
 
 

 

 

 

Rozmowa z Księdzem  

Piotrem Gątarkiem 

- katechetą w naszym gimnazjum 
 
 

 

„Im bardziej trudno, tym bardziej warto.” 

Redakcja Żak: Czy mógłby Ksiądz powiedzieć kilka słów o sobie? 

Ksiądz Piotr Gątarek: Urodziłem się w krainie czystych jezior i pięknych lasów, w bardzo 

gościnnej miejscowości- w Gostyninie. Miejscowość ta jest położona na terenie Włocławsko - 

Gostynińskiego Parku Krajobrazowego. W Gostyninie uczęszczałem do Szkoły Podstawowej, 

a następnie do Technikum Budowlanego. Dorastając w środowisku rodzinnym, powoli od-

krywałem satysfakcję i wewnętrzne zadowolenie, że mogę coś dobrego zrobić dla innych, 

dlatego wówczas myślałem o pracy w sektorze budowlanym. 

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

K. P. G.: Bardzo podoba mi się nasza szkoła. Bardzo lubię pracę z dziećmi, z młodzieżą. 

Czasem jest trudna i wymaga wiele cierpliwości, ale daje ogromną satysfakcję, że można być 

dla innych. Ogromnie cenię kontakt z drugim człowiekiem. Każdą osobę traktuję poważnie, 

każdy z nas ma różnorakie problemy, kłopotliwe sprawy, na które ktoś inny może mieć inno-

wacyjne spojrzenie, dlatego zwracam uwagę na każdego człowieka i chcę mu być  pomocny. 

R. Ż.: Czy powołanie, w przypadku Księdza do życia w kapłaństwie, to trudne zadanie w 

obecnych czasach? 

K. P. G.: Powołanie to bardzo delikatna i osobista sprawa każdego z nas. Ktoś kiedyś tak 

pięknie powiedział: „Im bardziej trudno, tym bardziej warto”. I to jest prawda. Choć czasem 

jest bardzo trudno, to naprawdę stoi za mną Ktoś, komu każdego dnia i w każdej chwili mogę 

to wszystko, co przeżywam i czym się martwię, polecić. Tym Kimś jest oczywiście sam Pan 

Bóg. Proponuję wam to samo. Wówczas łatwiej pokonywać codzienne trudności i zadania. 

R. Ż.: A skoro mowa o powołaniu. Jak to z nim jest? Jak je odczytać? 

K. P. G.: Każdy z nas jest do jakiś zadań powołany. Przede wszystkim, aby właściwie od-

kryć, co i do czego powołuje nas Ten, który nas stworzył, należy zawsze odczytywać swoje 

powołanie z pomocą Bożą. Po prostu podczas osobistej modlitwy pytać Pana Boga, do czego 

nas powołuje, czego od nas oczekuje i szukać odpowiedzi z pomocą serca. To, co najpiękniej-

sze i najszlachetniejsze „rodzi się” w sercu i z głębi serca pochodzi. R. Ż.: Jak Ksiądz 

wspomina seminarium? 

K. P. G.: Czas rozwijania swojego powołania do kapłaństwa w Płockim Seminarium Du-

chownym wspominam bardzo dobrze. Nieustanna duchowa i intelektualna formacja, która 

bardzo mi odpowiadała oraz pozytywne opinie Rady Księży Profesorów i ojców duchow-

nych, z każdym kolejnym rokiem studiów, upewniały mnie, że dobrze odkryłem wolę Bożą. 

Odczuwałem radość, że podążam w dobrym kierunku swojego życia oraz że jestem na wła-

ściwym miejscu w swoim życiu. 

R. Ż.: Jak Ksiądz rozwija swoje pasje, nie tylko związane z Kościołem? 



K. P. G.: Staram się rozwijać swoje pasje i zainteresowanie, pewnie tak jak wielu z was, czyli 

w wolnych chwilach. Jest to również dla mnie forma dobrego odpoczynku i odprężenia, by 

nabrać sił do dalszej pracy i wykonywania poszczególnych zadań. 

R. Ż.: Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Jak zamierza Ksiądz spędzić ten czas? 

K. P. G.: Tak, to prawda. Święta Bożego Narodzenia mają swój szczególny i wyjątkowy 

wymiar. Są to przede wszystkim święta bardzo rodzinne. Jeśli tylko mi na to czas pozwoli i 

obowiązki w parafii, to na pewno będę chciał, choć kilka godzin spędzić ze swoją rodziną. 

R. Ż.: Jakie wrażenie zrobiła na Księdzu nasza parafia? 

K. P. G.: Od samego początku parafia zrobiła na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie. 

Kiedy odpowiadam na to pytanie, to pojawia się szczery uśmiech na mojej twarzy. Dziękuję 

przede wszystkim Panu Bogu za to, że posłał mnie do Karniewa i pozwolił tu być pośród was. 

R. Ż.: Jakie zadania są szczególnie kłopotliwe, a które dają radość i poczucie dobrze wyko-

nanej pracy? 

K. P. G.: Każde zadanie dla jednych może być kłopotliwe, dla innych nie. Uważam, że jeśli 

do konkretnego zadania zechcemy zabrać się solidnie, wówczas rzetelnie wykonane, przynie-

sie nam radość i poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Trzeba nam tylko 

do wykonywania poszczególnych zadań i obowiązków podchodzić z pozytywnym nastawie-

niem. 
Redakcja „Żaka” 

☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃ ☃  

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, 

 że może z niej uczynić Betlejem. 

Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, 

że może przyjąć nowo narodzoną miłość… 

Do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja,  

a miłość przyjdzie sama… 

Świąt wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek 

oraz Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia 

życzy redakcja „Żaka”. 

 

 

 
Z życia szkoły! 

Ci, co oddają cząstkę siebie 

Honorowi Dawcy Krwi 

24 listopada w naszym gimnazjum odbyło się uroczyste przedstawienie z okazji 

obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. Widowisko zostało zorganizowane 

z inicjacji przedstawicieli Gminy Karniewo. Na tę okoliczność przybyło wiele 

ważnych, osobistości, prasa (przedstawicielka „Tygodnika Ostrołęckiego”). 

Jednak najważniejsi byli Honorowi Dawcy Krwi z całego powiatu makowskiego, 

którzy otrzymali odznaczenia za dar, jakim jest honorowe krwiodawstwo, za dar 

życia…  

 

 



Wybór 

Na początku listopada pani Ewelina Siemiątkowska i pani Magdalena Chojnowska kom-

pletowały skład zespołu, który weźmie udział w przedstawieniu dla Honorowych Dawców 

Krwi. Wśród wybrańców znaleźli się: Marcin Herbich z Ia, Justyna Krupińska i Monika Pyra 

z Ib, Katarzyna Kowalska z Ic, Edyta Tyburzec z IIa, Maciej Cesarski z IIb, Łukasz Powierża 

i Daniel Obrębski z IIIa, Kinga Jackowska i Jakub Przychodzki z IIIb oraz Izabela Krupińska 

IIIc. Są to uczniowie ze składu Samorządu Uczniowskiego. Niestety, los lubi płatać figle, 

dlatego dziewczyny z Ib zastąpiły Dominika Lustyk z IIIb i Faustyna Kozicka z IIIc. Do 

śpiewu zaproszono Justynę Wielgolewską z IIIc. 

Pomysł 

Udział w przedstawieniu to nie tylko próby i recytacja. Podstawy są ważniejsze! Pani Magda 

zaproponowała zrobienie prezentacji. W wyszukiwaniu informacji o Honorowym Krwiodaw-

stwie i HDK zaangażowana była IIc, Iza Krupińska i Kinga Jackowska. Po wybraniu najważ-

niejszych faktów Iza przygotowała prezentację , a później znalazła scenariusz, który spodobał 

się obu nauczycielkom. Teraz jeszcze fachowe oko polonistki- pani Eweliny i można przy-

dzielać role oraz robić próby. Prowadzącymi zostali przewodnicząca SU i Jakub Przychodzki, 

którzy również przedstawili prezentację. Pozostałym przydzielono wiersze do recytacji. Łu-

kasz z Maćkiem czytali pamiętnik krwiodawcy. 

Wyćwiczeni… 

Już następnego dnia, a później prawie codziennie, odbywały się próby. Początki nie są ła-

twe… Najtrudniejszym zadaniem, jakiemu musieliśmy sprostać, było wspólne zaśpiewanie 

piosenki „Wznieś serce nad zło”. Czasami zdarzały się niewielkie problemy z nagłośnieniem. 

Pan Rafał Witkowski i Kamil Majorkiewicz robili wszystko, aby w sądny dzień nie było ta-

kich przeciwności. Ćwiczyliśmy, dając z siebie wszystko. Nieraz robiło się wesoło, a czasami 

nie mieliśmy już sił… 

Dopięte na ostatni guzik 

Kilka dni przed planowanym występem pani dyrektor przyniosła oficjalny scenariusz, w 

którym napisane było, kto dostanie odznaczenie. Przeczytają go również konferansjerzy.  

Aby wszystko było naprawdę dopięte na ostatni guzik, zostało nam jeszcze udekorować 

miejsce występu, czyli pierwsze piętro koło pokoju nauczycielskiego.  Niebieskie tło, białe 

serce i czerwony napis „Krew darem życia” (wykonane przez Kingę, Olę Krzemińską i Do-

minikę) w najbardziej widocznym miejscu. To nie wszystko… Na dwóch tablicach zostały 

przypięte prace konkursowe o transplantacji. W lokalizacji tablicy ogłoszeń pojawiła się ga-

zetka o HDK. Ostatnia część wystroju to pokaz slajdów na drugim planie i odpowiednio 

ustawione krzesła, trzy fotele i stolik oraz zastawa. Co do „aktorów”, to każdy miał być ubra-

ny na biało- czarno + czerwone serce na piersi i serca - podkładki z grupą krwi (dzieło Kingi). 

