
  
  
 
 
 

Rozmowa z nauczycielką języka niemieckiego – 

– Panią Joanną Boczkowską 

 
       „Żyj tak, aby nikt przez ciebie nie płakał.”  
             
 

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

Pani Joanna Boczkowska: Mieszkam od urodzenia w Łukowie. Ukończyłam wyższe studia 

zawodowe w zakresie nauczania języka niemieckiego w Nauczycielskim Kolegium Języków 

Obcych w Ostrołęce oraz studia magisterskie na kierunku dydaktyka języków obcych w Wyż-

szej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Język niemiecki doskonaliłam też podczas mojego 

rocznego pobytu w Hamburgu, uczęszczając do Volkshochschule (uniwersytet ludowy) i zda-

jąc tam egzamin Mittelstufenprüfung świadczący o zaawansowanej znajomości języka. Pobyt 

ten mile wspominam do dziś. To była moja życiowa przygoda. Do szkoły tej uczęszczali lu-

dzie z całego świata m.in. Iranu, Turcji, Francji, USA. Czech, Rosji. Mogłam poznać kulturę i 

mentalność nie tylko Niemców, ale też innych narodowości. Jestem też egzaminatorem matu-

ralnym z tego języka, co niewątpliwie ułatwia mi pracę w przygotowywaniu moich uczniów 

do matury.  

Na co dzień jestem osobą otwartą, skromną, odpowiedzialną, lubiącą ludzi szczerych a 

niezakłamanych. Nienawidzę fałszu, obłudy, kłamstwa i niesprawiedliwości, które  są 

wszechobecne w dzisiejszym świecie. Moje motto to: "Żyć tak, żeby nikt przez ciebie nie 

płakał". Jestem uparta i konsekwentnie dążę do celu. Ciągle dokształcam się , żeby być coraz 

doskonalszym nauczycielem. Obecnie studiuję informatykę i technologię informacyjna w 

Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie. ,,Jeśli się czegoś podejmujesz, 

rób to dobrze.” Z tym hasłem staram się podążać przez życie. Jestem zdania, że to, co czło-

wiek umie, tego nikt mu nie odbierze a wszystkie inne rzeczy są w życiu ulotne i łatwo nas 

ich pozbawić. 

Redakcja „Żaka”: Dlaczego została Pani nauczycielem? 

Pani J.B.: Urodziłam się jako nauczyciel. To po prostu moje powołanie i wielka życiowa 

pasja. Już od najmłodszych lat chciałam pracować w tym zawodzie. Pamiętam, że jak byłam 

małą dziewczynką, to lubiłam bardzo bawić się w szkołę. Robiłam dzienniki, stawiałam oce-

ny, a moimi uczniami były lalki (śmiech). Bardzo lubię swoją pracę. Mimo że nieraz narze-

kam, jestem zmęczona, a uczniowie swoim zachowaniem "dają popalić", to nie wyobrażam 

sobie siebie w innym fachu. 

Redakcja „Żaka”: Dlaczego uczy Pani języka niemieckiego? 

Pani J.B.: Duży wpływ na to miała moja nauczycielka niemieckiego w liceum. Była  świetna, 

potrafiła zainteresować językiem bardzo wiele osób.  Zajęcia prowadziła w bardzo ciekawy 

sposób i sprawiła, że polubiłam ten język. Myślę, że to ona zainspirowała mnie też do tego, 

by uczyć innych. Poza tym niemiecki nie sprawiał mi żadnych kłopotów. Wszystkie 

wyrażenia, zwroty, słownictwo samo wchodziło mi do głowy. 

Redakcja „Żaka”: Jak się Pani pracowało w poprzednich szkołach ? 

Pani J.B.: Bardzo dobrze, każdą placówkę wspominam dobrze i często wracam do niej 

wspomnieniami. Pracowałam m.in. w Gimnazjum w Serocku, Dzierżeninie, w Zespole Szkół  

im Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, a obecnie pracuję w Zespole Szkół 

w Różanie. Z wieloma koleżankami i kolegami z pracy pozostaję w kontakcie do dziś. Nigdy 



nie trzeba zrywać za sobą mostów. Jeśli chodzi o uczniów szkół średnich, są bardziej 

grzeczni.   

Redakcja „Żaka”: Jakie są plusy, a jakie minusy zawodu nauczycielskiego ? 

Pani J.B.: Największą zaletą jest to, że mogę być kreatywna, bo w tym zawodzie nie ma 

miejsca na monotonię. Poza tym, jak już wspomniałam, lubię pracę z dziećmi  

i młodzieżą. Jeśli chodzi o wady, to każda praca ma swoje plusy i minusy. Myślę, że 

największym minusem jest to, że mimo starań nie zawsze - jako nauczyciel, jestem  

w stanie przekazać w pełni uczniom wiedzę, jaką chcielibyśmy, żeby posiadali. Poza tym 

dużą część pracy przynosi się do domu, np. codzienne przygotowywanie się do zajęć, pisanie 

i sprawdzanie klasówek itp. Tak naprawdę bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na taką 

właśnie pracę w domu.  

Redakcja „Żaka”: Co Pani uważa za swój największy sukces zawodowy? 

Pani J.B.: Jeśli chodzi o sukces zawodowy, to jest nim to, że potrafię w niektórych uczniach 

rozbudzić pasję do uczenia się języka niemieckiego. Bardzo cieszy mnie, gdy moi uczniowie 

pomyślnie zdają maturę albo zdobywają dobre miejsca na konkursach (jedna z moich 

uczennic zakwalifikowała się kiedyś do konkursu ogólnopolskiego – „Niemcy bez tajemnic”. 

Ta sama uczennica jak się okazało skończyła germanistykę. Kilka moich uczennic polubiło 

język niemiecki i wiąże z nim swoje plany na przyszłość.  Satysfakcjonuje mnie, gdy widzę 

niesamowite postępy i  radość uczniów, kiedy potrafią się porozumieć z kimś za granicą w 

tym języku. Ale nie tylko to jest sukcesem. Cieszę się, że potrafię nawiązać kontakt  

z uczniami (a to wielka sztuka w dzisiejszym zwariowanym świecie), że przychodzą do mnie 

i powierzają mi swoje osobiste sprawy, rozmawiają ze mną o swoich problemach, a po 

ukończeniu szkoły nadal mnie poznają na ulicy i miło rozmawiają ze mną.  

Redakcja „Żaka”: Czego nie lubi Pani w swojej pracy ? Czy zmieniłaby Pani coś? 

Pani J.B.: Nie lubię ciągłych zmian w oświacie; nowe programy, podstawy programowe, 

reformy. Dzieje się to za szybko i za często. W pracy nauczyciela denerwuje mnie 

biurokracja. Tony papierów do wypisania i przechowywania. Martwią mnie niektóre postawy 

uczniów,  przekleństwa, brak kultury, wulgarność. Mimo to, jestem zdania, że dobry 

nauczyciel nauczy zawsze bez względu na zmiany i poradzi sobie nawet z najniesforniejszym 

uczniem. 

Redakcja „Żaka”:  Czy uważa Pani, że stawia  za duże wymagania uczniom? 

Pani J.B.: Myślę, że są to normalne wymagania. Tak jak każdy nauczyciel, oczekuję od 

uczniów, aby byli poszukiwaczami. Wymagam odpowiedniej postawy etycznej, 

sposobu zachowania i bycia, reprezentowania pewnego poziomu kultury. Aby dążyli do roz-

szerzania swojej wiedzy, do osiągnięcia sukcesu, jakim w szkole średniej jest zdanie matury z   

jak najlepszym  wynikiem; żeby stawiali sobie coraz wyższe cele i konsekwentnie dążyli do 

ich realizacji. Wiem, że  nie od wszystkich uczniów mogę wymagać takiego samego poziomu, 

dlatego cieszę się również z mniejszych sukcesów. Jeśli uczeń daje z siebie wiele i stara się, 

to radością dla mnie i dla dziecka jest również niższa ocena niż szóstka czy piątka. Potrafię 

docenić pracę zarówno zdolnego jak i słabszego ucznia. Liczą się tylko szczere chęci. Niena-

widzę tzw.: ,,leserów”. 

