
 

Rozmowa z Panią 

Teresą Pyrą 
- nauczycielką języka angielskiego  

w naszym gimnazjum 
 

 

„Lubię ludzi szczerych i z poczuciem humoru.” 
 

Redakcja „Żak”: Czy mogłaby Pani powiedzieć kilka słów o sobie? 

Pani Teresa Pyra: Ukończyłam Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie. 

Zdobywanie wiedzy o języku angielskim na studiach magisterskich kontynuuję w Instytucie 

Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od urodzenia mieszkam w Karniewie. 

Lubię ludzi szczerych i z poczuciem humoru, natomiast nie znoszę fałszu i zawiści. Jestem 

raczej uparta (co nie zawsze jest tą dobrą cechą), ale potrafię pójść na kompromis. Staram się 

nie oceniać po pozorach i nie „szufladkuję”.  

R.Ż.: Jak wspomina Pani okres szkolny? 

Pani T.P.: Jestem z rocznika, który jako ostatni kończył ośmioklasową podstawówkę i 

czteroletnie liceum. Znacznie lepiej i częściej wspominam czasy liceum. Poznałam tam 

wspaniałych ludzi a przyjaźnie zawarte w tamtym czasie przetrwały do dziś, i chociaż rzadko 

się teraz widujemy, to za każdym razem mam wrażenie, jakbyśmy widzieli się wczoraj. Jeśli 

chodzi o naukę, to byłam raczej uczniem przeciętnym. Nie potrafiłam i nadal nie potrafię 

„kuć” teorii na pamięć. Bardzo lubiłam język polski i biologię, ale były też przedmioty, 

których mimo naprawdę szczerych chęci nie potrafiłam „ogarnąć”. 

R.Ż.: Jest Pani nowym nauczycielem języka angielskiego w naszej szkole. Co sądzi Pani o 

naszej placówce? 

Pani T.P.: Uważam, że wasza szkoła zapewnia wam doskonałe warunki do nauki zarówno 

pod względem wyposażenia sal i pracowni jak również pod względem kadry dydaktycznej ☺ 

R.Ż.: Ile lat pracuje Pani jako nauczyciel tego języka? 

Pani T.P.: Dopiero zaczynam pracę w tym zawodzie. Do tej pory miałam okazję szlifować się 

w tym fachu jako korepetytor. 

R.Ż.: Proszę nam powiedzieć, jak zaczęła się Pani przygoda z zawodem nauczycielskim? 

Pani T.P.: Pamiętam, jak pod koniec liceum każdy zaczynał już planować swoją przyszłą 

drogę  do kariery, a ja wciąż nie miałam pomysłu na to, co tak naprawdę chciałabym w życiu 

robić. Byłam pewna jedynie tego, że moja przyszłość będzie się wiązać biologią lub językiem 

angielskim, bo te przedmioty interesowały mnie najbardziej. Ostatecznie o mojej decyzji 

zadecydowały egzaminy wstępne na studia – na kierunek biologiczny trzeba było zdać 

egzamin z fizyki, a z moją „wymęczoną mierną” nie miałam szans, poszłam więc  na 

anglistykę. 

R.Ż.: Czy praca sprawia Pani przyjemność? 

Pani T.P.: Tak. Ogromną radość sprawia mi widok ucznia zadowolonego z własnych 

wyników i świadomość, że miało się wkład w jego sukces. Wykonując zawód nauczyciela, 

nie wystarczy jedynie posiadać wiedzę, choćby i najobszerniejszą. Trzeba umieć jeszcze tę 

wiedzę przekazać innym, a ja jeszcze w czasie studiów miałam wątpliwości, czy taką 

umiejętność posiadam. Te obawy zniknęły, gdy zaczęłam uczyć. 



R.Ż.: Czy pamięta Pani jakieś śmieszne wydarzenie, które wydarzyło się w szkole? 