„Witamy Państwa…” 

- Sobota, 10
00

- próba, o 11
00

 występ- uprzedziły nas panie kreatorki. 

Uczniowie, nieco zaspani, przybyli na wyznaczoną godzinę. Próba. Mikrofony zaczynają 

szwankować. To nic. Najważniejsze: spokój, opanowanie, nie pokazywać stresu, nie dener-

wować się i wszystko będzie dobrze. Pomyłki i przeciwności są zawsze, więc trzeba myśleć 

pozytywnie. 

Zaproszeni goście przybyli tuż przed 11
00

. Zaczęło się od hymnu krwiodawców „Pieśń o 

Czerwonym Krzyżu”. Po przemówieniu prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi w Kar-

niewie- pana Michała Jasińskiego nadszedł czas na wręczenie Odznaczeń Honorowych dla: 

pani Anny Kwiatkowskiej z Karniewa, pana Krzysztofa Twardowskiego z Karniewa i pana 

Artura Grześkowicza z Różana.  



Po oddaniu 15 litrów krwi (kobieta) i 18 litrów (mężczyzna) odznaczenia I stopnia otrzymali: 

pan Kamil Chrostowski, pan T adeusz Bonisławski, pan Mariusz Górajczyk, pan Czesław 

Górka, pan Kazimierz Grzymałowski, pan Henryk An drzej Kołakowski, pan Stanisław Ko-

nopka, pan Tadeusz Mirosław Wróbel, pan Tomasz Szczygielski, pani Barbara Karaś, pan 

Tomasz Grześkowicz, pan Sławomir Klik i pan Marcin Bryl.  

Po oddaniu 10 litrów krwi (kobieta) i 12 litrów (mężczyzna) odznaczenia II stopnia otrzy-

mali: pani Ewa Bonisławska, pan Łukasz Brach, pan Stanisław Jabłonowski, pan Mirosław 

Karczewski, pani Anna Kamila Kwiatkowska, pani Maria Janina Malik, pan Andrzej Michal-

ski, pan Andrzej Skonieczny, pan Adam Kałamański, pani Teresa Zbrzezna, pan Adam Ja-

skowski, pan Jan Szufleński i pani Anna Napiórkowska - Żebrowska.  

Po oddaniu 5 litrów krwi (kobieta) i 6 litrów (mężczyzna) odznaczenia III stopnia otrzyma-

li: pan Jan Janiszewski, pan Andrzej Grabowski, pan Daniel Golęda, pan Marcin Kulesza, pan 

Grzegorz Trojanowski, pan Janusz Krzysztof Załęski, pani Bożena Szpytka, pan Adam 

Zbrzezny, pani Olga Rybacka, pan Mariusz Bujnowski, pani Agnieszka Modzelewska - Ba-

cławska i pan Grzegorz Hołozubiec.  

Puchary i dyplomy za długoletnią działalność otrzymały Kluby HDK w Różanie (30 lat) i 

w Karniewie (10 lat). 

Tak! Mogą być z siebie dumni! 

W części artystycznej chcieliśmy pokazać HDK, że są bardzo ważni dla ludzkości i mogą 

być z siebie bardzo dumni. Dziękowaliśmy im za dar krwi, czyli bezinteresowne oddawanie 

cząstki siebie. Na koniec występu, już wspólnie z publiką, zaśpiewaliśmy „Wznieś serce nad 

zło”. Sytuacja nie do powtórzenia! Radość, że można im dziękować, radość, że akompania-

ment muzyczny zastąpiły Ich oklaski. To było coś!  

Z kolei nastąpiło odczytanie prezentacji- najważniejsze informacje o HDK. Nie można 

pominąć wypowiedzi pana wójta, wicestarosty makowskiego- pana Janusza Gójskiego, ra-

townika medycznego- pana Kamila Chrostowskiego, prezesa Oddziału Rejonowego Polskie-

go Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim- pana Mariana Paczkowskiego, przewod-

niczącego Rady Powiatu- pana Romana Zakrzewskiego i księdza proboszcza Sławomira Fi-

lipskiego, którzy mówili o wadze oddawania krwi.  

Zostań dawcą! 

Niektórzy ludzie zaczęli oddawać krew tylko dlatego, że można otrzymać poczęstunek re-

generacyjny, zwolnienie z lekcji lub z pracy w dniu oddania krwi oraz bezpłatne wyniki ba-

dań. Nieważne dlaczego; ważne, że oddają. Uwaga! Krew można oddawać po osiągnięciu 18 

roku życia! 

Paradis (z francuskiego „raj”) 

Goście zostali zaproszeni na ucztę. Występujących również uraczono ciastami, cukierkami 

i napojami. Otrzymaliśmy także po czekoladowym i cytrynowym Paradisie, a ci, którzy mu-

sieli trochę poczekać na rodziców, skusili się na obiad („Pieczarkowa czy rosół?” i kotlety 

schabowe z ziemniakami i surówką ). Mniam! Na twarzach niektórych malowało się zmę-

czenie, które szybko zniknęło po takiej uczcie . 
Iza Krupińska kl. IIIc 

 

 

5 lekcji o dobrym odżywianiu 

Lekcja 1: Nie ma zakazów. 

Organizm potrzebuję wielu składników. Jedz wszystko! W każdym posiłku staraj się umie-

ścić przedstawiciela każdej z pięciu grup pokarmowych: mleko i jego przetwory, produkty 

zbożowe (chleb, ryż…), owoce i warzywa, tłuszcze (olej, masło...) oraz mięso-ryby-jaja. I nie 



zapominaj: wszystkie posiłki są ważne! Nie pomijaj żadnego z nich. 

Lekcja 2: Nie śpiesz się. 

Jedzenie to przyjemność. Często jesteś tak zagoniony, że nawet nie czujesz smaku tego, co 

jesz! Podczas posiłku oglądasz telewizję i nie zwracasz uwagi na to, co masz na talerzu. 

Wielka szkoda! 

Lekcja 3: Jedz tyle, ile potrzebujesz. 

Jak często podjadasz z nudów albo na pocieszenie, ale wcale nie jesteś głodny? Kiedy twój 

organizm nie potrzebuję więcej jedzenia, wysyła sygnał: Stop! Posłuchaj go. Jeśli zostawisz 
coś na talerzu, świat się nie zawali. 

Lekcja 4: Dużo pij. 

Woda jest jedynym niezbędnym napojem. Napoje gazowane, soki owocowe są często zbyt 
słodkie. Unikaj picia podczas posiłków. Zostaw je na szczególne okazje. 

Lekcja 5: Ruszaj się. 

To doskonały sposób na odżywianie twojego organizmu. Dzięki aktywności fizycznej 

utrzymujemy się w dobrej formie, a to świetne dla zdrowia! Masz "alergię" na sport? Na 

pewno zachowasz sprawność, jeśli będziesz wchodził po schodach, zamiast jeździć windą, 

szybko maszerowała albo tańczył u siebie w pokoju... 
Natalia Kuczyńska 

 

 

 

Konkurs historyczny II etap 

1grudnia 2012r. pojechałem z panią Elżbietą Wierzbicką na II etap konkursu historycznego 

do Ostrołęki.  

O 8
30

 wszyscy uczestnicy zebrali się przed budynkiem Zespołu Szkól nr 2  

w Makowie Mazowieckim. W drogę ruszyliśmy o godz. 8
35

. Wraz z nami jechali także 

uczniowie i ich opiekun z Zespołu Szkół nr 2. Podróż umililiśmy sobie rozmową z nową po-

znaną koleżanką i kolegą. 

Konkurs rozpoczął się o godz. 10
00

 w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. 

Trwał 90 minut. Pytania były trudne. Trzeba było się wykazać ogromną wiedzą. O godz. 11
30

 

ruszyliśmy w drogę powrotną. 

Mam nadzieję, że dobrze się przygotowałem do zmagań na etapie rejonowym. Sporo pra-

cowałem, by godnie reprezentować szkołę. 

Jaki będzie wynik, czas pokaże. 
Wojciech Grochowski kl.3b 

 

„Skyfall” w Warszawie 

29 listopada wszystkie klasy pierwsze poje-

chały na wycieczkę do znanego centrum handlo-

wego – Arkadia. Była okazja, by zrobić świą-

teczne zakupy, kupić komuś prezent na mikołajki 

lub po prostu wydać swoje oszczędności (pierw-

sze miejsce należy się dziewczynom). Przy 

okazji poszliśmy na film do znajdującego się w 

centrum kina i na kręgle. Ale zacznijmy od po-

czątku. 



Zbiórka przed szkołą ok. godziny 8
00

. Wszystko odbyło się bez problemu i szybko wyru-

szyliśmy. W czasie dość długiej podróży rozmawialiśmy, wygłupialiśmy się i… (nie ma sen-

su o tym pisać) więc podróż upłynęła szybko i przyjemnie. Po około 

dwóch godzinach jazdy dojechaliśmy na miejsce. Weszliśmy do 

centrum handlowego. Naszym oczom ukazały się piękne świąteczne 

dekoracje, wszystkie sklepy zostały już przygotowane na święta. 

Udaliśmy się na najwyższe piętro, gdzie znajdowało się kino „Ci-

nema City”. Ponieważ do seansu zostało nam jeszcze trochę czasu, 

panie postanowiły dać nam czas wolny. Dziewczyny odwiedziły 

sklepy z ubraniami (H&M, House, Croop i Bóg wie co jeszcze), a 

chłopacy postanowili zajrzeć do sklepu Sony. Pograliśmy tam tro-

chę na konsoli a potem niektórzy z nas kupili popcorn  

i colę. Ja zdążyłem jeszcze odwiedzić mój ulubiony sklep – Empik. 