Redakcja „Żaka”: Czy praca z młodzieżą sprawia Pani przyjemność? 

Pani J.B.: Ależ oczywiście, praca z młodzieżą sprawia mi olbrzymią przyjemność. Nie za-

mieniłabym jej na inną. Tak naprawdę to każdy dzień przynosi nowe doświadczenia i warto-

ści. Nie można się nudzić. Praca z młodzieżą odmładza każdego nauczyciela (śmiech). 

Redakcja „Żaka”: Czy pamięta Pani jakąś zabawną sytuację, która spotkała Panią podczas 

pracy? 

Pani J.B.: Podczas lekcji zobaczyłam  mysz! Skoczyłam na biurko i zaczęłam krzyczeć  

wniebogłosy! Klasa miała ubaw. Dziewczynki też się przestraszyły, a że w klasie  była prze-

waga dziewcząt, stworzyłyśmy ładny chórek (śmiech). Niestety mam typowo babską cechę, 



panicznie boję się myszy (śmiech). 

Redakcja „Żaka”: Jak wspomina Pani okres szkolny? 

Pani J.B.: To były fajne czasy. Nie było takiej zawiści  i zazdrości wśród kolegów  

i koleżanek. Każdy mógł  liczyć  na pomoc drugiego. Młodzież pomagała sobie  

w kłopotach i trudnościach związanych z niektórymi przedmiotami. Jeśli ktoś był dobry np. z 

matematyki, pomagał słabszemu. Ja nieraz miałam do odrobienia pracę domowa np. wypra-

cowanie z niemieckiego dla prawie całej   klasy (śmiech), ale robiłam to chętnie.  

Redakcja „Żaka”: Jak podoba się Pani nasza szkoła? 

Pani J.B.: Trudno jest wyrobić sobie idealne zdanie zaledwie  po dwóch miesiącach pracy, 

mimo to odbieram dość pozytywnie moje nowe miejsce pracy. Sam budynek oddziałuje pozy-

tywnie. Atmosfera wśród nauczycieli jest  dobra. Uczniowie też motywują do pracy, ponie-

waż wielu z nich jest ambitnych i dążących do osiągnięcia konkretnego celu.  

Redakcja „Żaka”: Jak  najchętniej spędza  Pani czas wolny ? 

Pani J.B.: W czasie wolnym słucham muzyki, niemieckiego radia WDR 4, oglądam telewi-

zję, również niemieckojęzyczną . Jak każdy z nas lubię jazdę na rowerze czy spacery. Gdy 

mam więcej czasu, spotykam się z przyjaciółmi. Niestety wolnych chwil  ciągle mi brakuje. 

Ale wkrótce wakacje i wszystko da się nadrobić (śmiech). 

Redakcja „Żaka”: Dziękujemy za rozmowę. 

 

 
 

Nauczyciel pyta ucznia: 

- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki wykorzystaniu wody? 

- Trzeba umyć okno, panie profesorze. 

 

APEL TWOJEGO DZIECKA 
1. Nie psuj mnie dając mi wszystko, o co Cię proszę. 

Niektórymi prośbami jedynie  

wystawiam Cię na próbę.   

2.Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zde-

cydowanie. Daje mi to  

poczucie bezpieczeństwa.   

3. Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków. Ufam, że ty 

pomożesz mi się z nimi uporać.   

4. Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem. 

To sprawia, że postępuję głupio żeby udowodnić, że 

jestem duży.   

5. Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie 

spokojnie i dyskretnie.   

6. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego co zrobiłem. Potrzebne mi są  

również bolesne doświadczenia.   

7. Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię „Ja Cię nienawidzę”.   

To nie ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną.   

8. Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak czy nie  

staram się przy ich pomocy przyciągnąć twojej uwagi.   

9. Nie gderaj. Będę się bronił, udając głuchego.   

10. Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie 

dotrzymujesz.   

11. Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmuszony do kłamstwa aby nie  

sprawić Ci zawodu.   



12. Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów. Czuje się wtedy zagu-

biony i tracę wiarę w Ciebie.   

13. Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajdę informację gdzie indziej, ale  

chciałbym żebyś ty była moim przewodnikiem po świecie.   

14. Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są bardzo realne.   

15. Nigdy nawet nie sugeruj, że Ty jesteś doskonały i nieomylny. Przeżywam bowiem zbyt 

wielki wstrząs gdy widzę, że nie jesteś taki.  

16. Nigdy nie myśl, że usprawiedliwienie się przede mną jest poniżej Twojej godności. 

Wzbudza ona we mnie prawdziwą serdeczność.   

17. Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez tego nie mogę się rozwi-

jać.   

18. Nie zapominaj jak szybko dorastam. Wiem jak trudno dotrzymać ci kroku w tym  

galopie, ale zrób co możesz, żeby nam się to udało. Proszę Cię – postaraj się. 

 

Egzamin gimnazjalny 

 
JĘZYK POLSKI, HISTORIA i WOS 

24 kwietnia 2012r. uczniowie klas trzecich przystąpili do pierwszej części egzaminu 

gimnazjalnego z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Około 9.00 wszyscy zebrali się przed halą, a następnie po odczytaniu 

listy wchodzili po kolei i zajmowali wyznaczone miejsca. Następnie 

przewodnicząca komisji pani Justyna Sadowska przywitała nas  

i przedstawiła skład komisji. Chwilę później rozdano arkusze i 

przystąpiliśmy do spraw organizacyjnych. 

Najpierw pisaliśmy test z historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 

momentu zanotowania czasu na tablicy mieliśmy 60 min na pracę. 20 

zadań zamkniętych z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie. Były dość proste, ale nad 

poprawną odpowiedzią należało pomyśleć. Po 30-minutowej przerwie rozpoczęła się część 

druga dotycząca języka polskiego, trwająca 90 min. Tutaj należało się wykazać znajomością 

treści "Zemsty" A. Fredro. Jako wypowiedź pisemną, w tym roku również wybrano dla nas 

rozprawkę. Oto jej temat: "Literatura pozwala lepiej poznać i zrozumieć minione wieki". 

Myślę, że nie sprawiła ona wiele kłopotów tak, jak pozostałe zadania. 

Część humanistyczna była już przeszłością, najgorsze było dopiero przed nami, ale o tym 

napiszą moje koleżanki.:) Na wyniki musimy poczekać do 22 czerwca, jednak ci bardziej 

dociekliwi zapewne sprawdzili już w internecie. Na koniec życzę powodzenia klasom II, 

które za rok również będą musiały się zmierzyć z arkuszem egzaminacyjnym.:) Nie stresujcie 

się, to nie pomaga, wręcz szkodzi. 

Trzecioklasistka 

 

MATEMATYKA i PRZYRODA 

25 kwietnia 2012 roku gimnazjaliści zmierzyli się z testem z przedmiotów matematyczno 

– przyrodniczych. Stres, obawy, niepewność… Uczniom towarzyszyły mieszane uczucia. Na 

początek biologia, chemia, fizyka i geografia. Przez 60 minut trzecioklasiści walczyli z 24 

zadaniami zamkniętymi. Wymagały skupienia, logicznego myślenia i uważnego czytania 

poleceń. Pojawiły się zadania, w których wyliczenia były konieczne, na co zupełnie nie 

byliśmy przygotowani w tej części egzaminu. Genetyka, ekologia, układ okresowy 

pierwiastków, węglowodory, optyka, ruchy obiegowy i obrotowy ziemi! 

