
 

 

 

 

 

z Martyną Żychowską - przewodniczącą SU 

 

„Uczę się przede wszystkim dla siebie.” 

 

Redakcja „Żaka”: Czy mogłabyś się przedstawić? 

Martyna Żychowska:  Chodzę do klasy IIIb. Już niedługo, bo w styczniu skończę 16 lat. 

Mieszkam w Karniewie. Mam starszą siostrę Karolinę, która obecnie studiuje. Moja mama 

jest nauczycielką – o czym chyba większość  wie. Mój tata pracuje w firmie elektronicznej. 

Oprócz naszego gimnazjum, chodzę do Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Pułtu-

sku i tam uczę się gry na fortepianie. Już od młodych lat miałam kontakt z muzyką. Jako pię-

ciolatkę rodzice zapisali mnie do Prywatnej Szkoły Muzycznej „YAMAHA” w Pułtusku i 

tam rozpoczęłam swoją przygodę z muzyką.  

R.Ż.: Czy masz jakieś inne zainteresowania? 

M.Ż.: Tak, oczywiście. Oprócz muzyki, o której wspominałam już wcześniej, mam ich 

bardzo dużo, chyba nawet za dużo, by wszystkimi się wystarczająco zająć. Uwielbiam podró-

żować, odkrywać nowe miejsca w Polsce i za granicą. W ubiegłe wakacje miałam okazję 

zwiedzić Londyn, była to wspaniała przygoda  Bardzo lubię tańczyć. Kilka lat temu chodzi-

łam na zajęcia tańca towarzyskiego, niestety z braku partnera musiałam zrezygnować. Ale nie 

poprzestałam na tym. Uczęszczałam na zajęcia z aerobiku, które w naszej szkole prowadził 

pan Andrzej Wiśniewski. Ogromną przyjemność sprawia mi uprawianie sportu. Latem lubię 

grać w badmintona, siatkówkę, jeździć na rolkach, zimą zaś jeżdżę na nartach i snowboardzie. 

Interesuje mnie teatr, bardzo lubię oglądać  spektakle teatralne.   

R.Ż.: Co lubisz robić w wolnym czasie? 

M.Ż.: W tygodniu w roku szkolnym mam go bardzo mało, więc staram się go wykorzy-

stać jak najlepiej, ale uważam, że zawsze trzeba znaleźć chwilkę na trochę przyjemności. Sta-

ram się codziennie przed nauką zrobić sobie serię krótkich ćwiczeń, dzięki którym lepiej mi 

się pracuje. W cieplejsze dni lubię spędzać czas na świeżym powietrzu, o czym nie zapomi-

nam również zimą. Uwielbiam gotować, każdą wolną chwilę tym zapełniam. Znajduję cieka-

we przepisy w gazetach, książkach, internecie i przygotowuje coś smacznego dla rodziny. 

Podczas nauki, uprawiania sportu czy też gotowania zawsze towarzyszy mi muzyka. Oprócz 

tego w weekendy spotykam się z przyjaciółmi, odwiedzam siostrę w Warszawie i staram się 

odpoczywać od szkolnych obowiązków.  

R.Ż.: Czy lubisz się uczyć? Które z przedmiotów szkolnych interesują się najbardziej?  

M.Ż.: To trudne pytanie. To czy lubię naukę, zależy od przedmiotu. Lubię się uczyć tego, 

co mi łatwo wchodzi do głowy, jak każdy chyba  Mam kilka przedmiotów, które bardziej 

mnie interesują,  najważniejszym z nich jest matematyka. To trudny przedmiot, zmuszający 

do myślenia, ale to mi w nim najbardziej odpowiada.  Staram się jak najbardziej poszerzać 

swoją wiedzę z tego przedmiotu, więc przystępuję do konkursów, np. „Kangur”. Oprócz ma-

tematyki lubię chemię, której nauka przychodzi mi z łatwością i sprawia dużo radości. 

Ogromną przyjemność sprawia mi też nauka języka angielskiego. Motywuje mnie to, że w 

dzisiejszym świecie umiejętność płynnego mówienia w tym języku jest bardzo istotna.  

R.Ż.: Co motywuje Cię do nauki? 

M.Ż.: Mam plany na przyszłość, których jeśli nie ciężka praca na pewno  nie spełnię. 

Program nauczania jest trudny, co zmusza mnie do nauki.  Nie uczę się dla ocen czy dla ro-

dziców, uczę się przede wszystkim dla siebie.  Owszem oceny są ważne, ważna jest radość 



bliskich z sukcesów dzieci, lecz, moim zdaniem, najważniejsze jest to, byśmy  byli z siebie 

zadowoleni i by wiedza, którą zdobędziemy nie była ulotna, by towarzyszyła przez całe życie.  

R.Ż.: Kim chciałabyś zostać w przyszłości? Dlaczego? 

M.Ż.: Od dawna marzyłam o architekturze, lecz z czasem mam coraz większe wątpliwo-

ści. Jest to bardzo trudna decyzją, wszystko zależy od tego, jak napiszę maturę. Bardzo lubię 

rysować, planować wystrój wnętrz. Gdy byłam w przedszkolu, moim wielkim marzeniem 

było pracować w sklepie mięsnym, do tej pory nie potrafię zrozumieć dlaczego 

R.Ż.: Jakie są Twoje marzenia? Co robisz, aby się spełniły? 

R.Ż.: Mam wiele marzeń dotyczących dalekiej przyszłości, jak i tych, które chciałabym, 

aby spełniły się jak najszybciej  Chciałabym dużo podróżować i kiedyś pojechać do Kenii. 

Ale takim największym pragnieniem jest napisać dobrze egzamin; tak, bym była z siebie za-

dowolona.  

R.Ż.: Jak sądzisz, czy nasze gimnazjum pozwala uczniom na realizację marzeń  

i pomysłów?  

M.Ż.: Owszem, uważam, że nasza szkoła udostępnia uczniom wiele atrakcji i pomocy 

naukowych. Uczymy się we wspaniałym budynku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Na miło-

śników sportu czeka bilard, siłownia, wspaniale wyposażona sala gimnastyczna. Najważniej-

sze jest nastawienie uczniów, determinacja, chęć dążenia do celów. Nie liczy się tylko ładny, 

budynek, dobrzy nauczyciele, którzy pomagają nam spełniać marzenia, lecz nastawienie do 

marzeń, upór w ich spełnieniu.  

R.Ż.: W tym roku piszesz egzamin gimnazjalny. Jak przygotowujesz się do tego ważnego 

testu? Czy się go obawiasz? 

M.Ż.: Bardzo się obawiam. Jestem pierwszym rocznikiem nowej podstawy programowej 

i zarazem nowej formy egzaminu. Teraz wiele osób mówi o tym, że ten test jest trudny, a  

nawet bardziej wymagający od matury. Musimy wykazać się wiedzą ze wszystkich przedmio-

tów szkolnych. Przygotowuję się do tego, najlepiej jak  potrafię. Chodzę na dodatkowe kółka, 

powtarzam sobie materiał w domu. Pocieszam się też tym, że do kwietnia jeszcze dużo czasu, 

który na pewno zaowocuje.  

R.Ż.: Zbliżają się ferie. Jakie są Twoje plany na ten wolny czas? 

M.Ż.: Mam wiele planów. Nie wiem, czy uda mi się wszystko zrobić w ciągu tych dwóch 

tygodni. Ten czas chcę spędzić bardzo aktywnie. Już mam zaplanowane niektóre wyjazdy. Na 

pewno wraz z rodziną wybiorę się w góry na kilka dni. Mam nadzieję, że podczas tych ferii 

uda mi się ulepić bałwana, bo dotychczas było to niemożliwe.  

R.Ż.: Dziękujemy za rozmowę. 
Redakcja „Żaka” 

♠♣❁♣♠♠♣❁♣♠♠♣❁♣♠♠♣❁♣♠♠♣❁♣♠♠♣❁♣♠♠♣❁♣♠ 

 

Jasełka 2011 
22 grudnia br. w naszej szkole odbyły się jasełka, na wesoło. Ich przygotowaniem zajął 

się ksiądz Grzegorz, doglądała i podpowiadała pani Aneta Wronowska, która niestety nie mo-

gła zobaczyć efektu końcowego. Kto wie, może jeszcze zaprezentujemy się przed publiką... 

Występowali: narrator- Jakub Przychodzki; aniołki- Izabela Krupińska, Beata Kapusta; 

pasterze- Mateusz Piątkowski, Piotr Ochtabiński i Daniel Obrębski; Maryja- Faustyna Kozic-

ka, Józef- Grzegorz Rólka, Jagna- Justyna Wielgolewska, Herod- Daniel Sieklucki, Diabeł- 

Damian Żbikowski, Diabełki- Monika Falba, Paulina Boczkowska oraz chórek- Karolina 

Ignaczak, Iweta Szwejk, Emilia Fabisiak, Martyna Żychowska, Milena Mórawska i Dorota 

Dąbrowska.  

Popisy sceniczne poprzedzały liczne próby od początku grudnia. Każdy miał za zadanie 

skompletować sobie strój. To było trochę trudne. Ksiądz też kilka rzeczy nam pożyczył. Sce-



nariusz był nieco ambitny, a próby długie i troszkę męczące (przede wszystkim dla księdza, 

więc w imieniu wszystkich przepraszam za gadatliwość).  

Dzień przed występem uczniowie z IIc pomogli księdzu przystroić salę. Był żłóbek, były 

choinki, był tron, była komnata królewska, były kwiaty, było sianko. Zrobiliśmy próby w 

strojach z odpowiednim nagłośnieniem oraz z chórkiem. No i sprawdzaliśmy, czy wszystko 

jest idealnie, każdy szczegół dokładnie dopracowaliśmy; w strojach, i w dekoracjach. „Ale 

jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził.” :) W „sądny” dzień snuliśmy się po 

szkolnych korytarzach spięci.  