Gdy już czas wolny się skończył, weszliśmy do kina. Nie wspo-

minałem o tym wcześniej a więc już najwyższy czas. Film nosił 

tytuł „Skyfall” i był to kolejny (już 23) film o brytyjskim agencie Jamsie Bondzie. Zaskoczył 

mnie i to bardzo, pozytywnie. Widząc te wszystkie reklamy w telewizji, spodziewałem się 

mało interesującej i przewidywalnej fabuły. Ogólnie nie było tak źle, choć seans trwał trzy 

godziny. Szkoda, że były tylko polskie napisy, a nie dubbing lub lektor. Naprawdę warto zo-

baczyć tę produkcję, polecam z całego serca. 

Po filmie znowu mieliśmy czas wolny. Była to powtórka tego, co przed kinem, jednak teraz w 

centrum było o wiele więcej ludzi. Wszyscy również zjedli posiłek. Jak dla mnie tekturowe 

kanapki z Macdonald,s wypchane nie wiadomo czym, były pyszne. 

Około 15
00

 wyszliśmy z centrum i wyruszyliśmy na kręgielnie. Dla wielu osób (w tym dla 

mnie) była to pierwsza gra. Na szczęście panie i bardziej doświadczeni koledzy służyli pomo-

cą. Oprócz nas na kręgielni było niewiele osób. Razem cała nasza grupa zajęła 8 torów. Gra 

była bardzo ciekawa. Spędziliśmy tam prawie godzinę. Oprócz kręgielni znajdowały się tam 

automaty i plac zabaw dla dzieci, ale z tych atrakcji nie skorzystaliśmy. 

Wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Wróciliśmy około 20
00

. 

Wycieczka była świetna! Bardzo podobała mi się gra w kręgle. Dziękuję w imieniu 

wszystkich uczniów klas pierwszych za taką fajną wycieczkę. 
Arek Ib 

 

Dyskoteka andrzejkowa 
22 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Zabawę zaczęliśmy o 

17
00

, a jej koniec nastąpił o 21 z minutami. W sprzedaży były ciasta i 

napoje. Zorganizowano kwestę pieniężną na rzecz naszej absolwentki 

Iwony Adamskiej. Jak zawsze rodzice włączyli się 

do pilnowania młodzieży. 

Można było wziąć udział w następujących 

wróżbach:  

 andrzejkowe serce, 

 andrzejkowe kubeczki, 

 magiczny krąg, 

 andrzejkowe szpilki, 

 drzewko szczęścia, 

 numerologia, 

 z kartami. 



Chętnych do zabawy nie brakowało. Często po odczytaniu wróżby na twarzach malowało 

się zadowolenie, chociaż znaleźli się i ci, którzy wcale się nie cieszyli. 

Była to ostatnia dyskoteka przed Adwentem. Mam nadzieję, że będzie mile wspominana. 
Iza Krupińska kl. IIIc 

 

 

Spotkanie z przedstawicielami MJWPU 
20 listopada w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

Ich wizyta była nagrodą za udział naszej szkoły w konkur-

sie na opracowanie biznesplanu inwestycji z działania 7.2 

(infrastruktura służąca edukacji). Opiekunkami zaangażo-

wanych w pisanie biznesplanu była pani J. Jaworska i pani 

Z. Żychowska. 

Na spotkaniu mieliśmy okazję obejrzeć teledysk pio-

senki promującej fundusze unijne, prezentację multime-

dialną, podczas której były zadawane pytania uczniom i krótkie filmy na temat inwestycji w 

województwie mazowieckim. Podczas pokazu dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek. Prezen-

tacja zapoznała nas z ośmioma priorytetami rozwoju naszego województwa i ich podpunkta-

mi. Natomiast krótkie filmy i teledysk zaprezentowały inwestycje wykonane przy pomocą 

funduszów unijnych. Przykładem takiej inwestycji jest szpital w Płocku, szerokopasmowy 

internet w Przasnyszu czy most na rzece Bug. 

Kolejne etapy pokazu były przeplatane pytaniami do uczestników. Przykładowo prowa-

dzący omawiał jakiś priorytet z prezentacji, a następnie pytał uczestników, jakie inwestycje 

mogą być z niego finansowane. Pytania były ciekawe, a za poprawne odpowiedzi przyznawa-

no nagrody, np. segregatory, notatniki, linijki z wbudowanym kalkulatorem, piórniki z zawar-

tością i wiele innych niespodzianek. 

Ponadto każdy uczeń obecny na spotkaniu otrzymał grę przygodową „Mazowsze pogoń w 

czasie”. Jej celem jest promocja RPOWM (Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego). Głównymi bohaterami są Felicja i jej wierny kot Albert. Przenoszą się w 

czasie za pomocą tajemniczego zegarka. Podczas swoich przygód obserwują, jak RPOWM 

wpłynęło na rozwój województwa mazowieckiego. Jest to jeden z lepszych i ciekawszych 

sposobów na promowanie funduszów unijnych. 

Podsumowując muszę napisać, że spotkanie było bardzo interesujące. Dowiedzieliśmy się 

wiele. Według mnie najlepszym punktem programu były filmiki prezentujące inwestycje 

unijne. Nie wiedziałem, że z fundusz można pozyskać tak wiele środków, a potem je zainwe-

stować. Mam nadzieję, że nasza szkoła weźmie udział w konkursie również za rok. 
Paweł Sz. IIc 

 
 

Stan wojenny w Polsce 
Ponad 30 lat temu cały kraj znieruchomiał na wieść o wprowadzeniu w Polsce stanu wo-

jennego.  Miało ono miejsce 13 grudnia 1981r.. Było to największą operacją wojskową w 

Polsce od czasu zakończenia II wojny światowej. Do jego realizacji zaangażowano 70 tys. 

żołnierzy, 30 tys. milicjantów, kilkanaście tys. funkcjonariuszy SB oraz 1,4 tyś czołgów i 

prawie 2 tys. transporterów opancerzonych. Na podstawie dekretu o stanie wojennym i in-

nych aktów prawnych zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie. W codzien-

ność Polaków brutalnie wkroczyły czołgi na ulicach, godzina milicyjna, internowania, cen-

zura korespondencji i prasy, krwawe pacyfikacje strajków, zawieszenie działalności wszyst-



kich organizacji społecznych i zawodowych oraz ograniczenie swobodnego przemieszczania 

się, Wobec naruszających prawo stanu wojennego postępowanie przed sądami odbywało się 

w trybie doraźnym, które ograniczało oskarżonemu możliwość obrony. Na kilka godzin 

przed ogłoszeniem stanu wojennego rozpoczęto internowania (czyli przymusowe umiesz-

czanie w specjalnych obozach) działaczy „Solidarności”. W ten sposób pozbawiono wolno-

ści prawie 10 tysięcy osób. 
Dorota IIb 

 

✸ ✴✸ ✴✸ ✴✸ ✴✸ ✴✸ ✴✸ ✴✸ ✴✸ ✴✸ ✴✸ ✴✸ ✴✸ ✴ 

 

Paulina na krańcu świata... 
Hejka! Dziś jedziemy do skansenu budownictwa kurpiowskiego w Nowogrodzie. Daw-

niej miejscowość ta była ważnym ośrodkiem administracyjnym północnego Mazowsza, dzi-

siaj wieś gminna. Można zobaczyć tu także zespół Bunkrów z lat 30. XX wieku i pozosta-

łość linii umocnień na Narwi. 
Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie im. Adama Chętnika został założony 19 czerwca 

1927 roku przez Adama Chętnika jako Muzeum Kurpiowskie. Leży na tzw. Górze Ziemo-

wita naprzeciw ujścia Pisy do Narwi. Jest drugim najstarszym muzeum budownictwa ludo-

wego w Polsce. Zbiory, w liczbie około 3000 eksponatów, pochodziły głównie z zasobów 

prywatnych Adama Chętnika i związane były z Kurpiowską Puszczą Zieloną. Według 

wspomnień założyciela, już w 1909 rozpoczął on gromadzenie zbiorów z myślą o utworze-

niu muzeum kurpiowskiego. Zbierał ciekawe okazy przyrody nieożywionej, numizmaty, hi-

storyczne dokumenty, znaleziska archeologiczne, a przede wszystkim zabytki etnograficzne. 

Muzeum według niego miało „ułatwiać naukę szkołom miejscowym i okolicznym, związać 

młodzież z terenem i z ziemią polską”.  
W muzeum można zobaczyć młyn wodny (zdj.), ule - kłody z XIX w, młyn wodny z Do-

bregolasu, łódź dębowa z wczesnego średniowiecza i wiele innych ciekawych budynków z 

okolic Nowogrodu. 
Paulina T. z IIc 

 

Z życia wzięte! 

Wyjazd do Warszawy 

Jak to na wycieczce było? 

Uczęszczam do klasy III PG im. Jana Pawła II w Karniewie. 28 listopada 

2012r. o godzinie 17
00

 wraz z trzydziestoosobową grupą ze szkoły pojechałam 

do Warszawy na mecz piłki siatkowej mężczyzn. Grali PGE SKRA Bełchatów i 

AZS Politechnika Warszawska. 