Pani T.P.: Pamiętam taką historię ☺. W jednej klasie w czasie lekcji od ławki do ławki 

krążyła kartka. Każdy, kto ją przeczytał zaczynał się śmiać, a gdy podał ją dalej, śmiał się 

jeszcze bardziej. Kartka przewędrowała chyba przez pół klasy, aż w końcu nauczyciel nie 

wytrzymał tej ogólnej wesołości klasy, podszedł i zabrał liścik zamierzając prawdopodobnie 

wyrzucić go do kosza. W klasie nagle zrobiło się cicho i czuć było ogólne napięcie, więc 

nauczyciel nabrał podejrzeń, że kartka zawiera treści na jego temat. Rozwinął kartkę, a tam 

pytanie: „Kto narysował różowego słonia na suficie?”. Nauczyciel odruchowo spojrzał w górę 

(tak jak i uczniowie, którzy ją czytali), wywołując tym dziką radość wśród zgromadzonych. 

Niestety nauczyciel nie miał poczucia humoru...   

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

Pani T.P.: Długie wakacje i brak monotonii. W szkole ciągle coś się dzieje, coś się zmienia. 

Każda lekcja jest inna, bo w każdej klasie są inni uczniowie. Minusem jest tak zwana 

„papierologia”, czyli tworzenie dokumentacji, na którą nauczyciel poświęca chyba najwięcej 

czasu. 

R.Ż.: Jakie jest Pani motto? 

Pani T.P.: Nie mam jednej wybranej sentencji, którą kieruję się w życiu. Po prostu jeśli coś 

robię, to staram się robić to najlepiej jak potrafię. 

R.Ż.: Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

Pani T.P.: To zależy od nastroju i pogody ☺. Latem jeżdżę na rowerze. Lubię czytać dobre 

książki – to znaczy takie, przy czytaniu których odrywasz się od rzeczywistości. Czasem 

obejrzę jakiś film: thriller, horror (taki, że później boję się ciemności☺) lub komedię (taką, 

która naprawdę śmieszy). 

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

Pani T.P.: Gdybym zaczęła je wymieniać, to nie skończyłybyśmy wywiadu ☺. Poza tym 

marzeń podobno się nie zdradza. One po prostu są, a my dążymy do ich spełnienia, czego 

wszystkim życzę ☺. 

Dziękuję ☺ 
Wywiad przeprowadziła Redakcja „Żaka” 

 
 
 

1 listopada  

PAMIĘTAMY 

Dzień Wszystkich Świętych to dzień zadumy nad życiem i śmiercią. Chwila, gdy w ciszy 

 i spokoju odwiedzamy groby najbliższych. W ten jeden dzień w roku powinniśmy być przy 

nich. 

 

Modlitwa 

W tym dniu na cmentarz w Karniewie przyszło wiele osób. Byłam na grobie u dziadka, 

modliłam się.  

Za plecami słychać szmery: mały chłopiec ogląda zdjęcie na pomniku, pytając się, gdzie 

teraz jest babcia; kobieta odpowiada, że w niebie. Gdzieś w oddali lokalizuję słowa modlitwy: 

„Wieczny odpoczynek…”.  Niedaleko mnie dwaj mężczyźni rozmawiają, śmiejąc się przy 

tym.  

Niedługo Msza św., więc ludzi coraz więcej. Jedni przychodzą ubrani odświętnie ale 

skromnie, inni chyba pomylili miejsca. Dlaczego? Bo zamiast przyjść na cmentarz i się po 

nim przechadzać, mogliby iść na pokaz mody. Bardziej by tam pasowali. Buty na kilkunasto-

centymetrowym obcasie – szkoda, że włażą w tę pokrytą prochami najbliższych ziemię. A 



świecący makijaż bardziej nadałby się na inną okazję.  I  łza  - symbol wzruszenia czy żalu po 

stracie bliskich – jakoś po takim policzku płynąć nie chce. Nie zakręci się też w wysmarowa-

nym tuszem oku, bo po co?! 

Zaczyna się… 
… Msza. Ksiądz proboszcz wypowiada pierwsze sło-

wa. Tłumaczy, dlaczego się tu gromadzimy co rok. Jedni 

stoją zasłuchani w słowa wielebnego, inni nadal rozma-

wiają. Długo przed kazaniem ksiądz wikary rusza z tacą. 