Krótka przerwa, a później kolejna część – matematyka. Choć większość zadań byłą 



zamknięta, to wymagała obliczeń, które były czasochłonne. Przydała się też znajomość 

wzorów. Trzy polecenia, w których rachunki musiały się pojawić, były podchwytliwe. Chwila 

zastanowienia była jak najbardziej potrzebna. 90 minut minęło bardzo szybko. Wyszliśmy z 

hali z ulgą, że mamy to już za sobą… 

Trzecioklasistka 

JĘZYK ANGIELSKI 

26 kwietnia w naszej szkole był już trzecim dniem, kiedy trzecioklasiści zmagali się z eg-

zaminami gimnazjalnymi. Pierwszy dzień: język polski i historia, drugi: matematyka i przed-

mioty przyrodnicze. Trzeciego dnia uczniowie musieli wykazać się wiadomościami dotyczą-

cymi  języka nowożytnego. W naszej szkole do wyboru były dwa języki: język angielski i 

niemiecki. Ten pierwszy zdawany był na poziomie podstawowym i rozszerzonym, natomiast 

drugi tylko na poziomie podstawowym. Znaczna większość uczniów wybrała język angielski, 

którego uczyła się już od podstawówki. Pierwszy etap zawierał  jedenaście zadań: słuchanie 

tekstu i odpowiadanie na pytania jego dotyczące, zadania typu prawda/fałsz, uzupełnianie 

tekstu czy reagowanie językowe. Wszystkie zadania były zamknięte.   

W części rozszerzonej zadań zamkniętych było tylko sześć. Oczywiście nie zabrakło ćwi-

czeń słuchowych i innych podobnych do tych z części podstawowej. Pozostałe dwa pytania 

były otwarte. Jedno wymagało przekształcenia zwrotów polskich na angielskie w krótkich 

zdaniach. Ostatnie, za dziesięć punktów, wymagało napisania maila do kolegi/koleżanki na 

podany temat (w tym przypadku - zgubienie telefonu komórkowego). Podobno to sprawiło 

uczniom największe problemy. Obie części trwały sześćdziesiąt minut. Uczniowie rozwiązy-

wali egzaminy w świetlicy szkolnej, a dyslektycy i osoby z wydłużonym czasem w innych 

klasach. Niestety w testach, tak jak się spodziewaliśmy, znajdowało się dużo „pułapek”, pod-

chwytliwych pytań, na które odpowiedzi były bardzo łatwe, ale nieoczywiste. Miejmy nadzie-

ję, że nasi gimnazjaliści nie dali się zwieść.  

Trzecioklasistka :) 

 

JĘZYK NIEMIECKI 
26 kwietnia 2012 roku odbył się egzamin z części językowej.  Arkusz  

z języka niemieckiego nie był trudny, ale też nie należał do najłatwiejszych. Niektóre pytania 

były bardzo podchwytliwe, należało dobrze wczytać się w ich treść.  Po 60 minutach wszy-

scy odetchnęli z ulgą.  

 Uczennica ;) 

 

Blondynka pyta koleżanki: 

- Słuchaj, czarny to kolor? 

- No, tak. 

- A biały to kolor? 

- No, tak. 

- To dlaczego wszyscy śmieją się, że mam biało - czarny telewizor?  

*** 

Rok 2010. Polska spełnia już wszystkie normy Unii Europejskiej. W sklepie mięsnym klient 

zwraca się do sprzedawcy: 

– Kilogram kaszanki proszę. 

Ekspedient z pełną powagą: 

– A z jaką grupą krwi? 

 

Ukryty talent 
W małej miejscowości pod Warszawą mieszkała Wiktoria z rodziną. 

Dziewczyna chodziła do liceum. Nastolatka lubiła sobie pośpiewać; naj-



częściej, gdy coś robiła. Rodzina i znajomi twierdzili, że całkiem dobrze jej to wychodzi. Jed-

nak ona sama temu zaprzeczała. 

Była sobota. Wiktoria oglądała telewizję. Nagle zobaczyła blok reklamowy, w którym 

ogłaszano castingi do programu muzycznego. Dziewczyna na wszelki wypadek zapisała daty 

i miejsca przesłuchań. Przez jakiś czas myślała o tym, co ma zrobić. Czy pójść? Najbliżsi i 

znajomi namówili ją w końcu, by poszła i sprawdziła swoje umiejętności wokalne. Najbliższy 

casting miał się odbyć za miesiąc w Warszawie.  

Wiktoria bardzo się tym przejęła i zaczęła ćwiczyć. Na początku zastanawiała się, czy 

utwór ma być polski czy zagraniczny. Musiała sprawdzić, swoje możliwości językowe. Zde-

cydowała się na polską piosenkę. Codziennie, w każdej wolnej chwili chodziła do garażu i 

tam ją śpiewała. Nie mogła też przeforsować strun głosowych. Czekał ją w końcu poważny 

wysęp.  

Nadszedł ten dzień. W Warszawie towarzyszyli jej rodzice, brat oraz jej najlepsza przyja-

ciółka Justyna. Wiktoria na swój występ nie musiała długo czekać. Stres jej nie opuszczał. 

Jednak po zaśpiewaniu kawałka utworu rozluźniła się i poczuła jak ryba w wodzie. Po wystę-

pie przyszła pora na ocenę jury: 

- Masz świetny wokal, mocny, śpiewasz czysto. Jednak uważam, że jesteś za młoda.  

Reszta członków jury zgodziło się z tą opinią. Dziewczyna podziękowała i wyszła. 

Ukrywała przed rodziną i przyjaciółką to, że jest zawiedziona. Myślała, że zaśpiewała bardzo 

dobrze. W końcu widownia wstała z miejsc i biła jej brawa. Jednak decyzja należała do jury. 

W pewnym momencie, gdy byli już na zewnątrz, dziewczynę zaczepił pewien mężczyzna. 

Brat Wiktorii rozpoznał go. Był to znany polski producent muzyczny.  

- Witam cię Wiktorio! – zaczął. 

- Dzień dobry! – odparła.  

- Chciałem powiedzieć, że nie zgadzam się z decyzją jury. Powinni dać ci szansę. Prze-

cież ty masz piękny, mocny, a zarazem poruszający głos. Masz talent dziewczyno!  

- Dziękuję bardzo. 

- Skoro są tu też twoi rodzice, to chciałbym zaproponować ci współpracę. Oczywiście, 

gdyby cię to zainteresowało, potrzebna jest zgoda rodziców.  

- Tak, oczywiście. 

- Dam wam mój numer telefonu i jeśli podejmiecie jakąś decyzję, to zadzwońcie.  

- Jasne. Damy panu jutro odpowiedź. 

- Dobrze, będę czekał. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. 

- Również dziękujemy. Do widzenia. 

W drodze powrotnej dziewczyna i jej towarzysze zastanawiali się, jaką podjąć decyzję. 

Gdy dojechali do domu, odbyła się bardzo poważna i długa rozmowa. Brali pod uwagę nega-

tywy i pozytywy pracy w branży muzycznej tak młodej osoby. Przecież świat show-biznesu 

nie jest taki prosty, jak nam się wszystkim wydaje. Prócz tego koncerty, mało czasu na naukę, 

dla rodziny oraz dla siebie.  

Następnego dnia zadzwonili do producenta muzycznego, oczywiście zdecydowali, aby 

nastolatka wkroczyła w wielki świat muzyki. Zdawali sobie sprawę, że to będzie trudne, ale 

byli dobrej myśli. 

Tak oto Wiktoria rozpoczęła swoją przygodę z muzyką. Producent muzyczny pomógł 

stworzyć i wypromować jej pierwszą własnego piosenkę. Potem przyszła kolej na następne. 

Nagrała swoją pierwszą płytę, która cieszyła się ogromną popularnością. Rozpoczęły się kon-

certy. Oczywiście dziewczynie nie uderzyła do głowy tak zwana „woda sodowa”. Dalej 

chodziła do szkoły, zdała maturę, poszła na studia. Udało jej się pogodzić muzykę z nauką i 

innymi sprawami, mimo że było to trudne.  