Podczas jazdy… 

Około 17
00

 weszłam do autokaru i zajęłam miejsce obok koleżanek. Siedziałam z Łucją:)  

obok naszej koleżanki Dominiki :). Po sprawdzeniu liczby uczniów przez naszych opieku-

nów: pana Rafała Witkowskiego i pana Waldemara Zająca ruszyliśmy w drogę. Po drodze 

wsiadła reszta, a także trzeci opiekun - pani Agata Pastewka. Droga mijała dosyć wolno, dla-

tego wszyscy umilali ją sobie rozmowami, śpiewem, wyjadaniem zapasów z toreb lub słucha-

niem muzyki. Nie obyło się również bez głośnych śmiechów. Wszyscy byli bardzo podekscy-

towani tym, że w końcu będą mogli zobaczyć z bliska halę i zawodników. 

 



Dojechaliśmy! 

Dotarliśmy na miejsce. Mecz miał się odbyć w Hali 

Torwar. Po wysłuchaniu informacji opiekunów, tzn. na 

salę nie można wnosić jedzenia ani picia, będzie potrzeb-

na legitymacja, ruszyliśmy. Po wyjściu z autokaru podąża-

łam dziarskim krokiem w stronę budynku. Chciałam jak 

najszybciej zobaczyć halę. Niestety musiałam czekać kil-

ka minut na bilety. Wszyscy chcieli otrzymać bilet blisko 

swojej autokarowej pary, więc tak właśnie się ustawiliśmy 

- parami. Po otrzymaniu pozwolenia weszłam do środka i 

szybkim krokiem podążałam w stronę wielkiego boiska. 

Moje miejsce znajdowało się w sektorze Ł w rzędzie 9 na 

siedzeniu 5. Nie sądziłam, że nasze stanowiska będą tak blisko boiska i zawodników rezer-

wowych. Szybko więc wyjęłam telefon i uwieczniłam tak długo oczekiwaną chwilę. Z nie-

cierpliwieniem czekałam na się rozgrzewkę obu drużyn i całego widowiska. 

Zaczęło się! 

Mecz rozpoczął się o 20
00

. Prawie cała nasza grupa kibicowała Skrze Bełchatów, tylko nie-

którzy byli za przeciwnikami. Wraz z koleżankami gorąco kibicowałam bełchatowianom. 

Chcieliśmy zobaczyć się na wielkim telebimie. Po chwili na deszła oczekiwana chwila; uj-

rzeliśmy swoje twarze na ogromnym telewizorze i zaczęliśmy machać. Z wielkim podzi-

wem patrzeliśmy na grę obu zespołów. Była to bardzo zacięta walka. Mimo że AZS prowa-

dziła dwoma setami, Skrze udało się odrobić straty i doprowadzić do remisu. O ostatecznym 

zwycięstwie miał zadecydować tie-break, który był bardzo wyrównany i przypominał dwa 

pierwsze sety. Szybciej Politechnika zdołała oderwać się od rywali i doprowadziła do pro-

wadzenia 7:4. 

I kto by pomyślał! 

Ostatecznie cały mecz zakończył się zwycięstwem AZS Politechniki 3:2. Mimo przegra-

nej my jako kibice podziwialiśmy wielki zapał do gry Skry i cieszyliśmy się z tego, że mo-

gliśmy zobaczyć tak zaciętą walkę o drugie miejsce w tabeli Plus Ligi. W związku z tym, że 

mecz składał się z pięciu setów, wszystko przedłużyło się o pół godziny, więc do domu 

wróciliśmy godzinę później. 

Z powrotem do Karniewa! 

Po wyjściu z hali udaliśmy się do autokaru i tam umilaliśmy sobie czas śpiewem wynie-

sionym z boiska. Dzieliliśmy się też wrażeniami. Moi koledzy i koleżanki podczas drogi 

powrotnej zajmowali się też grą w butelkę oraz jedzeniem mandarynek  Przed szkołą byli-

śmy około godziny 1
00

.  

Wyjazd zaliczam do udanych, ponieważ już od dawna chciałam zobaczyć taki mecz na 

żywo, z bliska. Myślę, że taki wyjazd to dobry pomysł, dlatego liczę na więcej takich wy-

praw. 
ToŚkA 

 
 

Siatkarskie potyczki w Lesznie 
27 listopada drużyna w składzie: Julita Kołodziejczak, Dominika Lustyk, Paulina Kar-

czewska, Monika Falba, Łucja Ziółkowska, Justyna Wielgolewska, Martyna Czyrsznic, 

Wioleta Jasińska, Joanna Wawrzonkowska, Ewa Rzewnicka pojechała na mecz kontrolny w 

piłce siatkowej do Leszna. Naszym opiekunem był pan Rafał Witkowski. Sprzed szkoły wy-

jechałyśmy samochodem prywatnym około godziny 14
30

, kilkanaście minut później byliśmy 

Julita Kołodziejczak (stadion w tle) 



już na miejscu. Przyjechałyśmy jako pierwsze. Oprócz nas miały tam być jeszcze dwie dru-

żyny: z Leszna i Nowej Krępy. Pierwszy mecz zagrałyśmy z grupą z Nowej Krępy, niestety 

przegrałyśmy 2:1. To była zacięta walka. Po krótkiej przerwie zagrałyśmy następny mecz 

(w naszym przypadku ostatni) z Lesznem i ten udało nam się wygrać 2:0. Obie drużyny były 

bardzo dobre, starałyśmy się grać jak najlepiej. Mimo jednej porażki i zmęczenia do domów 

wróciłyśmy około 19
00

 z uśmiechem na twarzy.  
ToŚkA 

 

Sztuka wręczania prezentów 

Prezenty przyjemnie dostawać, gorzej, gdy samemu trzeba je wybrać i wręczyć. Jak wy-

myślić podarunek, który ucieszy obdarowaną osobę, nie wprawiając jej w zakłopotanie? Czy 

powinien on być drogi, czy pomysłowy? Praktyczny czy fantazyjny? „Boję się Greków, na-

wet gdy przynoszą dary” - miał rzec król troi Priam na widok drewnianego konia u stóp mu-

rów twierdzy. A jednak go przyjął, z wiadomym skutkiem. Musicie się postarać, by prezen-

ty, które dajecie, przynosiły radość, a nie rodzinną lub towarzyską katastrofę. Kiedy dawać 

prezenty i komu? Zawsze miejcie jakiś drobiazg, gdy wybieracie się w odwiedziny do do-

mu, w którym jest dziecko. I niech to lepiej nie będą słodycze. Kiedy jedziecie do dawno 

niewidzianego przyjaciela w odległym mieście, przygotujcie prezent, który ma podkreślić, 

że cieszyliście się na myśl o spotkaniu. Postąpcie podobnie, gdy oczekujecie takiej wizyty 

jako gospodarze.  

Trzy przykazania dla dającego prezent 

1. Opakowanie musi być pierwsza klasa- albo ładne sklepowe, albo oryginalna własna twór-

czość plastyczna. Prezent owinięty w czerwcu z resztki papieru z Bożego Narodzenia to ko-

losalna wtopa! Opakowanie ma być estetyczne, ale niekłopotliwe podczas rozwijania. 

2. Prezenty najlepiej „smakują” wręczone z krótkim, dowcipnym i serdecznym komenta-

rzem.  

3. Nigdy nie dawaj w prezencie czegoś, co sam dostałeś. Bo może okazać się, że to nie tylko 

podarunek przechodni, ale także powrotny.. 

Dziesięć przykazań dla darowujących i obdarowanych 

1. Dowiedz się, czym interesuje się osoba, dla której szukasz prezentu, jak spędza wolny 

czas, jakie ma hobby, jakie uprawia sporty. W ten sposób ukierunkujesz swoje poszukiwa-

nia. 

2. Cenną wskazówką są plany i zamierzenia obdarowanego. Jeśli chce się on dostać, np. na 

wydział architektury, sięgnij po jakiś fajny album z tej dziedziny. 

3. Zamiast kupować komuś dziesięć bezsensownych gadżetów, lepiej złożyć się na jeden 

fajny prezent. Wtedy może być droższy, ciekawszy, bardziej przydatny. 

4. Wybieranie podarunku ślubnego jest łatwiejsze, jeśli państwo młodzi sporządzili prak-

tyczną listę prezentów. Jeśli tego nie zrobili, spróbuj wziąć udział w zrzutce na prezent. W 

ostateczności nie sil się na żelazko czy toster, kup ozdobny element wyposażenia mieszka-

nia. Byle gustowny! 

5. Nie bój się upominków nietypowych. W prezencie ślubnym można znajomym ofiarować 

ozdobne drzewko w doniczce. Pod warunkiem, że będą mieli gdzie je postawić. 

6. Nie powtarzaj się w kupowaniu prezentów, szukaj nowych inspiracji. 

7. Drogie prezenty aż się proszą o rewanż i wprawiają w zakłopotanie. Unikaj takich sytu-

acji. 

8. Najpierw trzeba się przywitać i zdjąć wierzchnie nakrycie, potem złożyć życzenia i wrę-

czyć podarunek. Nie robi się tego w progu. 



9. Jeśli upominek jest wyjątkowo osobisty lub ofiarowany ze szczególnej okazji, można do-

łączyć do niego bilecik z kilkoma słowami od siebie. 

10. Jako obdarowany musisz się cieszyć z każdego prezentu. Odpakowuj go publicznie, 

okazuj radość i podziękuj! 
Martyna :) 

 

☃ ❤ ☃ ❤ ☃ ❤ ☃ ❤ ☃ ❤ ☃ ❤ ☃ ❤ ☃ ❤ ☃  

Myśli nieuczesane 

Już grudzień. Trochę śniegu jest. Lekcji mnóstwo! Trzecia klasa szybko mija. Niedługo 

nauczyciele będą wystawiać oceny na półrocze. To będzie: ‘totalna załamka’. Kółek dużo i na 

nie wszystkie daję radę chodzić, a to dobra rzecz, bo można przypomnieć sobie wiadomości z 

poprzednich lat nauki. 