No tak, nasz cmentarz taki mały nie jest. Organista za-

czyna coś śpiewać, rozglądam się, gdyż słyszę, jak ktoś strasznie głośno rozmawia. Cieszyła-

bym się, gdyby wspominał zmarłego, a nie rozmawiał o samochodzie. Fascynujące, bo miej-

sce i pora co najmniej nieodpowiednia… Trwa Msza, a ludzie chodzą, jakby nie mogli zacze-

kać i skupić się, zadumać… 

Zapomniane groby…  
Kiedy ludzie po Mszy zaczęli kierować się w stronę samochodów, ja poszłam na Grób 

Nieznanego Żołnierza. Stały tam stare kwiaty i znicz, który rok temu zapaliłam wraz z moją 

przyjaciółką. Postawiłam kolejny. Przez białe szkło osłonki widać płomień. Płomień, dzięki 

któremu się uśmiechnęłam. Ludzie, którzy pozostali jeszcze przy grobach, przyglądali się mi. 

Czy zrozumieli? Ten jakże ważny, choć mały kawałeczek ziemi jest przepiękny. Metalowy 

krzyż, a na nim hełm z widoczną dziurą od kulki z pistoletu.  

Kolejne opuszczone groby. Przy żadnym nie można przejść obojętnie. Jeśli masz serce, to 

zatrzymasz się, zadumasz… 

Amorek <3 

 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych. Czyje to święto? 
Wszystkich Świętych to chrześcijańska uroczystość obchodzona 1 listopada ku czci 

wszystkich znanych i nieznanych świętych, którzy przebywają już w chwale zbawionych. 

Lecz czy naprawdę tak jest...? Nie spostrzegliście tego, jaki z tego święta zrobiono wyścig 

prezencji? Są ludzie, którzy przyjeżdżają na cmentarz tylko raz w roku, wiec muszą się 

dobrze zaprezentować. Przede wszystkim trzeba umyć samochód, stąd też wzięły się 

parokilometrowe kolejki do myjni samochodowych. Potem zakupy. Oczywiście trzeba kupić 

największe i najbardziej kolorowe znicze, jakie są w sklepie, nie przystoi też zapalić tylko 

jednego na jednym grobie, trzy to minimum. No, ale płyta nagrobna i same znicze? Nie! 

Trzeba dokupić kwiaty. Ładnie wygląda jedna róża położona na grobie, no ale może bez 

przesady, przecież co ludzie sobie pomyślą?! Trzeba kupić wiązankę! Taką złoto-srebrną.  

Z barwnymi kwiatami i jeszcze parę gałązek jodły czy świerku. Wszystko już kupione, trzeba 

jeszcze porozwozić i koniec.  

Nie. Nie tak to powinno się odbywać. Może jednak warto porozmyślać. Przypomnieć sobie 

zmarłych. Co zmienili w naszym życiu? Ktoś starszy w rodzinie może poopowiadać historie o 

praprzodkach. Można pooglądać stare zdjęcia. Podumać o cyklu życia. O śmierci. Na 

cmentarzu, gdy zobaczy się jakiś zaniedbany grób, zapalić znicz, zgarnąć liście.  

Teraz, skoro większość ludzi prześciga się na jakość, po co nam takie święto? Czy po to, 

aby supermarkety i myjnie zarabiały? Może gdyby ci ludzie nie przychodzili w ten jeden raz 

w roku, to w ogóle zapomnieliby o przodkach. Harcerze nie mieliby skąd brać pieniędzy na 

swoje potrzeby? Byłoby mniej ofiar w wypadkach samochodowych.  

W tym święcie nie chodzi przecież o znicze i kwiaty, zaś o samą myśl o zmarłych.  

W czasach obecnych przed cmentarzami stoją budki z fast-foodami, sprzedawane są baloniki, 

może, aby umilić to święto dzieciom, które jeszcze przecież nie rozumieją, o co w tym 



wszystkim chodzi. Chociaż z tego, co widzę i dorośli nie są lepsi. Przyjście na cmentarz 

traktują jako spotkanie się z rodziną i znajomymi, poopowiadanie, co tam się dzieje w życiu, 

a nie wspominanie i zadumę.  