 

 



Tak, dziewczyna miała naprawdę talent, który skrywała. Pamiętaj: ty też masz talent!! 

Należy go odkryć. Im wcześniej, tym lepiej. Powodzenia!  

Łucja  
 

 
 

Otaczający mnie świat 
Jest maj, jest wiosna, jest ciepło!!!  Do końca roku tylko miesiąc, a 

pogoda jest  prawdziwie wakacyjna. Temperatury dochodzą do +30, 

słonce świeci, zachęcając do tego, by z niego skorzystać, a tu wciąż 

trzeba się uczyć. No, wiadomo, koniec roku za pasem, oceny trzeba po-

prawić, żeby świadectwo ładnie wyglądało, ale przy tak pięknej pogo-

dzie ciężko siedzieć w domu. W dni szkolne zmuszam się do nauki, ale 

w piątek po szkole ruszam na dwór, nie patrząc na nic (chyba nie jestem 

sama, sądząc po poniedziałkowych rozmowach  o tym, kto i jak spędził weekend). 

Na lekcjach próbujemy namówić nauczycieli na to, aby wyszli z nami do altanki i tam po-

prowadzili lekcje, ale niestety są nieugięci. Tylko nasi wuefiści rozumieją to, że bardzo stęsk-

niliśmy się za słońcem i w ramach tego codziennie na lekcjach wychowania fizycznego ser-

wują nam kilka kółeczek do biegania, później jeszcze czekają nas jakieś skoki, rzuty itp. jest 

ciężko, ale trudno... 

Po spojrzeniu za okno nie ma już wątpliwości, że lato za pasem. W ogrodzie piękne wido-

ki różnobarwnych, kwitnących kwiatów. A tak przy okazji jeśli o kwiatkach mowa, to pamię-

tacie??? Sobota, 26 maja - Dzień Matki. Postarajmy się, podziękujmy za trud włożony w na-

sze wychowanie, że zawsze są obok nas, że możemy na nie liczyć w każdej sytuacji. 

 Pozdrawiam cieplutko. 

N.N. 

Inna lekcja języka polskiego 
 

20 marca 2012r.  wraz z koleżankami i kolegami z klas pierw-

szych Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie poje-

chałam na wycieczkę do Ciechanowa. Opiekunami byli: ks. Grze-

gorz Marchwiński, p. Rafał Witkowski, p. Ewelina Siemiątkowska i 

p. Elżbieta Łuczak. Organizatorami wyjazdu były polonistki z na-

szej szkoły. Celem tejże wycieczki była lekcja w kinie i zwiedza-

nie muzeum. 

Sprzed szkoły autokar ruszył o godz. 8.10. Podróż minęła szybko i już o godzinie 8.50 

byłam w Ciechanowie. Pierwsza  lekcja odbyła się w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Cie-

chanowie. Podzielono nas  na dwie grupy. Najpierw poszliśmy oglądać wystawy. Pierwsza 

ekspozycja nosiła tytuł „Utracony świat. Ślady rodzin żydowskich do 1942r.” Wystawa zosta-

ła poświęcona kulturze żydowskiej. Zobaczyłam wiele przedmiotów charakterystycznych dla 

tego narodu, niektóre z nich były naprawdę ciekawe. Następna ekspozycja nosiła tytuł „Daw-

ne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze”. Bardzo mi się spodobała. Widziałam tam  wie-

le miniaturek, które wykonał pewien mieszkaniec Ciechanowa. Dzięki tej wystawie uświa-

domiłam sobie, jak ludzie w dawnych czasach ciężko pracowali. Nie posiadali takich maszyn 

jak współcześni rolnicy , wiele przedmiotów wykonywali sami i jakoś sobie radzili. Na kolej-

nej prezentacji pt. „Rzeźba ludowa  ze  zbiorów Heleny i Mariana Przedpełskich” znajdowały 

się głównie rzeźby i obrazy związane z naszą religią. Najbardziej spodobała mi się postać 

Pana Jezusa. Wystawę pt. „Polska i Brazylia - bliżej niż się wydaje” obejrzeliśmy jako ostat-

nią. Przewodnik opowiedział nam, że Polskę i Brazylię nie tylko łączy m.in. piłka nożna. Wi-

Muzeum Szlachty Mazowieckiej  

w Ciechanowie 



działam tam także dokumenty dotyczące polskich uchodźców, którzy w czasie II wojny świa-

towej znaleźli schronienie w Brazylii. Następnie obejrzeliśmy film pt.  „Ciechanów ze starej 

fotografii”. Dominowały zdjęcia. Mimo że nie znam aż tak dobrze tego miasta, zauważyłam 

ogromne różnice między współczesnym a dawnym Ciechanowem. Dowiedziałam się rów-

nież, że kiedyś było to miasteczko głównie zamieszkiwane przez Żydów. Na koniec odbył się 

konkurs wiedzy o Ciechanowie. 

Kolejnym punktem programu był udział w multimedialnej lekcji w kinie na temat „Język fil-

mu”. Zajęcia prowadziła aktorka telewizyjna i teatralna - Anna Kutkowska. Swoją wiedzę 

wzbogaciłam o pojęcia związane z kinem a także o rodzaje planów filmowych. Dowiedziałam  

się, co to jest kadr, ujęcie, scena, do czego służy światło, kolor i jaką rolę odgrywa kompozy-

cja. Po krótkiej przerwie zostałam wraz z zresztą gimnazjalistów zaproszona na projekcję 

sześciu krótkometrażowych filmów w reżyserii Tomasza Bagińskiego. Pierwszy filmik pt. 

„Kinematograf” opowiadał o człowieku, który wynalazł tytułowy kinematograf- urządzenie, 

które rejestrowało dźwięk i obraz, a potem także i kolor. Ten film ma smutne zakończenie, 

gdyż mężczyźnie niespodziewanie umiera żona. Kolejny film pt. „Katedra” to historia pew-

nego wędrowcy, który zwiedza gigantyczną budowlę podobną do średniowiecznej  katedry, 

lecz wszystkie motywy na ścianach nie wskazują na to, aby była to zwykła katedra. W końcu 

wędrowiec zatrzymuję się nad przepaścią. O zachodzie słońca okazuje się, że ta katedra 'oż-

ywa'. Kolejny humorystyczny filmik nosił tytuł „Wielka ucieczka” . Opowiadał o słoneczku, 

które ucieka z telewizyjnej prognozy pogody i wyrusza w świat. Czwarty pt. „Arka” opowia-

dał o świecie zdziesiątkowanym przez zarazę. Reszta zbiorowości ludzkiej rusza na poszuki-

wanie krainy wolnej od wirusa. Przewodzi im mężczyzna. Jednak okazuje się, że jest nosicie-

lem śmiertelnej choroby i nie jest świadom prawdziwej istoty zarazy. „Schody” opowiadały o 

mężczyźnie jeżdżącym na wózku inwalidzkim. Bohater cały czas musiał zmagać się z pro-

blemami życia codziennego. Często nie mógł dojść do celu, gdyż ciągle pojawiały się schody, 

których sam nie mógł pokonać. W ostatnim filmie pt. „ Animowana Historia Polski” zostały 

przedstawione najważniejsze wydarzenia z historii Polski. 

Najbardziej poruszył mnie film pt. „Schody”. Oglądając go, uświadomiłam sobie, że lu-

dzie jeżdżący na wózku inwalidzkim są tacy sami jak my, ale my - zdrowi inaczej ich traktu-

jemy. Szkoda, że nie możemy pomóc.  

Lekcja w kinie skończyła się o godz. 13.30, w szkole byłam o godz. 14.10. 

Moim zdaniem takie inne lekcje języka polskiego mogłaby odbywać się częściej, ponie-

waż jest to świetne połączenie przyjemności z nauką. Wycieczkę zaliczam do udanych. My-

ślę, że gdy będzie okazja, z przyjemnością pojadę na następną. 