Po generalnej próbie na piątej lekcji, zaczęło się... W radosnych nastrojach wyszliśmy na 

scenę. Pięć aktów przed publicznością zleciało o wiele szybciej niż na próbach. W pierw-

szym- aniołowie budzą pasterzy i wyruszają w drogę do Mesjasza. W drugim- królowie prze-

ścigają się z pasterzami, kto pierwszy do żłóbka. W trzecim nadchodziii Jagna, która podsłu-

chuje rozmowę Heroda, z Diabłem o spisku na nowego Króla. W czwartym Jagna ostrzega 

Józefa i Marię przed Hetmanem, wysłanym przez Heroda by zabił Jezusa. W piątym akcie 

Diabeł z dziećmi „robi zupę” z Heroda :).  

No i to by było na tyle. Audytorium nagrodziło nas bardzo, bardzo hojnie brawami. Ju-

styna Wielgolewska za swoją znakomitą grę aktorską dostała indywidualne gratulacje od pani 

dyrektor. „Odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu”, tak stwierdziła pani E. Balińska. 

Pragniemy podziękować księdzu za jego cierpliwość, pani Anecie za fachowe oko, a wi-

dzom za gromkie brawa.  

Iza Krupińska kl. IIc 

 

Wszystko będzie dobrze 
Był piękny grudniowy dzień. Śnieg lśnił za oknem. Małgosia wstała wcześniej niż zwy-

kle. Wiedziała, że zdarzy się coś niezwykłego. Na ten dzień długo czekała. Wigilia. Dziew-

czyna szybko ubrała się i zeszła na dół do kuchni, aby pomóc mamie i babci w przyrządzaniu 

dań na wigilijny stół. Nie ma to jak świąteczne zapachy w domu.  

Małgosia bardzo lubiła pomagać. Była grzeczną dziewczyną, ale jak to z nastolatkami 

bywa, mają swoje humory. Od razu zabrała się do pracy. Zaczęła od ucierania maku na ciasto. 

Robiła to bezbłędnie. Później jeszcze pomagała udekorować karpia. Miała jeszcze jedno za-

danie – ubrać choinkę. Zakup tego drzewka był zadaniem mężczyzn, ale niestety Gosia nie 

miała ojca. Nie znała go. Chciała się czegokolwiek dowiedzieć, ale za każdym razem mama 

zmieniała temat. Tym razem też tak było. 

- Mamo, może w końcu mi powiesz coś o moim tacie. Chcę wiedzieć. Kim on jest? Jak 

ma na imię? 

- Oj córeczko,  znów zaczynasz. Już ci mówiłam. Nie chcę o nim rozmawiać. 

- Mamo… 

- No dobrze. Ma na imię… Tomek. Więcej ci nie powiem, bo muszę iść po choinkę. Mo-

że jeszcze jakąś dostanę. 

Małgosia tylko westchnęła i poszła wyjąć jakieś ubranie, które założy wieczorem. Babcia 

była w kuchni. Kończyła już przygotowywać potrawy. Po pewnym czasie mama wróciła z 

niedużą, ale ładną choinką. Gosia zeszła, by ją ubrać. Zajęło jej to trochę czasu, bo chciała, 

żeby wyglądała pięknie. Zostało jej jeszcze zapalenie lampek na choince i… już. Drzewko 

mieniło się różnymi kolorami. Było przepiękne. Nastolatka poszła na górę do swojego poko-

ju, aby się ubrać. Mama i babcia również się ubierały. Wszystkie trzy spotkały się w pokoju 

gościnnym. Dziewczyna włączyła płytę z kolędami, zapaliła świeczkę na stole. Była miła 

atmosfera. Nie zapomniano również o zostawieniu pustego talerzyka dla zagubionego wę-

drowca. Małgosia poszła wyjrzeć przez okno, czy nie ma już pierwszej gwiazdki. Wprawdzie 

nie wierzyła już w świętego Mikołaja, ale bardzo lubiła prezenty i nie mogła się doczekać, 

kiedy je rozpakuje. Gdy ujrzała gwiazdkę, już miała odejść od okna, ale zauważyła jakiegoś 



mężczyznę. Był wysoki, zadbany, z paczką w ręku. Śnieg padał na jego głowę i płaszcz. Było 

to wszystko doskonale widać, bo ulice były oświetlone. Zakłopotana zawołała mamę i babcię. 

Gdy tylko go zobaczyły, tajemniczo się na siebie spojrzały. Gosia to zauważyła. 

- Kto to jest? Znacie go? 

- Yyy… Nie wiem, kto to. Pewnie na kogoś czeka. Przecież nie mieszkamy sami na tej 

ulicy. – zaczęła mama. 

- Właśnie  - dodała babcia.  

- No tak, ale jakoś dziwnie się na niego patrzycie. Jakbyście go skądś znały… - ciągnęła 

Małgosia. 

- Wydaje ci się… 

Kobieta wpadła w zakłopotanie, ale na szczęście zadzwonił telefon. 

- Gosiu, odbierz telefon.  – powiedziała mama 

Dziewczyna poszła do kuchni, bo tam się znajdował. Korzystając z okazji, babcia zaczęła 

rozmowę. 

- Bożena, czy to nie jest on? 

- Nie wiem mamo. Przecież ja go tyle lat nie widziałam. Ale on mi jednak go przypomi-

na.  

- No widzisz. Może to on. 

- Nie wiem. Nie chcę robić sobie nadziei i po raz kolejny się zawieść. 

- Ale czemu nie spróbujesz? 

Bożena nie zdążyła odpowiedzieć, bo do pokoju weszła Małgosia. 

- Może usiądźmy do stołu, bo wszystko wystygnie? – zaproponowała babcia. 

Odeszły od okna i zaczęły dzielić się opłatkiem. Najmłodsza z nich najpierw podzieliła 

się z babcią i złożyła jej życzenia. Potem zrobiła to samo z mamą. Już miały siadać do stołu, 

gdy nagle rozległ się dźwięk dzwonka do drzwi. Bożena miała dziwne przeczucie, więc po-

szła otworzyć drzwi. Nie myliła się. To był on. 

- Dobry wieczór, Bożena. 

- Dobry wieczór… 

Nie wiedziała, co powiedzieć, ale po chwili dodała: 

- Tomasz, czy to ty? 

- Tak, to ja. 

- Ojejku, nawet nie wiesz, jak się cieszę. Gdzie ty byłeś? 

- Szukałem cię wszędzie. Obiecałem sobie, że muszę was znaleźć i udało się. Byłem za 

granicą. Nie pamiętasz? 

- Rzeczywiście. Teraz już wiem. Już myślałam, że cię więcej nie zobaczę. 

Wtedy kobieta rzuciła mu się na szyję i zaczęła go mocno przytulać. Uważnie całemu 

zdarzeniu przyglądały się babcia i Gosia. Wszyscy się wzruszyli. Dziewczyna po krótkim 

wahaniu podeszła i przytuliła się do taty. Następnie wszyscy razem usiedli do stołu. Pusty 

talerzyk się przydał. Małgosia dowiedziała się, jak to naprawdę było z jej tatą, jak poznał Bo-

żenę, dlaczego wyjechał za granicę. Przyszedł czas na prezenty. Babcia dostała szkatułkę z 

pierścionkiem w środku, Bożena złoty łańcuszek z zawieszką, a Małgosia telefon komórkowy 

i zegarek. Jednak nie prezenty były dziś najważniejsze. Ważne było, że Tomasz był z nimi. 

To był największy prezent, bezcenny. Babcia z uśmiechem na twarzy w myślach powiedziała: 

„Wszystko będzie dobrze”.  

Po świętach znów zacznie się życie powszednie, spokojne i ciche, tylko z jedną różnicą – 

jest ich czworo.  Tomek znalazł pracę w Polsce. Dobrze zarabiał, niczego im nie brakowało. 

Małgosia bardzo się cieszyła, że poznała ojca; Bożena, bo odnalazł się jej mąż po wielu la-

tach, a on sam cieszył się,  że odnalazł swoją rodzinę. Nie należy tracić nadziei, chociaż minę-

ło wiele lat. Trzeba pamiętać, że najważniejsza jest rodzina i trzeba o nią walczyć, ile się da. 



A wracając do wigilii, nie zapominaj o pustym talerzyku, bo ktoś może naprawdę go potrze-

bować, ktoś ubogi, bezdomny czy chory. Możesz mu pomóc chociaż w tym jednym dniu.  

Łucja 

 

GWIAZDKA 

Chcesz zrobić gwiazdę na choinkę? Proponuję tym razem wykonać ją z 

drutu. Potrzebna do tego będzie foremka do ciastek w kształcie gwiazdki, którą 

zapewne posiadasz. 

Rzeczy, których potrzebujesz: 

 około 1 metr złotego drucika o średnicy około 2 mm; takiego, aby dał się 

zginać, 

 około 3 metrów jaśniejszego (może być srebrny) drucika o średnicy nieco 

mniejszej niż poprzedni, 

 ołówek, 

 foremka do ciastek w kształcie gwiazdki, 

 obcęgi do ciecia drutu albo ostre nożyczki, 

 wstążka. 

krok 1 

Zawiń na ołówek jeden z końców złotego drucika i zrób  

w ten sposób haczyk. Następnie ułóż go nad jednym z końców foremki 

gwiazdki. Resztę drucika owiń wzdłuż obwodu foremki, tak by wykonać dwa 

pełne „okrążenia”. Gdy dojdziesz do punktu wyjścia, owiń resztę drucika do-

okoła haczyka wykonanego na początku. Teraz, gdy szkielet gwiazdy jest już 

gotowy, możesz odłożyć foremkę. 

krok 2 

Należy początek cieńszego drutu zawinąć na brzegu jednego z boków szkieletu gwiazdy, 

a następnie owijać w różne strony, tak jak podpowiada wyobraźnia. Gdy uznasz, że już wy-

starczy, końcówkę bezpiecznie zawiń o szkielet gwiazdy i obetnij. 

krok 3 

Teraz przewlecz wstążkę przez pętelkę i powieś gwiazdkę na choince. 

 

SKARPETY 

Coraz częściej w naszych polskich domach spotyka się skarpety świąteczne 

na prezenty. Przywędrowały do nas z Ameryki. Takie skarpety są tam bardzo 

popularne. Amerykanie wieszają je zazwyczaj nad kominkami lub na poręczach 

przy schodach. Jest to dobry sposób na ukrycie w nich prezentów.  

