
 

 

 

Rozmowa z Panią 

Katarzyną Bruździak 

- nauczycielką chemii w naszym gimnazjum 
 

„Zawód nauczyciela jest trudny, ale satys-

fakcjonujący.” 

Redakcja Żak: Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. 

Pani Katarzyna Bruździak: Mam 26 lat, od prawie dwóch lat jestem mężatką, mieszkam w 

Krasnosielcu oddalonym od Karniewa o około 30km. W 2011 roku ukończyłam studia dzien-

ne na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemicznym. Moja specjalność to analiza chemicz-

na. W roku 2012 podjęłam swoją pierwszą pracę jako nauczyciel chemii w Społecznym Li-

ceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce. 

R. Ż.: Jak wspomina Pani okres lat szkolnych? 

P. K. B.: Bardzo pozytywnie. Nauki było dużo, nie ukrywam, ale czas szkolny to również 

prawdziwe przyjaźnie trwające do dziś, pełne przygód wycieczki, szalone dyskoteki, no i te 

pierwsze miłości…  

R. Ż.: Czy od zawsze chciała Pani zostać nauczycielem? 

P. K. B.: Nie, to że jestem nauczycielem, to przypadek. Jednak uważam, że dobrze się stało. 

Bardzo lubię pracę z młodzieżąJako dziecko chciałam być lekarzem, pomagać ludziom w 

ich cierpieniach, jednak po kilku latach zmieniły mi się nieco zainteresowania i swoją przy-

szłość wiązałam z pracą w laboratorium. 

R. Ż.: Od ilu lat jest Pani nauczycielem chemii? 

P. K. B.: Pracuję dopiero drugi rok. Nie jestem doświadczonym nauczycielem, mogę śmiało 

powiedzieć, że uczę się razem z uczniami. Myślę, że całkiem nieźle nam się współpracuje. 

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

P. K. B.: Uważam, że zawód nauczyciela  jest trudny, ale satysfakcjonujący. Tak naprawdę to 

każdy dzień przynosi nowe doświadczenia. Z taką młodzieżą, z jaką mam przyjemność pra-

cować, nie można się nudzić 

R. Ż.: Co Pani ceni w uczniach? 

P. K. B.: Najbardziej w uczniach cenię uczciwość, punktualność, odpowiedzialność, a także 

dobre poczucie humoru. 

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

P. K. B.: Wasza szkoła bardzo mi się podoba! Jest zadbana, wyposażona w dobre pomoce 

dydaktyczne, sprzęt multimedialny. Poza tym poznałam tutaj wielu wspaniałych ludzi:) 

R. Ż.: Czy Pani praca ma jakieś wady? Czy zmieniłaby Pani jakieś zasady? 

P. K. B.: Myślę ,że każda praca ma swoje plusy i minusy, żeby zminimalizować te minusy 

wprowadziłabym dwie zasady dla uczniów: 

Zasada1. Nauczyciel ma zawsze rację. 

Zasada2. Jeżeli nauczyciel nie ma racji, patrz punk pierwszy 

R. Ż.: Co lubi Pani robić po pracy? 

P. K. B.: Po pracy spędzam czas z bliskimi, bardzo lubię towarzystwo ciekawych ludzi i ta-

kich mam szczęście, mieć wokół siebie. Lubię również aktywnie spędzać czas - jeździć na 



rowerze i grać w piłkę siatkową . A latem lubię leniuchować na słońcu opalając się 

R. Ż.: Czy zdradzi nam Pani swoje marzenia? 

P. K. B.: Wychodzę z założenia, że lepiej nie zdradzać swoich marzeń, bo mogą się nie speł-

nić  
Wywiad przeprowadziła redakcja „Żaka” 
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Przemocy – NIE! 

11 kwietnia o godzinie 9
50

 uczniowie drugich klas Pu-

blicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie wzięli 

udział w spotkaniu z panią policjantką. 

Tematyka prelekcji dotyczyła zagadnień z zakresu prze-

mocy fizycznej i psychicznej. Młodzież dowiedziała się, 

czym jest demoralizacja i jakie zjawiska są z nią związane. 

Funkcjonariuszka poruszyła kwestię przemocy i agresji w 

szkole. Omówiła temat cyberprzemocy oraz zagrożeń płyną-

cych z niewłaściwego korzystania z internetu. Poinformowała 

również o odpowiedzialności karnej w przypadkach popeł-

nienia czynów karalnych. W trakcie spotkania uczniowie i 

nauczyciele zadawali pytania , na które prowadząca udzieliła 

wyczerpujących odpowiedzi. 

Podobne spotkanie odbyło się rok temu i również było pouczające. 
Ilona I. 

 

Gimnazjaliści sprawdzają swoją wiedzę na konkursie 

profilaktycznym  

25 marca 2013r. na siódmej i ósmej godzinie lekcyjnej w naszej szkole odbył się konkurs 

wiedzy profilaktycznej organizowany przez panią Zenonę Żychowska i trzy uczennice: Nata-

lię Napiórkowską, Julitę Kołodziejczak i Dominikę Lustyk. O liczbie przyznawanych punk-

tów decydowało jury w składzie: 

 pani Agata Pastewka – pedagog, 

 pani Aneta Wronowska – bibliotekarka, 

 Izabela Krupińska - przewodnicząca samorządu uczniowskiego. 

Zaczęliśmy od zaproszenia dwóch 

uczniów z każdej klasy do narysowania pla-

katu „Stop uzależnieniom”. Gdy malarze 

zabrali się do pracy, przywołano osoby, które 

zgłosiły się do konkursu wiedzy. Ich zadanie 

polegało na wylosowaniu i odpowiedzeniu na 

pięć pytań dotyczących nałogów, asertywno-

ści i alkoholu. Wszystkim poszło świetnie i 

po zakończeniu rozgrywki jury wręczyło 

nagrody. 

Następnie mieliśmy okazję podziwiać ta-

lent aktorski uczniów, którzy brali udział w 

scenkach „Bądź asertywnym”. Zabawne, a zarazem pouczające przedstawienia wywołały 

śmiech wśród obserwatorów. Jury przyznało nagrody:  

 I miejsce - klasa Ia 

 II miejsce -klasa IIc 



 III miejsce - klasa IIa 

Pozostałe klasy dostały nagrody za udział. 

Kolejny element konkursu to wymyślenie i zaprezentowanie okrzyku, którego tematem by- 

ło hasło „ W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Po naradzie przewodnicząca jury ogłosiła wyniki  

i wręczyła nagrody:  

 I miejsce - klasa IIIa 

 II miejsce -klasa IIIc 

 III miejsce - klasa Ia 

Reszta klas dostała nagrody pocieszenia.  

Później poprosiliśmy malarzy o zaprezentowanie swoich plakatów i powiedzenie kilku 

słów na temat tego, co przedstawiają. Po krótkim zastanowieniu jury wręczyło nagrody 

przedstawicielom poszczególnych klas: 

 I miejsce - klasa IIIc 

 II miejsce - klasa IIIb 

 III miejsce - klasa IIIa 

Pozostali dostali nagrody za udział. 

Na zakończenie jury zsumowało wszystkie punkty uzyskane przez każdą z klas, wyłoniło 

zwycięzców i wręczyło nagrody na ręce gospodarzy. Oto wyniki: 

 I miejsce - klasa Ia 

 II miejsce -klasa IIIc 

 III miejsce - klasa IIc; IIIa 

Reszta klas również została nagrodzona. 

W imieniu swoim oraz pozostałych uczniów naszej szkoły dziękujemy Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Karniewie za zakup nagród. 

Gratuluję zwycięzcom. Mam nadzieję, że dzięki temu konkursowi będziecie bardziej uwa-

żać na to, co robicie, z kim się zadajecie oraz jak dbacie o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. 
Natajka  

 

Z przymrużeniem oka... 

Był wieczór. Ta droga nie była oświetlona. Meredith wracała z pracy. Była bardzo zmę-

czona po wyczerpującym dniu. 

Dojeżdżała właśnie do skrzyżowania. Widziała w ciemności jakiś rozmazany znak i samo-

chód nadjeżdżający z prawej. "Zdążę" - pomyślała. Docisnęła więc gazu. Po chwili zobaczyła, 

że samochód jest już przed nią, więc szybko nacisnęła na hamulec, ale niestety było już za 

późno.  

Doznała silnego wstrząsu, wysiadła jednak z samochodu, by porozmawiać z kierowcą dru-

giego pojazdu. Ten również wyszedł i zdenerwowany podszedł do Meredith szybkim kro-

kiem.  

- No i wszystko jasne - kobieta! Tak jak myślałem. Kto pani dał prawo jazdy?! - odezwał się 

niegrzecznie. 

Meredith rozpoznała mężczyznę i powiedziała:  

- Pan! Jasper Levine? Mój egzaminator! 

W tej chwili Jasper przypomniał sobie kobietę sprzed trzech tygodni, którą poinformował, 

iż zdała prawo jazdy. Ale zrobił to tylko dlatego, że miał jej dosyć, bowiem podejmowała 

próbę już ósmy raz.  

- Ja...yyy...ten... - podrapał się zakłopotany po głowie. - Każdemu może się zdarzyć... 

Meredith - po dogadaniu się obu stron - zapłaciła Jasper'owi należytą sumę, po czym każdy 

pojechał w swoją stronę. 



Po tym zdarzeniu Jasper uświadomił sobie, że skoro w taki sposób podchodzi do swojej 

pracy, to nie powinien dłużej jej wykonywać. Zrezygnował z tego zawodu i otworzył wy-

twórnię koników na biegunach. 

Dla uniknięcia podobnych wypadków, umieścił informację na tym ważnym dla siebie 

skrzyżowaniu, by w tym niebezpiecznym miejscu kierowcy zwalniali. 
Ania Łuczak, kl. Ia 
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Egzamin gimnazjalny 2013 

 Część humanistyczna  (23 kwietnia) 

Historia 

23.04.2013 odbyły się egzaminy gimnazjalne z części humanistycznej. O godzinie 8
00

 ze-

braliśmy się przed salą, gdzie pisaliśmy test. Przed egzaminem był czas na zaczerpnięcie 

świeżego powietrza lub rozmowę z rówieśnikami. Na salę weszliśmy o godzinie 8
45

. Potem 

komisja egzaminacyjna omówiła sprawy organizacyjne i wręczyła nam testy, które musieli-

śmy najpierw zakodować. Pierwsza część egzaminu dotyczyła wiedzy z zakresu historii i 

wiedzy o społeczeństwie. Pytania nie były trudne lecz podchwytliwe. Test rozpoczął się o 9
05

 

i  trwał 60 minut. Po pierwszej części była dłuższa przerwa, na której można było porozma-

wiać o prawidłowych rozwiązaniach pytań z historii czy WOS-u. 

O godzinie 10.45 ponownie weszliśmy na salę, gdzie mieliśmy napisać kolejny test przy-

gotowany przez CKE. Tym razem test trwał 90 minut, odbywał się od 11
00

 do 12
30

 i był z 

zakresu wiedzy o naszym ojczystym języku. Ten zestaw pytań zawierał motyw odwagi w 

tekstach literackich i zadaniach, a ostatnie polecenie dotyczyło napisania charakterystyki na 

temat wybranego przez siebie bohatera literackiego, który był odważny. 
Wojciech Grochowski 3b 

Odwaga – ważna rzecz! 

Po przerwie ponownie udałam się na halę. 

Usłyszałam swoje nazwisko, więc weszłam i 

zajęłam swoje miejsce. Po chwili otrzymaliśmy 

arkusze egzaminacyjne. Każdy wziął linijkę, czy 

co tam miał pod ręką i w pocie czoła rozrywał 

kartki. I taka myśl w głowie „Tylko, żeby te 

kartki się nie porwały”. Praca pisemna bardzo 

mnie ciekawiła, więc musiałam jak najszybciej 

zajrzeć. Przewracałam te kartki jedna za drugą. 

Emocje jak na grzybobraniu. No i w końcu dotar-

łam. Polecenie zaczynało się od słów: „Napisz 

charakterystykę…”. Szok! A gdzie rozprawka? 

