Ewka  

Dzień V 

Nadszedł ostatni dzień naszej wyprawy. Rano mieliśmy śniadanie i zbiórkę . Z hotelu wy-

jechaliśmy około 8.00. O 11.00 zatrzymaliśmy się w Białce Tatrzańskiej, gdzie byliśmy na 

basenie termalnym. Po wyjściu był czas, aby kupić pamiątki, a później dalej ruszyliśmy w 

podróż. W trakcie wycieczki zatrzymaliśmy się w McDonald zjedliśmy kolację. Podróż minę-

ła dość szybko . W autobusie nie nudziliśmy się . Oglądaliśmy serial pt. „U Pana Boga w 

ogródku” i słuchaliśmy muzyki. Około północy byliśmy w Karniewie. Zmęczeni ale 

uśmiechnięci wróciliśmy do domu. Ta wyprawa bardzo mi się podobała. Zobaczyłam wiele 

ciekawych miejsc i zabytków. Nie zapomnę tej przygody do końca życia.  

Ilona z Ic 

 

 

 



Krystyna Siesicka „Zapałka na zakręcie” 
„Miłość nie miłość, musisz zachować swoją twarz. Nie wolno Ci jej odwracać tylko do 

jednego człowieka.” 

Historia siedemnastoletniej dziewczyny- Magdaleny, nazywanej przez wszystkich Mada. 

Przyjeżdża, ,jak co roku od sześciu lat, wraz z siostrą Alą i mamą do Osady. Ma tu swoich 

przyjaciół i wiele ukochanych miejsc. 

W ulubionej kawiarni „Pod parasolem” spotyka swojego pierwszego chłopaka Tomka. On 

tłumaczy jej, dlaczego nie pisał. Dziewczyna już nic do niego nie czuje, obojętne są jego 

wyjaśnienia. Niedługo potem pojawiają się inni przyjaciele. Gawędzą ze sobą. Mada i Miśka 

to najlepsze koleżanki, ufają sobie i o wszystkim mówią. 17-latka zmienia się, z małej 

dziewczynki. Przeistacza się w dorosłą kobietę. Bardziej zależy jej na wyglądzie. Dzieje się 

tak nie tylko dlatego, że dorasta, chce się podobać Marcinowi, chłopakowi, którego nie zna. 

On po raz pierwszy przyjechał do Osady. Jest zupełnie inny niż wszyscy. Mada spotyka go z 

mamą w kawiarni, gdzie wybrała się razem ze swoją opiekunką. Celowo zostawia 

pierścionek. Następnego dnia chłopak odwiedza ją w domu, nastolatka nie przyznaje się, że to 

jej pierścionek. Niedługo później zostają parą. Często się spotykają, Tomasz jest zazdrosny. 

Marcin nie podoba się przyjaciołom Mady, ma zupełnie inny charakter i nie lubi tłoku. Z 

Magdą spotyka się sam na sam. Chłopak kryje w sobie jakąś tajemnice, podobno jest tu za 

karę. Jego matce nie podoba się to, że jest z Madą, boi się o dziewczynę. Na urodziny 

Tomasza przychodzą obydwoje. Marcin robi jej awanturę za to, że chce napić się 

pomarańczówki. Po decyzji matki Marcin musi opuścić Osadę, na ostatnim spacerze idą do 

rosarium przy plebani. Magdalena jest bardzo smutna i zła. 

Po wakacjach spotykają się w Warszawie. Marcin krzyczy: „Uważaj, zapałka na 

zakręcie!”. Jest to ich pierwsze spotkanie od wakacji. Znowu są razem. Chłopak ma zamiar 

powiedzieć siedemnastolatce prawdę. Nie udaje mu się to. Ciągle coś staje mu na drodze… 

Ich związek wisi na włosku. Zobacz, czy będą razem? Jaką rolę odegra babcia Emilia, a jaka 

Olo czy Wojtek Ligota? Kim oni są? Jaka przeszłość ciąży na Marcinie?  

Podoba mi, bo ma piękne przesłanie. Sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. Nawet 

jeden drobny błąd może bardzo zaważyć na naszej przyszłości.  

Utwór jest ciekawie skonstruowany, posiada dwa tory narracji. Najpierw poznajemy punkt 

widzenia Mady, a następnie tę samą sytuację widzimy oczami Marcina. Ten zabieg 

uświadamia nam, jak często mylimy się w ocenie innych i jak pochopnie wydajemy sądy.  

Wiem, że to niemożliwe, ale ja nie znalazłam żadnych wad. Dla mnie jest to idealna 

książka. Młodzież dostaje wspaniałe przesłanie. Nie możemy ciągle być bezmyślnymi 

dziećmi, bo rodzice nie będą zawsze prowadzić nas za rączkę. Trzeba być twardym i się nie 

poddawać. Bądźmy otwarci, nie bójmy się mówić prawdy. Szczerość jest ważna szczególnie 

w stosunku do osoby, na której nam zależy. To najważniejsze. Zachęcam do lektury. 