Byliśmy w Warszawie na meczu siatkówki pomiędzy SKRĄ Bełchatów i Politechniką 

Warszawską! Mówię WAM - to są emocje! Moje dopingujące koleżanki w pewnej sekundzie 

pojawiły się na telebimach Teraz mogą się oglądać w telewizji. Szkoda, że z powrotem nie 

wstąpiliśmy do Mc’Donaldu. 

Klasowe Mikołajki były bardzo fajne, a szczególnie pani Mikołajowa i dwóch reniferów. 

Prezent niełatwo było dostać… Ach! Te zadania i bieganie po szkole, i życzenie wszystkim 

miłego dnia Ubaw był! Sporo osób, jak co roku, dostało perfumy. Przecież trzeba zobaczyć 

jak pachną… Tak więc na chwilę zamieniłyśmy  się z dziewczynami w czarownice z długimi 

nosami i tworzyłyśmy magiczne eliksiry – nie dało się wysiedzieć w klasie  

No bym zapomniała! Niedługo święta. Nawet wiem, co dostanę - to, co roku – rózgę. Tak, 

za dobre sprawowanie córki w domu. Ciasto sobie upiekę, a co!?  

<obrotna> 

 

„Mikołaju, Mikołaju, co Ty robisz…” 

7 grudnia w klasie Ia świętowaliśmy mikołajki. Odbyły się na 7. godzinie lekcyjnej, czyli 

na naszej godzinie wychowawczej. 

Po wcześniejszym losowaniu nazwisk osób, którym mieliśmy wręczyć prezenty, przynie-

śliśmy paczki do klasy i postawiliśmy na stoliku. W rolę Świętego Mikołaja, który miał roz-

dawać prezenty, wcieliła się Ola Rzewnicka. Elfami, które jej pomagały, były: Magda Sierzan 

i Ola Dublicka. Pani Wierzbicka, nasza wychowawczyni, doradziła dziewczynom, żeby pacz-

ki odbierać za wyrecytowanie wierszyka. Jednak jedynym wierszykiem, który każdy znał, 

był: 

„Mikołaju, Mikołaju, co Ty robisz w naszym kraju?” . I na tym się skończyło. Potem Ola 

– Święty Mikołaj, wymyśliła, żeby każdy odśpiewał dowolną kolędę, oczywiście w zamian za 

prezent. Nie wszyscy byli zadowoleni, ale, co zrobić, każdy chciał dostać prezent. W końcu 

do kolędowania dołączyła cała klasa.  



Po odebraniu prezentów zaczęliśmy je przeglądać. Były różne – od figurek skrzatów po 

apaszki i biżuterię. 

Mikołajki uważam za udane, jednak… za mało było kolędowania… 

Uczestniczka  

************************************************************************* 

Uczyńmy święta lepszymi 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Wiadomo rodzina, prezenty, 12 potraw, 

kolędy, wszystko jest ważne, ale nie możemy zapomnieć o tym, że są ludzie, któ-

rzy nie mają gdzie spędzić Wigilii, dla których ten dzień, jak każdy inny jest wal-

ką o przeżycie, o ty, by nie umrzeć z głodu i przemarznięcia. Trzeba im pomóc, 

musimy postarać się o to, by każdy spędził ten niezwykły czas w miłej i rodzinnej 

atmosferze. 

Wolne miejsce  

Boże Narodzenie 

związane jest z wie-

loma przesądami i 

tradycjami. Do naj-

ważniejszych z nich 

należy zachowanie 

wolnego miejsca przy 

stole podczas wiecze-

rzy wigilijnej. Więk-

szość z nas pamięta o 

przygotowaniu dodatkowego nakrycia, ale nie do końca wie, o co w tym wszystkim chodzi. 

Symbolika wolnego miejsca związana jest z biblijną wędrówką Świętej Rodziny. Nie dość, 

że musieli pokonać wiele kilometrów, to w dodatku nigdzie nie było dla nich noclegu. W 

końcu Dzieciątko narodziło się w pasterskiej szopie. To właśnie do niej przybyli pasterze i 

Trzej Królowie. Obecnie wolne miejsce przy stole związane jest także z pamięcią o rodzinie, 

która nie może zasiąść z nami do kolacji wigilijnej. Jednocześnie stanowi ono zaproszenie dla 

przygodnego wędrowca, który być może zapuka do naszych drzwi w ten wyjątkowy wieczór.  

Wybaczenie 

Boże Narodzenie to szczególny czas, doskonały do tego, by wybaczać ludziom i dawać im 

druga szansę. Zdarza się, że puste miejsce przy wigilijnym stole zostaje zajęte nie przez bied-

nego wędrowca, ale osobę kiedyś bardzo nam bliską, która w jakiś sposób nas skrzywdziła, 

lecz zrozumiała swój błąd i oczekuje naszego wybaczenia. Myślę, że powinniśmy wybaczać 

ludziom, nikt z nas nie jest idealny, a najważniejsze jest to, że potrafimy przyznać się do wi-

ny. Przebaczenie nic nie kosztuje, a może sprawić, że święta zarówno nasze, jak i bliskiej nam 

osoby będą dużo lepsze. 

Pamięć o rodzinie 

Współczesny świat sprzyja długotrwałym rozłąkom z najbliższymi. Coraz rzadziej wszy-

scy mogą się spotkać w jednym miejscu – przykrym zjawiskiem jest niemożność dojechania 

na Boże Narodzenie do domu, jeśli pracuje się zagranicą. W takiej sytuacji dzieci i rodzice 



spędzają święta osobno. Wolne miejsce przy stole wigilijnym wywołuje nostalgię i wspo-

mnienia wspólnie spędzonych dni. Podobne uczucia towarzyszą nam, gdy spoglądamy na 

puste nakrycie i rozmyślamy o zmarłych z naszych rodzin. Każdy z nas ma osobę, z którą 

chciałby spędzić chociaż jeszcze jeden wieczór wigilijny... Niestety, nie zawsze jest nam to 

dane. Wigilia jest więc dobrą okazją do tego, aby przypomnieć sobie wszystkie dobre chwile, 

opowiedzieć najmłodszym członkom rodziny o ich babciach, dziadkach, wujkach czy cio-

ciach, odwiedzić cmentarz. 

Biedny wędrowiec 

Kiedy mówimy o „dodatkowym nakryciu dla zbłąka-

nego wędrowca”, zazwyczaj mamy na myśli biedną, bez-

domna, chorą i opuszczoną osobę, która nie ma gdzie spę-

dzić świąt. Skojarzenie to nie jest błędny, ponieważ tacy 

ludzie naprawdę istnieją. Jeśli ktoś taki zapuka do drzwi 

naszego domu, mamy obowiązek nakarmienia go i trak-

towania jak członka rodziny. W końcu przysłowie wyraź-

nie mówi: „Gość w domu, Bóg w domu”. Nie możemy 

odrzucać takich ludzi, to że pogubili się w życiu, nie zna-

czy że są gorsi od nas i nie potrzebują ciepła i miłości, 

wręcz przeciwnie, powinniśmy im pokazać, iż jeśli chcą, mogą wyjść na prostą i zacząć życie 

od nowa, a znalezienie nowych znajomych, poprzez zapukanie do jakiegoś domu w wigilijny 

wieczór, może być tego świetnym początkiem. 
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt. 

Natajka 

 

********************************************************************************** 

Z życia wzięte! 

Święta, ach te święta! 

Czyli świąteczna gorączka i przygotowania. 

W moim domu mieszka w sumie pięć osób: ja, starszy brat, mama, tata i babcia. Wszyscy lubimy 

ten szczególny czas. Można wreszcie odetchnąć od codziennych obowiązków i problemów. Przed na-

rodzinami Jezusa był jeszcze 6. grudnia, czyli tzw. mikołajki. Z czym mi się kojarzy ten dzień?  

Z urodzinami mojej koleżanki. Ale nie tylko. Niektórzy myślą o prezentach. Ja jakoś nie. Może już 

jestem „za stara”?  Owszem, dostałam podarunek, ale była to paczka na klasowe mikołajki. Skoro 

już o tym, to muszę przyznać, że bardzo podobała mi się akcja „I ty możesz zostać św. Mikołajem”! 

Polegała, ona na tym, że każdy do mikołajkowej paczki mógł dołączyć jakąś pomoc szkolną, np. kred-

ki, mazaki, długopis, zeszyt itp., które potem zostały przekazane na rzecz Domu Dziecka w Ostrołęce. 

Oczywiście dołączyłam się i ja. Przynajmniej tak mogłam pomóc tym dzieciom. Od razu się lepiej na 

sercu zrobiło. To taki mały gest, a może wywołać uśmiech na twarzy. Punktualnie  

o 18:45 włączyłam wszystkie telewizory jakie mam w domu na „Polsacie” i obejrzałam „Mikołajkowy 

Blok Reklamowy”. Chyba nie muszę mówić, na czym ta akcja polega. Wieczorem znów włączyłam 

telewizor, a tu „Kevin sam z Nowym Jorku”! Przecież zawsze był później. Chyba naprawdę przestra-

szyli się końca świata 6 grudnia przeleciał szybko. 

Kto by pomyślał! 

Minęło już trochę czasu i zostały już niecałe dwa tygodnie do świąt. Aaaaa… Czujecie to? 

Tak wiem, ja też nie. Ciągle nauka, nauka i nauka… Cały tydzień przed świętami mam za-

pchany pracami klasowymi. Trzeba się będzie trochę pouczyć. Wszystko ładnie, pięknie, ale 



kiedy posprzątam pokój? Trochę go zaniedbałam. U mnie to się nazywa „brak czasu” Od-

świeżenie pokoju to pół biedy, ale co dalej? Co z całym domem? Kiedy się przyrządzi te 

wszystkie potrawy? Samo przecież się nie zrobi. Wigilia wypada akurat w poniedziałek. 