Nie spodziewałam się. No, ale zanim praca i test, trzeba zakodować. Ehh… Teraz PESEL, to 

znam na pamięć.   

Po części oficjalnej można było zabrać się do pracy. Pierwszy tekst był o odwadze. Jakoś 

tam poszło… Następnie był fragment „Potopu”. Oczywiście pytania do tekstu spoza tekstu.  

„Podkreślony wyraz pełni funkcję A. podmiotu, B. przydawki, ponieważ…” Tyle przygoto-

wań, a w mojej głowie tylko: „O  kurcze, przecież ja to wiem. To jest ten, no… jak to było… 

co to przydawka…”. Ale chyba dobrze zaznaczyłam. Następne zdanie było jeszcze lepsze. 

„…spójnik więc wskazuje na zdanie…” I w tym momencie trzeba było sobie przypomnieć 

jakże przez nas lubiane zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Potem przywitał mnie Ko-

chanowski ze swoją fraszką „O żywocie ludzkim”. Jeszcze tego tu brakowało. No, ale już 



trudno. Jakoś dałam radę. No i na koniec były dwa teksty, w zasadzie zapytania internautów i 

odpowiedzi udzielone na nie przez językoznawców.  

Odpowiedziałam na zadania zamknięte i ujrzałam polecenie „Napisz zapytanie do interne-

towej poradni językowej…” Oczy jak 5zł, ale trzeba sobie radzić. Na szczęście przypomniał 

mi się program „Słownik polsko@polski” i było łatwiej  Na napisanie charakterystyki zo-

stało mi jakieś 40 minut. Jak dobrze, że wcześniej przeniosłam odpowiedzi na kartę odpowie-

dzi. Mówię wam, jakie to jest męczące te malowanie kwadracików. W mojej głowie brzmiały 

słowa: „Tylko dokładnie zaznaczajcie te kwadraty, bo będzie to sprawdzał komputer”. Trzeba 

było napisać charakterystykę bohatera literackiego, który wykazał się odwagą. Pierwsza myśl 

– RUDY! Tyle czasu wałkowaliśmy te „Kamienie na szaniec”, że w głowie na szczęście spo-

ro zostało  Mam nadzieję, że będzie dobrze, bo jak nie to… nawet nie chcę o tym myśleć  

A, co się będę przejmować. Pozytywne nastawienie to połowa sukcesu. Tak mówią. 
Mento$ 

 Część matematyczno – przyrodnicza (24 kwietnia) 

Przyroda 

Rozdano arkusze egzaminacyjne, które zawierały pytania z 

czterech przedmiotów: chemii, biologii, fizyki i geografii. Na-

uczyciel jeszcze raz zapoznał nas z zasadami panującymi pod-

czas pisania testu. Wytłumaczył sposób, w jaki trzeba zaznaczać 

odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Mieliśmy czas na zakodowa-

nie prac. Ciężki orzech do zgryzienia. Te całe naklejki z kodem 

szkoły, można się pogubić. Kiedy wszyscy byliśmy gotowi, na 

tablicy zapisano godzinę rozpoczęcia egzaminu i godzinę zakoń-

czenia. Mieliśmy 60 minut na pracę. Życzono nam powodzenia. 

Test składał się z 24 zadań zamkniętych. Z każdego przed-

miotu było po sześć pytań. Kolejno biologia, chemia, fizyka i 

geografia. Ta przerażająca cisza na sali i tylko co jakiś czas sze-

lest chusteczek. Ciągłe zerkanie na zegarek, czy oby wystarczy 

mi czasu. Wystarczyło, nawet jestem skłonna powiedzieć, że 

zostało. Większość wyszła przed czasem. Pierwsze pytanie na 

korytarzu brzmiało: „Do jakiej gromady kręgowców zaliczany jest AKSOLOTL MEKSY-

KAŃSKI?” Teraz wszyscy wiedzą, że jest to płaz  Ulga, drugi dzień egzaminów za nami! 

 
Kinga Jackowska 

Matematyka 

24IV2013 roku o godzinie 11
00

 klasy trzecie 

zaczęłam pisać egzamin z matematyki. Nad pra-

widłowym przebiegiem egzaminu czuwała komi-

sja w składzie: p. Daniela Wawrzonkowska, p. 

Magdalena Chojnowska, p. Ewelina Stępkowska, 

p. Iwona Ochtabińska i p. Rafał Witkowski, pani 

z innej szkoły. 

Test nie wydawał się trudny, wręcz przeciw-

nie. Po zakodowaniu pracy zabrałam się do roz-

wiązywania zadań. Trzeba było obliczyć media-

nę, czego się w ogóle nie spodziewałam, ale (na 

szczęście) dzień wcześniej przeglądałam zeszyt i 

przypomniałam sobie, co to jest ta mediana  Wystąpiły również diagramy, z których mieli-



śmy odczytać procentową wartość tego, co znajdowało się w tabeli wyżej. Nie zabrakło zadań 

na proporcję i podatku VAT. Były też wykresy, z których trzeba było odczytać dane. Najbar-

dziej denerwowały mnie i nadal denerwują zadania typu: prawda czy fałsz bądź : tak czy nie. 

Co dziwne, one poszły mi nawet dobrze…  Monety w układzie równań, ile litrów wody jest 

w akwarium, zadania z trójkątami też poszły mi dobrze. Trzeba było m. in. sprawdzić, czy 

trójkąty są przystające. Zadania z treścią były banalne, a dotyczyły one m. in. obliczenia kra-

wędzi podstawy i krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, udowodnienia 

że trójkąt i trapez mają takie same pola i obliczyć, ile dziewcząt było w klasie. Szczerze mó-

wiąc, bardzo bałam się matematyki. Od początku testu do końca trzęsły mi się ręce, a serce 

waliło jak głupie  Sprawdziwszy odpowiedzi w internecie, stwierdzam, że poszło mi bardzo 

dobrze. Na pewno o wiele lepiej niż na próbnym egzaminie. Teraz pozostaje czekać na wyni-

ki  Co ma być, to będzie, a będzie dobrze (mam nadzieję, chociaż poprzedni dzień to poraż-

ka, bo historia, WOS, język polski to nie moje mocne strony). 
<smerfetka> 

 Część językowa  (25 kwietnia) 

Język angielski 

Ostatniego dnia egzaminów tj. 25 kwietnia 

odbyła się część językowa. Wraz z wybranymi 

uczniami pisałem w sali matematycznej test z 

języka angielskiego na poziomie podstawowym i 

rozszerzonym. Termin pierwszego został ustalo-

ny na godzinę 9
00

. Jak zawsze przed tak ważnym 

wydarzeniem byłem trochę zestresowany. Po 

wejściu do sali otrzymałem arkusz. Następnie 

komisja kolejny raz zapoznała wszystkich z in-

strukcją.  

Chwilę później życzono nam powodzenia i zaczęliśmy godzinny sprawdzian od słuchania; 

części, której najbardziej nie lubię. Tym razem byłem z siebie zadowolony, bo większość 

słów rozumiałem i prawie wszędzie dobrze zaznaczyłem odpowiedź. Szczerze mówiąc, my-

ślałem, że będzie gorzej. Pierwsze cztery zadania poszły jak z płatka. Minęło 15 minut i za-

brałem się do reszty egzaminu. W  następnych zadaniach były do wyboru odpowiedzi A, B, C 

lub D. Każde próbowałem robić uważnie, gdyż z własnego doświadczenia wiem, że najwięcej 

błędów popełnia się na najprostszych rzeczach. 10 minut przed końcem poprzenosiłem tylko 

odpowiedzi i wreszcie mogłem się trochę rozluźnić.  

Egzamin z części podstawowej dobiegł końca równo o 10
00

. Poszedłem podzielić się wra-

żeniami z kolegami i koleżankami. Mogłem też coś zjeść. Do sali wróciłem o 11
00

, żeby przy-

stąpić do testu na poziomie rozszerzonym.  

Po rozdaniu arkuszy schemat był ten sam tj. sprawdzenie kompletności arkuszy, naniesie-

nie kodów i zapoznanie z regulaminem. Egzaminatorzy życzyli nam połamania długopisów i 

zaczęliśmy 15-minutowe słuchanie. Nie poszło mi najlepiej, w kilku przypadkach musiałem 

„strzelać”. Przy czytaniu ze zrozumieniem także miałem małe problemy. Na koniec część 

pisemna. Trzeba było wykazać się poprawnością językową i bogactwem słów. Jestem zado-

wolony ze swojej pracy. Zdążyłem jeszcze nanieść odpowiedzi i już koniec egzaminu. Teraz 

pozostaje mi tylko czekać na wyniki, które otrzymamy pod koniec czerwca. 
Kuba P. 

Piszemy niemiecki! 

Czwartek - 25 kwietnia 2013r. Kolejny dzień egzaminów gimnazjalnych! Na szczęście już 

ostatni! O 9
00

 pięcioro uczniów z naszej szkoły otworzyło arkusz egzaminacyjny z języka 



niemieckiego. W skład komisji, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem testu, wchodzi-

li: pani Ewa Balińska, pan Waldemar Zając oraz pani spoza naszej szkoły.  

No i zaczęło się! Na początek cztery zadania słu-

chowe, nie było łatwo zrozumieć i wychwycić naj-

ważniejsze fragmenty nagrań, ale dzięki kółkom, które 

rozpoczęły się już w drugiej klasie, na których ćwiczy-

liśmy rozwiązywanie takich zadań, poradziliśmy so-

bie. Następnie przystąpiliśmy do rozwiązania pozosta-

łych dziewięciu ćwiczeń. Musieliśmy wybrać popraw-

ną odpowiedź spośród podanych, ale wcześniej trzeba 

było wczytać się w opisy, wiadomości i ogłoszenia, 

zrozumieć je i dopiero przystąpić do zaznaczania od-

powiednich literek. 

Na rozwiązanie 11 zadań i przeniesienie odpowiedzi na kartę, mieliśmy 60 minut, a osoby 

z wydłużonym czasem pracy- 90. 

Oczywiście zaraz po wyjściu z klasy zaczęło się porównywanie odpowiedzi. 

Jestem zadowolona z tego, jak mi poszło, sprawdzałam odpowiedzi w internecie i mam ok. 

87%, ale to nic pewnego, więc poczekam na wyniki. Jedno jest pewne! Było mnóstwo kółek, 

które na pewno pomogły nam w przygotowaniu się do egzaminu. 
Natajka :) 

 

Hałas i ja 

Według encyklopedii: hałas to dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w 
danym miejscu i czasie, odbierane jako: "bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, 

wreszcie szkodliwe”. 

Walka z hałasem kiedyś 

Hałasy bywały przyczyną procesów sąsiedzkich już 

w średniowieczu. Od XVI w. wydawano przepisy 

ograniczające hałas w miastach. Niekiedy były specy-

ficzne: np. Anglicy zakazywali bicia żon o pewnych 

porach dnia i nocy wyłącznie dlatego, aby ich krzyki 

nie przeszkadzały sąsiadom. Od XIX wieku w wielu 

miastach zakazywano słuchania muzyki przy otwar-

tych oknach. 

W Polsce dopuszczalne wartości hałasu występują-

ce w otoczeniu osób są określone w odpowiednich 

Rozporządzeniach Ministra Środowiska, Polskich Normach
 
oraz innych aktach prawnych. 

25 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. 

Hałas w kulturze… 

"Symbolika hałasu jest jednoznacznie negatywna. Zarówno według „Biblii” jak i „Koranu” 

koniec świata ma być oznajmiony apokaliptycznym zgiełkiem. Trąby, które zburzyły mury 

Jerycha, nie stanowiły odosobnionego przypadku użycia hałasu do celów wojennych: dobosze 

lub zespoły janczarskie podnosząc na duchu "swoich" miały zarazem donośnymi dźwiękami 

przerażać wroga" 

Hałas i jego oblicza… 

Głównie mamy problem z hałasem, gdy potrzebujemy wyciszenia, gdy mamy zły humor. 