Iza Krupińska kl. IIc 

 

Czerwone Gitary- Polscy Beatlesi,  

czyli koncert w szkole. 
18 czerwca br. na piątej godzinie lekcyjnej odbył się koncert. Zostały przedstawione utwory 

„Czerwonych Gitar”. Członków zespołu czasami nazywano polskimi Beatlesami. 

Usłyszeliśmy takie piosenki jak: „Nie zadzieraj nosa”, „Historia jednej znajomości”, „Nikt 

na świecie nie wie”, „Takie ładne oczy”, „Biały krzyż”, „Matura”, „Anna Maria”, a także 

„Remedium” co było dużym zaskoczeniem, bo pewnie większość myślała, że to piosenka 

Maryli Rodowicz. To nie prawda, Maryla Rodowicz dała tylko rozgłos tej piosence. 

Dowiedzieliśmy się, że zespół został założony przez Jerzego Kosselę, Krzysztofa 

Klenczona, Henryka Zomerskiego w styczniu 1965 roku, w kawiarni "Cristal" w Gdańsku 

Wrzeszczu. W pierwszym składzie występowali jeszcze Bernard Dornowski, i Jerzy 



Skrzypczyk. Pod koniec 1965 odszedł Henryk Zomerski, a jego miejsce zajął Seweryn 

Krajewski. Swoje największe sukcesy zespół osiągnął w pierwszych pięciu latach istnienia. W 

1966 grupa wydała swój debiutancki album „To właśnie my”, który sprzedano w liczbie 160 

000 egzemplarzy. W maju 1967 zespół nagrał swoją drugą płytę długogrającą „Czerwone 

Gitary 2” sprzedaną w rekordowej liczbie 240 000 sztuk. W styczniu 1969 grupa otrzymała 

trofeum „MIDEM” w Cannes we Francji, przyznawane za największą liczbę sprzedanych płyt 

w kraju, z którego pochodzi wykonawca. Takie samo trofeum otrzymał wtedy zespół „The 

Beatles”. 

Myślę, że większość miło spędziła czas na słuchaniu polskiej, starej, wspaniałej muzyki. 

Niestety byli i tacy, co bardzo się nudzili, ale im to naprawdę trudno dogodzić.  

Iza Krupińska kl. IIc 

 

 

Dzień sądu, czyli wyniki z egzaminu gimnazjalnego 
"Egzaminy"! Już na samą myśl o nich powracam do tych trzech dni przepełnionych 

stresem i obawą przed tym, z czym będę musiała się zmierzyć. Nawet niezliczone ilości 

czekolady nie pomogły.:) Podobno woda podnosi poziom myślenia o 1%, więc ta teoria 

również została przetestowana. Jednak to już minęło, a teraz pozostało tylko oczekiwanie na 

wyniki, które mieliśmy poznać 22 czerwca. 

W końcu nadszedł ten dzień, chociaż wcześniej nie czułam, że to już. Kiedy obudziłam się 

rano, byłam dziwnie zaniepokojona. Nawet nie potrafię opisać, co czułam, jednak trzeba było 

zmierzyć się z tym, na co długo czekałam. Moje koleżanki także nie wyglądały na uradowane 

myślą, że dzisiaj poznają wyniki. Wstępnie dowiedzieliśmy się, że o efektach naszych 

zmagań dowiemy się dopiero około szóstej godziny lekcyjnej. Żeby nie myśleć o tym, co 

przed nami, próbowałyśmy rozmawiać o czymś innym. Nawet wychodziło, ale im bliżej 

punktu kulminacyjnego, tym gorzej. Nieoczekiwanie, już na trzeciej godzinie lekcyjnej, 

musieliśmy zgłosić się do pani wicedyrektor po odbiór wyników. Przed drzwiami ustawiła się 

dłuuuga kolejka. Niektórzy bardzo zdenerwowani, inni ze spokojem oczekujący na swoją 

kolej. Im bliżej poznania prawdy, tym bardziej się stresowałam. Jednak reakcje koleżanek i 

kolegów, którzy już otrzymali wyniki, podniosły mnie trochę na duchu. Jednak kiedy w 

końcu przyszła moja kolej, nogi ugięły się pode mną. Serce podeszło mi do gardła. Na 

przemian robiło mi się zimno i gorąco. Głos ugrzązł mi w gardle. Czas jakby zatrzymał się. 