Z tego co obserwuję na co dzień, skarpety takie zdążyły już na dobre zadomo-

wić się w naszych sklepach. Z roku na rok jest ich coraz więcej  

i mamy coraz większy ich wybór. Ale wcale nie musimy kupować skarpet, możemy je zrobić 

sami. Nie jest to trudne. 

Rzeczy, których potrzebujesz: 

 szablon (który sam rysujesz na kartonie, szablon buta), 

nożyczki, 

 

 stary szalik z frędzelkami, 

 szpilki, 

 igła, 

 nitka.. 

krok 1 



Szalik o szerokości nie mniejszej niż 23 centymetry złóż wzdłuż na pół, aby frędzle się 

złączyły. 

krok 2 

Przyłóż do niego szablon, aby cholewka znalazła się po stronie frędzli, a stopa po drugiej. 

krok 3 

Przypnij pinezkami szablon do szalika, aby był nieruchomy. Wytnij go, lub obrysuj i wy-

tnij – obie warstwy szalika. 

krok 4 

Obróć wycięty szalik na drugą stronę i zszyj jego boki i spód. 

krok 5 

Następnie wywiń gotową już skarpetę na drugą stronę, aby szew znalazł się  

w środku. 

krok 6 

Wywiń frędzle na wierzch. 

krok 7 

Skarpetę możesz jeszcze ozdobić przyszywając koraliki według własnego wzoru. Gotową 

skarpetę powieś w widocznym miejscu lub nad kominkiem. 

Wyszukała Dorota Dąbrowska 
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Mikołajki 

Nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia. Jego obecność zapowiada na-

dejście Świąt Bożego Narodzenia. Ta nazwa pojawiła się w czasach komunizmu na określenie 

miłej tradycji obdarowywania się 6 grudnia , ale z pominięciem samego świętego. Dziś nazwa 

ta określa zwyczaj obecny w wielu szkołach (w naszej też). Wymieniania się drobnymi pre-

zentami z wcześniejszym losowaniem "swojego mikołajka" czy "swojej mikołajki" (czyli 

osoby, którą się obdaruje).  

Istnieje wiele legend związanych z tym zwyczajem. Jedna z nich mówi, że 6 grudnia 

wczesnym rankiem, kiedy jeszcze wszystkie dzieci śpią, Święty Mikołaj zagląda przez szybkę 

do domu. Gdy zobaczy wyczyszczone buty, zostawia upominek dla domowników. Jeżeli zaś 

nie zobaczy żadnych butów lub będą one brudne, zamiast prezentu zostawi tylko zgnił ziem-

niak. 

A jak było w waszych domach? 

Ola Boczkowska 

 

Egzamin gimnazjalny 
 część humanistyczna 

7 grudnia 2011r. odbył się próbny egzamin gimnazjalny dla klas trzecich. Testy obejmo-

wały zakres wiedzy z języka polskiego, historii i wos-u. 

Pierwszego dnia trzecioklasiści zebrani w większości na hali sportowej naszego gimna-

zjum, ale także w innych salach lekcyjnych. Wielu było w szkole o wiele wcześniej; z powo-

du ciekawości, stresu, niepewności, co czeka po otwarciu drzwi.  

Egzamin rozpoczął się o 9
00

. Pierwsza częśc, trwająca godzinę, dotyczyła historii i wos-u. 

Arkusz składał się z dwudziestu czterech zadań zamkniętych. Pytania odnosiły się tak na-

prawdę do całego okresu, od prehistorii do czasów współczesnych. Zdaniem większości gim-

nazjalistów nie był trudny.  

Po niespełna godzinie odpoczynku po wyjściu z sali, nadszedł czas na chwilę prawdy z 

języka polskiego. W arkuszu znalazło się dwadzieścia dwa zadania, w tym dwa otwarte. Jed-

no dotyczyło interpretacji utworu lirycznego, drugim była rozprawka, z którą część uczniów 



miała najwięcej kłopotu. Trzeba było w kontekście II części „Dziadów” A. Mickiewicza i 

innych utworów literackich udowodnić, co znaczy być człowiekiem.  

Dla niektórych analiza wyników stała się dobrą okazją do zakasania rękawów i motywa-

cją do pracy, dla drugich powodem do dumy. Wszystkim uczniom gratulujemy wyników i 

życzymy jeszcze lepszych na prawdziwym teście, który odbędzie się w kwietniu 2012 roku. 

Trzecioklasistka 

 

część matematyczno – przyrodnicza 

8 grudnia 2011r. trzecioklasiści zmierzyli się z egzaminem gimnazjalnym  

z części matematyczno – przyrodniczej. Test zaczął się dopiero o 9.00. Jak zwykle najpierw 

było wyczytywanie nazwisk. Kiedy zajęliśmy wyznaczone miejsca, rozdano nam testy z za-

kresu przedmiotów przyrodniczych. Nie było aż tak trudne, jak wszyscy sobie wyobrażali. Z 

biologii sprawdzano wiedzę z oddychania, planowania doświadczeń, chorób bakteryjnych, 

wirusowych i wywołanych pasożytami zwierzęcymi, znalazło się też pytanie z genetyki. 

Chemia – węglowodory nasycone i nienasycone, wzory i wiązania chemiczne. Zależność dro-

gi od czasu, ciężar ciała czy budowanie obwodów elektrycznych – tego  dotyczyły pytania z 

fizyki. Na sam koniec zostały zadania z geografii dotyczące rodzajów skal, górowania słońca 

czy rozpoznawania krajów na podstawie gęstości zaludnienia. Później mieliśmy 30 minut 

przerwy. To wtedy czekał na nas arkusz z zadaniami z matematyki. Tutaj pojawiły się pytania 

z potęg, notacji wykładniczej, twierdzenia Pitagorasa itp.  

Mimo że egzamin nie należał do najtrudniejszych, nie poszedł nam najlepiej. Trzeba więc 

zawinąć rękawy i na serio wziąć się do pracy. 

Trzecioklasistka 

część językowa 

język angielski 

9 grudnia 2011 roku odbyła się trzecia część testów diagnozujących – egzamin z języka 

angielskiego. Byłam w grupie, której przydzielono pracę w świetlicy. Najpierw część podsta-

wową, składającą się z 11 pytań – 3 słuchowych i 9 innych. 

Moim zdaniem test był dość łatwy, choć wynik był dla mnie informacją, że czeka mnie 

jeszcze dużo pracy. Po pierwszej część języka nowożytnego odbyła się kilkunastominutowa 

przerwa, podczas której omawialiśmy między sobą egzamin. Trochę zestresowani, ale z pozy-

tywnym nastawianiem zajęliśmy miejsca w świetlicy i rozpoczęła się druga część. Na począt-

ku mieliśmy trochę problemów z odtworzeniem zadań słuchowych. Dodatkową trudnością na 

teście rozszerzonym była  praca pisemna.  Każda część trwała 60 minut, myślę, że czasu było 

wystarczająco dużo, co świadczy o tym, że  znaczna część grupy ukończyła egzamin przed 

czasem. Wyniki nie dla wszystkich były pomyślne, ale dzięki temu wiemy, co musimy jesz-

cze uzupełnić do kwietnia.  

Martyna 
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Obrady Okrągłego Stołu 
20 grudnia o godzinie 12

40
 w naszej szkole odbyły się obrady Okrągłego Stołu. Na zebra-

niu obecni byli: pan Cesarski- Zastępca wójta Gminy Karniewo, dyrektor Publicznego Gim-

nazjum w Karniewie- pani Modzelewska, pani Kołodziejska i pani M. Przychodzka- przed-

stawiciele Rady Rodziców, pani W. Zaradkiewicz i pani E. Siemiątkowska- przedstawiciele 

Rady Pedagogicznej, po dwóch przedstawicieli klas i protokolant. 

Tydzień przed obradami Samorząd Uczniowski miał zebranie w tejże sprawie. Klasy zo-

stały zobowiązane do przedstawienia swych postulatów. Zagadnienia miały dotyczyć zmian w 

szkole. Spotkanie zaczął swoją przemową pan Cesarski, następnie zabrała głos pani dyrektor. 

Później kolejno każda klasa czytała roszczenia, a pani dyrektor i pan wicewójt odpowiednio 

się do nich ustosunkowali. Dowiedzieliśmy się, że zostaną zamontowane rzutniki. Pojawią się 



też komputery. Sprzęt w bibliotece będzie na bieżąco naprawiany. W przyszłości rozpocznie 

się budowa kortu tenisowego oraz boiska do gry w piłkę plażową. Zostanie zakupiony nowy 

stół do bilarda. Co do zmiany murawy na boisku, to najpierw należy odwodnić teren, żeby 

móc dalej działać. 

Obrady zakończyły się równo z dzwonkiem po siódmej lekcji. Uczestników zobowiązano 

do przekazania informacji pozostałym (uczniowie - uczniom, nauczyciele - nauczycielom). 

Iza Krupińska kl. IIc 

 

Ciekawostki o kościele w Karniewie 
 Parafia powstała 2 maja 1376 r. 

 Ks. Sławomir Filipski - proboszcz od 1999 r. 

 ks. Grzegorz Marchwiński - wikariusz od 2011 r. 

 Organistą jest pan Kazimierz Pawlak, a kościelnym pan Waldemar Mydłowski. 

 W naszej parafii było już siedmiu proboszczów, a wikariuszy osiemnastu. 

 Podczas pożaru w 1760 roku kościół został znacznie uszkodzony. 

 Główne remonty kościoła polegające na naprawie dachu i ankrowaniu murów 

przeprowadzono w latach 1911-1920. 

 W latach 1968-1978 świątynia otrzymała malaturę i umeblowanie staraniem 

ks. Bronisława Piusińskiego. 

 W latach 1978-1981 ks. Wacław Abrarnczyk wybudował organistówkę. 

 W latach 1997-2000 w Karniewie wykonane zostało odwodnienie terenu  

i wzmocnienie fundamentów kościoła. 

 W latach 2001-2004 wyremontowano zabytkowe organy i chrzcielnicę. 