Często potrzebujemy ciszy na przemyślenia.  



Z hałasem możemy spotkać się na imprezie, w szkole, w każdym innym miejscu. Ale czy 

kiedykolwiek wzięliśmy pod uwagę, że hałas znajduje się w naszej głowie, umyśle? Kiedy 

mamy kłopoty, kiedy coś nam nie wychodzi, gdy zmieniamy się o 180 stopni albo nawet wte-

dy, kiedy nie wiemy, co ze sobą zrobić. Rozważamy wiele opcji, podejmujemy decyzje. 

Część nas samych chce jednego, a druga część myśli w ogóle o czymś innym. Na pewno kie-

dyś byliście w takim stanie, kiedy chcieliście po prostu położyć się i zasnąć. Złe oceny w 

szkole, kłótnia z koleżanką lub chłopakiem. Wiele myśli kłębi się w głowie: A może źle po-

stąpiłam? A może powinnam przeprosić. Nie, teraz ruch należy do niego/niej. To również jest 

hałas! 

Teraz coś dla nas… 

Hałas w szkole. Zacznę od tego na lekcjach. Często jest tak, że nauczyciel nie może dobrze 

nam czegoś wytłumaczyć, bo „gadamy jak najęci”. Walka z nami i naszymi rozmowami bywa 

trudna. Zawsze słyszymy to samo: „Mieliście całą przerwę i jeszcze się nie wygadaliście?”. 

Pierwsze 5 minut lekcji jest jak burza. Kończymy swoje rozmowy, rozpakowujemy się, prze-

stawiamy krzesełka, zgłaszamy brak pracy domowej- istny hałas.  

A wracając do przerwy. Nie ma możliwości, żeby osoba z końca korytarza usłyszała kogoś 

z początku. Nasze rozmowy, śmiechy. Jeden biega jak oparzony, kilka dziewczyn śpiewa 

piosenkę pod nosem. Ja próbuję porozmawiać z koleżanką, dosyć trudne! Nic nam się nie 

stanie, jak raz pomyślimy o innych i będziemy choć trochę ciszej i damy innym funkcjonować 

w normalnych warunkach. Czy to takie trudne?  
@morek 

 

Myśli nieuczesane 

Przed egzaminami jest strasznieee…. Tyle tego wszystkiego! No tak. Trzy lata się przele-

żało, to teraz ‘zbiera się kwiatki’ 

We wtorek pisaliśmy historię i WOS oraz język polski. Na pierwszy rzut oka, testy nie 

wydawały się trudne, lecz po głębszym wpatrzeniu się w treść, stwierdziłam, że będzie poraż-

ka. I jest. Z polskiego nikt nie spodziewał się charakterystyki wybranego bohatera literackie-

go, który był odważny. Przeglądając demotywatory.pl natknęłam się na taki tekst: „Przez trzy 

lata uczył się pisać rozprawki, na egzaminie dali charakterystykę”.  

W środę była przyroda i matematyka. Co to dla kogoś takiego jak ja - żartuję…  Mat-

ma była łatwa  

Angielski był średni… Podstawa prosta, a rozszerzenie trochę gorzej… 

Teraz jest ‘luz’  Oglądamy filmy itp. 

Nadeszła w końcu oczekiwana Majówka i długi tydzień wypoczynku! ;) 
<obrotna> 

 

Lekcja geografii 

Przedmiotu uczy młoda nauczycielka, świeżo po studiach, bez doświadczenia. Właśnie 

wchodzi do klasy, w której jest tylko część uczniów. Mimo że przerwa się skończyła, powy-

ciągali na stoły butelki z napojami, kanapki, porozkładali papierowe serwetki. 

-Hej, Baśka, daj gryza! 

-A odwal się! Wczoraj mi zżarłaś całe jabłko. Może Kuba ci da... 

-Kuuuba! Rzuć jabłkiem! 

Nikt nie zwraca uwagi na nauczycielkę. Panuje ogólny hałas. Zaczynają się schodzić spóź-

nialscy. Ktoś wchodzi do klasy, za chwilę wybiega, trzaska drzwiami, znowu wychodzi... 

-Co się z wami dzisiaj dzieje? Proszę kończyć jedzenie, siadać do ławek...- nauczycielka pró-

buje przekrzyczeć klasę, ale z miernym skutkiem. 

Uczniowie się trochę uspokoili, nie zaprzestali jednak jedzenia. Rozmawiają, śmieją się.. 



-Spoookój!- nauczycielka krzyczy na całe gardło, aż głos się jej załamał. 

Nikt się specjalnie nie przejął, parę osób wybucha śmiechem. 

-Niech się pani nie przejmuje, my zaraz skończymy. To Kowalski przyniósł tyle żarcia... 

Ogołocił całą lodówkę. Musimy to zjeść... Może się pani poczęstuje kiełbaską? 

-Przestań, dobrze? Zachowujecie jak bydło. 

-O, przepraszam, jak byśmy się zachowywali jak bydło, to na stole nie byłoby serwetek...-

ogólny śmiech 

-W tej chwili macie się uspokoić i schować jedzenie, bo zaraz poproszę waszego wychowaw-

cę. A ty przestań bawić się tą butelką. 

-Nauczycielka podchodzi do tablicy, zaczyna pisać temat. 

-Zapiszcie temat dzisiejszej lekcji... 

-Jaki temat? A słyszała pani, co się stało u Szymka? Suka mu się oszczeniła. Ma takie małe 

śliczne piesi...- zapiszczała Baśka. 

-Przestańcie już- jęknęła nauczycielka. 

-A właśnie, od dawna chciałem zapytać: czy ma pani męża i dzieci ?- pyta Kuba z miną nie-

winiątka 

-Nauczycielka robi się czerwona, czuje że jest u kresu wytrzymałości. Siada przy biurku, z 

trudem powstrzymuje łzy. Coś wpisuje do dziennika, nerwowo przerzuca kartki... Na tablicy 

zapisuje bez słowa temat lekcji i strony w podręczniku, z którymi uczniowie mają się zapo-

znać. Nikt nie pracuje, niektórzy tylko odnotowali strony... Lekcji nie udaje się przeprowa-

dzić. Wraz z dzwonkiem klasa z dzikim wrzaskiem wybiega na przerwę... 

Komentarz: Sytuacja przedstawia jedną z gier uczniowskich, którą można zatytułować 

„Robimy zadymę”. Celem gry było uniknięcie odpytywania oraz dostarczenie sobie rozrywki 

kosztem nauczycielki, postrzeganej jako osoba potencjalnie słaba i mało stanowcza(młoda, 

kobieta, bez doświadczenia ) 

A mogło być tak: 
(…) 

-Co się z wami dzisiaj dzieje? Proszę kończyć jedzenie, siadajcie... - nauczycielka próbuje 

przekrzyczeć klasę, ale z niewielkim skutkiem. 

-Uczniowie trochę się uspokoili, nie zaprzestali jednak jedzenia. Rozmawiają, śmieją się... 

-Słuchajcie, jeśli to, co robicie, miało na celu wyprowadzenie mnie z równowagi , to wam się 

udało. Skoro nie dajecie mi dojść do głosu, to wyjmijcie kartki, będziecie pisać sprawdzian. 

-Nie wolno robić sprawdzianu bez zapowiedzenia- odzywa się Kuba. 

-Wiem, ale mnie do tego zmuszacie. Jeść i wariować na lekcji również nie wolno. 

-Uczniowie spoglądają trochę niepewnie, nikt nie wyjmuje kartki. Nauczycielka, nie zrażając 

się, zapisuje pierwsze pytanie na tablicy. Odwraca się w stronę klasy. Widząc, że uczniowie 

nadal nie siedzą na swoich miejscach, a jedzenie leży na stołach, mówi: 

-Radzę wam jednak wyjąc kartki i pisać, pytań jest dość dużo, możecie nie zdążyć do dzwon-

ka. 

-Odwraca się ku tablicy i pisze kolejne pytanie. Uczniowie spoglądają po sobie niepewnie. 

Pierwszy reaguje Kuba: 

-Hej, wiara! Siadać do ławek- woła. 

-Siadaj, no już- woła ktoś inny i po cichu dodaje:- Przez ciebie zarobię pałę. Bez sensu.. 

-Prosimy, niech pani nie robi dzisiaj sprawdzianu. Nie jesteśmy za bardzo przygotowani- pi-

snęła Baśka:- Już będziemy spokojni... 

-Bardzo prosimy... 

-Przepraszamy... 

-Dobrze. Domyślam się , że to zamieszanie miało na celu uniknięcie odpytywanie. Jestem 

skłonna pójść wam na rękę, ale pod warunkiem, że do końca lekcji będziecie się zachowywać 

normalnie. Nie ukrywam, że naprawdę solidnie mnie zdenerwowaliście. 



-Po tych słowach przechodzi do prowadzenia lekcji. W klasie panuje względna cisza. Pod 

koniec lekcji nauczycielka rozgląda się po klasie i mówi: 

-Kuba, Basia , Szymek i... może Janek- bardzo was proszę, żebyście zostali pięć minut po 

dzwonku, dobrze? 

Po dzwonku. 

-Uczniowie opuścili klasę, wywołana czwórka, została w ławkach, wyczekująco patrzy na 

nauczycielkę: „ Czyżby nagana czy ochrzan ? Przecież już byli cicho.. To niesprawiedliwe. 

Co ona znowu wymyśliła? 

-Poprosiłam, żebyście zostali, ponieważ jesteście w pewnym sensie przedstawicielami klasy. 

O ile wiem, ty, Kuba, jesteś przewodniczącym, prawda ? Chciałam, was zapytać, czy jest ja-

kiś powód, dla którego tak się dziś zachowywaliście na mojej lekcji? Czy to dlatego , że je-

stem młodą, nową nauczycielką, czy może jest jakiś inny powód? 

-Uczniowie milczą, spoglądając na siebie niepewnie. 

-No powiedzcie, naprawdę zależy mi na współpracy z wami. Jeśli jest coś takiego, może 

spróbuję to zmienić . Ale muszę wiedzieć co... 

-Niee, no nic...-bąknęła Basia- my tak po prostu. Chcieliśmy, żeby pani nie pytała, 

-Głupio wyszło, już nie będziemy- dodaje Kuba. 

-Mam więc taką propozycję: każdy z was będzie miał prawo nie przygotować się do lekcji 

dwa razy w ciągu semestru, trzeba to jednak zgłosić to na początku zajęć. Bardzo was proszę, 

aby takie zachowanie więcej się nie powtórzyło. Możecie mi to ze swojej strony obiecać? 

Uczniowie kiwają głową. 

-To umowa stoi? 

-Jasne! 

-No, to biegnijcie na przerwę...- nauczycielka uśmiecha się. 

Komentarz: Nauczycielka wyszła z trudnej sytuacji obronną ręką. Otwarcie wyraziła swo-

je uczucia, które były odpowiedzią za zaistniałą sytuację „tu i teraz”. Miała pełne prawo być 

zła i zdenerwowana, więc uczniowie to zrozumieli. Najpierw zareagowała ostro i zdecydowa-

nie. Reakcja ta był dla uczniów zrozumiała i adekwatna do ich zachowania, a nauczycielce 

pozwoliła opanować sytuację „tu i teraz”. 

Podsumowanie: 

Moi fantastyczni uczniowie! Dobrze wiecie, jakie to uczucie, gdy ktoś się z was wy-

śmiewa czy po prostu bawi się waszym kosztem. Jest wam przykro, smutno i w ogóle 

czujecie się beznadziejnie. Mimo że czasem trudno wam to pojąć, nauczyciel czuje się 

podobnie. Dlatego właśnie w takich sytuacjach (i to rada nie tylko dla nauczycieli ale i 

dla was) zawsze trzeba zadbać o swoje uczucia. Ważne jest, żeby trudne sytuacje po-

wstrzymywać. Zawsze trzeba podejmować dialog. 