Uważam, że święto to zmierza w złym kierunku, coraz bardziej oddalamy się od sedna, a 

zaczynamy wyścig, kto będzie miał większe i bardziej oryginalne znicze i wiązanki.  

A tak swoją drogą, ciekaw jestem, co Wy, Drodzy Czytelnicy, o tym myślicie...?  
ksiądz Piotr 

 

 

 

Konkurs matematyczny 
10 października 2012r. odbyła się pierwsza część konkursu matematycznego 

organizowanego dla uczniów gimnazjum. W tym roku pod nadzorem p. Rosińskiej i p. 

Jaworskiej  test pisało trzech uczniów: Paulina Karczewska, Michał Bonisławski i Jakub 

Przychodzki.  

Zadania rozwiązywaliśmy w sali 208 (fizyczna). Mieliśmy na to 60 minut, od 12.00 do 

13.00. Przez trzydzieści minut nie zrobiłem prawie nic! Dopiero potem zorientowałem się, że 

jestem w stanie coś rozwiązać. Paulina aż zasłabła. Spoglądałem na Michała, który co chwilę 

kręcił głową. Moje szare komórki miały co robić. Pracowałem aż nauczycielki obwieściły, że 

to już koniec czasu. Efektem mojej pracy były cztery zadania na sześć zadań, które chociaż 

zacząłem robić. Trochę było mi wstyd, bo wiedziałem, że wynik będzie marny.  

Jak się później dowiedziałem Michałowi też nie poszło zbyt dobrze, a Paulinie 

wyznaczono inny termin do pisania testu.  
  Kuba   

 

PRZEDMIOTOWY KONKURS CHEMICZNY 
11 października w gimnazjach na terenie województwa mazowieckiego odbył się 

przedmiotowy konkurs chemiczny. Pisałem w naszej sali biologicznej. Zaczęliśmy w samo 

południe. Do konkurencji przystąpiło czworo pierwszoklasistów i czterech uczniów z klas 

drugich. Dostałem test, patrzę na stronę tytułową. 20 pytań zamkniętych nie uszczęśliwiło 

mnie. Główną rolę odegrały sole, kwasy i wodorotlenki. Ja bym to ujął tak:  „Sole wykosiły 

konkurencję”. Jedno zadanie było dość trudne, należało dobrać zestawy tak, aby wytrącił się 

osad. Jakby tego było mało, probówki były cztery. Na szczęście tutaj trafiłem. Po napisaniu 

testu oceniałem się na 16-18 punktów. Następnego dnia były już wyniki. Patrzę na test i… 17 

pkt! Byłem zszokowany, gdy zorientowałem się, że popełniłem błędy w trzech prostych 

zadaniach. Źle scharakteryzowałem wiązanie kowalencyjne koordynacyjne (to tylko tak 

groźnie brzmi), pomyliłem powłoki elektronowe w konfiguracji rubidu i zapomniałem, że 

szkło przy rozkładzie termicznym węglanu wapnia musi być żaroodporne. Miałem dużo 

szczęścia, gdyż próg wynosił 85%. Innym się nie udało. 16 listopada wykażę się swoją 

wiedzą w Ostrołęce na etapie rejonowym. Trzymajcie za mnie kciuki   
Maciek C. z IIb 

 

Konkurs historyczny 
24 października 2012 roku w naszej szkole odbył się konkurs historyczny.  

Udział wzięli: Ania Buta kl. IIIc, Paweł Szwejk kl. IIc i Wojciech Grochowski kl. IIIb. 

W skład komisji wchodziły: p. Elżbieta Wierzbicka i p. Zenona Żychowska. Konkurs 

podobnie jak konkursy z innych przedmiotów, zaczął się o godzinie 12.00. Większość pytań 

testowych nie była, jak dla mnie, wcale taka trudna. W niektórych pytaniach nie pozostawało 

nic innego jak „strzelanie”. W końcu o godz. 13.00 nadeszła pora oddania testu, po czym 



każdy udał się na swoje planowane zajęcia. 
                                          Wojtek Grochowski 

 

 

„Z poprawną polszczyzną na co dzień” 
 

26 października na 4. godzinie lekcyjnej w sali 214 uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień”.  