Ehh… Zostają tylko piątkowe popołudnie i sobota – niecałe dwa mordercze dni. Będę biegała 

po domu, jak opętana, ale to u mnie normalka. Aby tylko zdążyć przed 24 grudnia. Będę 

musiała pomóc mamie w przyrządzaniu różnych potraw. Trzeba się będzie jeszcze wybrać na 

zakupy. Niby lubię je robić, ale na samą myśl o tym, że jest to okres przedświąteczny, robi mi 

się słabo. Kolejki do kasy… Ale nie zostawię tego na ostatnią chwilę, bo wszystko mi wyku-

pią i zostaną same „resztki” i ości po rybach Nie wiem, jak ludzie to robią, że na wszystko 

mają czas. Przerażają mnie te tłumy w centrach handlowych i supermarketach. Totalne sza-

leństwo! Szczerze, to nie wiem, czego ludzie szukają w tych sklepach. Ciągle mało i mało… 

Chodzą  

i chodzą, jakby nie wiedziel,i gdzie są i po co przyszli.  

W końcu konkrety! 

U mnie na wigilijnym stole nie może zabraknąć karpia, czerwonego barszczu z uszkami, ka-

pusty i makowca. Mmmm... Pyszności Pod obrusem musi się znaleźć trochę sianka. Zosta-

wiam zawsze pusty talerzyk dla niespodziewanego gościa, ale nie tylko. Może symbolizować 

bliską dla nas osobę, która odeszła. Kolejna tradycja to wspólne śpiewanie kolęd. Pewnie bę-

dzie jakieś „Kolędowanie z Polsatem”, ale ja stawiam na tradycyjny sposób, tzn. a capella, 

czyli bez żadnego podkładu. Ubieranie choinki to zadanie należące do mnie i mojego brata. 

O! Jeszcze dzielenie się opłatkiem! Nigdy nie wiem, czego życzyć. Dla każdego trzeba wy-

myśleć coś innego. Przecież nie powiem cioci: „Abyś miała same szóstki w szkole” Chyba 

najważniejsze to życzyć: zdrowia, szczęścia i miłości! Obowiązkowo pójdę na pasterkę ko 

kościoła. 25 i 26 grudnia to Boże Narodzenie.  

Co ja będę robiła? Pewnie pojadę do rodziny albo rodzina przyjedzie do mnie. Jeszcze do-

kładnie nie wiem. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę się z krewnymi. Niektórych dawno 

nie widziałam. Mam nadzieję, że chociaż w święta znajdę chwilę, aby wspólnie spędzić czas i 

porozmawiać.  

Powtórka z rozrywki?  

Pewnie znów sprawdzi się powiedzenie: „Święta, święta i po świętach”. Człowiek się na-

męczy, napracuje, a tu raptem trzy dni i po wszystkim. Tyle przygotowań. Cóż… Nikt nie 

powiedział, że życie jest usłane różami Ale przynajmniej trochę oderwę się od codzienno-

ści, spędzę więcej czasu z rodziną, a nie z telewizją i po raz dziesiąty oglądając „Titanica”. 

Może teraz uda mu się ominąć tę górę lodową?. Ileż można… Również „fejs” ode mnie 

odpocznie i vice versa Skupię się nad sensem Wigilii i Bożego Narodzenia, ale także posta-

ram się sprawić, by te święta były magiczne, niezapomniane, udane i smaczne Jak najlepiej 

wykorzystam ten wolny czas od nauki. Nie wspomniałam nic o prezentach… Przecież nie są 

najważniejsze. Ale jeśli Mikołaj przyniósłby mi coś, to bym się nie obraziła. Tylko nie chcę 

rózgi! Przecież jestem grzeczną dziewczynką 

Mento$ 



Grudzień 
Święta grudniowe: 
1.12.- Światowy Dzień Walki z AIDS 

2.12.- Światowy Dzień Walki z Uciskiem 

3.12.- Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych 

4.12.- Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika) 

5.12.- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza; Dzień Pomocy Cierpiącym 

6.12.- Dzień św. Mikołaja 

7.12.- Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego 

8.12.- Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

9.12.- Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji 

10.12.- Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka; Dzień Ochrony Praw Dziecka; Dzień Od-

lewnika 

11.12.- Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich 

13.12.- Dzień Księgarza; Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci 

17.12.- Dzień Bez Przekleństw 

18.12.- Międzynarodowy Dzień Emigrantów 

19.12.- Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe – Południe 

20.12.- Międzynarodowy Dzień Solidarności 

21.12.- Początek astronomicznej zimy – najkrótszy dzień roku 

22.12.- Światowy Dzień Wody 

24.12.- Wigilia Bożego Narodzenia 

25.12.- Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 

26.12.- Boże Narodzenia (drugi dzień) 

28.12.- Międzynarodowy Dzień Pocałunku 

31.12.- Sylwester 

Grudzień w przysłowiach: 
* „Gdy mróz jest pierwszego grudnia, wyschnie też niejedna studnia.” 

* „Gdyby kiedy w grudniu grzmiało, wiatrów byłoby niemało.” 

* „Grudzień gdy łagodny wszędzie, cała zima dzieckiem będzie.” 

* „Grudzień ziemię grudzi i izdebki studzi.” 

* „W pierwszym tygodniu grudnia, gdy pogoda stała, będzie zima długo biała.” 

* „Kiedy w grudniu przyjdzie zima, mróz na długo wiosnę wstrzyma.” 

*”Barbara mrozi, Mikołaj lód zwozi.” 

*”Pierwszy śnieżek w błoto pada, słabą zimę zapowiada.” 

Zachować starodawne zwyczaje... 

Mikołajki 
Święty Mikołaj jest chyba najbardziej zapracowanym świętym patronem. Opiekuje się nawet 

polnymi myszkami i wilkami, nie pomijając pasterzy, żeglarzy, uczonych, uczniów... 

Mikołajki to zeświecczona nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia w Polsce  

na cześć świętego biskupa Mikołaja z Miry. Obecność Świętego  

Mikołaja zapowiada nadejście świąt Bożego Narodzenia. 

W dniu tym Święty Mikołaj (właściwie osoba przebrana za niego) przynosi dzieciom pre-

zenty. Zazwyczaj są to drobne upominki, słodycze lub małe zabawki. Osoby dorosłe również 

obdarowują swoich bliskich. Dawniej w dzień świętego Mikołaja w kościołach odprawiano 

specjalną mszę ku czci dobrotliwego świętego, prosząc go w modlitwach o dobrobyt, urodzaj 

i ochronę zwierząt przed atakami wilków. Chcąc zagwarantować sobie przychylność święte-

go, gospodarze i pasterze przynosili mu w ofierze chleb, masło, sery. W czasach naszych 

przodków po wsiach, z Mikołajem na czele, chodził orszak przebierańców, którzy egzamino-



wali dzieci z katechizmu i rozdawali medaliki, święte obrazki, krzyżyki. Niegrzeczne dzieci 

dostawały rózgi. 

*,, Na Mikołaja porzuć wóz, a do sani kożuch włóż. '' 

Barbórka 
Patronką święta obchodzonego 4 grudnia jest św. Barbara. Była to panna z dobrego i boga-

tego domu. Postanowiła jednak złożyć śluby czystości, przeciwstawiając się woli ojca, który 

usiłował ją wydać za mąż.  

Barbórka to największe górnicze święto, podczas którego przyznaje się szpady najlepszym 

górnikom. Zwyczaj ten został przywrócony w XVII w. przez Stanisława Staszica. Po zebraniu 

w kopalni odprawiana jest, w intencji tragicznie zmarłych górników, uroczysta msza z prośbą 

o błogosławieństwo dla ciężkiej pracy. Po niej górnicy spotykają się na uroczystym obiedzie, 

podczas którego serwowane są tradycyjne śląskie potrawy. Po posiłku górnicy bawią się np. 

w ,,skakanie przez skórę”, jak potocznie nazywany jest używany przez pracujących pod zie-

mią rodzaj skórzanego fartucha. 

*„Jak Barbórka po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie.” 

*„Barbara święta o górnikach pamięta.” 

Św. Szczepana męczennika 
Dzień św. Szczepana to dzień odwiedzin, wizyt. Od tego dnia, aż do końca karnawału 

,,chodzono z kolędą”. Przebierańcy w kolorowych pochodach, w strojach niedźwiedzia, króla, 

śmierci, turonia, panny młodej, diabła ,,wpadali” do gospodarzy, robili zamieszanie, niby 

strasząc, wygłaszali zabawne rymowanki, na zakończenie składali życzenia i razem z gospo-

darzami składali kolędy. Nagrodą za ich wysiłek był poczęstunek i drobne datki.  

Wigilia 
Wigilia jest najważniejszym dniem poprzedzającym Boże Narodzenie. Pochodzenie na-

zwy, z łacińskiego vigiliare oznacza ,,czuwać”, oddaje sens i charakter tego dnia. Ta najdłuż-

sza noc w roku od zawsze jest magiczna. Dlatego tak dużą wagę przywiązuje się do prze-

strzegania zwyczajów i obrzędów jej towarzyszących. 

Godziny wyczekiwań na narodzenie Jezusa są wyjątkowo uroczyste. Nastrój podkreślają od-

świętne stroje domowników, dekoracje nie tylko stołu, ale i całego domu, specjały kulinarne. 

Tego wieczoru nie wolno się kłócić, spóźniać na uroczystą kolację, pożyczać czegokolwiek. 