Pamiętajcie! Dobra komunikacja polega na tym, że w równym stopniu respektowane 

są prawa obu stron. 
Pedagog 
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„Z poprawną polszczyzną na co dzień” 

9 kwietnia 2013 roku wzięłam udział w drugim etapie konkursu "Z poprawną polszczy-

zną na co dzień". Moim opiekunem jest pani Ewelina Siemiątkowska. 

Ten etap polegał na przepisaniu tekstu i poprawieniu wszystkich błędów. Bardzo długo 

przygotowywałam się do tego etapu. Ćwiczyłam, rozwiązując testy z poprzednich lat. Dzięki 

pomocy pani Eweliny praca przyniosła zadawalający efekt- udało mi się przejść do finału, 

który dobędzie się już 26 kwietnia w Warszawie. 

Trzymajcie za mnie kciuki. 
A. Łuczak 



STRONA DLA RODZICÓW 

Trudna droga wychowania- za to pełna drogowskazów 

Wychowanie dziecka to wieloletni proces, to długa droga. A skoro droga- to przydadzą się na niej 
drogowskazy. W tym roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na ro-
dzinę”, która ma pomagać rodzicom. Oto wskazówki, które zapewne pozwolą spokojnie i bez-

piecznie dotrzeć do celu. 

DROGOWSKAZ 1 

Przyjrzyj się celom, które stawiasz sobie jako rodzic. 

Jest wiele cech, które chcielibyśmy widzieć u naszych dzieci: poczucie własnej wartości, 

umiejętność zadbania o własne dobro i bezpieczeństwo, samokontrola, samodzielność i nieza-

leżność, odpowiedzialność, zaufanie do innych, umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

szczęście osobiste. Jako rodzice chcielibyśmy wszystkiego co najlepsze dla naszych dzieci. 

Trudno jednak oczekiwać, by w rzeczywistości posiadały one w pełni wszystkie powyższe 

cechy. Dlatego bardzo ważne jest, byśmy byli świadomi kierunku, w którym podążamy. Im 

ściślej określimy cele, tym łatwiej będzie nam je osiągnąć.  

DROGOWSKAZ 2 

Zarezerwuj sobie określoną porę na wspólną zabawę z dzieckiem. 

Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem, szczególnie w relacji „jeden na jeden”, jest podsta-

wą budowania więzi i wzajemnego poznania. Jeżeli zaczniemy regularnie spędzać czas z 

dzieckiem, a zwłaszcza poświęcać go wspólnej zabawie, odkryjemy, że dzieci stają się coraz 

bardziej otwarte i skłonne do rozmów na każdy temat. Wspólna zabawa to beztroski czas, 

pełen pozytywnych emocji, kiedy to możemy czerpać przyjemność z bycia razem, bez nad-

miernego „wychowywania” dziecka. Podczas zabawy możemy poznawać dziecko, obserwu-

jąc jego spontaniczne zachowania. Dzięki temu, że dziecko poczuje się z nami dobrze, łatwiej 

porozmawiać z nim na różnorodne tematy. Mimo to zawsze lepiej nastawić się na słuchanie 

dziecka i odpowiadać na tematy, które to ono proponuje. I choć mówimy tu o spontanicznie 

kształtowanej relacji, to jednak odpowiednią sytuację aranżuje sam rodzic. 

DROGOWSKAZ 3 

Znajdź zajęcia, które będą sprawiały przyjemność tobie i dziecku. 

Rodzaje aktywności, jakie będziemy podejmowali wspólnie z dzieckiem, mogą ulegać na-

turalnej zmianie wraz z wiekiem dziecka. Z 4-latkiem możemy bawić się zabawkami przez 15 

minut, z 10-latkiem grać 30minut w piłkę, a z 17-latkiem spędzić nawet całe popołudnie na 

pieszej lub rowerowej wycieczce. Zaplanowanie atrakcyjnych dla dziecka zajęć wymaga od 

rodziców kreatywności, ale jest też okazją do poznania zainteresowań dziecka i jego pasji. 

Wspólne spędzanie czasu jest najlepszą okazją do wywierania wpływu na dziecko, w sytuacji 

gdy jest to naprawdę potrzebne. 
-M. 

 

Kwiecień 
Święta kwietniowe: 

1 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny, Prima Aprilis, Międzynarodowy Dzień Ptaków 

2 kwietnia - Światowy Dzień Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci 

4 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom 

7 kwietnia - Dzień Pamięci o Holocauście, Światowy Dzień Zdrowia, Święto Bożego Miło-

sierdzia 



8 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Romów 

10 kwietnia - Dzień Służby Zdrowia 

11 kwietnia - Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, Światowy Dzień Osób z Chorobą 

Parkinsona, Dzień Radia 

12 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki 

13 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar 

14 kwietnia - Dzień Ludzi Bezdomnych 

15 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Kombatanta 

16 kwietnia - Dzień Sapera 

17 kwietnia - Światowy Dzień Chorych na Hemofilię 

18 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 

20 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy 

22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi 

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

24 kwietnia - Dzień Zwierząt Laboratoryjnych, Międzynarodowy Dzień Solidarności Mło-

dzieży 

25 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy Dzień 

Malarii, Międzynarodowy Dzień Sekretarki 

26 kwietnia - Światowy Dzień Własności Intelektualnej, Dzień Drogowca i Transportowca 

27 kwietnia - Światowy Dzień Grafika 

28 kwietnia - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 

29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca 

Kwiecień w przysłowiach: 

- Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.  

- Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje.  

- Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie żytko jako gaj.  

- Pogody kwietniowe - słoty majowe.  

- Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.  

- Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało.  

- Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. 

- Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką. 

- Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje. 

- Jeśli w kwietniu pszczoły latają, to długie chłody się zapowiadają. 

Wiosna w przysłowiach i powiedzeniach:  
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.  

Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata.  

A jak wiosna liście splata, puszczaj zimę, czekaj lata.  

Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza. 

Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.  

Zwyczaje świąteczne: 

Prima Aprilis (01.04) święto figli, dowcipów i żartów- zgodnie z dawnym zwyczajem prima 

aprilis to dzień wzajemnego wprowadzania się w błąd, nabierania i oszukiwania dla żartu. 

Często 1 kwietnia już sama pogoda robi sobie z nas żarty i choć wiosna już za pasem, to pada 

śnieg. W Polsce tradycja robienia sobie psikusów była znana od dawna. Już w XVI wieku 

zwyczaj ten uchodził za dawny, a Wacław Potocki napisał: 

,,Prima Aprilis, albo najpierwszy dzień kwietnia, 

Do rozmaitych żartów moda staroletnia”. 



Chrześcijanom ten dzień kojarzy się z Judaszem Iskariotą, który sprzedał Jezusa za 30 

srebrników i tym samym przyczynił się do jego śmierci. Judasz właśnie 1 kwietnia obchodził 

swoje urodziny i dlatego też Prima Aprilis uznawano dawniej za dzień nieszczęść i pecha. 

W Prima Aprilis ,,dowcipnisie górą” : dozwolone jest ,,mydlenie oczu”, chociaż czasem 

można na tym ,,wyjść, jak Zabłocki na mydle”. 

Pamiętajmy, że żart żartowi nierówny. Są żarty sympatyczne, są też grubiańskie czy wręcz 

niesmaczne. Głupi żart nie bawi, a czasem może się źle skończyć. 

W Wielkiej Brytanii dzień żartów i figli podobny do Prima Aprilis nazywa się ,,Dniem 

Głupca”. Tego dnia nie dziwi kawa z gliny czy ciastko z solą. Zaskoczeniem jest spożycie 

takich specjałów. We Francji z okazji ,,Dnia Ryby” wręcza się śmieszne prezenty – niespo-

dzianki i niespostrzeżenie przyczepia znajomym papierowe rybki. 

,, Na Prima Aprilis nie wierz, bo się omylisz”. 
Klaudia 
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A to ciekawe! 

HEMOFILIA - NIEULECZALNA CHOROBA 
Hemofilia jest chorobą polegającą na nieprawidłowym krzepnięciu krwi. Chorzy narażeni są na 

niebezpieczne krwotoki, w sytuacjach, które dla osób zdrowych nie stanowią zagrożenia. 

Od strony medycznej! 

Hemofilia jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. To grupa 

trzech skaz krwotocznych, które są wynikiem niedoborów czynni-

ków krzepnięcia krwi. W zależności od czynnika, którego brakuje 

w organizmie, wyróżniamy hemofilię A, B i C. Dwie pierwsze do-

tykają głównie mężczyzn, trzecia dotyczy obu płci jednakowo. Ist-

nieje również hemofilia nabyta. Jest rzadką chorobą, a jej przyczy-

ny pozostają nierozpoznane. Na skutek zaburzeń w krzepnięciu 

krwi w ciele chorego dochodzi do licznych krwawień wewnętrz-

nych i zewnętrznych. 

Objawy i leczenie hemofilii! 

Objawy podzielić możemy na dwie grupy: zewnętrzne i wewnętrzne. Do zewnętrznych za-

liczymy wszelkie widoczne krwawienia, najczęściej z nosa oraz jamy ustnej. Wewnętrzne to 

m.in. powstające często siniaki i wybroczyny, krwawienia dostawowe, krwawienia do mięśni. 

Leczenie hemofilii polega na podawaniu choremu preparatu brakującego w organizmie czyn-

nika krzepliwości. Przy ostrych krwawieniach do stawów stosuje się także leki przeciwzapal-

ne, rehabilitację, czasem konieczne jest usztywnienie kończyny. 

Życie codzienne z hemofilią! 

Chorzy na hemofilię nie muszą całkowicie ograniczać swojej aktywności w obawie przed 

wystąpieniem objawów choroby. Chorzy powinni jak najbardziej ograniczyć możliwość wy-

wołania krwawienia oraz być odpowiednio przygotowanym na możliwość wystąpienia takiej 

sytuacji. Zwłaszcza rodzice dzieci chorych na hemofilię mają trudne zadanie – warto zadbać o 

to, by w otoczeniu malucha nie znalazły się ostre przedmioty, kanty stołów czy zabawki, któ-

rymi może zrobić sobie krzywdę. Należy pamiętać o specjalnej legitymacji lub kartce z in-

formacją o chorobie, którą powinno się mieć zawsze blisko siebie, na wypadek, gdyby coś 

złego się przydarzyło. Problemem mogą być codzienne czynności, takie jak wizyta u dentysty 

i np. konieczność wyrwania zęba. Dlatego warto dbać o stan jamy ustnej, również w związku 

z możliwością wystąpienia krwawienia z dziąseł. Ważnym elementem powinna być dbałość o 

ruch, liczne ćwiczenia fizyczne oraz dieta pozwalająca utrzymać odpowiednią wagę. Przede 

wszystkim należy dobrze poznać chorobę, by nauczyć się odpowiednio z nią walczyć i nie 

dopuszczać do wystąpienia objawów. 



Prawdy i mity o hemofilii! 

- Nieprawdą jest, że „Chory na hemofilię umiera bardzo młodo, bowiem każde skaleczenie 

jest śmiertelnie niebezpieczne”. Drobne skaleczenia na ogół nie trwają dłużej niż u innych 

osób. Głębsze wymagają uciśnięcia i to skutecznie pomaga powstrzymywać krwawienia. 

- Również błędne jest stwierdzenie, że „Chorzy na hemofilię są skazani na życie w domu”. Z 

hemofilią można sobie doskonale radzić, zwłaszcza, jeśli podejmie się leczenie odpowiednio 

wcześnie. Dzięki nowoczesnemu leczeniu chorzy na hemofilię mogą prowadzić normalne i 

produktywne życie. 

- Błędny także jest pogląd, że „Dzieci hemofilika i osoby zdrowej będą na pewno chore”. Jeśli 

mężczyzna jest chory, a kobieta zdrowa i nie jest nosicielką, to wszyscy chłopcy będą zdrowi, 

zaś dziewczynki będą nosicielkami. Zaś jeśli ojciec jest zdrowy, a matka jest nosicielką, to 

prawdopodobieństwo, że chłopiec będzie chory, a dziewczynka będzie nosicielką wynosi 1/2. 
Ola IIIb 
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Otaczający mnie świat 

Nareszcie wiosna! Dopiero teraz czuję, jak tęskniłam: za śpiewem ptaków, za wschodzą-

cym słońcem, które budzi mnie codziennie rano, za ciepłym wiatrem targającym mi włosy, za 

zapachem ziemi... Ech, jak cudownie! 