 Księgi metrykalne chrztów: od 1899 r.; księgi metrykalne ślubów: od 1897 r.; 

księgi metrykalne zgonów: od 1905 r. 

 Kontakt 

Rzymskokatolicka Parafia 

p.w. Wszystkich Świętych 

Plac Kościelny 4 

06-425 Karniewo 

tel. 29 6911441 

 Dla kościoła w Karniewie służy 32 ministrantów, a w Łukowie 7. 

 Do scholii dziecięcej należy 17 osób, natomiast do młodzieżowej 13. 

 W kole misyjnym uczestniczy 30 osób, zaś 11 osób w kole biblijnym. 

 Mamy również ośmiu dorosłych lektorów. 

 Jest około 3200 wiernych. 

 W minionym roku 2011 odbyło się 25 chrztów oraz 43 pogrzeby. 

 Natomiast do bierzmowania przystąpiły 33 osoby. 

 Było 21 zapowiedzi z czego 10 ślubów odbyło się w naszym kościele. 

 Do kościoła można się dostać trzema wejściami. 

 Są dwa ołtarze boczne oraz ambona. 

 Wewnątrz są dwa duże pozłacane żyrandole. 

 Jest trzynaście okien witrażowych. 

 Kościół jest również zaopatrzony w dwie gaśnice. 

Czy wiecie, że…. 

…jeśli wszyscy wierni zebraliby się w kościele na jednej Mszy świętej to byłoby: 3200 ∗
2 = 6400 nóg wiernych !  Zośka Amorek <3 

 



„Nie wstydzę się Jezusa” 
Nasza szkoła dołączyła do kampanii „Nie wstydzę się Jezusa”. 

Kampania ta rozpoczęła się w grudniu 2009 roku przeciwko zlikwi-

dowaniu krzyży w szkołach. Działanie wspierają m. in.: Przemysław 

Babiarz, „Arka Noego”, Marek Jurek, Krzysztof Ziemiec. 

Symbolem akcji jest breloczek. Awers: Krzyż, a pod nim napis 

„Nie wstydzę się Jezusa”; Rewers: cytat z Ewangelii według św. Ma-

teusza „Kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem.” 

Nasza szkoła dostała 100 tychże breloczków. Ksiądz Grzegorz zajął się rozdaniem ich 

wśród uczniów. Oczywiście nie każdy miła możliwość otrzymać taki breloczek, ponieważ 

liczba uczniów znacznie przekracza 100 wspierając 

tę akcję, przekazaliśmy pewną kwotę pieniężną. 

Noszenie breloczka na uroczystościach publicznych, w szkole, na imprezie świadczy o 

naszej miłości w Jezusa i wierze w Boga. Nosząc krzyż pokazujemy że damy radę ponieść 

krzyże naszego codziennego życia. Jest to akt przeciwko satanistom. Zastanów się nad swoim 

życiem. Bądź godny Jezusa. Nie wstydź się Jezusa! 

Więcej powie ci „wujek” Google.  

Iza Krupińska kl. IIc 
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Jak doszło do nadania naszej szkole im. Jana Pawła II 
1 września bp Stanisław Wielgus przewodniczył uroczystości nadania imienia Jana Pawła 

II Publicznemu Gimnazjum w Karniewie. Ksiądz biskup poświęcił też nowy gmach gimna-

zjum i przedszkole. 

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym, gdzie przewodniczył pasterz diecezji. 

Został powitany przez proboszcza parafii Karniewo ks. Sławomira Filipskiego. Kapłan przy-

pominał też znamienne słowa Ojca Świętego skierowane do młodzieży "Wymagajcie od sie-

bie, choćby inni od was nie wymagali". Duszpasterz zachęcał uczniów karniewskiego gimna-

zjum, by stawiali sobie wymagania na wzór Jana Pawła II.  

W homilii biskup Stanisław nawiązał do 65. rocznicy wybuchu II wojny światowej, mó-

wiąc m.in.: "Wiemy, do jakich ofiar doszło w czasie II wojny światowej, wiemy, co przeży-

wała nasza Ojczyzna. Zamordowano 6 mln obywateli, nasz kraj został sponiewierany, zrabo-

wany, zburzono kościoły, spalono biblioteki. W samej Bibliotece Narodowej Niemcy znisz-

czyli kilkaset tysięcy książek, z tego 70 tys. rękopisów, z czego sześć tyś. rękopisów średnio-

wiecznych. Tego wszystkiego dokonał naród wówczas najbardziej wykształcony na świecie. 

Sama wiedza jednak nie wystarczy: potrzebne jest kształtowanie charakteru, nauka odróżnia-

nia dobra od zła, bowiem człowiek - im bardziej jest wykształcony i im mniej ma moralności 

-tym bardziej jest niebezpieczny. (...) Cieszę się, że zdecydowaliście się na wybór  

tego patrona, który jest człowiekiem zarówno wielkiej wiedzy jak i wielkiego ducha. Jan 

Paweł II stanowi wręcz symbol, a człowiek potrzebuje symbolu. Patron szkoły ma was pro-

wadzić do celu”. 

Biskup Stanisław poświęcił też sztandar szkoły, przypominając, że sztandar nie tylko 

oznacza, lecz także zobowiązuje i może też kosztować tych, dla których jest symbolem. Po 

uroczystości w kościele zebrani goście przeszli do szkoły, gdzie nastąpiło poświęcenie gma-

chu i krzyży, które zawisły w salach szkolnych. Następnie zaproszeni goście, uczniowie i ich 

rodzice zebrali się w hali sportowej, gdzie serdecznie powitała ich dyrektor gimnazjum pani 

Wiesława Modzelewska. Przypomniała, że od momentu podjęcia decyzji o budowie szkoły do 

sfinalizowania projektu upłynęły zaledwie trzy lata. Pani dyrektor przedstawiła też przebieg 

przygotowań społeczności szkolnej do uroczystości nadania imienia, wśród których najważ-

niejszym punktem była pielgrzymka do Rzymu i prywatna audiencja u Ojca Świętego, pod-



czas której papież pobłogosławił obraz przedstawiający nowe gimnazjum. Zebrani na uroczy-

stości mogli zobaczyć krótki zapis filmowy tego wydarzenia. 5 marca społeczność szkolna 

wystosowała także list do Ojca Świętego. 

"Obecnie w gimnazjum rozpoczyna rok szkolny 226 uczniów. Chcemy, by za przykładem 

patrona służyli w życiu najważniejszym wartościom: Bogu, Ojczyźnie, rodzinie - czyniąc to 

wszystko w miłości" - mówiła Wiesława Modzelewska. W trakcie uroczystości wystąpił też 

wójt Gminy Kaniewo- pan Józef Andrzej Stopa, który krótko przypomniał przebieg inwesty-

cji, wyraził też swą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego 

gmachu. 

Podczas spotkania biskup płocki odczytał dekret zezwalający na nadanie imienia Jana 

Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Karniewie, uchwałę o nadaniu imienia zaprezentował 

zaś przewodniczący Rady Gminy. Następnie wójt przekazał sztandar pani dyrektor, która od-

dała go w ręce pocztu sztandarowego, w skład którego wchodzili uczniowie szkoły. Uroczy-

stość zakończyła ciekawa część artystyczna w wykonaniu uczniów gimnazjum. Nad całością 

czuwali: pani Daniela Wawrzonkowska, pani Justyna Sadowska oraz pan Bogumił Rylewicz. 

Chórowi akompaniował Albert Sadowski. 

W uroczystości obok duchowieństwa wzięli także udział przedstawiciele władz parlamen-

tarnych, administracyjnych, samorządowych i oświatowych. 

Wyszukała Julita Kołodziejczak 
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Myśli nieuczesane 
Oceny przewidywane na semestr powystawiane... Ale trzeba jeszcze niektóre dopraco-

wać, żeby podwyższyć sobie trochę średnią! Święta już niedługo... Cie-

kawe, co mi przyniesie Mikołaj? Pewnie rózgę za moje dobre sprawowa-

nie:) Albo nie... Przyniesie mi...sama nie wiem co... Reklama coca-coli 

już na ekranach. We wszystkich sklepach najtaniej. Bombki, łańcuchy...a 

nawet dania. Ja tam wolę swojskie jedzenie robione 

 

przez babcię i mamę. To jest dopiero pycha....I może w końcu zacznie padać śnieg, i bę-

dziemy lepić bałwana, i jeździć na sankach, i jeździć na łyżwach, i na nartach.... Ciekawe, 

czemu jeszcze nie ma śniegu....hmmm...W zeszłym roku w listopadzie już był, a teraz jest 

środek grudnia i nic. Co to za Święta bez śniegu. Przecież trzeba się rzucać śnieżkami, żeby 

było trochę weselej. Życzę wszystkim Wesołych Świąt! 

Stokroootka 

❁❁❁❁❁ 

 

ŚWIAT LICZB 

SALA GIMNASTYCZNA 

Nasza sala gimnastyczna ma 36 metrów długości, 18 szerokość  i około 10 metrów wyso-

kości. 

Znajduje się tu: 

 45 okien, na które założone są siatki, 

 25 drabinek, 

 2 bramki, 

 6 koszy, 

 6 ławek, 

 20 lamp, 

 8 głośników, 

 troje drzwi , 



 tablica wyników sportowych, 

 stoły do ping ponga. 

Nauczyciele, którzy tu  pracują to: pani Zenona Żychowska, pan Rafał Witkowski  

i pan Waldemar Zając. Przy hali jest pokój dla nauczyciela oraz magazynek na sprzęty, gdzie 

można odnaleźć: 

 piłki do siatkówki, 

 piłki do koszykówki, 

 piłki do gry ręcznej, 

 piłki do gry nożnej, 

 piłki lekarskie, 

 piłeczki do tenisa stołowego, 

 rakietki do ping ponga, 

 materace, 

 kozioł, 

 skrzynia gimnastyczna, 

 drążek gimnastyczny, 

 liny do wspinania , 

 siatka i słupki do piłki siatkowej. 

Julita 

 

Karniewo, 11.12.2011r. 

Mój pamiętniku! 

Dzisiejszego dnia miałem okazję dowiedzieć się więcej o osobach, które znam bardzo 

dobrze, a to dlatego, że na jednej z przerw, zaczęliśmy rozmawiać z kolegami  

o tym, co robimy w wolnym czasie. 