Zebrałam się jednak w sobie i już kilka chwil później pani Małgosia Żychowska tłumaczyła 

mi, co i jak. Gdy już otrzymałam tę dziwnie wyglądającą kartkę pracy, uśmiech zawitał na 

mej twarzy. Okazało się, że napisałam nie najgorzej. Oczywiście zawsze mogło być lepiej, ale 

chyba nie mam na co narzekać. Wyszłam na korytarz przepełniona radością. Nie dowierzałam 

temu, co miałam przed oczyma, ale w miarę upływu czasu, zaczęłam oswajać się z tą 

wiadomością. W chwilę później byłam już otoczona przyjaciółkami, które również cieszyły 

się ze swoich osiągnięć. Nawet nasza pani podeszła, by zapytać, jak nam poszło. Chyba była 

usatysfakcjonowana wynikami, bo uściskała nas i ucałowała.:) Później wszystko potoczyło 

się już bardzo szybko. Wszyscy wymieniali się swoimi nowinami. Na niektórych twarzach 

pojawiły się łzy smutku, ale na większości twarzy gościł uśmiech. Okazało się, że jeden  

z uczniów (chyba nie muszę mówić kto, bo i tak wszyscy prędzej, czy później się dowiedzą) 

otrzymał maksymalną ilość punktów z części matematycznej. Pani Rosińska na pewno się 

zmartwiła.:) Padł też maksymalny wynik z części rozszerzonej z języka angielskiego. Było 

też wiele osób, którym niewiele zabrakło do maksimum, nie tylko jeśli chodzi o matematykę 

czy angielski. 

Tak więc znamy już wyniki. Jak się okazuje nasza praca nie poszła na marne. Opłaciło się 

trochę wysiłku. Teraz największym zmartwieniem jest chyba koniec roku i to, że już się 

rozstajemy, ale miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczymy. Zostaną też dobre 



wspomnienia. 

Trzecioklasistka 

 

 

Coś się kończy, coś się zaczyna… 
Nikt nie spodziewał się, że ten rok szkolny tak szybko dobiegnie  końca, ale taka jest 

rzeczywistość. Wszyscy z utęsknieniem wyczekujemy wakacji. Odliczamy miesiące, 

tygodnie, a teraz już tylko dni. 

Choć wszyscy jesteśmy spragnieni wakacyjnych przygód, to nam trzecioklasistom trudno 

będzie rozstać się ze szkołą. Mimo iż jesteśmy już zmęczeni nauką i szkolnymi obowiązkami, 

to za kilka lat wspomnimy wspólnie spędzone chwile. Trudno jest rozstać się z ludźmi, 

których widywało się przez trzy lata dzień w dzień. 

Wspólne lekcje, ogniska, wycieczki, spotkania sprawiły, że znamy się jak łyse konie. 

Będziemy tęsknić za wspólnymi wyjazdami, za atmosferą, jaką między nami panowała, za 

wspólnymi żartami i wygłupami, za młodszymi kolegami i oczywiście nauczycielami.    

Chociaż nie zawsze przychodziliśmy do szkoły z uśmiechem na twarzy i pełni entuzjazmu, 

to patrząc na mury tego gimnazjum, pedagogów i uczniów ciężko jest pogodzić się ze 

świadomością, że wyjdziemy stąd po raz ostatni, że za rok nas już tu nie będzie. Każdy z nas 

pamięta, kiedy przed kilkoma laty po raz pierwszy przekroczył mury tej szkoły, nie 

spodziewając się, że ten etap w naszym życiu minie tak szybko. Był to okres wzlotów i 

upadków; pełen sukcesów i porażek. To tu poznaliśmy nowych przyjaciół, pierwsze miłości. 

To uczyliśmy się samodzielności i odpowiedzialności. To tu rodziły się w nas nowe 

zainteresowania i pasje.  

Teraz możemy szczerze sobie powiedzieć, ze było warto przeżyć tak piękne chwile, które 

na zawsze wyryły się w naszej pamięci. Mimo że już niedługo nasze drogi się rozejdą i 

rozpoczniemy nowy etap życia, będziemy wracać pamięcią do tych wspólnie spędzonych 

chwil.   

Trzecioklasistka 

 

Wieści szkolne 
30 maja - 1 czerwca - wycieczka nad Morze Bałtyckie. 

2 czerwca - cztery osoby z naszej szkoły uczestniczyły w „Spotkaniu w Lednicy”. 

5 czerwca - Dzień Dziecka; Dzień Sportu; Dzień bez przemocy. 

4 czerwca - II etap Konkursu Piosenki Anglojęzycznej w Szelkowie. Nasze dziewczyny: M. 

Żychowska (III b), M. Niedbała (III b) i D. Lustyk zdobyły wyróżnienie.  

11 - 15 czerwca- wyjazd uczniów klas pierwszych w Pieniny i na Słowację. 

18 czerwca- lekcja muzyki poświęcona twórczości „Czerwonych Gitar”. 

20 czerwca - konkurs geograficzny klas drugich. Oto wyniki: M. Bonisławski-  

I miejsce, J. Zdunek- II miejsce, W. Grochowski- III miejsce 

22 czerwca - trzecioklasiści poznali wyniki egzaminów. Jest super!!! 

25 czerwca - wieczorek pożegnalny klas trzecich. 

29 czerwca  - zakończenie roku szkolnego 2011/ 2012 :) 

N.N. i Łucja 

 

 

 

 

 