Z testem zmagało się 7 osób z klas I – III: Ania Buta, Natalia Napiórkowska, Dominika 

Lustyk, Ania Łuczak, Ola Rzeźnicka, Agnieszka Michalak oraz Kuba Przychodzki. Arkusz, 

który uczniowie rozwiązywali, składał się z 20 zestawów pytań zamkniętych. 

„Był troszkę trudny ” – mówiły moje koleżanki, uczestniczki. Jednak miejmy 

nadzieję, że komuś się uda.  
Trzymam kciuki –  

                                                              Aga 
 

 

Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT 
29 października 2012 roku (poniedziałek), w sali 215 (językowej) odbył się konkurs pod 

hasłem: "Z ortografią na co dzień". Wzięło w nim udział 9 uczniów klas I - III - naszego 

gimnazjum. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała p. Ewelina Siemiątkowska. 

Po wejściu do klasy pani sprawdziła listę obecności i omówiła zasady pracy nad 

arkuszem konkursowym. Następnie prowadząca powiedziała: "Nie spieszcie się. Macie dużo 

czasu, więc dobrze go wykorzystajcie", jednak wszyscy i tak oddali prace sporo przed 

czasem. 

Ten konkurs odbył się po to, by sprawdzić poziom naszej wiedzy ortograficznej. Mam 

nadzieję, że jak najwięcej osób przejdzie do następnego etap. Zachęcam do brania udziału w 

konkursach polonistycznych. 
A. Ł. 

 

Wieści szkolne 
30X2012 – klasy trzecie pojechały do Akademii Polonistycznej  im. Stefana Gieysztora na 

spektakl pt. „Przypadki biskupa Warmińskiego”. 

9XI2012 – przedstawienie z okazji Święta Niepodległości. Spotkanie klas III z Wacławem 

Szewczykiem. 

13XI2012 – klasy III pisały próbny egzamin z historii, wos-u i języka polskiego. 

14XI2012 – trzecioklasiści zmagali się z przedmiotami przyrodniczymi  i matematyką. 

15XI2012 – najstarsi sprawdzali swoją wiedzę z języka angielskiego  na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym oraz z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.   

20XI2012 – odbyło się spotkanie uczniów naszego gimnazjum z przedstawicielami 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażanie Programów Unijnych. Więcej informacji na stronie w 

następnym numerze gazety „Żak”. 

22XI2012 – uczniowie bawili się na dyskotece szkolnej. 

24XI2012 – przedstawienie z okazji krwiodawstwa. 

27XI2012 – dziesięć dziewcząt z naszej szkoły pojechało do Leszna na mecz towarzyski.  
<obrotna> 

 

 
 

 



Walka o Polskę 
 

  9 listopada 2012r. uczniowie z trzecich klas naszego gimnazjum mieli okazję wziąć 

udział w spotkaniu z panem Wacławem Szewczykiem - człowiekiem, który przeżył II wojnę 

światową. Słuchając opowieści gościa mogliśmy się dowiedzieć, jak wyglądała wojna i co 

czuli Polacy rozrzuceni po całym świecie. Myślę, że rozmowa z tym człowiekiem na długo 

pozostanie w pamięci gimnazjalistów, ponieważ jest to niesamowite, że mamy kontakt z kimś, 

kto jako dziecko obserwował walkę Polaków o ojczyznę i chce nam o tym opowiedzieć. 

To tylko chwilowe 
 Kiedy p. Wacław Szewczyk miał 11 lat rozpoczęła się wojna, w październiku zaczęły 

się wysiedzenia inteligentnych i bogatych Polaków oraz ludzi mających przedsiębiorstwa. 