Spora część chłopaków, gdy miała trochę wolnego czasu lubiła grać w gry komputerowe. 

I wtedy właśnie wybuchła mała sprzeczka na temat najlepszego gatunku gier. Kuba twierdził, 

że najlepsze są strzelanki takie jak np.: Counter Strike czy Call of Duty. Natomiast Michał 

wyśmiał go i powiedział, że nic nie pokona gier RPG takich jak The Elder Scrolls V: Skyrim 

czy seria Gothic. Na szczęście Wojtek uspokoił obu panów, proponując zagrać im w trylogię 

gry S.T.A.L.K.E.R, która łączy elementy obu gatunków i zaprosił ich też do wspólnej gry 

przez internet w League of Legends.  

Później zajęliśmy się muzyką. Jakiej każdy nas słucha. Niektórzy lubili rap, inni rocka, 

jeszcze inni techno. Znalazło się też kilku amatorów disco polo. To wtedy okazało się, że je-

den z nas lubi samotnie iść sobie na spacer ze słuchawkami w uszach i pośpiewać trochę. Na 

następnej przerwie kontynuowaliśmy dyskusję, dlatego od słowa do słowa dotarliśmy do 

sportu. Prawie wszyscy lubią w ciepły dzień, w wolnej chwili pograć w piłkę nożną lub siat-

kówkę. Jeden z chłopców, Grzesiek, spędzać czas na siłowni, ćwicząc swoje mięśnie. A jesz-

cze inny, Paweł, jest fanem telewizji. Interesują go filmy dokumentalne. Czyta też książki, o 

co żaden z nas go nie podejrzewał. 

No i tak dzień się kończy, a ja już wiem, kto czym mniej więcej się interesuje. Muszę już 

kończyć, bo uległem namowom Wojtka i gram z nim w League of Legends. Szczerze mó-

wiąc, to bardzo wciągająca gra. 

KubSon 

Karniewo, 01.12.2011r. 

Kochany pamiętniczku! 

Może zacznę od tego, jak minął dzisiejszy dzień. Na szczęście nie było aż tak źle  Ale 

jak sobie pomyślę, że niedługo oceny proponowane, jejciu… co to będzie? Ogólnie to tak źle 

nie jest, ale szczerze, to mogłoby być lepiej. Zbliża się tydzień wolontariatu… juhhu . A co 



najfajniejsze niedługo sezon na: „ O jaa, ale zimno…” zamiast „cześć” . Chciałabym, żeby już 

spadł śnieg już śnieg. 

Teraz trochę o tym wolontariacie. W szkole ciągle jestem zabiegana, bo coś trzeba zrobić, 

tu referat z historii, tu portfolio z geografii. Nasza szkoła zajmie się też zebraniem podstawo-

wych rzeczy (jedzenia, ubrań..), aby wspomóc wybraną rodzinę w ten okres zimowy.  Jak na 

razie trzeba zrobić plakat na brystolu, no a potem będziemy czekać na dobre serca. Pamiętam, 

że w tamtym roku też realizowaliśmy takie zadanie mieliśmy i się udało. Ja jestem dobrej 

myśli, wy też bądźcie.  

A te rozgrywki między klasami, moja klasa jakoś sobie radzi. Ciekawe, czy będziemy w 

czołówce?? 

Na dziś już kończę. Te całe prace domowe, projekty i takie tam, muszę to ogarnąć. Choć 

na koniec wspomnę, że w bibliotece jest nowa książka; kolejna część „Klasa Pani Czajki” pt; 

„Lo-teria”. I w końcu przyszły książki, które zamawialiśmy. Już swoją odebrałam  

Amorek <3 

Porażenie prądem elektrycznym  

Pioruny 
Skutki porażenia prądem elektrycznym są bardzo zróżnicowane- począwszy od nieprzy-

jemnych wrażeń wywołanych przez działania prądu o małym natężeniu, po nagłe zatrzymanie 

krążenia na skutek silnego porażenia. Stopień obrażeń zależy od wielu czynników, m. in. ro-

dzaju prądu, czasu jego działania i drogi przepływu przez organizm. Najczęściej obrażenia 

powoduje prąd o napięciu 230V, płynący w domowych instalacjach elektrycznych. 

Porażenie prądem może spowodować tzw. tężcowy skurcz mięśni, w wyniku którego 

osoba porażona jest niezdolna do samodzielnego uwolnienia się od źródła prądu. Przepływ 

energii elektrycznej wzdłuż ciała (od ręki do nogi) jest mniej bezpieczny niż przepływ przez 

klatkę piersiową (od jednej ręki do drugiej), który może spowodować poważne uszkodzenie 

serca, znacznie częściej jest zatem przyczyną zagrożenia życia. Głównym niebezpieczeń-

stwem związanym z porażeniem prądem jest zatrzymanie akcji serca lub zatrzymanie od-

dechu. 

Jeśli jesteś świadkiem porażenia prądem elektrycznym, przede wszystkim wezwij 

pomoc (osobę dorosłą). 
Osobie porażonej prądem elektryczny można udzielić pomocy pod warunkiem wcześniej-

szego odłączenia dopływy prądu. Można to zrobić za pomocą głównego wyłącznika zasilania 

lub bezpiecznika. Jeżeli znajdujesz się w pobliżu osoby, która mogła zostać porażona prądem, 

nie zmieniaj jej pozycji ani nie wyłączaj bezpośrednio urządzenia elektrycznego, które mogło 

spowodować porażenie! 

Piorun to wyładowanie elektryczne w atmosferze. Uderzenie piorunem jest zatem poraże-

niem prądem elektrycznym o znacznej mocy. Skutki porażenia to poparzenia i uszkodzenia 

narządów wewnętrznych. Możliwy jest samoistny powrót normalnego rytmu serca, jednak 

często utrzymuje się brak oddechu prowadzący powtórnie do zatrzymania pracy serca. Bez-

pośrednie porażenie prawie zawsze kończy się śmiercią, której główną przyczyną jest niewy-

dolność serca. 

W czasie burzy... 
 nie należy trzymać w dłoni metalowych przedmiotów: lasek, parasoli itd., a 

także korzystać z telefonów komórkowych; 

 ryzykowne jest przebywanie na jeziorach i rzekach. Osoby zaskoczone przez 

burzę na wodzie powinny jak najszybciej dopłynąć do brzegu i poszukać schronienia 

pod namiotem , na przydrożnym przystanku autobusowym lub w najbliższych zabu-

dowaniach; 

 należy unikać pojedynczych drzew, masztów, anten i linii przesyłowych; 

 należy się poruszać powoli, małymi krokami. 



Patrycja B. z IIIa 

 

HUMOR 

Jedna z korporacji branży IT opracowała dyski twarde o nieskończonej pojemności. Mają 

trafić na rynek jak tylko skończą się formatować… 

 

GALA PRYMUSÓW 
 

 

Klasa Ib  i  Ic 

Paweł Szwejk- 4,53 (kl. Ic) 

Dominika Ickiewicz- 4,73 (kl. Ic) 

Maciej Cesarski- 4,86 (kl. Ib) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IIa, IIb  i  IIc 

Julita Kołodziejczak- 4,53 (kl. IIb) 

Dominika Lustyk- 4,60 (kl. IIb) 

Anna Buta- 4,73 (kl. IIc)  

Izabela Krupińska- 4,73 (kl. IIc) 

Klaudia Rzewnicka- 4,53 (kl. IIa) 

Jakub Przychodzki- 4,53 (kl. IIb) 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa IIIa  i  IIIb 

Aleksandra Bogdanowicz- 4,76 (kl. IIIb) 

Martyna Żychowska- 5,00 (kl. IIIb) 

Patrycja Bystrek- 5,23 (kl. IIIa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ 

Klasa Ia  

Marcin Magnuszewski 

Marcin Grześkiewicz 

Sylwia Zielińska 

Edyta Tyburzec 

Katarzyna Golenda 

Klasa Ib 

Maciej Cesarski 

Dorota Dąbrowska 

Justyna Rólka 

Karolina Żebrowska 

Klasa Ic 

Mariusz Sepełowski 

Aleksandra Szczepańska 

Martyna Czyrsznic 

Milena Mórawska 

Klasa IIa 

Łukasz Rzewnicki 

Justyna Bartosiak 

Weronika Golenda 

Tomasz Nosarzewski 

Natalia Dąbrowska 

Klasa IIb 

Jakub Przychodzki 

Jakub Zdunek 

Aleksandra Ickiewicz 

Julita Kołodziejczak 

Wojciech Grochowski 

Natalia Napiórkowska 

Aleksandra Krzemińska 

Klasa IIc  

Izabela Krupińska 

Martyna Tyburzec 

Paulina Karczewska 

Monika Falba 

Anna Buta 

Aleksandra Wasilewska 

Konrad Piątkowski 

Seweryn Jackowski 

Mateusz Piątkowski 

Klasa IIIa 

Damian Magnuszewski 

Kamil Krzemiński 

Klasa IIIb  

Ewelina Góralewska 

Paweł Silski 

Iweta Szwejk 



 
 

 

Siemaneczko! Miło spotkać się ponownie! Ostatnio byliśmy w Pułtusku. Dziś pojedziemy 

na wycieczkę do Malborka! Ruszajmy! 

Malbork to miasto położone w województwie pomorskim. Jest siedzibą powiatu malbor-

skiego. Liczy około 40 tys. mieszkańców, ma powierzchnię równą 17km
2
, leży nad rzeką No-

gat. Obecnie burmistrzem jest Andrzej Rychłowski. 

Historia Malborka zaczyna się w wieku XII. Miasteczko zostało podarowane Krzyżakom 

w roku 1250. 25 lat później Zakon zaczął wznosić zamek. Miasto otrzymało prawa miejskie w 

1276r. 

W XIVw. zbudowano ratusz i katedrę. Rozbudowano też mury obronne, gdyż były niskie 

i niezbyt solidne. Dodano również wieże i baszty obronne.  Miasto zyskało wówczas charakter 

rzemieślniczo-handlowy oraz częściowo rolniczy. Rozbudowano szlaki handlowe z Chełm-

nem, Grudziądzem, Toruniem i z Gdańskiem. 