Uczestniczka 

 

 

Dzień Matki 
Dzień Matki – święto obchodzone corocznie w Polsce 26 maja jako wyraz szacunku dla 

wszystkich  matek. W tym dniu są one zwykle obdarowywane  laurkami, kwiatami oraz róż-

nego rodzaju prezentami przez własne dzieci. To święto ma na celu okazanie matkom szacun-

ku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamo! Stałaś przy mnie w nocy, gdy płakałam.  
Byłaś przy mnie, gdy o pomoc wołałam.  

Dałaś mi przyjaźń najpiękniejszą, najtrwalszą.  
Dałaś mi miłość wyrzeczeń wartą. 

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku. 
Za to, że wskazujesz mi drogę w mroku.  

Za to, że dni moje tęczą malujesz.  
Dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję! 



 
13.04.2012r. 

Drogi Pamiętniku! 

Rozpoczął się kolejny dzień. Niby taki sam jak każdy inny, ale wyjątkowy. Dziś jest piątek 

13-tego, uważany przez tysiące Polaków za dzień wyjątkowo pechowy. Dziś rano, w drodze 

do szkoły spotkał mnie jeszcze jeden symbol pecha, przez drogę przebiegł mi czarny kot. 

Pewnie myślał, że mnie wystraszy, ale na szczęście nie wierzę w przesądy. Gdy dotarłem na 

miejsce, spokojnie postawiłem rower pod ścianą budynku, nie martwiąc się złodziejami. Lek-

cje przebiegły normalnie. Nie dostałem żadnej złej oceny, na wychowaniu fizycznym nie do-

znałem żadnych ciężkich obrażeń ciała. Po lekcjach zabrałem rower z miejsca, gdzie go zo-

stawiłem, a wracając do domu, nie wpadłem pod żaden samochód . W domu też nic mi się nie 

stało. Myślę, że ludzie wymyślili piątek 13-tego, czarne koty, 7 lat nieszczęścia po zbiciu lu-

stra itp., bo potrzebowali tego, by bardziej uważać na siebie. Większość, która w to wierzy 

jest bardziej podatna na różne wypadki, bo przejmuje się tymi bzdurami. 

I tak nastał wieczór, a ja nadal żyję. Nic złego mi się nie stało. A cała moc dzisiejszego 

dnia okazała się mitem. 

KubSon 

 
 

10 maja 2012r. 

Kochany pamiętniku! 

Siemka  

10 maja 2012 rok godz. 18.43. Dzień minął.. hmm. Dobrze, jak na czwartek. Ładna pogo-

da, ale niestety  pół dnia w szkole. No cóż, może do wakacji dociągnę. Ale co ja będę jęczeć i 

marudzić. Cieszmy się, że koniec roku się zbliża, dwa miechy laby… 

O kurczaki… a co do wywiadówki… Szczerze mówiąc, to u mnie źle nie było, ciekawe 

jak u innych. W każdym bądź razie trzeba się wziąć w garść i trochę się popoprawiać. Wiesz 

co pamiętniczku, nie mam o czym pisać… ehm. Nie będę przecież zanudzać swoimi ocenami. 

Miałam pisać właśnie o tym. Ale co tam.? Ma może już ktoś jakieś plany na wakacje? Nad 

morze? W góry? Na Mazury? Czy może też na facebook’u w domu. Tego ostatniego bym nie 

radziła. Sama teraz siedzę i muszę  napisać, że już główka mi się lansuje. BESTY, Twitter, 

demotywatory i ten cały fejsbuszek. Fajnie tak posiedzieć, ale w wakacje odpada. Trzeba się 

opalać, grać w piłkę plażową, wyjechać gdzieś, byle nie to  

Miło tak siedzieć przy komputerze i pisać do naszej gazetki. Ale niestety tę kwestię muszę 

zostawić i przejść do dokończenia mojego portfolio z gegry. Myślę, że 25 stron wystarczy. To 

co?... Czytajcie co miesiąc pamiętnik Amorka <3 Mówię wam, czasem dobrze się pośmiać z 

głupot wypisywanych przez innych  

Buziaki przesyła 

Amorek <3 

„ Strzałka Profesorze”  

czyli szlachetna sztuka pozdrawiania się 
 

Oczywiście pozdrawiacie osoby, które znacie osobiście lub jedy-

nie z widzenia. W tym drugim przypadku ukłon albo „ Dzień dobry” 

przesyłajcie np. sąsiadom, pani ze sklepu, ludziom, z którymi codzien-

nie rano widujecie się na peronie podmiejskiej kolejki czy na przystan-

ku autobusu. Gdy natomiast wchodzicie do pociągu, pozdrawiacie 

wszystkich znajdujących się w przedziale. Jeżeli jest to wagon otwarty, 

z parami siedzeń ustawionych jak w samolocie, wypada pozdrowić tyl-

ko osoby siedzące najbliżej. Jakimi słowami to uczynić? „dzień dobry” jest standardowym, 



uniwersalnym wyrażeniem. Kogoś, kogo dość dobrze znacie i lubicie, np. sąsiadkę lub zna-

jomą ekspedientkę, możecie pozdrowić „Kłaniam się” lub „Witam panią/pana”. Do znajo-

mego profesora, nauczyciela, wykładowcy, starszego sąsiada wypada powiedzieć: „Moje 

uszanowanie”. Darujcie sobie teksty typu: „Strzałka, profesorze”, chyba, że akurat ten peda-

gog z upodobaniem używa waszego narzecza. Ale to naprawdę baaardzo rzadkie wyjątki. 

Aha, jeszcze jedno, pozdrawianiem słowem „ . . .bry” jest zarezerwowane tylko dla intro-

wertycznych tłuków pięściowych z depresją lękową. Rozumiem, że się nie poczuwacie? 

 

Pamiętaj, że nie popełnisz błędu, gdy przywitasz kogoś jako pierwszy- bez wzglę-

du na sytuację i osobę! 

 

Trzy przykazania 

1.Nie powtarzaj powitania kilka razy tego samego dnia, gdy spotykasz tę samą osobę - 

wystarczy uśmiech lub skinienie głowy. 

2.Zdejmij rękawiczkę, gdy widzisz, że osoba, z którą masz się przywitać, czyni taki 

gest. Pań to nie dotyczy, mogą pozostać w rękawiczkach. 

3.Pozdrowienie zebranych w pomieszczeniu tekstem : „ Ogólne dzień dobry” to dość 

lekceważące zachowanie. Dopuszczalne jest jedynie wtedy, kiedy próba osobistego przywita-

nia się z każdym narobiłaby zamieszania. 

  

Kilka porad 

• Przy pozdrawianiu obowiązuje zasada : kto pierwszy ten lepszy. Kto kogo pierw-

szy zobaczył, ten zaczyna. 

• Teraz będzie wyliczanka, że Ave Caesar! Mężczyzna kłania się kobiecie, osoba 

młodsza - starszej, pracownik - swemu szefowi, ale gdy podwładna jest kobietą i w 

dodatku starszą - szef ukłoni się pierwszy. 

• To nie koniec skomplikowanych  relacji świata dorosłych: idący szybciej kłania się 

jako pierwszy idącemu wolniej, a idący schodami w górę - schodzącemu  

w dół. Bez względu na wiek i płeć. 

• Wchodzący do pomieszczenia pozdrawia tych, którzy są już w nim. Nie dotyczy to 

pokoju w mieszkaniu lub szkolnej klasy. 

• Gdy dostrzegasz osobę znajomą w tłumie, w miejscu publicznym, ale  

w pewnej odległości, nie musisz przepychać się do niej, by wymienić uścisk dłoni. 

Wystarczy, że pozdrowisz ją z daleka uśmiechem, skinieniem głowy lub pomacha-

niem dłonią. 