Od razu lepiej, po prostu chce się żyć. Ta biel była potwornie monotonna, chociaż nie 

twierdzę, że brzydka. Oczywiście zima ma 

swoje uroki, jednakże kwiecień to już najwyż-

sza pora na wiosnę.  

Wszystko dookoła się zmienia, ptaki robią 

niesamowity hałas tym swoim świergotaniem, 

co chwila widać powracające gęsi, trawa za-

czyna się zielenić....i w ogóle jest pięknie, lu-

dzie się cieszą, dni są coraz dłuższe... 

Z drugiej strony siedzenie w szkole jest 

jeszcze bardziej męczące niż wcześniej. Waga-

ry są takie kuszące...ale na razie wygrywa po-

czucie obowiązku. Może jakoś wytrwam do majówki...będzie ciężko. 

Po prostu szalenie chce mi się jeździć na rowerze, spacerować po łąkach, chodzić na lody, 

nawet pracować w ogródku! Byle nie siedzieć na tych nudnych lekcjach, na których i tak cią-

gle usypiam. Z tego co zauważyłam, wszyscy dookoła tak mają...te wolne dni majowe, na-

prawdę się nam przydadzą. 

Pociesza mnie tylko myśl, że jeszcze dwa miesiące tej mordęgi, i będą wakacje. W końcu! 
Ola Rzewnicka kl. Ia 
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Z życia wzięte! 

Choroba Alzheimera 

Mamy XXI w. a co raz częściej słyszy się, że ludzie chorują. Nowoczesne medyczne technologie 
potrafią pomóc w wyleczeniu wielu drażliwych dolegliwości. Niestety coraz więcej osób pada ofia-
rą degeneracyjnych chorób mózgu. Pod koniec swojego życia tracą umiejętności porozumiewania się 

i myślenia abstrakcyjnego. 

Podstawowe informacje… 

Choroba Alzheimera polega na zmianach zwyrodnieniowych w mózgu a dokładniej zaniku 

tkanki nerwowej. Postępujące stopniowo zaburzenia działania mózgu doprowadzają w efekcie 



do utraty pamięci, zdolności uczenia się, pojmowania, trzeźwego myślenia, oceny sytuacji, 

pogorszenia umiejętności komunikacyjnych i znacznego obniżenia się zdolności radzenia 

sobie z czynnościami życia codziennego.  

Objawy! 

Choroba Alzheimera przebiega w kilku płynnie następujących po sobie stadiach. Często 

pierwszym objawem choroby jest pogorszenie pamięci świeżej. Wspomnienia z młodości są 

natomiast zachowane przez długi okres. W chorobie Alzheimera występuje również wiele 

innych objawów. Takie jak: zaburzenia nastrojów, zaburzenia funkcji poznawczych oraz za-

burzenia osobowości i zachowania, problemy z wykonywaniem czynności życia codziennego. 

Czynniki ryzyka… 

Naukowcy mają pewność, że choroba Alzheimera pociąga za sobą uszkodzenie bądź 

śmierć komórek nerwowych, ale przyczyna tego w dalszym ciągu nie jest znana. Udało się 

jednak wyodrębnić pewne czynniki podwyższające ryzyko wystąpienia Alzheimera. Wiek? 

To jeden z ważniejszych czynników ryzyka. Prawdopodobieństwo zachorowania na Alzhe-

imera zwiększa się właśnie z wiekiem i powyżej 65 roku życia ryzyko wystąpienia choroby 

jest największe, co więcej podwaja się ono co każde 5 lat (licząc od 65) i po przekroczeniu 85 

lat wynosi niemal 50%. Historia rodziny i genetyka - badania dowodzą, że osoby, których 

rodzice lub rodzeństwo chorują na Alzheimera mają większe prawdopodobieństwo zachoro-

wania. Ryzyko u takich osób może być 2 lub nawet 3 razy większe niż u osób w rodzinie, w 

której nie odnotowano przypadku zachorowania. Naukowcom udało się do tej pory zidentyfi-

kować jeden gen, który może powiększać ryzyko zachorowania, ale jego występowanie nie 

jest gwarantem rozwinięcia choroby.  

Leczenie? 

Obecnie nie istnieje żadne lekarstwo na Alzheimera. Istnieją jednak leki, które mogą po-

móc w łagodzeniu kognitywnych lub behawioralnych (agresja, urojenia, omamy) symptomów 

choroby. Lekarze cały czas pracują nad środkami umożliwiającymi poprawę jakości życia 

osób dotkniętych ową chorobą. 

Pomagajmy ludziom chorym…! 

Mimo że na tę dolegliwość nie ma leku, warto jednak pomyśleć o ludziach, którzy mają z 

nią styczność. Opiekujmy się NIMI pomagając IM przez codzienne „małe rzeczy”; jak opo-

wiadanie o tym, co się dzieje na świecie, przypominanie o różnych ważnych wydarzeniach. 

To nic wielkiego, ale dzięki nim robimy coś dobrego. Na całym świecie na tę chorobę cierpi 

ponad 30 mln ludzi. Naukowcy szacują, że do 2050 r. liczba zachorowań zwiększy się trzy-

krotnie. Do jednych z najbardziej znanych na świecie osób, które przyznały się, że cierpią na 

chorobę Alzheimera, należeli: aktorka Rita Hayworth, piosenkarz Dean Martin i były prezy-

dent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, zmarł w 2004 roku.  

Kiedy okazało się, że cierpi na tę chorobę, wystąpił w telewizji z apelem do świata, aby 

zwrócono uwagę nie tylko na sytuację ludzi chorych na Alzheimera, lecz także ich opieku-

nów, którzy potrzebują wsparcia ze strony państwa. Światowy Dzień Choroby Alzheimera 

obchodzony jest od 1994 roku na zjeździe Światowej Federacji Alzheimerowskiej. 
ToŚkA 

 

Welche Sportarten treiben Jugendliche in Polen? 

Fußball und Skateboard sind unter Jungs beliebt. Volleyball und Basketball sind unter Mäd-

chen beliebt. 40% Mädchen treiben Fußball. 5% Mädchen mögen Tennis und 20%- Ski fah-



ren. 65% Jungs treiben Skateboard. 40% Jungs mögen Handball. Mehr Mädchen als Jungen 

schwimmen. Sowohl Mädchen als  Jungs sind sportlich. 

Wiktoria P. aus IIb 

 

 

„Die höchste und tiefste Liebe ist die Mutterliebe.“ 

Ludwig Feuerbach 

 

 

 

 

Liebe Mütter!  

Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Sonne und Liebe von Ihren Kindern und die Erfüllung 

aller Träume. (Kochanym Mamom, w dniu ich święta, życzymy wszystkiego najlepszego, 

dużo słońca i miłości oraz spełnienia marzeń.) 

 

Autyzm 
Co to jest autyzm? 

Jest to zaburzenie rozwoju dziecka, które poja-

wia się głównie przed 3 rokiem życia lub rzadziej 

po nim. U osoby mającej tę dolegliwość występują 

nieprawidłowości w obszarach zachowania, komu-

nikacji z innymi i akceptacji przez społeczeństwo. 

Ważny jest fakt, iż każdy chory na autyzm inaczej 

reaguje na pewne sytuacje w życiu, nie ma dwóch 

takich samych autystyków. 

Skąd się bierze ta choroba? 

Przyczyny tej choroby nie są do końca znane, ale 

na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że jej obecność wiąże się z mutacją 

genów rodziców. Dziecko ma większe szanse na zachorowanie na autyzm, gdy jego ojciec ma 

więcej niż 40 lat. Częstą przyczyną jest także uszkodzenie układu nerwowego czy porażenie 

mózgowe. Zapaść na tę chorobę może również dziecko, które ma poważne infekcje w okresie 

niemowlęcym. Lecz, jak już wcześniej napisałem, nie odkryto nadal głównego objawu auty-

zmu, dlatego ta dolegliwość może się pojawić znikąd. 

Jak radzić sobie z autyzmem dziecka? 

Sytuacja rodzin z dziećmi autystycznymi jest trudna pod względem opieki i rehabilitacji; 

ośrodków, które zajmują się chorymi na autyzm oraz pomocą rodzinom z tego typu dziećmi, 

jest naprawdę w Polsce mało. Dotyczy to też liczby odpowiednich specjalistów. Ważnym 

elementem w pracy z dzieckiem autystycznym jest także dostarczanie mu wszelkich bodź-

ców, które mogą je przybliżyć do świata, od którego tak bardzo się oddaliło. Mogą to być 

ćwiczenia ruchowe, muzyka, rysunek. Wymaga to jednak ogromnej miłości, cierpliwości i 

wiary w sukces. W większości przypadków rodziny takie są zdane wyłącznie na siebie. Ro-

dzice mogą szukać pomocy w Internecie np. czytając publikacje opracowane przez placówki 

badawcze z różnych stron świata. Dzielić się też swoimi doświadczeniami na blogach. 



Czy chory na autyzm może funkcjonować w społeczeństwie? 

Rodzice, którzy posiadają dzieci autystyczne, są narażeni na podwójny stres. Po pierwsze, 

przeżywają frustrację spowodowaną kpinami i niezrozumieniem społecznym. Dzieci auty-

styczne często są określane jako osoby upośledzone czy też chore psychicznie. Osoby auty-

styczne chcą mieć przyjaciół, ale nawiązywanie kontaktów jest dla nich trudne. W czasie za-

bawy wiele dzieci odsuwa się od grupy, co ma związek z niezrozumieniem przyjacielskich 

gestów, np. uśmiechu lub kontaktu wzrokowego. Kiedy ktoś obejmuje dziecko autystyczne, 

maluch zwykle sztywnieje, jakby odrzucał oznaki uczucia. Dzieje się tak, ponieważ dziecko z 

autyzmem nie rozumie emocji i nie jest w stanie ich odwzajemnić. Niewątpliwie dzieci do-

tknięte autyzmem inaczej postrzegają świat, inaczej odbierają bodźce zmysłowe, smaki, kolo-

ry. Prawdą jest również, że wśród chorych na autyzm dużo częściej niż wśród osób zdrowych 

trafiają się osoby obdarzone wyjątkowymi umiejętnościami. Upośledzenie funkcjonowania 

może współistnieć z fenomenalną pamięcią, wielkim talentem matematycznym, muzycznym 

czy plastycznym. Nie należy szukać w każdym chorym na autyzm dziecku niezrozumianego 

geniusza, można jednak uwzględnić talenty dziecka przy planowaniu jego dalszej terapii. 

Wykorzystanie pamięci czy znakomitego słuchu podczas zajęć terapeutycznych może być 

czynnikiem otwierającym dziecko na świat, zachęcającym go do pracy przy podnoszeniu 

umiejętności społecznych i komunikacji.  

Powinniśmy pamiętać, że dziecko autystyczne przez to, że jest inne, nie powinno być wy-

kluczone ze społeczeństwa. 
Kuba P. 
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Katarzyna Ryrych „Wyspa mojej 
siostry” 

Ostatnio czytam coraz mniej. Po prostu nie mam mo-

tywacji. Na szczęście są w naszej szkole osoby, które 

zawsze potrafią polecić coś ciekawego. Dzięki pani bi-

bliotekarce – Anecie Wronowskiej trafiłem na książkę pt. 

„Wyspa mojej siostry”. Pierwsze spotkanie z tą książką 

nie wywarło na mnie dobrego wrażenia. Jest strasznie 

krótka a okładka wygląda trochę dziecinnie. Myślałem, 

że jest nudna, bo to nie moja ulubiona fantastyka a po-

wieść obyczajowa. Przyznam szczerze, to moja pierwsza 

dobrowolnie (lektury szkolne się nie liczą) przeczytana 

książka z tego gatunku, więc uważam, że nie mam po-

równania i recenzji nie można traktować zupełnie serio. 