Od pokoleń przekazujemy sobie powiedzenie:  *,,Jaka Wigilia, taki cały rok”.  
Klaudia kl. III a 

Szlachetna Paczka 
Na czym polega? 

Szlachetna paczka to projekt, który co roku przed Bożym Narodzeniem pomaga ubogim 

rodzinom szczęśliwie przeżyć święta i choć na te kilka dni zapomnieć o problemach. To już 

jedenasty raz wolontariusze z całego kraju spełniają marzenia wybranych rodzin. Pomóc mo-

że każdy, kto chce. Potrzebne wszystko: jedzenie, ubrania, środki czystości.  

Przebieg 

Wolontariusze spotykają się z  potrzebującymi rodzinami i diagnozują ich sytuację, a na-

stępnie włączają do projektu tylko te rodziny, co do których mają pewność, że pomoc może 

być dla nich inspiracją do zmiany. Następnie ogłasza się miejscowej ludności, jakie rzeczy są 

potrzebne. Jeśli ktoś woli inny sposób pomocy, to można wysyłać sms-y na numer podany 

najczęściej w telewizji. Na koniec wolontariat wszystko zawozi do wybranej rodziny.  

Kto propaguje szlachetną paczkę? 

Oprócz zwykłych ludzi w akcji biorą też udział ci bardziej znani: artyści, dziennikarze, po-

litycy, sportowcy, którzy też chcą pomóc ubogim. Są to np.  Jerzy Dudek, Czesław Mozil, 

Aleksandra Zienkiewicz, siostry Radwańskie, czy Adrian Zieliński. Patronat nad tym działa-



niem objęli Bronisław Komorowski i jego żona Anna Komorowska. Pomaga również Telewi-

zja Polska,  nagłaśniając zbiórki darów.  

Paczka w naszej szkole 

Ta akcja jest przeprowadzana od kilku lat także  w karniewskim gimnazjum. W tym roku 

paczkę organizujemy dla rodziny z Ostrołęki. Szkolni wolontariusze zbierają wszystkie dary 

do 7. grudnia. Następnie zapakują je w wielkie pudła i podarują potrzebującym. Mam nadzie-

ję, że tego roku także uda nam się zebrać wiele materiałów.  
Kuba P. 

 

XI edycja konkursu NBP na pracę pisemną 

W październiku, przy pomocy pani Joanny Jaworskiej – nauczycielki matematyki, przygo-

towałam pracę na XI edycję konkursu organizowanego przez Narodowy Bank Polski na pracę 

pisemną pt. „Instytucje parabankowe. Czy „para” robi różnicę?”  

Celem tego konkursu było zainteresowanie młodzieży ekonomią i wykorzystaniem jej w 

życiu codziennym oraz zachęcenie nauczycieli do wdrażania w nauczaniu ekonomii elemen-

tów praktycznych.  

Przygotowanie opowiadania zajęło nam około miesiąca. 23 listopada (piątek) do mnie i do 

mojej opiekunki zadzwonił przedstawiciel NBP i oznajmił, że praca, którą napisałyśmy znala-

zła się w pierwszej szóstce i 27 listopada, we wtorek, odbę dzie się gala rozdania nagród. Nie-

stety, aby dowiedzieć się, które zajęłyśmy miejsce, musiałyśmy poczekać do wtorku… Mimo 

to, bardzo się ucieszyłam, pani Jaworska również. 

Gala odbyła się w Warszawie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ul. Emilii Plater. Na 

miejsce dojechałyśmy autobusem. Musiałyśmy wyjechać o 9
00

 z Makowa Mazowieckiego, 

ponieważ godzina rozpoczęcia imprezy była wyznaczona na 12
00

. Na miejsce dotarłyśmy 

około godziny 11
30

. 

Prace oceniała Kapituła, która bała pod uwagę: zgodność z tematyką, zawartość meryto-

ryczną pracy, pomysłowość autora oraz styl i język. Zanim przystąpiono do oceny, praca 

sprawdzana została pod innym względem (technicznym), na przykład, czy nie jest to plagiat. 

Gala rozdania nagród trwała godzinę. Okazało się, że wraz z opiekunką otrzymałam wy-

różnienie. Nagrodą była kolekcjonerska moneta, gra planszowa i nagroda pieniężna. 

Po ogłoszeniu wyniku mogłyśmy zwiedzić wystawę w muzeum. Była to czwarta edycja 

wystawy „Warszawa w budowie” o tytule „Miasto na sprzedaż”. Jej tematem była reklama 

zewnętrzna w mieście m.in., stare reklamy, zdjęcia, szyldy reklamowe oraz współczesne bil-

boardy czy makiety wielkich centrów handlowych. Po obejrzeniu wystawy, ok. 17
00

 wróciły-

śmy do domu.. 

Obydwie jesteśmy bardzo zadowolone. Pisząc pracę, nawet nie myślałyśmy o jakiejś na-

grodzie. Piątkowy wieczorny telefon z wiadomością o gali był wielkim, pozytywnym zasko-

czeniem. 
Wioleta Jasińska IIIc 

 

Przedsięwzięcia Samorządu Uczniowskiego 

 
I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem 

Akcja charytatywna organizowana od 1992 roku przez Program 2 TVP. Przez cały tydzień 

(od 3 do 7 grudnia) można było przynosić drobne pomoce szkolne bądź słodycze czy owoce. 

Wszystko zostało przekazane dla dzieci z Domu Dziecka w Ostrołęce. Serdecznie dziękujemy 

za włączenie się do akcji. 



 

Zbiórka na rzecz Iwony 

21 listopada, 22 listopada (w trakcie dyskoteki) i 25 listopada (w dniu przedstawienia dla 

HDK) uczniowie SU pragnęli wspomóc chorą Iwonę i przeprowadzili zbiórkę pieniędzy.  

W sumie zebraliśmy 1272,75 złotych i 5euro. W imieniu naszej absolwentki dziękujemy!!! 

Konkurs Bożonarodzeniowy 

3 grudnia został ogłoszony bożonarodzeniowy konkurs. Jego celem było najpiękniejsze 

przystrojenie swojej klasy. 18 grudnia jury w składzie: pani Justyna Sadowska i pani Aneta 

Wronowska oceniło zmagania gimnazjalistów. Wyniki podamy w następnym numerze gazety. 
Iza Krupińska kl. IIIc 

Sylwestrowa noc 

Noc na przełomie grudnia i stycznia, to najhuczniej obchodzone imieniny na 

świecie. Sylwestra świętują ludzie na każdym kontynencie. Strzelając o północy 

w niebo fajerwerkami żegnają stary rok i witają nowy. Ale skąd wzięła się tra-

dycja sylwestrowa? 

Początki… 

W polskiej tradycji nazwa ostatniego dnia w roku pochodzi od imienia papieża Sylwestra I, 

który zmarł 31.12.335r. Pierwszy raz święto obchodzone było uroczyście w roku 999, kiedy 

papieżem był Sylwester II. W tamtym czasie mieszkańcy Rzymu, a także innych miast euro-

pejskich, z obawą witali ostatni dzień 999r. Było to związane z proroctwem Sybilli, które gło-

siło, iż w roku 1000 nadejdzie koniec świata. Gdy minął ten dzień, a świat istniał nadal, tuż po 

północy ludzi ogarnęła olbrzymia radość, zaczęto się bawić i świętować. Wtedy to Sylwester 

II udzielił po raz pierwszy w historii błogosławieństwa urbi et orbi („miastu i światu"). Dlate-

go już od tysiąca lat jest to tradycyjne noworoczne błogosławieństwo, udzielane przez papie-

ża. 

Z opowieści dziadków 

Kiedy zapytałam się dziadków o tradycje sylwestrowe, uśmiech-

nęli się do siebie i zaczęli wspominać.  

-Jak przystało na dobrego gospodarza… -zaczął dziadek; w bu-

dynkach gospodarczych musiał być porządek 

-A wszystkie sprzęty pochowane.- dokończyła babcia. -Czasem 

jak trafił się niedbaluch… haha…- staruszka się zaśmiała. Tradycja 

mówiła, że jeśli ktoś pozostawił jakiś sprzęt lub urządzenie na po-

dwórku, to w sylwestrową noc zabierano mu je. Chowano tak, aby 

nie znalazł.  

Pewnego sylwestra trafiło na dziadka. Nie schował taczki. Kiedy 

rano wyszedł na dwór, śmiał się, że znowu jakiś „niedbaluch” zostawił sprzęt, a chłopacy 

zawiesili go na słupie. Nie było mu jednak do śmiechu, kiedy okazało się, że to jego wózek. 

Żeby odzyskać go, trzeba było zaprosić sprawców na obiadek i inne „co nie co”. 

Czas na panny… 

Z opowiadań wiem, że kiedyś, każda jedna panna w domu po północy przysłuchiwała się 

każdemu słowu. Tak robiono, ponieważ tradycja mówi, że pierwsze usłyszane imię męskie po 

północy, to imię przyszłego męża. 

Jak się bawić? 

Zabawa na pierwszym miejscu. Ale czy koniecznie z alkoholem i innymi uży wkami? Zdecy-

dowanie NIE! Jeśli masz przyjaciół, normalnych przyjaciół to dasz radę bez procentów. Bo co 

to za impreza, jak na drugi dzień i tak nic nie pamiętasz, głowa boli i jesteś nie do życia. 



Trzeba mieć co wspominać. A poza tym co to za zabawa, jeśli przed północną „film ci się 

urywa”? Bez fajerwerków? Bez odliczania sekund do Nowego Roku? Nieee… beznadzieja. 

Fajerwerki  

Fajerwerki… coś na co wszyscy czekamy. Już ty-

dzień przed sylwestrem szczególnie chłopcy, a nawet 

mężczyźni biegają w pogoni za najlepszym towarem. 