Radziła Martyna z  Ic 
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Myśli nieuczesane 

 

A więc tak: była wycieczka. No oj! To była super wycieczka z bombową atrakcją :D Na 

początek trzy godziny czasu wolnego, czyli zwiedzanie sklepów z ubraniami i innymi dupe-

relkami Całe szczęście, że sklepy znajdują się jeden obok drugiego, bo inaczej to bym chy-

ba rady nie dała. Nogi i tak bolały, ale nowy zakup sobie zrobiłam  Byłam jeszcze z kole-

żanką w sklepie ze sprzętem komputerowym. Na szczęście działał Internet i korzystając z 

tego dobrodziejstwa, weszłam na facebook’a. Robiłyśmy też sobie z Julitą zdjęcia. Jak małe 

dzieci – wiem. Potem film. „Igrzyska śmierci”. Miałam ochotę nawet streścić w tej pracy ten 

film, ale stwierdziłam, że i tak nikt nie będzie tego czytał :D, tylko ominie ten kawałek tekstu 

wielkim łukiem. Moja opinia jest bardzo pozytywna. Świetny film, tylko na początku nudny, 



ale przecież akcja musi się rozkręcić. No i się rozkręciła. Bardzo polecam! A potem się za-

częło… co? Ewakuacja. Podobno ‘bomba’ była w budynku – tak mówi Małgosia z mojej kla-

sy i potwierdzają to różne źródła w internecie. Cóż to były za emocje. Dobrze, że do Mc Do-

nalda poszliśmy przed seansem.   

W szkole jest dobrze. Ale mogłoby być lepiej Muzyka dobiega z głośników. Kolega 

Daniel podobno puszcza Można wychodzić na świeże powietrze w czasie przerw. Można 

uciec od słońca i schować się w altance bądź, jak kto woli, oglądać mecze piłki nożnej na-

szych chłopców na boisku za gimnazjum. Tam też jest trochę cienia, na szczęście   

Tak szczerze mówiąc, to nie spodziewałam się, że ja tak dużo czytam. Dostałam nagro-

dę w postaci książki z napisem HISTORIA. Zapewne interesujący tytuł. Już nawet ją przej-

rzałam, to chyba się przyda 

Wywiadówka za mną. Źle nie było, ale obiecałam poprawę z takiego jednego przedmio-

tu 

Stokroootka 

 

Wycieczka do Warszawy 
W czwartek, 10 maja br. klasa IIc 

pojechała na wycieczkę programową 

do Warszawy. Opiekunami były pani 

Małgorzata Żychowska i pani Ewa 

Balińska. 

Pierwszy punkt to Łazienki Królew-

skie. Około 10
00 

byliśmy na miejscu. 

W Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 

pan przewodnik pokazał nam zdjęcia z 

Łazienek i krótko opowiadał  

o każdym z miejsc. Następnie podzie-

leni na 4-osobowe grupy z mapami  

i kompasami w rękach ruszyliśmy  

w teren. Każda czwórka, w ciągu 50 

minut, miała za zadanie znaleźć odpo-

wiednie miejsce i poprawnie odpowie-

dzieć na dwa pytania. Wszyscy bez 

problemu sobie poradzili. To znak, że 

umiemy orientować się w terenie. W 

czasie naszego pobytu w Łazienkach Królewskich spotkała się tam pani prezydent z królową 

Norwegii. Niektórym zostało trochę czasu, więc mogli swobodnie zwiedzić część parku i na-

wet zobaczyć Pierwszą Damę.  

Następnie udaliśmy się do Arkadii. Mieliśmy dwie godziny na zakupy lub czas wolny. 

Później oglądaliśmy film, pt. „Dom w głębi lasu”- horror. Nie przypadł nam do gustu. Horror 



jak to horror wiadomo, że straszny, ale tu nie dość, że odcinali głowy, to jeszcze nie zawierał 

żadnego przesłania. 

Wyjazd zaliczamy do udanych. Miło było spędzić czas ze swoją klasą i opiekunami. Dzię-

kujemy i czekamy na więcej takich wycieczek. 

Iza Krupińska kl. IIc 

 

 

 

SKLEPIK 

Sklepik działa już 8 lat i jest to jedna z form działal-

ności Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik”. 

Opiekunem tej spółdzielni jest pani Wanda Zarad-

kiewicz. W sklepiku pracują zawsze uczniowie, najczę-

ściej są to reprezentanci  klas III.  

 

 

Obecnie w sklepiku pracują: 

– Patrycja Bystrek IIIa, 

– Małgorzata Morawska IIa, 

– Sylwia Kaczmarska IIa. 

Dochód ze sklepiku spółdzielnia przeznacza na: 

–  dofinansowanie różnych wycieczek szkolnych, 

–  pomoc rodzicom uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

–  dofinansowanie dekoracji podczas różnych uroczystości, 

W ubiegłych latach został zakupiony dyskotekowy sprzęt nagłaśniający, kolorofony oraz 

wyposażenie do radiowęzła szkolnego. 

W sklepiku znajdują się: 

–  regały, na których można dostrzec towar, 

–  zamrażarka, 

–  stolik, 

–  krzesełka. 

W sklepiku sprzedawane są: 

–  prażynki, 

– napoje, 

– artykuły szkolne, 

– w okresie letnim lody, 

– słodycze znanych, polskich firm (szczególnie polecamy pomarańczowe tic-taci. Są 

pyszne, a zwłaszcza na języku angielskim ). Pozdrawiamy panią Ochtabińską. 

Najfajniejsze w sklepiku są oczywiście ekspedientki 

toŚka :) i goŚka :) 

 

Próbny egzamin w klasach II 
 

HISTORIA I JĘZYK POLSKI 

22 maja 2012r. to dzień rozpoczynający próbne egzaminy w naszej szkole.   

11.40 - test z historii i wos-u. Pytania sprawiły pewne trudności. Dotyczyły głównie rze-

czy, z którymi zetknęliśmy się na początku pierwszej klasy gimnazjum. Musieliśmy m. in.: 



dopasować alfabet do kraju, w którym powstał; wykazać się znajomością dat i państw, w któ-

rych powstały ważne dokumenty, ustawy... 

Po napisaniu tej części, czyli o 12.40 rozpoczęła się  przerwa, w czasie której mogliśmy 

zregenerować siły, by po dwudziestu minutach rozpocząć test z języka polskiego. Zaraz po 

otrzymaniu arkusza wszyscy szybko przewrócili kartki, by sprawdzić temat pracy pisemnej... 

Już po chwili uśmiech z naszych twarzy zniknął, Mieliśmy zastanowić się na tym, że inni 

często nie są akceptowani. Dlaczego? Rozwiązanie testu nie sprawiło nam większych trudno-

ści, ale rozprawkę trzeba było dokładnie przemyśleć, znaleźć odpowiednie argumenty, zreda-

gować je. 

O 14.15 ze spuszczonymi głowami opuściliśmy klasę. Teraz pozostaje nam już tylko cze-

kać na wyniki... 

Natalia 

 

MATEMATYKA I PRZYRODA 

W środę, 23.05.2012r. odbył się próbny egzamin z części matematyczno- 

-przyrodniczej. Składał się  z dwóch części. Pierwsza to pytania z biologii, chemii, fizyki i 

geografii, druga to pytania z matematyki. 

Rozwiązywanie pierwszej części egzaminu rozpoczęło się około godziny 11.00. Dano 

nam 60 minut. Pierwsze pytania dotyczyły biologii, chemii. Następnie była fizyka i na samym 

końcu geografia. Większość zadań była zamknięta, ale znalazło się też tam kilka wyjątków. 

Sprawdzały  naszą wiedzę z dwóch lat nauki. W czasie przerwy obiadowej można było chwilę 

odpocząć i przyszedł czas na matematykę. Na rozwiązanie testu dostaliśmy 90 minut. Prze-

ważały zadania zamknięte, które w głównej mierze oparte były na logicznym myśleniu. Na 

końcu znajdowały się cztery zadania otwarte. 

Rozwiązywanie testu skończyliśmy około godziny 14.15. Według mnie pierwsza część 

nie była specjalnie trudna, za to druga wymagała już więcej wysiłku. 