Podczas II wojny światowej Armia Czerwona zniszczyła 80% miasta. Odbudowa  polega-

ła na zburzeniu osłabionych budynków i budowaniu niemalże od nowa. Stare Miasto zostało 

całkowicie zniszczone. Obecnie na jego miejscu znajduje się osiedle czteropiętrowych blo-

ków. 

CIEKAWOSTKI 

Malbork jest podzielony na 11 dzielnic. 

Oto ich nazwy: 

 Czwartaki, 

 Kałdowo, 

 Międzytorze, 

 Nowa Wieś, 

 Piaski I, 

 Piaski II, 

 Południe, 

 Rakowiec, 

 Stare Miasto, 

 Śródmieście, 

 Wielbark. 

Znajduje się tu również wiele zabytków, m. in.: 

- zamek Krzyżacki, 

- ratusz z XIV w., 

- brama Mariacka, 

- kościół św. Jana z II-giej połowy XIV wieku. 

Dzisiaj łamigłówek nie będzie…  Muszę się pouczyć i odrobić lekcje! Spotkamy się po 

feriach. 

Maciej Cesarski kl. Ib. 

 

W świecie nowoczesnych technologii 
6 grudnia 2011r. o godzinie 12.30 uczniowie w ramach zajęć z fizyki „Odkrywać niezna-

ne, tworzyć nowe” wyruszyli na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Opie-

kunami były panie: Wanda Zaradkiewicz, Elżbieta Wierzbicka oraz Małgorzata Żychowska. 

Podróż minęła nam bardzo szybko.  

Ratusz w Malborku 

Herb Malborka 



Centrum powstało w 2005 r. i należy do największych w Polsce. Jego celem jest promo-

wanie nowoczesnej komunikacji naukowej. Mogliśmy tam poznać prawa nauki poprzez sa-

modzielne wykonywanie doświadczeń. Każdy z nas zwiedzał na własną rękę, toteż powstało 

kilka grupek. 

Zaczęliśmy od wystawy, która umożliwiła nam odbycie podróży od zamierzchłych dzie-

jów po czekającą nas przyszłość. Mogliśmy zagrać na laserowej harfie, odczytać naskalne 

malowidła itp. 

Dzięki eksponatom tworzącym wystawę „Świat w ruchu” dowiedzieliśmy się, jak roz-

chodzą się fale dźwiękowe oraz światło. Najbardziej podobał nam się eksponat, w którym 

samodzielnie wytwarzaliśmy prąd za pomocą własnych nóg i rąk, nagrodą były się wspaniałe 

dźwięki muzyki. Oblężone było również trzęsienie ziemi. 

Była też wystawa pogrążona w mroku, w której podziwialiśmy różnego rodzaju iluzje 

optyczne. Sprawdziliśmy również, ile wody zmieści się w naszym ciele za pomocą specjalne-

go urządzenia.  

W drodze powrotnej nie zabrakło także wizyty w Mc Donald`s. Graliśmy  

w skojarzenia…hahaha  Długo rozmawialiśmy i śmieliśmy się. 

Uważamy, że wyjazd był bardzo przydatny. Z centrum wynieśliśmy dużo nowych wia-

domości. Teraz wiemy, że wiedzę możemy zdobywać nie tylko w teorii, ale również w prak-

tyce. 

Dziękujemy paniom za opiekę i organizację wyprawy. 

Trzecioklasistki 

Quiz about Christmas 

1. Who does distribute Christmas gifts? 

a. Easter Bunny 

b. Nicholas 

c. Parents 

d. Dwarfs 

2. What color are specific for Santa Claus clothes? 

a. Green 

b. Blue 

c. Yellow 

d. Red 

3. What should be on the Christmas Tree? 

a. Grandmothers 

b. Lights 

c. Meat 

d. Needle 

4. What is the most famous Christmas dish in Poland? 

a. Fish 

b. Broth 

c. Borsch 

d. Beef in sauce 

5. Who accompanies Santa Claus on the go? 

a. Dogs 

b. Cats 

c. Horses 

d. Reindeer 

6. What we shave on the Christmas Eve ? 

a. Bread 

b. Lord 



c. Wafer 

d. Love 

7. What means of transport does Santa use? 

a. Train 

b. Sledge 

c. BMW 

d. Metro 

Paulina Boczkowska IIc 

CHRISTMAS 

Christmas is in the tradition of the Christian feast commemorating the birth of _______. 

Christmas is a feast of constant fall out December 25.It is preceded by  

a four-week period of fasting, known as ________. 

In some Christian churches Christmas ________on the day preceding the anniversary of 

the birth of Jesus - Christmas Eve (evening of 24 December), known regionally in Poland as 

Christmas. On the traditional post applies strict quality (from meat) and quantitative (you can 

eat 3 meals including one to fill - a gala ________), to which tradition dictated to sit when 

you see the _______ star in the sky, in remembrance of the star leading three Kings to the 

stable). 

Celebrating Christmas Eve, or _____________ post on that date are not common to all 

Christians, for example, _____________ and Orthodox do not retain the special rules regard-

ing eating, or refusal to eat meat. It should nevertheless be noted that in Poland also 

___________ minorities comply with the Christmas post due to the specific tradition of our 

country. The obligation to post in the Catholic Church was abolished in 1983 (New Code ca-

nonical), Poland episcopate upheld post Christmas special __________ until the year 2003 - 

now post on Christmas Eve is only recommended. It's hard to imagine, however, omission of 

specific fact only for the Polish and Lithuanian, the ________ of Christmas. 

 

 

 

Iza Krupińska kl. IIc 

೯ ೯ ೯೯೯೯೯೯೯೯೯೯೯೯೯೯೯೯೯ 

Savoir – vivre 

Wolontariat 
Biegłam właśnie do sklepu po nową fascynującą grę do komputera, gdy zobaczyłam, jak 

schodząca z chodnika starsza pani potknęła się i upadła prosto na jezdnię. Błyskawicznie 

podbiegłam do niej i pomogłam wstać oraz pozbierać zakupy. Ponieważ kobieta miała pro-

blemy z chodzeniem, pomogłam jej dojść do domu. Okazało się, że mieszka całkiem niedale-

ko mojego domu w starej zaniedbanej kamienicy. Gdy weszłam do jej mieszkania od razu 

zrozumiałam, że staruszka musi być bardzo biedna i samotna. Mieszkanie nosiło ślady ubó-

stwa. Stały tam tylko niezbędne i bardzo zniszczone sprzęty. Starsza pani okazała się bardzo 

miłą, ale samotną osobą. Powiedziała, że bardzo by chciała, abym ją częściej odwiedzała.  

Postanowiłam, że zamiast marnować swój wolny czas na siedzenie przed komputerem, 

mogę przecież pomagać takim samotnym osobom. Znalazłam w Internecie adresy wolontaria-

tów i wybrałam się do najbliższego z nich. Tam po wstępnej rozmowie z kierownikiem zosta-

łam zakwalifikowana jako młodsza wolontariuszka na okres próbny. Przydzielono mnie do 

Irka, kolegi z dłuższym stażem, który miał mnie zapoznać z zasadami działania wolontariu-

szy.  

Od tej pory moje życie nabrało nowego sensu. Codziennie po szkole starałam się jak naj-

szybciej odrobić lekcje, aby ruszyć do spełnienia moich nowych obowiązków. Nasz obchód 

Begins   Advent   first   traditional   Jesus   Protestants   custom   religious   

 dinner   document 

 



zaczynaliśmy codziennie od dostarczania obiadów, z kwatery wolontariatu, dla osób mają-

cych problemy z poruszaniem się. Następnie robiliśmy zakupy i załatwialiśmy niezbędne 

sprawy dla naszych podopiecznych. Ludzie ci byli nam zawsze bardzo wdzięczni za okazaną 

pomoc i wspólnie spędzony czas. Po jakimś czasie, gdy nabrałam już większego doświadcze-

nia w pomaganiu innym, postanowiłam wciągnąć do współpracy swoich przyjaciół.  

W ten sposób dzięki mnie, współpracę z wolontariatem, podjęło już dziesięć osób. Oce-

niam, że każdemu z nas to doświadczenie przyniosło ogromne korzyści. Nasze życie uległo 

przewartościowani, mam nadzieję że na dobre. 

Radziła Gosia Szlaska 


 

Lisi Harrison „Monster High 1.  

Upiorna szkoła” 
„Nie bądź jak inni- wyróżnij się z tłumu” 

Autorką serii książek „Monster High” jest młoda, amerykańska 

autorka powieści młodzieżowych- Lisi Harrison. Cykl tejże serii jest 

wydawany przez Wydawnictwo Bukowy Las. W Polsce są dwie czę-

ści, trzecia ma się ukazać niebawem. 

Akcja toczy się w Salem w stanie Oregon, a dokładniej na ulicy 

Radcliffe Way. Główną postacią jest Franki Stein, córka Viktora i 

Vivieki, wnuczka Frankensteina. Ma piętnaście lat, właściwie piętna-

ście dni. Jest zielona, gdyż w jej żyłach nie płynie krew. Na szyi, 

nadgarstkach widoczne są szwy, złączenia elementów jej ciała. Jej 

rodzina należy do RAD-owców, czyli Ruchu Atrakcyjnie Dziwnych, 

są „potworami”, których boją się ludzie. Zresztą prawie całe Salem to potwory. Przebierają 

się w dzień, aby nikt ich nie rozpoznał. W przypadku Franki, to makijaż na całe ciało i długie 

ubrania by zasłonić szwy. W szkole Menstor High zaprzyjaźnia się z Blue, Lalą, Cleo i Claw-

deen. Okazuje się, że wszystkie należą do RAD-u. Franki zakochuje się w Brecie, normalskim 

chłopaku. Chce mu pokazać, jaka jest naprawdę i pragnie jego miłości. Druga bardzo ważna 

postać to Melody Carver, która chce zmienić świat, by nie śmiać się z „inności innych”. Sama 

przeszła operację garbatego nosa. Z wzajemnością zakochuję się w Jacksonie, jak później się 

dowiaduje „potworze”. Niedługo zaplanowany jest Bal Wrześniowy, pt. „Gorączka potwornej 

nocy”. Podstępem Stein i piątka przyjaciółek przychodzi na bal (przebrane za stwory, a wła-

ściwie to nie...). Zamierzają pokazać, że potwory nie straszą. Podczas pocałunku Frankenste-

in-ki z Brettem odrywa jej się głowa i ... Książka, jak mawiała Franki, jest czadowa!!! Dosta-

łam ją od Św. Mikołaja :),a jej dwieście osiemdziesiąt stron przeczytałam przez niecałe dwa 

dni. Świadczy to o wspaniałym charakterze stylu pisania Lisi Harrison i świetnej fabule. Cią-

gle mowa o ubraniach, butach od Miu Miu, Gappa, Louis Vuitton, Gucci itd. Wyobrażam je 

sobie, chcę się tam znaleźć. Właściwie, dzięki tak prostemu czytaniu wydawało mi się, że 

jestem w Menstor High. Świat przedstawiony- prawie idealnie realny. 