Ale co tam.  

Książka opowiada o życiu pewnej bohaterki - Anny. 

Akcja zaczyna się, gdy idzie ona do szkoły, a kończy się 

w dorosłym życiu. Dziewczynka nie wyróżnia się ni-

czym, w przeciwieństwie do jej siostry – Pippi, która jest chora na zespół Downa. Autorka nie 

pokazuje małej jako osoby chorej, jedynie przedstawia różnice pomiędzy nią, a zwykłymi 

dziećmi. Przykładem jest pierwszy dzień w szkole naszych bohaterek. Pippi zachowuje się 

radośnie, powtarzając wszystko, co usłyszy i wygłupiając się z dziećmi. Niewiedząca o cho-

robie nauczycielka jest zdenerwowana jej zachowaniem. Dziecko nie wytrzymuje, wstaje, 

rzuca ławką o ziemię i wychodzi z klasy. Jej siostra wychodzi za nią, cicho przepraszając. 

Takich opisów jest w książce o wiele więcej, co bardzo mi odpowiada. Dzięki temu lektura 

jest łatwa w odbiorze i lekka, mimo że dotyczy tak poważnej sprawy. Moim ulubionym mo-



mentem książki jest jej zakończenie, które uświadamia, że nieszczęście może spotkać każde-

go. Polecam tę pozycję wszystkim. Moja ocena: 8.5/10 
Arek Szwejk 

 

Książki 

Warto czytać 
Po co to robić? 

Po co czytać? Czemu mam sięgnąć po książkę, kiedy mogę obejrzeć film. Pewnie wiele 

młodych osób tak myśli. Jest to błędne myślenie. Książki niosą ze sobą o wiele więcej, niż by 

się zdawało od razu. Zaraz opowiem dokładnie co. 

Wyobraźnia 

Od dawna wiadomo, że książki rozwijają 

wyobraźnię. Czytając musimy sobie wyobrażać 

rozgrywające się wydarzenia, bohaterów i ich 

zachowania, niekiedy bardzo zawiłe i skompli-

kowane. Dobra lektura pozwala nam na pozna-

nie niezwykłych realiów stworzonych przez 

autora. Przeżywamy wtedy emocje, od szczę-

ścia, poprzez smutek, do złości. Dzięki temu 

możemy mocniej zagłębić się w świat przedsta-

wiony. Książka rozwija również nasze uczucia i 

zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejęt-

ność wczucia się w czyjąś sytuację.  

Wiedza 

Sięgając po książkę, poszerzamy swoją wiedzę. Książka dostarcza nam wiedzy o innych 

krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy 

dowiedzieć się czegoś więcej. Po przeczytaniu czegokolwiek, jakieś informacje zostają przez 

nas zapamiętane. Najlepszym przykładem są podręczniki, z których się uczymy. Jesteśmy 

zmuszeni do myślenia również podczas lektury, na przykład kryminałów, kiedy to analizuje-

my przeczytane informacje i próbujemy wysnuć z nich jakiś wniosek. 

Technika 

Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Jeżeli dużo czytamy, potrafimy się le-

piej i trafniej wysławiać. Pisząc prace pisemne, popełniamy mniej błędów ortograficznych i 

językowych. Dzieje się tak, ponieważ nasz mózg zapamiętuje przeczytane słowa i zdania oraz 

ich poprawną formę. Dzięki czytaniu jesteśmy również bardziej kreatywni, co często się 

przydaje przy tworzeniu wypracowań. 
J. 

 
Z życia wzięte! 

Dobrze jest zaakceptować samego siebie 
Czyli o poczuciu własnej wartości. 

Pewnie wielu z was zadawało sobie pytanie: „Czy jestem czegokolwiek warta/y?”. Więk-

szość nastolatek, choć nie tylko, ma tzw. kompleksy. A to za grube uda, za małe oczy, za 

ciemne włosy, sylwetka nie ta itd… Ej, przecież świat się przez to nie zawali. Wstań, podejdź 

do lustra i powiedz sobie, że masz np. super rzęsy i od razu zrobi ci się lepiej. Wiem, że więk-

szość chciałaby być wieszakiem na ubranie, ale tak się nie da. Każdy jest zbudowany inaczej. 

Zresztą, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy wyglądaliby tak samo. Nuda zapewniona. 



Chociaż nie wiem, jak to wygląda w Chinach czy gdzieś indziej, ale tam ludzie są naprawdę 

podobni do siebie i ja bym chyba nie umiała tak żyć. Oczywiście łatwiej jest znaleźć w so-

bie więcej wad, bo przecież „ja nie mam żadnych zalet i jestem do niczego”. KAŻDY ma 

jakieś zalety. Wiadomo, że jesteśmy teraz w wieku dojrzewania i możemy mieć problemy np. 

z wagą. Niektórzy chudną, a niektórzy wręcz odwrotnie. Niestety takie są uroki natury. Ale 

nie można się załamywać. Jeśli ktoś ma naprawdę poważne problemy, to są od tego specjali-

ści, którzy na pewno pomogą. Zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś albo zmień się. Ale nie dla-

tego, że inni uważają, że za dużo ważysz albo za mało. Zmień się dla siebie. Dla swojego 

własnego zdrowia i poczucia własnej wartości. Zamiast siedzieć i narzekać, zacznij działać. 

Samoocena 

Jak podnieść własną samoocenę? Oto jest pytanie. 

Budowanie i rozwijanie własnej wartości to proces dłu-

gotrwały. Jednak ostateczne rezultaty są bardzo opłacal-

ne i odczuwalnie wpływają na poprawę naszego życia. 

Pamiętaj też, że nie ma takiego czegoś jak natychmia-

stowy i trwały wzrost pewności siebie, zawsze mogą 

pojawić się chwile zwątpienia i słabości. Zapomnij o 

tym, co mówią inni i postaraj się „uodpornić” na czyjeś 

zgryźliwe komentarze. Pamiętaj, że poczucie własnej 

wartości zależy od tego, co Ty o sobie pomyślisz, a nie 

co inni myślą czy mówią. Nikt nie jest idealny! Wielu 

ludzi się dołuje, bo mają jakieś nierealne wymagania co 

do własnej osoby.  

Pomyśl o sobie! 

Ciesz się chwilą zwycięstwa i daj się chwalić. Jeśli ci się coś udało i ktoś cię pochwalił, to 

zamiast oznajmiać: „Eeee… To mi się nie udało, to było źle” itd., powiedz: „Jestem w tym 

naprawdę dobry” i ładnie podziękuj. Ciesz się z wygranej. Smak zwycięstwa nie jest 

wieczny. Zrób również coś dla siebie. Kup sobie jakieś nowe ubranie, buty. Być może od 

dawna coś ci się podoba, ale uważasz, że nie jesteś tego warta. Mylisz się! Nie powinnaś po-

równywać siebie do innych. Wiem, że to trudne, ale spróbuj. „Ona ma ładniejsze nogi. Jest w 

ogóle szczupła, ładna i powabna”. Takie myśli pewnie siedzą niejednej osobie w głowie. Nie 

myśl, że inni wokół ciebie są idealni, tylko z tobą jest coś nie tak. Poszukaj u siebie zalet. 

Może okazać się, że znajdziesz u siebie coś pozytywnego, czego inni nie będą mieli. Wtedy 

możesz poczuć się naprawdę wyjątkowa. Warto spróbować. Może to  

ci pomoże. A może chłopak, który ci się podoba, ceni naturalność i bycie sobą, niż udawanie 

jakiejś sztucznej dziewczyny? Także wrzuć na luz, „carpe diem” i jedziesz dalej 
Mento$ 

 

Przed Świtem 

Kilka lat po ukazaniu się ostatniej części książki, przyszedł czas na premierę. Biorąc pod 

uwagę, że byłam na wszystkich częściach filmu, po prostu nie mogłam nie zobaczyć „Przed 

świtem”. Po poprzedniej części, która kompletnie mi się nie podobała, szłam z mieszanymi 

uczuciami. 

Akcja filmu zaczyna się dokładnie w tym samym momencie, w którym zakończyła się ak-

cja poprzedniej części. Bella staje się wampirem, zaczyna zauważać zmiany, jakie w niej za-

szły, poznaje swoją córeczkę, jest szczęśliwą żoną Edwarda i wszystko układa się dobrze. Do 

momentu, gdy Volturi dowiadują się, że w Forks żyje nieśmiertelne dziecko, co zgodnie z 

wampirzym prawem jest niedopuszczalne. Przybywają więc do Forks, aby rozwiązać pro-

blem. 



Mimo wcześniejszych obaw, zostałam mile zaskoczona, ponieważ ekranizacja okazała się 

całkiem udana.  

Podobało mi się to, że bardzo dokładnie zostały przedsta-

wione wydarzenia opisane w książce. Spotykamy się ze 

wszystkimi dotychczasowymi postaciami plus całą masą no-

wych wampirów, których, czytając książkę, nigdy nie mogłam 

zapamiętać i nie orientowałam się, kto jest kim. Piękne były 

ujęcia i zbliżenia ukazujące to, w jaki sposób po przemianie 

Bella postrzega świat. Od razu na początku zachwyciła mnie 

czołówka filmu. I jak zawsze idealnie dobrana muzyka. Uwa-

żam, że bardzo dobrą robotę zrobili ludzie od castingu, wybie-

rając Mackenzie Foy na Renesmee. Dziewczynka nie dosyć, że 

jest prześliczna, to potrafiła zagrać swoją rolę i w dodatku mia-

ła w sobie coś takiego, że bez problemów mogłam uwierzyć, 

że jest córką Belli, gdyż Mackenzie i Kristen mają w sobie coś 

podobnego. 

Sceną, która mnie urzekła, była scena końcowa. Była do-

kładnie taka, jaka powinna być scena kończąca serię o miłości, która poruszyła miliony osób 

na całym świecie. Ciepła i pełna uczuć, przywołująca wspomnienia o tym, jak to wszystko się 

zaczęło. 

Nie wybaczyłabym sobie, gdybym nie obejrzała ostatniej części filmu. Cieszę się, że się 

nie zawiodłam i moja przygoda ze „Zmierzchem” kończy się w tak samo miły sposób, w jaki 

się zaczęła. 
Oliwia Karczewska kl. Ia 

 

„Strażnicy Marzeń” 

Podczas wycieczki do Ciechanowa obejrzałam film pt. 

„Strażnicy marzeń”, którego reżyserem jest Peter Ramsey. 

Film jest z polskim dubbingiem. Chociaż obraz jest ani-

mowany, porusza temat ważny dla każdego człowieka: 

marzenia. Bo w końcu gdybyśmy ich nie mieli, nie dążyli-

byśmy do realizowania naszych celów.  

Główną rolę w filmie odgrywa Jack Mróz. Już na po-

czątku opowiada swoją historię. Często słychać jego sło-

wa: „Skąd to wiem? Księżyc mi powiedział”. 

Chłopak dowiaduje się, że jest niewidzialny. Załamany 

podróżuje ze swoją magiczną laską, która sprawia, że 

wszystko wokół niego zamarza. Nagle przenosimy się do 

Krainy Świętego Mikołaja, gdzie panuje kryzys – na Ziemi 

pojawia się Mrok – Książę Koszmarów, który zabiera 

dzieciom wiarę w magię świąt. Zostaje zwołane zebranie, 

na którym Księżyc ma wybrać nowego Strażnika Marzeń. 

Zjawiają się pozostali strażnicy: Zębowa Wróżka, Wielka-

nocny Zając, Piasek (postać, która rzadko pojawia się na ekranie, a jednak odgrywa ważną 

rolę :)) oraz Święty Mikołaj.  

Kto zostanie wybrany? Czy Strażnicy Marzeń pokonają okrutnego Mroka? Aby poznać 

odpowiedź na te pytania, koniecznie obejrzyjcie tą produkcję. Naprawdę warto! 

Film podobał mi się – wprawiał mnie w dobry humor (na dodatek był w 3D :)). Warto go 

obejrzeć, żeby się przekonać, że marzenia mają wpływ na nasze życie. 
A. 