KubSon   

 

JĘZYK NOWOŻYTNY 

24 maja 2012r. – próbny egzamin z języków nowożytnych.  W 

tym wydarzeniu uczestniczyło 65 uczniów. O godzinie 11
20

 rozpoczęli-

śmy poziom podstawowy. Na początku zakodowaliśmy prace, a następ-

nie życzono nam połamania długopisów  

i rozpoczęliśmy rozwiązywanie. Zadania nie były trudne. Na początek 

słuchanie i rozumienie ze słuchu. Słówka, których się uczyłem, przydały mi się i to bardzo 

Potem dopasowywanie odpowiednich pytań do odpowiedzi. Niektórzy oddali testy już po 

30 minutach. Zakończyliśmy o 12
20

. 20 minut przerwy i opowiadanie wrażeń. 

O godzinie 12
40 

 kolejne podejście – tym razem pisanie testu na poziomie rozszerzonym. 

Nie był trudny. Trzeba było napisać e-mail, którego temat nie sprawiał mi żadnych proble-

mów. Ogólnie poszło mi dobrze. Czekam na wyniki 

Kuba 

 
 

Gminna Biblioteka Publiczna 
  

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Pułtuska 3 06-425 Karniewo 

tel.29 6911102 w.35   

e-mail: gbpkarniewo@wp.pl 

Godziny otwarcia:  

 poniedziałek 8 – 16,  



 wtorek 8 – 18,  

 środa 8 – 16, 

 czwartek 8 – 17,  

 piątek 8 – 16. 

Zofia Krystyna Kucińska – kierownik Biblioteki 

Danuta Chrzanowska – pracownik 

 17 kwietnia 1946 roku Rada Ministrów wydała dekret o organizowaniu sieci 

bibliotek publicznych. 

 1 kwietnia 1949 roku została otwarta Biblioteka Publiczna w Karniewie 

 Księgozbiór liczył w chwili otwarcia 290 tomów.  

 W roku 1990 biblioteka została przeniesiona do obecnego lokalu znajdującego 

się w budynku Urzędu Gminy. Biblioteka wyposażona została w nowy sprzęt biblio-

teczny.  

 W 2005 r. Gminna biblioteka Publiczna w Karniewie otrzymała  

3 zestawy komputerowe w ramach programu realizowanego przez MSW programu 

„IKONKA”.  

 Od 2006 r. w bibliotece systematycznie wprowadzane są książki znajdujące się 

w bibliotece, jak i nowo zakupione do bazy komputerowej zbiorów biblioteki. 

 Na dzień 31 grudnia 2011 r. liczba rekordów wprowadzonych książek do bazy 

wynosiła 12321wol., co stanowi 98% ogólnego księgozbioru. 

 Biblioteka posiada czytelnie i wypożyczalnie, co umożliwia pracę  

z dziećmi i młodzieżą. 

 W bibliotece istnieje katalog rzeczowy i karty katalogowe które są ułożone wg 

dziedzin wiedzy.  

  Dziewczyny z IIb  

 

Zabezpieczenie żywności przed  skażeniami 

 

Znaczenia zapasów żywności i wody dowodzą doświad-

czenia wynikające z konfliktów zbrojnych i katastrof prze-

mysłowych. W  czasie wojen zawsze były one przedmiotem 

ataków, a zatem również szczególnie zaciekłej obrony. Wiele 

twierdz padło w wyniku długotrwałego oblężenia – bo 

obrońcom zabrakło pożywienia lub wody do gaszenia poża-

rów wzniecanych przez atakujących.  

 

Źródła skażeń: 

Źródłami skażenia mogą być: 

*opad promieniotwórczy, czyli pył radioaktywny złożony z drobin wody, pył  

i różne substancje skażone promieniotwórczo, 

* substancje chemiczne, 

* toksyczne środki przemysłowe (TSP), np. chlor wykorzystywany powszechnie w prze-

myśle celulozowo- papierniczym, amoniak stosowany w chłodnictwie, 

* zakaźne czynniki biologiczne (drobnoustroje chorobotwórcze) 

Zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi odbywa się w bardzo podobny sposób, w 

jaki corocznie rozprzestrzenia się grypa, na skutek : 

 spożycia zakażonej żywności (picia z tej samej szklanki) 

 kontaktu z zakażonymi przedmiotami, 

 oddziaływania drobnoustrojów i toksyn na błony śluzowe  oraz uszkodzoną skórę, 



 użądlenia lub ukąszenia przez zarażone zwierzęta. 

 

Sposoby ochrony żywności i wody: 

Najskuteczniejszymi sposobami ochrony żywności przed skażeniami są: 

 hermetyczne pakowanie gotowych produktów (np. konserwy, słoiki, opakowania 

próżniowe), 

 przechowywanie surowców przeznaczonych do wytwarzania środków spożywczych w 

odpowiednich pomieszczeniach,  

 wysokie standardy produkcyjne. 

W warunkach domowych dobre rezultaty uzyskuje się dzięki przechowywaniu żywności 

w chłodziarkach , zamrażarkach , piwnicach (odpowiednia niska temperatura), brak dostępu 

światła, słaba cyrkulacja powietrza lub jej całkowity brak.  

Patrycja 

 

Dorota Terakowska ,,Władca Lewawu” 
 

Książka pt. ,,Władca Lewawu '' Doroty Terakowskiej, to baśń 

opowiadająca o przygodach chłopca, który mieszkał w domu 

dziecka. Główny bohater książki ma na imię Bartek, mieszka w 

Domu Dziecka w Krakowie, ponieważ nie ma rodziców.  

W trakcie kolejnej trzynastej ucieczki ucieka jak zwykle na Wawel. 

W smoczej jamie znajduje się tajemne przejście, które prowadzi do 

innego wymiaru. Chłopiec wychodzi z tunelu i niespodziewanie 

znajduję się w innym świecie przypominającym Kraków. Spotyka 

tam wielkie i przerażające potwory zwane Pajęczakami. Spostrzega 

także małych ludzi - Allian, którzy przypominają ''wiotkie, 

złotowłose księżniczki z ilustrowanych baśni''. Tak piękni, że aż 

nieprawdziwi. Po pewnym czasie Bartek dowiaduję się, że znajduję 

się w Wokarku gdzie rządzi czarownik - nienazywany, który stworzył Pajęczaki. Ludzie boją 

się go tak bardzo, że nie potrafią o nim źle myśleć. Główny bohater zatrzymuje się  

u jednego z mieszkańców. Następnie Bartek spotyka kobietę, która w jego snach jest jego 

matką. Chłopiec staje się bohaterem, ponieważ znajduje sposób na pozbycie się potworów z 

miasta. Swoją odwagą, determinacją porywa Allian do walki. To dzięki niemu odzyskują 

nadzieję, zaczynają wierzyć w sens walki i odzyskują wolność. Kobieta ze snów opowiada 

mu historię swojego syna Ketraba. Bohater postanawia wrócić na Wawel, który w mieście 

Pajęczaków nazywany jest Lewawem, w celu zgładzenia władcy Wokarku. Tam dowiaduję 

się że jest synem kobiety ze snów. Zły czarownik.... 

Książka jest naprawdę interesująca. Ma zaledwie sto stron. Ciekawym elementem są 

wyrazy pisane wspak. Wokart to Kraków, Ketrab to Bartek, Lewaw to Wawel. Ciekawe czy 

Wokart nie był miastem utkanym z tęsknoty i marzeń chłopca? 

Ilona  

 

 

 

 

 

 

 

 



Przysłowia o maju 
 Deszcz majowy, chleb gotowy. 

 Gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju. 

 Gdy maj jest przy pogodzie, nie bywają siana w szkodzie. 

 Grzmot w maju sprzyja urodzaju.  

 Jeśli w maju grzmot, rośnie wszystko w lot. 

 Kiedy lipa w maju kwitnie, to w ulach miód zawiśnie. 

 Kto się to w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. 