A kiedy arsenał jest gotowy, następuje północ i całe 

niebo jest kolorowe, takie jasne. Niezwykła noc. W tle 

słychać wycie psów, wilków i innych. Biedne te zwie-

rzęta. Chodzenie po dworzu i oglądanie tego wszyst-

kiego to dla wielu prawdziwa rozkosz. A wysyłanie 

sms’ów z życzeniami, coś pięknego i miłego.  

Proszę jednak nie zapominajmy o bezpieczeństwie. Pamiętajmy, żeby uważać przy 

ogniach, fajerwerkach i innych wybuchowych rakietach… Każdy wie, że może to skończyć 

się nieszczęściem. W końcu jaki Nowy Rok, taki cały przyszły rok, więc bez wygłupów.   
Amorek <3 

(Kinga Jackowska kl. IIIb) 

 

 

Otaczający mnie świat 

Zima, zima, zima… Ach, jak cudownie! Śniegu ile chcieć, mróz, zimno, a niedługo święta! 

Żyć, nie umierać. 

Kocham ten stan. Ten przedświąteczny rozgardiasz, to znienawidzone sprzątanie, to goto-

wanie bez końca… Wszyscy weseli, szczęśliwi, w domu pachnie świerkiem, kapustą z grzy-

bami i ciastem… Mmmm… Oby to trwało wiecznie. Na dworze jest ślicznie. Przecudowny, 

biały śnieg, wszędzie cicho i spokojnie… Nie ma co prawda słońca, ale cóż… I tak jest pięk-

nie. 

A w perspektywie te wymarzone święta, pełne pomarańczy, prezentów i tych kochanych 

ludzi przy stole. Och, już nie mogę się doczekać! Tego ubierania choinki w poranek wigilijny, 

śpiewania kolęd, kolacji i pasterki… Wspaniałego sylwestra, który wspomina się później 

przez cały rok… Wygłupiania na śniegu, bitew na śnieżki, lepienia bałwana… Kuligów z 

ogniskami i spadaniem z sanek co sto metrów… Jazdy na łyżwach… I jak tu nie lubić zimy? 
Ola Rzewnicka kl I a 

Na kłopoty… zrozumienie 

Sytuacja 

Uczeń II klasy gimnazjum pali papierosa w toalecie. Pełniący dyżur nauczyciel wchodzi 

do łazienki. Widząc, co się dzieje, ostentacyjnie, głośno i dobitnie krzyczy do przechodzącego 

akurat wychowawcy: 

- To skandal! To przechodzi wszelkie pojęcie! Oni już jawnie palą w szkole, nawet się z tym 

nie kryją. 

Uczeń powoli, z udawanym spokojem, gasi papierosa. Oburzany nauczyciel kontynuuje: 

- Oni sobie już nic nie robią z regulaminu, zasad, szkoły! Robią, co chcą! 

Zwraca się do wychowawcy: 

- Proszę wpisać mu naganę z zachowania i wezwać rodziców. 

Uczeń(w duchu): Co mi tam jedna nagana więcej. A starzy i tak nie przyjdą, bo mają na 

głowie swoją sprawę rozwodową. 



Komentarz: Komunikacja została zamknięta już na wstępie. Dała upust własnym frustracjom 

i negatywnym emocjom. Nie wykazała najmniejszej nawet próby zrozumienia uczyć chłopca. 

Nie było tu żadnego dialogu. Skutek jest taki, że zastosowanie kary, której uczeń wprawdzie 

wolałby uniknąć nic nie pomogło. Takie postępowanie nie wywarło już na nim większego 

wrażenia. Zamykając komunikację, nauczycielka bezpowrotnie utraciła możliwość wpływa-

nia na zachowanie ucznia oraz rozpoznania jego prawdziwych problemów. Przekazała mu 

komunikat treściowy i emocjonalny: „Nie obchodzisz mnie, jesteś zły (w domyśle jak cała 

młodzież”) oraz dołożyła sąd urazowy „Kolejny dorosły, którego nie interesuje, co czuję.” 

A mogło być tak! 

- Jacku, ty palisz papierosy? I to na terenie szkoły, gdzie zasady o bezwzględnym zakazie 

palenia? 

Chłopiec szybko gasi papierosa, odpowiadając: 

- Przepraszam, już więcej nie będę. 

- Wiesz o tym, że w szkole palić nie wolno. Moim obowiązkiem jest zgłosić ten fakt wycho-

wawcy, a pani Marciniak ma właśnie ze mną dyżur. Rodzice też muszą wiedzieć, że palisz 

papierosy. 

- Proszę, niech pani tego nie robi. To się już naprawdę nie powtórzy, obiecuję. 

- A jeśli się powtórzy? 

- To wtedy pani powie. 

- Posłuchaj. Kiedy cię widzę z papierosem, czuję się przybita, bo jestem naprawdę w trudnej 

sytuacji. Ostatnia rzecz, jaką chciałabym robić, to „kapować” na ciebie. Ale, po pierwsze: w 

szkole palić nie wolno; ani uczniom, ani nauczycielom. Po drugie: nie chcę, byś palił papiero-

sy, bo to na pewno nie jest dla ciebie dobre. Poza tym muszę być w porządku wobec twoich 

rodziców, którym- z tego, co się domyśliłam – zależy, abyś nie palił. Więc nie bardzo mogę 

tak po prostu wyjść... 

-Naprawdę, niech panie nie mówi... Sam nie wiem, co mnie pokusiło, żeby zapalić. Już nie 

będę. 

-Dobrze Jacku, chciałabym w takim razie zawrzeć z tobą umowę. Teraz poprzestanę na, po-

wiedzmy, upomnieniu. Jeśli jednak nie dotrzymasz słowa i jeszcze raz cię złapię na paleniu, 

przekażę to wychowawcy i rodzicom. Ale naprawdę nie chciałabym tego robić... Możemy się 

tak umówić? 

-Dobrze. 

-Tylko wiedz, ja, jeśli się z kimś umawiam, to słowa dotrzymuję. Umowa to dla mnie rzecz 

święta. 

-Rozumiem. I... dziękują pani! 

Komentarz: Nauczycielka potraktowała ucznia przedmiotowo, okazała mu zaufanie i wiarę 

w jego dobrą wolę. Zawarła z nim umowę, pozwalając wyciągnąć konsekwencje w razie po-

wtórzenia zachowania. Wzbudziła w nim motywację do zmiany. W tej sytuacji prawdopodo-

bieństwo, że uczeń nie powtórzy zachowania, jest dużo większe niż w pierwszej sytuacji.  
Ilona Ickiewicz i Ewa Kaźmierczak z IIc 



 

Stephenie Meyer „Zmierzch” 
„-Pomyśl, kocham cię bardziej niż wszystkie inne rzeczy na świecie razem 

wzięte. Czy to ci nie wystarcza? -Wystarcza. Starczy na wieczność.” 

Ostatnio miałam okazję poznać pierwszą z czterech części sagi 

"Zmierzch" autorstwa Stephenie Meyer. Kiedy ten światowy bestseller 

ukazał się w Polsce, nie myślałam nawet o jego przeczytaniu. Wreszcie po 



wielu pozytywnych opiniach i namowach znajomych postanowiłam sięgnąć po tę niezwykłą 

opowieść. Zostałam bardzo mile zaskoczona. 

Rzecz jest o siedemnastoletniej Isabelli Mari Swan, która przeprowadza się z pięknego, 

słonecznego Phoenix, do małego, deszczowego miasteczka Forks w stanie Washington. Spo-

tyka tam tajemniczego i niezwykle przystojnego Edwarda Cullena. Chłopak, oprócz nieprze-

ciętnej urody ma nadludzkie zdolności. Bella postanawia odkryć jego sekrety, ale nie wie, że 

naraża się tym na niebezpieczeństwo. 

Książka jest pisana prostym językiem. Czyta się ją łatwo, ze zrozumieniem i dostatecznie 

szybko. Według mnie "Zmierzch", nie jest klasycznie nudną lekturą, ale książką pełną akcji.  

Bardzo podoba mi się okładka, jest skromna, ale elegancka. Uwagę przyciągają blade dło-

nie na czarnym tle, w których widać czerwone jabłko. 

Uważam, że jest ona warta naszej uwagi. Bardzo polecam ją nie tylko nastolatkom. Teraz 

mam zamiar przeczytać kolejne części sagi. Myślę, że będą równie ciekawe i wciągające jak 

pierwszy tom.  
Oliwia Karczewska kl. Ia 

                                  

Wieści szkolne 

28 XI 2012 – 32 osoby pojechały na mecz siatkówki pomiędzy SKRĄ Bełchatów i Politech-

niką Warszawską. 

29 XI 2012 – klasy pierwsze wybrały się do centrum handlowego Arkadia w Warszawie w 

celu obejrzenia filmu pt. „Skyfall” . 

30 XI 2012 – turniej wiedzy o ruchu drogowym. 

6 XII 2012 – mikołajki  

10 XII 2012 – lekcja muzyki pt. „Grająca trzcinka” `dla klas I i II 

12 XII 2012 – Konkurs  Dobrych Manier dla klas I i II. Zwyciężył dwuosobowy zespół z Ic. 

Gratulujemy!   

14 – 16 XII 2012 – rekolekcje adwentowe 

17 XII 2012 – eliminacje półfinały Powiatowych Igrzysk Młodzieży Gimnazjalnej w piłce 

siatkowej dziewcząt. Karniewski zespół okazał się najlepszy. Gratulujemy! 

18 XII 2012 – szkolne jasełka 

24 XII 2012 – Wigilia  

25 XII 2012 – Boże Narodzenie 
<obrotna> 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