Paulina na krańcu świata… 

Hejka! Dzisiaj lecimy do Indii. Państwo to znaj-

duje się południowej części Azji na Półwyspie In-

dyjskim. Językiem urzędowym jest angielski, a sys-

tem prawny i polityczny wzorowany jest na brytyj-

skim, gdyż do 1947 roku na tym terenie były kolonie 

brytyjskie. Mimo wpływów kolonizatorów Indie 

zachowały swój tajemniczy i fascynujący charakter. 

Bollywood – indyjska fabryka snów – to umowna 

nazwa tamtejszego przemysłu filmowego w Mom-

baju (ang. Bombay). Nazwa Bollywood wywodzi się 

z połączenia słów „Bombaj” i „Hollywood”, ponieważ Bollywood jest indyjskim odpowied-

nikiem Hollywood. Mombaj to największy ośrodek indyjskiej kinematografii. To właśnie 

stamtąd pochodzi około 30% wszystkich filmów produkowanych w tym kraju, a indyjska 

kinematografia jest uważana za największą na świecie. Pracuje w niej około 2,5 mln ludzi i 

powstaje około tysiąca filmów rocznie. 

Kiedyś przeczytałam, że „Indie można albo pokochać, albo znienawidzić”. Muszę przy-

znać, że coś w tym jest. :) 
Paulina IIc 
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Żołnierze wyklęci 

W czasie II wojny światowej w Polsce funkcjonowało Pol-

skie Państwo Podziemne. Podstawę stanowiła Armia Krajowa i 

współpracujące z nią inne formacje wojskowe, ale jednocześnie 

działały struktury cywilne, podziemny parlament Rada Jedności 

Narodowej, a zwłaszcza rozległa obejmująca cały kraj obszar 

Rzeczypospolitej Delegatura Rządu na Kraj. To ona stworzyła 

zalążki cywilnej administracji, sądy, tajne nauczanie, wydawała 

Biuletyn Informacyjny, szykowano akty legislacyjne dla przy-

szłego Niepodległego Państwa. Struktury cywilne i wojskowe 

podlegały Rządowi II Rzeczypospolitej przebywającemu na 

emigracji w Londynie. 

Rosja sowiecka pod pretekstem sprawy Katyńskiej zerwała 

stosunki dyplomatyczne z Rządem II RP w Londynie w kwietniu 1943r. Od tego momentu 

rosyjscy bolszewicy, Stalin, zaczęli tworzyć z polskojęzycznej agentury komunistycznej służ-

by służące przyszłemu zniewoleniu Polski. Utworzono w kraju Polską Partię Robotniczą i 

podporządkowaną jej Gwardię Ludową, późniejszą Armię Ludową. 

Na początku 1944r. Armia Czerwona przekroczyła granicę II Rzeczypospolitej. Polskie 

Państwo Podziemne realizując plan „Burza”, włączyło się do walki z Niemcami i ujawniło 

swoje władze cywilne. Za frontem szły oddziały NKWD, sowieckiej wojskowej policji poli-

tycznej, które aresztowały i wywoziły żołnierzy i członków służb cywilnych Polskiego Pań-

stwa Podziemnego. Rozpoczyna się "Walka o wolność i niezawisłość Polski" z nową sowiec-

ką okupacją prowadzona zbrojnie w latach 1944-1956, nazywana też ,,Polskim Powstaniem 

Antykomunistycznym." 

Polska znalazła się w potrójnym zniewoleniu: Związku Radzieckiego, partii komunistycz-

nej i ideologii komunistycznej. W momencie wkroczenia Armii Czerwonej żołnierze i służby 

Cywilne Polskiego Państwa Podziemnego stawali się Żołnierzami Wyklętymi. 

W latach 1944-1956 komuniści z PPR i PZPR zamordowali blisko 20 000 patriotów pol-

skich, a około 200 000 przeszło przez więzienia polskie i łagry sowieckie. To byli w ogrom-



nej przewadze, zwłaszcza wśród poległych i zamordowanych, Żołnierze Wyklęci. Do Żołnie-

rzy Wyklętych zaliczamy przede wszystkim tych, którzy z bronią w ręku w ramach Polskiego 

Powstania Antykomunistycznego podjęli walkę o wolność i niezawisłość Polski. 

Do Żołnierzy Wyklętych należą również ci żołnierze i członkowie służb cywilnych Pol-

skiego Państwa Podziemnego, którzy nie przystąpili do II konspiracji, ale z racji uczestnictwa 

w okresie okupacji niemieckiej w jego strukturach tracili życie, byli torturowani i więzieni. 

Walkę z sowieckim okupantem i ich agenturą PPR-owską a od 1948r. PZPR prowadziły do 

19.01.1945 żołnierze AK, do momentu rozwiązania rozkazem ostatniego komendanta AK 

generała Okulickiego po zdradzieckim aresztowaniu i słynnym procesie 16-stu. 

Rząd w Londynie dokonywał kolejnych przekształceń w strukturach kierowniczych walki 

w kraju, krótko działała organizacja Niepodległość-NIE. 

Mówiąc o Żołnierzach Wyklętych, trzeba przywołać wielkość postaci, bohaterstwo w wal-

ce i codziennym życiu konspiracyjnym, męczeństwo, śmierci lub wieloletniego więzienia, 

poprzedzone okrutnym połączonym z torturami śledztwem, ich służbie Bogu i Ojczyźnie w 

imię wierności i honoru. 
Dorota IIb 

 

Bracia i siostry: 7 sposobów żeby mieć święty spokój 

Chroń swoje tyły. 

Nie chcesz, żeby młodsza siostra zabierała ci rzeczy? Wygospodaruj dla niej osobną szu-

fladę na zabawki w swoim pokoju. Będzie zadowolona, że bawi się w twoim świecie i zosta-

wi twoje rzeczy w spokoju. 

Wyładuj swoją złość. 

W burzowe dni, nie odmawiaj sobie wyładowań na "potworze". Weź jakieś zdjęcie i doma-

luj bratu lub siostrze rogi, wąsy...wyżyj się do woli! Ulga gwarantowana! 

Ubierz myśl w słowa. 

Masz przezwisko na końcu języka? Unikaj słów, które ranią. Zrób zawody literackie: Kto 

wymyśli głupsze przezwisko? Przykład: dzik w stringach z koronki! Możliwe, że kłótnia 

skończy się wybuchami...śmiechu. 

Zapisz swoje żale. 

Napisz, co myślisz o konfliktowej sytuacji, jaka powstała. Wyraźniej zobaczysz swoje za-

rzuty i nie tylko, szybciej się uspokoisz, ale też łatwiej znajdziesz argumenty. 

Odwołaj się do świadka. 

Nie możecie się pogodzić? Poproś bezstronnego świadka, żeby był waszym pośrednikiem. 

Każdy po kolei wytłumaczy, o co się kłócicie i co macie sobie za złe. Świadek wszystko zapi-

sze. Celem nie jest rozstrzygnięcie, kto ma rację, ale zrozumienie, dlaczego do tego doszło i 

wspólne znalezienie rozwiązania. 

Ustal jasne reguły postępowania. 

Ustalcie wspólnie, jakie zasady każdy z was musi respektować, np. nie wchodzimy do po-

koju, kiedy nie ma w nim właściciela. Nie zabieramy rzeczy bez pytania, nie pożyczamy 

ubrań. 

Stwórzcie kartę wszystkich obowiązków. 

Zróbcie podział domowych obowiązków. Raz na zawsze ustalcie plan kto, kiedy i co robi. 

Możesz stawiać wyzwania rodzeństwu, kto nakryje do stołu w dwie minuty. To nawet zabaw-

ne. 
Natalia K. z Ia 

 



Jak Cię widzą, tak Cię piszą! 

Trzy powiedzenia „Nie szata zdobi człowieka”, 

„Nie wszystko złoto co się świeci”, „Pozory mylą”, 

chętnie przytaczają ci, którzy ostentacyjnie ignoru-

ją zasady elegancji, staranności w doborze ubioru i 

schludności osobistej. Domagają się, by dostrzegać 

swoje zalety i pozytywne cechy charakteru, bez 

względu na potargane lub przetłuszczone włosy, 

niechlujny styl bycia czy niedbałość stroju. Nieste-

ty żyjemy w świecie, w którym postrzegamy i oce-

niamy ludzi na podstawie wrażeń wzrokowych. I 

dlatego też, bez względu na to, jak piękną duszę 

mieści w sobie człowiek, jeśli jej odpowiednio „nie 

opakuje”- nie osiągnie sukcesu. Choć wielu młodym ludziom zasada ta wyda się niesprawie-

dliwa, to niestety, rządzi ona światem. Pamiętaj, jak cię widzą, tak cię piszą !  

Wiadomo, że logika ubierania się młodych ludzi nijak ma się do kanonów i zaleceń doro-

słych. Żaden szanujący się nastolatek nie rezygnuje ze swojego stylu na rzecz elegancji star-

szych, bo polegnie towarzysko na polu niechwały. Problem więc nie w tym, by zmieniać ima-

ge pod dyktando dorosłych, ale by pokazać światu, że człowiek zna się na dobrych obycza-

jach i potrafi dostosować się do różnych sytuacji. Mycie się, czesanie, golenie, pranie i pra-

sowanie nie stanowią chyba straszliwego gwałtu na naturze młodego człowieka ? Strój, w 

którym na co dzień chodzi się do szkoły czy uczelnię, nie będzie zapewne pasować ani na 

wieczorny clubbing, ani na wyjście do teatru. Nic prostszego, jak przebrać się w domu! Ale 

gdy do teatru idziecie prosto z zajęć, lepiej od razu stosownie się ubrać. Przy okazji pokażecie 

rówieśnikom, że potraficie czuć się swobodnie, w każdym stroju. A jak jest na wakacjach? Do 

dobrego tonu należy zmiana stroju między pobytem na plaży, a wizytą w stołówce. I choć 

wszyscy teoretycznie są na wakacjach, zasady przywdziania właściwego do okoliczności 

ubioru pozostają niezmienne.  

Dekalog człowieka zadbanego 

1. Marynarka i sportowe buty wykluczają się tak samo, jak kwiatek z kożuchem i wół z 

karetą, 

2. Ekstrawagancję i nie dopasowanie stroju do okazji można jakoś wybaczyć, ale brudnego i 

nieświeżego ubrania nigdy!!! 

3. Ty jesteś panią/panem długości twoich włosów, ale ich czystości także. 

4. Jesteś wyjątkowy, oryginalny, solidny i pracowity, ale pod brudnymi ciuchami, niedomy-

tą szyją i przetłuszczonymi włosami naprawdę ciężko będzie to dostrzec. Więc spójrz na 

to w ten sposób: to jest mój styl. A to są moje kosmetyki.  

5. Marynarka albo garnitur- dla panów- na wieczorowe wyjście lub oficjalną uroczystość 

oraz kostium, żakiet ze spodniami czy spódnicą albo sukienka- dla pań. Stroje te zmiesz-

czą się w każdej szafie i wcale nie kosztują tak wiele.  

6. Człowiekowi w pewnym wieku nie wstyd mieć pryszcze. Katastrofa zaczyna się dopiero 

wtedy, gdy towarzyszą im nieumyte i popsute zęby i czarne obwódki za paznokciami.  

7. Wygodne jeansy i luźna bluzka bądź koszula to strój uniwersalny PRAWIE na każdą 

okazję ( z wyjątkiem wyjścia do teatru lub na przyjęcie urządzane po godzinie 18). Wa-

runek jest jeden: ciuchy muszą być czyste i świeże.  

8. ….. i wyprasowane. 



9. Łupież ? No problem- to się zdarza. To się też leczy.  