 Na pierwszego maja szron – obiecuje dobry plon. 

 W maju jak w raju. 

  

Wycieczka do Warszawy 

 

18.04.2012r. odbyła się wycieczka do centrum handlowego „Arka-

dia” w Warszawie, w której wzięli udział uczniowie klasy IIa i IIb. 

Opiekunami byli pani Wanda Zaradkiewicz, pan Rafał Witkowski i pani 

Zenona Żychowska. Wyprawę zorganizowała pani Wanda Zaradkiewicz. 

Sprzed szkoły wyruszyłem około go-

dziny 12.30. Po dwóch godzinach 

podróży dotarłem na miejsce. Miałem tam trzy godziny 

czasu wolnego przed zaplanowanym seansem. Razem z 

kilkoma kolegami spędziliśmy ten czas na wizycie w „Em-

piku”, gdzie oglądaliśmy nowości z dziedziny gier kompu-

terowych, książek i muzyki. Odwiedziłem również McDo-

nald. Większość chłopaków również było w „Empiku” i 

sklepach sportowych, natomiast dziewczyny preferowały 

wizyty w butikach. Po upływie wolnego czasu udaliśmy się 

do kina. O godzinie 17.00 rozpoczął się seans filmu pt. 

„Igrzyska Śmierci” w kinie „Cinema City”, który trwał 2,5 

godziny. Należał do gatunku Sci-Fi i Thriller, a jego reżyse-

rem był Garry Ross. Film opowiadał historię pary nastolat-

ków żyjących w państwie przyszłości. Mieszkali w dys-

trykcie dwunastym, najbiedniejszym z pozostałych jedena-

stu. Co roku w każdym z nich odbywały się dożynki, na których wybierana była para nasto-

latków, która miała wziąć udział w walce na śmierć i życie upamiętniającej bunt. Główni bo-

haterowie zostali wybrani do walki. Po wielu niebezpiecznych sytuacjach udało im się prze-

trwać i zwyciężyć. Dzięki temu mogli wrócić do domu. Po seansie czekała na mnie niespo-

dzianka. Ochrona przez megafon poprosiła wszystkich ludzi wewnątrz budynku o opuszcze-

nie centrum handlowego. Powodem miała być awaria techniczna. Zaraz wraz z innymi uda-

łem się od razu do autobusu. Do Karniewa wróciłem około godziny 22.00.  

Myślę, że ta wycieczka była udana i bardzo mi się podobała. Film przypadł mi do gustu, a 

czas spędzony w stolicy pozwolił mi na oderwanie się od zwykłej, nudnej codzienności.  

KubSon 

 

 

 

 

 

 



KRÓTKIE PORADY DLA GIMNAZJALISTÓW 
 

„Wybierz zawód który lubisz , a całe życie nie będziesz musiał pracować." 

Konfucjusz 

 

Decyzje dotyczące wyboru zawodu, są jednymi z ważniejszych w życiu. Od nich w dużym 

stopniu zależy nasza przyszłość. Na co zatem zwrócić uwagę, podejmując decyzję związaną z 

wyborem drogi zawodowej? Co powinno mieć znaczący wpływ na nasz wybór? 

Poniżej podaje kilka sugestii, wariantów, które powinniście wziąć pod uwagę wahając się 

przy wyborze szkoły. 

 

Po pierwsze ZAINTERESOWANIA 

Co świadczy o zainteresowaniach: 

• sposób spędzania wolnego czasu, 

• preferowane przedmioty szkolne, 

• uczestnictwo w kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych, 

• tematyka czytanych książek, czasopism, oglądanych filmów? 

 

Po drugie UZDOLNIENIA, UMIEJĘTNOŚCI, ZDOLNOŚCI 

Zdolności odgrywają bardzo ważną rolę. Decydują o jego powodzeniu w określonej 

działalności, o sukcesach i zadowoleniu z wykonywanej pracy, o efektach nauki, można je 

określić, kontaktując się np. doradcą zawodowym. 

 

Po trzecie TEMPERAMENT 

To charakterystyczna dla danej osoby siła oraz szybkość reagowania. To cecha wrodzona. 

Wyróżniamy cztery typy temperamentu: choleryk, sangwinik, melancholik, flegmatyk. 

 

Po czwarte CECHY CHARAKTERU 

Jest to cały wachlarz cech, które posiadamy w mniejszym bądź większym stopniu, np.: 

prawdomówność, odpowiedzialność, pracowitość, ambicja, itp., czy też cechy negatywne, 

takie jak np.: złośliwość, lenistwo, niezdyscyplinowanie. 

 

Po piąte STAN ZDROWIA 

Poznanie swojego stanu zdrowia wraz z poznaniem przeciwwskazań do wykonywania 

danego zawodu pozwoli nam uniknąć niewłaściwych wyborów w tym zakresie. Ważna jest tu 

konsultacja lekarska, aby ocena stanu zdrowia była rzetelna. 

 

Po szóste POZNANIE ZAWODÓW 

Ich głównych zadań, obowiązków. Jakie trzeba mieć 

predyspozycje do danej profesji. 

Po siódme INFORMACJE O SZKOLE 

Poznaj typ szkoły i perspektywy po jej ukończeniu, bazę szkoły, 

czym się wyróżnią, jakie są jej osiągnięcia, czy są zajęcia dodatkowe. 

 

Po ósme POZNANIE TENDENCJI NA RYNKU PRACY 

Bardzo istotnym czynnikiem jest poznanie aktualnych tendencji na 

rynku pracy. Musimy, bowiem wiedzieć: 

• jakie zawody są zanikające; 

• jakie zawody są zawodami przyszłości; 

• jaki jest nasz lokalny rynek pracy. 



 

Myśli niby oczywiste a jednak trudne do zastosowania w praktyce, Życzę Wam trafnych i 

satysfakcjonujących decyzji, które zaowocują w Waszym dorosłym życiu. 

Powodzenia. 

Pedagog 

 

 

LIST DO PEDAGOGA 

 

Pomocy ! Po wakacjach idę do nowej szkoły (liceum). Wszystko będzie nowe, szkoła, na-

uczyciele nawet koleżanki. Nie wiem, jak się mam wtedy zachowywać. Jestem bardzo nie-

śmiała i boję się, że wszystko tam zepsuję, chcę po prostu zacząć od nowa wszystko w nowej 

szkole. Proszę o radę. Nie chcę wyjść na głupka. 

Nadia 

 

Droga Nadio! 

Przede wszystkim bądź sobą, to jest najważniejsze. Nie masz się czego bać, dla 90% mło-

dych ludzi czasy ogólniaka to najlepsze czasy. Tam wkracza się już w dorosłość, panują inne 

reguły, zasady. Nie wstydź się podejść do nowych koleżanek, one przecież też są nowe ;). 

Pokaż, że jesteś towarzyską i sympatyczną osobą, wtedy od razu będą miały o Tobie dobre 

zdanie. Staraj się być w miarę otwarta i kontaktowa. Uwierz w siebie a na pewno wszystko 

się uda. 

Trzymam za Ciebie kciuki i wierzę, że dasz radę. 

Pamiętaj też, że warto o swoich wątpliwościach porozmawiać z rodzicami. Oni kiedyś też 

szli do nowej szkoły i może podpowiedzą Ci coś z własnego doświadczenia. 

Pedagog 

KRZYŻÓWKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Popełniane przez gimnazjalistów. 

2. Są w nim odpowiedzi A,B,C,D. 

3. Kończy 3 lata nauki w gimnazjum. 

4. Zapieczętowane w kopercie przed egzaminem. 

5. Osoba czytająca tekst na egzaminie językowym. 

6. Ocena z niego na czerwono. 

7. Np. rozprawki. 

8. Osoby pilnujące uczestników egzaminu. 

9. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. 

10. Trzeba ją posiadać, żeby dobrze napisać egzamin. 

11. Ostatnia część egzaminu gimnazjalnego. 

 