Pierwszą wadą są dziwnie dopasowane imiona np. Brett i Bekka (przyjaciółka Melody). 

Każdy z bohaterów był baaaaaardzo bogaty. Stać ich było na ubrania od znanych projektan-

tów, „wypasiony” sprzęt, kilka samochodów i ogromne domy. 

Jak jest w Menstor... a raczej Monster High? Przekonajcie się sami, jeśli jesteście spra-

gnieni dowcipnego spojrzenia na odmienność oczami niezwykłych nastolatków. Trochę dużo 

stron, ale czyta się z prędkością wystrzelanych iskierek przez Franki :). Gorąco polecam. 

Iza Krupińska kl. IIc 

 

 

 



 

IX Turniej o „Mistrza Dobrych Manier” 

13.12.2011r. w świetlicy odbył się Turniej o „Mistrza Dobrych Manier”, którego organi-

zatorką i pomysłodawczynią była pani Aneta Wronowska. Celem konkursu jest przypomnie-

nie o zasadach savoir vivr’u i wyłonienie Mistrzów Dobrych Manier w naszej szkole. Uczest-

nikami byli przedstawiciele klas: 

- Ia – Tomasz Bartosiak i Michał Makowski, 

- Ib – Justyna Rólka i Natalia Kaczmarska, 

- Ic – Milena Mórawska i Piotr Zając, 

- IIb – Dominika Lustyk i Jakub Przychodzki, 

- Iic – Izabela Krupińska i Beata Kapusta. 

W jury zasiadły panie: 

- Małgorzata Żychowska, 

- Elżbieta Wierzbicka, 

- Ewa Balińska. 

Prowadzącą konkurs była Martyna Żychowska- uczennica kl. IIIb. Miejsce dla publiki za-

jęła klasa IIa. Pytania konkursu dotyczyły czterech dziedzin: używania grzecznych słów, tra-

dycji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, tradycji obchodzenia urodzin i imienin oraz 

zachowania się przy stole. Konkurs składał się z kilku etapów, gdzie znajdowały się pytania 

otwarte, pytania z odpowiedziami A, B, C, Tak lub Nie. Ciekawą konkurencją było także 

układanie puzzli, omówienie scenek rodzajowych oraz ocena jury bożonarodzeniowych stro-

ików wykonanych w domu przez uczniów.  

Tytuł Mistrza Dobrych Manier otrzymały ex aequo dwie klasy: IIb i Ic. Na drugim miej-

scu uplasowali się przedstawiciele klasy Ib, a na trzecim miejscu znaleźli się uczniowie klasy 

IIc. Zwycięzcom gratulujemy!  

Uczestniczka 

Otaczający mnie świat 

Mamy już 15 grudnia. Jakoś nie dociera do mnie, że do szkoły będziemy chodzić już tyl-

ko tydzień… Później Święta, Sylwester, Nowy Rok … Tym bardziej, że pogoda za oknem 

wcale nie jest podobna do zimowej. Dzisiaj siedząc na biologii, pomyślałam ”Pozostał już 

tylko tydzień nauki i Święta. Dziwne… Rok temu śnieg spadł już pod koniec listopada, a te-

raz… Wprawdzie padał, któregoś dnia, ale w małej ilości i zaraz zaczął kropić deszcz, i było 

po wszystkim. Pogoda bardziej przypomina mi Święta Wielkanocne niż Boże Narodzenie. 

Świeci słońce, jest wyjątkowo ciepło, a to już przecież połowa grudnia…” Z zamyślenia wy-

rwała mnie pani zaczynając tłumaczyć nowy temat. 

Mam nadzieję że przez ten tydzień spadnie jeszcze śnieg, duuużo śniegu. Bo przecież 

święta bez śniegu to jak nie święta. Ostatnio zaczynam nawet lubić zimę, chyba właśnie za te 

białe płatki. Ale nie tylko. Bo przecież są jeszcze kuligi, które można organizować w wolnej 

chwili, rzucanie śnieżkami i ślizgawki. Pamiętam, jak w tamtym roku codziennie wieczorem 

ok. 19 młodszy brat wyciągał mnie na dwór, by pobawić się z nim na śniegu. Po godzinie 

wracałam w lepszym humorze i z większą chęcią do nauki. Teraz też tak chcę, ale niestety nic 

nie poradzę na to, że śnieg, który miał do nas trafić, zaginął w akcji.. 

Już nie mogę doczekać się świąt… Nie dlatego, że wierzę jeszcze w starego pana z długą, 

siwą brodą, w czerwonym ubraniu i z workiem pełnym prezentów na plecach, ale po prostu 

bardzo lubię te spotkania z rodziną, miłą atmosferę, kolędy, pasterkę… W szkole też panuje 

już świąteczny nastrój , zaczynają pojawiać się choinki, w czasie lekcji słychać próby na ja-

sełka, niektóre klasy miały już mikołajki. Dzięki temu w szkole czuję się prawie jak w domu 

(prawie, chwilami robi wielką różnicę, ale teraz nie jest ona aż taka wielka).  

Do zobaczenia po Świętach! 

Pogodynka z II b 
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HUMOR 

Do domu przyszedł ksiądz z kolędą. Po modlitwie i po święceniu domu mówi do małej 

dziewczynki: 

 - A umiesz się żegnać, moje dziecko? 

 - Umiem. Do widzenia. 

30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego 

30 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 r. 

o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystą-

pienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w któ-

rym informował Polaków o ukonstytuowaniu 

się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego 

(WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu 

Rady Państwa stanu wojennego na terenie 

całego kraju. Władze komunistyczne jeszcze 

12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzy-

manie działaczy opozycji i „Solidarności”.  

W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowa-

nia umieszczono około 5 tys. osób.  

W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 80 tys. żołnierzy, 30 tys. mili-

cjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów. 

Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok i były prowa-

dzone ze szczególną starannością. Kontrolował je m. in. naczelny dowódca wojsk Układu 

Warszawskiego marszałek Wiktor Kulików oraz ludzie z jego sztabu. Na potrzeby stanu 

wojennego sporządzono projekty różnych aktów prawnych, wydrukowano w Związku 

Sowieckim 100 tys. egzemplarzy obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego, usta-

lono listy komisarzy wojskowych, mających przejąć kontrolę nad administracją pań-

stwową i większymi zakładami pracy, a także wybrano instytucje i przedsiębiorstwa, 

które miały zostać zmilitaryzowane.  

Z dokumentów wynika, że stan wojenny nie był mniejszym złem. To nie Sowieci chcieli 

wkroczyć do Polski. To Wojciech Jaruzelski prosił Moskwę, by interweniowała, a komuniści 

z Kremla kilkakrotnie mu odmawiali, powołując się na sytuację ekonomiczną.  

W 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Warszawie przeszedł Marsz Niepodle-

głości i Solidarności. Pochód polityków PiS, na którego czele stanął Jarosław Kaczyński, 

uczcił pamięć ofiar stanu wojennego a także ostrzegał przed zagrożeniami dla niepodległości i 

suwerenności Polski. Danuta Wałęsa jest zdania, że marsz PiS to tylko próba zaistnienia. Żo-

na byłego prezydenta jest przeciwna demonstracjom w rocznicę stanu wojennego. 

Patrycja B. z IIIa 
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HUMOR 

Słyszałem w radiu, że jutro ma być dwa razy zimniej niż dzisiaj. Nie mogę się już docze-

kać, co z tego wyniknie. Dziś jest 0 stopni... 

POMOCNA DŁOŃ - WOLONTARIAT 

Wolontariat to dobrowolne, świadome i niezarobkowe  wspieranie wła-

sną pracą wybranej przez siebie  inicjatywy. Wolontariusze wspomagają 

działania, które czynią ten świat lepszym miejscem do życia , zwłaszcza dla 

najsłabszych. Działania te pomagają nam stać się bardziej wrażliwymi, 

ludzkimi i pomocnymi wobec siebie nawzajem.  

Wiele działań w dzisiejszym świecie nastawionych jest na zysk. Brak w 



nich bezinteresowności. Dużo dziś mówi się o wolontariacie, ale czym tak naprawdę jest? 

Czemu służy skoro nie przynosi korzyści materialnych? Choć wolontariusze za swą pracę nie 

otrzymują wynagrodzenia materialnego, każdy, kto choć raz był wolontariuszem, dobrze wie, 

jak wiele korzyści niematerialnych wolontariat ze sobą przynosi - satysfakcję, radość, poczu-

cie bycia potrzebnym. Poznajesz ludzi, których łączy potrzeba społecznego życia, którzy chcą 

brać sprawy w swoje ręce. 

Czujesz, że jesteś lepszy, bo potrafisz pomóc innym i potrafisz czasem poświęcić własną 

wygodę na korzyść bardziej potrzebujących. Jesteś blisko życia.  

Wolontariuszem może być każdy, kto tylko chce poświęcić swój czas i energię. Może 

nim zostać każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, religię, itp. W zasadzie nie potrze-

ba również posiadać żadnych szczególnych uprawnień, aby być wolontariuszem. 