10. Tradycja mycia się dwa razy do roku już dawno wygasła, a prysznic wynaleziono ponad 

100 lat temu.  
Mamba :] 
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Zawody z przeszłością wg Rządowego Centrum Stu-
diów Strategicznych z 2003roku: 

- agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi, 

- techniczny personel obsługi komputerów, 

- operatorzy sprzętu technicznego i elektronicznego, 

- fizycy, chemicy i pokrewni, 

- operatorzy linii produkcyjnych i robotów przemysłów w przemyśle, 

- informatycy, 

- sekretarki i operatorzy maszyn biurowych, 

- specjaliści nauk społecznych, 

- robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metali, 

- pracownicy do spraw finansowych i statystycznych, 

- specjaliści do spraw biznesu, 

- pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy, 

- prawnicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu, 

- architekci, inżynierowie i pokrewne, 

- ładowacze nieczystości i pokrewne, 

- pracownicy obsługi biurowej, 

- pracownicy opieki osobistej, 

- operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. 
Wyszukała Paulina z Ic 
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Wieści szkolne 

28I-10II2013 – długo wyczekiwane przez uczniów ferie zimowe 

13II2013 – szkolny skład dziewcząt rozegrał mecze towarzyskie w siatkówkę z Lesznem i 

Nową Krępą. Drużyna karniewska wygrała wszystkie mecze! 

14II2013 – Walentynki  

15II2013 – klasy I pojechały na wycieczkę do Ciechanowa. 

16II2013 – szkolny skład chłopców pojechał do Makowa Mazowieckiego, by zmierzyć się z 

innymi drużynami w turnieju siatkarskim. Zajęli IV miejsce. Gratulujemy!  

16II2013 – ministranci z naszej parafii pojechali na Turniej Dekanalny Ministrantów do Bo-

gatego. Zdobyli I miejsce. Gratulujemy!  

21II2013 – żywa lekcja historii. 

23II2013 – dziewięcioro piłkarzy z naszej placówki pojechało do Makowa Mazowieckiego w 

celu rozegrania meczów w piłkę nożną. III miejsce było ich! Gratulujemy!  

23II2013 – finały dziewcząt w siatkówkę w Różanie. Nasz szkolny skład (Julita Kołodziej-

czak, Dominika Lustyk, Łucja Ziółkowska, Paulina Karczewska, Monika Falba, Natalia 

Kaczmarska, Justyna Wielgolewska, Joanna Wawrzonkowska, Monika Pyra, Ewa Rzewnicka, 

Martyna Czyrsznic) zajął I miejsce i dzięki temu karniewskie siatkarki zakwalifikowały się do 

następnego etapu, który odbędzie się w Wyszkowie. Wielkie Gratulacje!  

8III2013 – Międzynarodowy Dzień Kobiet 



12III2013 – uczniowie klas III zostali zapoznani z ofertami szkół ponadgimnazjalnych z po-

wiatu makowskiego. Nasze gimnazjum odwiedzili przedstawiciele: LO im. Marii Curie-

Skłodowskiej z Makowa Mazowieckiego, ZS im. Żołnierzy Armii Krajowej z Makowa Ma-

zowieckiego, OSiWOHP z Jaciążka i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z Makowa Ma-

zowieckiego. 

21III2013 – Pierwszy Dzień Wiosny  

22III2013 – konkurs z okazji 100 rocznicy śmierci Władysława Bełzy, autora m.in. tomiku 

wierszy pt. „Katechizm polskiego dziecka”. 5 kwietnia z naszej szkoły nagrodzono dwie pra-

ce: Aleksandry Rzewnickiej oraz Klaudii Rzewnickiej. Gratulujemy!  

25III2013 – Szkolny Konkurs Profilaktyczny. Zwyciężyła klasa Ia. Gratulujemy!  

28III-2IV 2013 – przerwa świąteczna  

22IV2013 – Światowy Dzień Ziemi 

23IV2013 – egzamin gimnazjalny klas III: język polski, historia i WOS. 

24IV2013 – egzamin gimnazjalny klas III: przyroda i matematyka. 

25IV2013 – egzamin gimnazjalny klas III: język angielski poziom podstawowy i rozszerzony 

oraz język niemiecki poziom podstawowy. 

29IV-5V2013 – dłuuugi weekend majowy  

7V2013 – przedstawienie z okazji Dnia Ziemi przygotowane przez klasę Ib pod kierunkiem 

pani Zenony Żychowskiej 
<obrotna> 
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Praca na konkurs pt. „Kto Ty jesteś? Jakie znaczenie 
dla współczesnego człowieka mają pojęcia: ojczyzna, 

naród, kultura, historia, język?” 
Patriotyzm jest szacunkiem i umiłowaniem ojczyzny. Jest gotowością do poświęcenia się 

dla niej i dla narodu. Znaczenie patriotyzmu dziś i w okresie II wojny światowej nieco się 

różni, ale w obu przypadkach jest to pojęcie bardzo ważne. 

Obecnie być patriotą to m.in. dbać o mienie państwowe, pielęgnować tradycję, uczestni-

czyć w uroczystościach narodowych; w czasach wcześniejszych natomiast – poświęcać życie 

dla dobra ojczyzny czy walczyć zbrojnie o odzyskanie niepodległości. Ale czy warto być pa-

triotą? Jakie znaczenia dla współczesnego człowieka mają pojęcia, takie jak: ojczyzna, naród, 

kultura, historia i język ojczysty? 

Uważam, że warto jest poświęcać się dla ojczyzny, a wszystkie wymienione wyżej ele-

menty powinny być ważne dla każdego człowieka.  

Istnieje wiele książek, w których poruszony został problem patriotyzmu, stosunku do kul-

tury, historii i języka ojczystego. Doskonałym przykładem są ,,Kamienie na szaniec’’ Alek-

sandra Kamińskiego. Utwór opowiada o trzech chłopcach, patriotach, którzy walczyli o nie-

podległość Polski. Nie tylko przeciwstawiali się okupantowi w życiu codziennym, np. przez 

spowalnianie pracy w zakładach wroga, ale też walczyli zbrojnie. Mimo wielu trudów nigdy 

się nie poddali. Postawa Alka, Rudego, Zośki i ich przyjaciół jest godna podziwu. Alek, 

zdejmując niemiecką tablicę z pomnika Kopernika wykazał się ogromną odwagą i sprytem. 

Udowodnił zarówno rodakom, jak i Niemcom, że Polacy się nie poddadzą i będą walczyć o 

to, co polskie. Zdjęcie niemieckiej tablicy poruszyło opinię polską i niemiecką. Polska prasa 

potraktowała to jako protest przeciwko germańskiej kradzieży naszych odwiecznych dóbr 

kulturalnych. Jednak Gubernator Fischer rozkazał za usunięcie niemieckiej tablicy pozbawić 

miasto pomnika Kilińskiego. 

Ponadto chłopcy uczyli się mimo tego, że trwała wojna. Po skończeniu gimnazjum pragnę-

li kontynuować naukę, więc zdobywali wiedzę i kształcili się potajemnie. Wstąpili do Szkoły 



Budowy Maszyn im. Wawelberga. Uczyli się starannie, choć nie była to szkoła, do której 

uczęszczaliby w czasach pokoju. W każdym jednak razie zdobywali nowe umiejętności, by w 

przyszłości służyć ojczyźnie. 

Bohaterowie ,,Kamieni…’’ również w inny sposób udowadniali swój patriotyzm – szano-

wali własne zdrowie oraz dbali o swój wizerunek, wizerunek młodego Polaka. ,,Harcerz nie 

pali’’ –mawiali Alek, Rudy i Zośka. Nie pili alkoholu, nie palili papierosów, nie zażywali 

narkotyków i nie sprawiali kłopotów rodzicom. Szanowali swoich bliskich, byli uczciwi za-

równo wobec rodziny, jak i przyjaciół. Przykładem jest przesłuchanie Rudego, w czasie któ-

rego chłopak był katowany przez Gestapo, a jednak nie wydał swoich kolegów. 

Moim zdaniem bohaterowie lektury Aleksandra Kamińskiego są wzorem do naśladowa-

nia dla współczesnej młodzieży. 

Po drugie Jan Kochanowski w pieśni ,,O dobrej sławie’’ porusza problem powinności 

obywatela wobec własnej ojczyzny. Poeta pisze w niej, że o miłości do ojczyzny świadczy nie 

tylko męstwo okazane na polu bitwy, ale również wykorzystanie swoich talentów, darowa-

nych przez Boga, dla dobra ojczyzny: 

,,Komu dowcipu równo z wymową dostaje, 

Niech szczepi między ludźmi dobre obyczaje, 

Niechaj czyni porządek, rozterkom zabiega, 

Praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega’’. 

A więc  żyjąc dobrze, żyjąc godnie, udowadniamy  swoją miłość do ojczyzny. 

Ludzie należący do jednego narodu mogą mieć różne małe ojczyzny, czyli miejsce uro-

dzenia, dzieciństwa lub miejsca, w których spędziło się znaczną część życia. Cały naród łączy 

natomiast ojczyzna i symbole narodowe. Każdy Polak powinien znać historię swojego kraju, 

a przynajmniej wiedzieć o najważniejszych faktach z przeszłości i znać ważne daty. Bardzo 

istotny jest również nasz język. Kwestią honoru jest dobrze posługiwać się polszczyzną. Po-

prawna polszczyzna to taka, która jest zgodna z przyjętymi normami językowymi, a także 

wzorcami stylistycznymi. Powinniśmy używać konstrukcji, form i wyrazów adekwatnych do 

konkretnej sytuacji oraz do tematu, który został poruszony. Nie zaśmiecajmy języka ojczyste-

go wulgaryzmami i zapożyczeniami! Język decyduje o tym, czy postrzegamy innego czło-

wieka jako kulturalnego. Osoba, która posługuje się niewłaściwymi zwrotami i popełnia mnó-

stwo błędów językowych, uważana jest za mniej inteligentną i delikatnie mówiąc, mniej by-

strą. Język, którym się posługujemy, świadczy o nas i o tym, jakimi jesteśmy obywatelami. 

Na zakończenie chciałabym nawiązać do wiersza Władysława Bełzy pt. ,,Wyznanie wiary 

dziecięcia polskiego’’, który jest na pewno znany wszystkim Polakom. Utwór rozpoczyna się 

od słów ,,- kto ty jesteś?’’. Myślę, że warto jest czasem zadać sobie to pytanie. Kim jestem? 

Czy jestem dobrym człowiekiem? Dobrym obywatelem? Próba odpowiedzi na te pytanie po-

zwala zweryfikować swoje życie, wyciągnąć wnioski i poprawić się. 
Klaudia IIIa 

 

Zawody nowe, które zdobywają (lub zdobędą) popular-

ność: 

- groomed- to osoba, która dba o urodę psa. Strzyże sierść, przycina pazurki, modeluje, de-

zynfekuje, perfumuje (zarobki: od 2200 zł na rękę); 

- mechatronik- to skrzyżowanie mechanika, elektronika i informatyka. Machetronik znajduje 

zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się skomplikowana aparatura- np. medyczna, ob-

rabiarki sterowane numerychnie (zarobki: od 1500 do- 5000 na rękę); 

- antyhaker- pracownik ochrony elektronicznych kanałów dystrybucji produktów finanso-

wych (zarobki: od 2000 wzwyż); 



- pompista- osoba ta wspierana się na drzewa i obcina stare gałęzie(zarobki:ok.1500 2200 na 

rękę); 

- biotechnolog zajmujący się inżynierią genetyczną stosowaną w hodowli roślin i bakterii; 

- odakżacz usuwający skutki katastrof, likwidujący hałas, dym fabryk, czyszczący skażone 

wody; 

- biorolnik przekształcający rolnictwo chemiczne w naturalnie; 

- neuroprogramator zajmujący się budową ,,sztucznych mózgów”. 

Wyszukała Paulina z Ic 

 

Krzyżówka 
 

1. Nasz powiat. 

2. Rzeka przepływająca przez Karniewo. 

3. Jedna z ulic w Karniewie. 

4. Sławna piosenkarka z Ciechanowa. 

5. Nazwisko patrona naszego gimnazjum. 

6. Miasto z najdłuższym rynkiem w Europie. 

7. Parafia w Karniewie pod wezwaniem… . 

8. Nazwisko pani dyrektor naszego gimnazjum. 
Milena G. 
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