Zajrzyjmy więc w głąb siebie i znajdźmy w sobie odrobinę empatii i współczucia. Potem 

rozejrzyjmy się wokół i zastanówmy komu i jak możemy pomóc. 

Pedagog 

☺✿❁✿❁☺☺✿❁✿❁☺☺✿❁✿❁☺☺✿❁✿❁☺☺✿❁✿❁☺ 

HUMOR 

Tata pyta Kazia: 

 - Jak ci idzie w szkole? 

 - Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci zazdrości! 

 - Zazdrości? A czego? 

 -Już kilka razy złapał się za głowę i powiedział: "Gdybym ja był twoim ojcem..." 

*** 

Słońce, piasek, woda... zatrudnię do pracy przy betoniarce. 

Konkurs bożonarodzeniowy 

W naszej szkole 12 grudnia br. został rozstrzygnięty konkursu na najciekawszą ozdobę 

bożonarodzeniową. 

Organizatorką przedsięwzięcia była pani Ewa Balińska. W jury zasiadały: pani Elżbieta 

Wierzbicka i pani Aneta Wronowska. Na przekazanie prac mieliśmy około dwóch tygodni. 

Mogła to być dowolna praca o tematyce bożonarodzeniowej. W konkursie brało udział sześć 

osób: Dominika Ickiewicz z Ic, Martyna Tyburzec z IIc, Paulina Karczewska z IIc, Izabela 

Krupińska z IIc, Dominika Lustyk z IIb i Dorota Dąbrowska z Ib. Ozdoby oceniane były pod 

względem: „niecodzienności”, dokładności i zaangażowania. Pierwsze miejsce zajęła Domi-

nika Ickiewicz, która wykonała pozłacaną choinkę z makaronu (kokardek). Drugie miejsce 

należy do Martyny Tyburzec również za choinkę, z szyszek. Na trzecim miejscu uplasowała 

się Paulina Karczewska z nieco odmienną bombką. Zwyciężczynie otrzymały dyplomy i na-

grody książkowe, zaś pozostałe osoby upominki sportowe.  

Serdecznie gratulujemy wygranym. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie więcej 

chętnych i chłopcy też wezmą udział:). 

Iza Krupińska kl. IIc 

✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿♫✿

♫✿ 

Szkolne wieści 

W tym miesiącu przez trzy dni trzecioklasiści pisali próbne egzaminy gimnazjalne. 

7 XII – część humanistyczna  

8 XII – matematyczno- przyrodnicza 

9 XIII – językowa 

21 XII – odbyła się wigilia klasy II a. 

22X – pozostałe klasy podzieliły się opłatkiem. 

22X – gimnazjaliści wraz z ks. Grzegorzem przygotowali jasełka. 

23 XII- 1I – upragniona przez uczniów przerwa świąteczna. 



Dorota I b 
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HUMOR 

Ojciec pyta Adasia: 

- Co robiliście dziś na matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że 

też nikt go do tej pory nie znalazł... 

*** 

Przychodzi baba do lekarza i mówi: 

- Doktorze, jestem uzależniona od Facebook'a. 

A lekarz na to: 

- Lubię to! 

PASJA ZAMIAST UZALEŻNIENIA 

Od wszystkiego w taki sam sposób można się uzależnić. 

Uważa się, że alkoholik w smokingu jest lepszy od zamro-

czonego, śmierdzącego żula stojącego pod sklepem, a nało-

gowy palacz papierosów jest powszechnie akceptowany w 

przeciwieństwie do narkomana. A niby dlaczego? Czy tak 

faktycznie jest? 

Na temat uzależnień istnieje wiele mitów. One powodu-

ją też, że coraz więcej ludzi uzależnia się od coraz innych 

substancji, przedmiotów czy czynności. 

W powszechnym przekonaniu, uzależniony to ktoś, kto 

ciągle chodzi pijany lub naćpany, z daleka widać, że jest 

alkoholikiem czy narkomanem. Wiemy doskonale, że to 

nieprawda. Uzależnić można się od wszystkiego, i nie mam tu na myśli jedynie używek. 

Ogólno- dostępne komputery, telefony komórkowe, gry to potencjalne środki i przyczyny 

wielu kłopotów z uzależnieniem. 

Bardzo często uważa się, że antidotum na uzależnienie może być hobby, jakaś pasja, za-

interesowanie.  

Podstawa jest organizacja wolnego czasu. Brak zapełnienia wolnych chwil powoduje 

zwiększenie ryzyka uwikłania się w jakieś uzależnienie. 

Ważne jest, by mieć coś, co mogłoby dać nam maksimum satysfakcji, czemu bez reszty 

moglibyśmy się poświęcić. Dlatego zamiast umawiać się na ognisko i planować, ile piwa ku-

pić to może warto obmyślić jakie znamy piosenki, kto gra na gitarze. Może zamiast zabijać 

czas podczas gry w Internecie warto odnaleźć w sobie pasjonata gier planszowych i zagrać z 

rodziną w „chińczyka” czy „warcaby”.  

Mamy tyle pomysłów na siebie, tyle rzeczy nas interesuje, tyle każdy z nas ma pasji czas 

pokazać innym, że JA to nie tylko login na jakimś portalu internetowym, ale Ja to osoba, ma-

jąca uczucia, zainteresowania i wiele pomysłów na siebie i innych. 

Warto udowodnić sobie i innym, że walka z uzależnieniem to walka o samego siebie. 

Pedagog 

೨೩ಃಃದದಃ೩೨೨೩ಃಃದದಃ೩೨೨೩ಃಃದದಃ೩೨೨೩ಃಃದದಃ೩೨೨೩ಃಃದದಃ೩೨ 

HUMOR 

Pacjent u stomatologa: 

- Panie doktorze, bolą mnie zęby, które pan mi wstawił! 

Na to lekarz: 



- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?! 

LISTY DO PEDAGOGA 

Droga Pani Pedagog! 

Mam taki problem. Moi rodzice nie wspierają mnie w realizacji mojej pasji. Chciałam 

tańczyć, to usłyszałam "Co ci z tego tańca i tak z niego chleba nie będzie, jest już za późno, 

wystarczy kontuzja i kariera legnie ci w gruzach i co wtedy zrobisz?"Interesuję się dzienni-

karstwem i z nim chciałabym wiązać przyszłość. To tez po co ci to, lepiej zajmij sie ochroną 

środowiska, matematyką. 

Nie interesuje ich to, ze mnie to nie kręci i nie chcę tego robić. Co do tego dziennikarstwa 

to powiedziałam, że chciałabym studiować język angielski i to dziennikarstwo, żeby móc 

przeprowadzać wywiady z osobami zza granicy. 

To też było gadania: „Coś ty sie na to dziennikarstwo uwzięła, daj sobie z tym spokój” 

itd. 

Co mam robić? Jak ich przekonać, że to dla mnie ważne? 

Zuźka 

Zuziu! 

Rozumiem Twoją złość i frustrację. Faktycznie taka postawa rodziców nie daje Ci wspar-

cia, a brak zrozumienia z ich strony jest dla Ciebie po prostu przykry. Problem polega na tym, 

że Twoi rodzice nie maja na pewno złych intencji. Patrzą realistycznie na Twoją przyszłość i 

robią to na pewno tylko z troski o Ciebie. Moja rada jest łatwa do udzielenia, ale trudniejsza 

do realizacji. Zuziu kochana, porozmawiaj z rodzicami. Szczera i uczciwa rozmowa o Twoich 

pasjach, o rzeczach, które są ważne dla Ciebie, pozwoli Ci pokazać rodzicom, ile to dla Cie-

bie znaczy. Pasja nie wyklucza realizacji obowiązków. Wręcz przeciwnie zmusza do lepszej 

organizacji czasu. Może taki argument ich przekona. Próbuj, warto zawalczyć o siebie. 

Powodzenia! 

Pedagog 

Witam 

Jestem uczennica gimnazjum. W zasadzie jestem bardzo nieśmiała, ale staram się z tym 

wałczyć. Pracuję nad tym i naprawdę jestem coraz bardziej z siebie zadowolona. Właściwie to 

nie o tym chcę pisać. Ostatnio mam ogromną potrzebę przebywania wśród ludzi, pomagania 

im. Jestem z małej miejscowości, gdzie właściwie nic się nie dzieje.  Proszę o pomoc, gdzie 

mogę znaleźć jakąś informację? 

Stella 

Droga Stello! 

Cieszę się, że potrafisz zauważyć u siebie tyle pozytywnych cech. To bardzo cenna umie-

jętność. Twoja chęć pomagania innym nie powinna się zmarnować.  

W naszej szkole działa Koło Wolontariatu. Warto zgłosić się do opiekuna i zadeklarować 

swoją chęć pracy. Pamiętaj że wokoło jest wielu potrzebujących. Może nawet w Twojej klasie 

ktoś czeka na jakiś gest pomocy albo może Twój sąsiad potrzebuje pomocy przy zakupach? 

Bądź konsekwentna w swoich działaniach i postanowieniach a wszystko na pewno Ci się uda.  

Powodzenia! 

Pedagog 
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1. Miasto Narodzenia Bożego. 

2. Jeden z darów mędrców ze wschodu. 

3. „Kołyska” dzieciątka. 

4. Mąż Marii. 

5. Miasto, z którego Maryja z Józefem wyruszyli na spis. 

6. Zjawisko, które prowadziło trzech króli. 

7. Król Judei, odpowiedzialny za rzeź niemowląt. 

8. Jeden z trzech mędrców. 

9. Wonny dar dla dzieciątka. 

10. Imię Narodzonego. 

11. Ludzie, którzy pierwsi pokłonili się Jezusowi. 

12. Istota, która zwiastowała pasterzom nowinę. 

13. Przodek, od którego pochodzi ród Józefa. 

14. Państwo, do którego uciekła święta rodzina przed gniewem Heroda.  

Kuba P. z IIb 
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HUMOR 

Oburzona Małgosia mówi do Zosi: 

 - Zawiodłaś mnie! Nigdy nie przypuszczałam, że zdradzisz mój sekret! 

 - Wcale go nie zdradziłam! 

 - Jak to "nie zdradziłam"? 

- Po prostu wymieniłam go na inny. 

 

 

 