Większość osób myślała, że na tym się skończy. Jednak w lutym 1940 wysiedlano już 

wszystkich po kolei. Gromadzono ich od razu w okolicach stacji kolejowych, a stamtąd 

wywożono do Poznania lub Łodzi, Żydzi pojechali jednak do Oświęcimia. 

Niepewność, strach o przyszłość 
  Najstarsza siostra naszego rozmówcy, podobnie jak jego brat została wywieziona do 

Niemiec, gdzie musiała pracować na gospodarstwie. Rodzina wciąż miała nadzieję, że dzieci 

wrócą, ale niestety... W 1942 ojca pana Szewczyka wyrzucono z pracy. Mężczyzna chodził do 

niemieckiej szkoły, uczono ich pisania, liczenia do 1000. Nikt nie mógł mówić po polsku.  

 Nasz gość mieszkał przy dworcu kolejowym. Pewnego dnia jemu i jego koledze dano 

przedmiot, który kazano im położyć na szynach. Nieświadomi niczego nastolatkowie 

wykonali zadanie, okazało się, że był to ładunek wybuchowy. Wtedy się zaczęło: policja, 

powiat, zakład karny dla polskich dzieci... Przesłuchiwano chłopców, a oni nie odpowiadali, 

ponieważ nie rozumieli pytań zadawanych po niemiecku. Za milczenie dzieci były bite, 

zaprowadzane do piwnic pełnych wody lub niekarmione. 

 Po roku grupę składającą się z 14 osób wysłano do Dusseldorfu, czasami zabierano ich 

do pracy na polu lub w kamieniołomach. Robiono to po to, by ich zamęczyć. Często widziano 

czarny dym palonych ciał. Gdy pewnego dnia powiedziano Polakom, że idą się umyć, nasi 

rodacy byli pewni, że zostaną zaprowadzeni do komór gazowych. Na szczęście trafili do łaźni 

 W roku 1944 takie zdarzenia stały się codziennością. Wszędzie było pełno Niemców. 

Pan Wacław podczas pierwszego nalotu, który przeżył przed Bożym Narodzeniem, w 

Niemczech, prawie stracił słuch. Na każdym kroku czyhało niebezpieczeństwo, ludzie bali się 

gdziekolwiek wychodzić, bo mogli przepłacić to życiem. Wielkopolska, Poznań, Zamość, 

Ciechanów były najbardziej prześladowanymi  obszarami. 

Powojenna rzeczywistość 
 Po zakończeniu wojny w Polsce nie było kompletnie nic, wszystko zostało zniszczone. 

Na szczęście wielu Polakom i naszemu gościowi udało się przeżyć ten straszny okres. Myślę, 

że to spotkanie sprawiło, że uczniowie naszego gimnazjum nie będą mówili o wojnie, jak o 

jakimś nieznanym wydarzeniu, które miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. Teraz, zanim 

zaczniemy narzekać na to, jak nam źle, pomyślimy o tysiącach ludzi, którzy żyli w okresie 

wojny.  
 Natajka 

 

 

11 listopada 

Święto Niepodległości 
 

Jak  z tą niewolą Polski było? 
 

Od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę mijają już 94 lata. Jak co roku 



świętujemy to wydarzenie, ale czy  pamiętamy, dlaczego nasz kraj zniknął z map Europy? 

Myślę, że uda mi się  w dużym skrócie przedstawić ten okres niewoli w dziejach 

Rzeczpospolitej. 

Traktat trzech czarnych orłów 

Opisując okres rozbiorów Polski, na początku powinienem zacząć od wspomnienia  

o traktacie Trzech Czarnych Orłów. Pakt ten był zawarty w tajemnicy przez Austrię, Rosję  

i przyłączone do niego później Prusy, w 1732r. w Wiedniu. Stwierdzał, że następna wolna 

elekcja w Polsce będzie przeprowadzona zgodnie z interesem państw podpisujących ten 

traktat. Można powiedzieć, że już wtedy Rzeczpospolita była na łasce sąsiadów, którzy 

czynnie ingerowali w jej suwerenność. 

I rozbiór Polski 

Pierwszego rozbioru Polski dokonały wspólnie Austria, Rosja i Prusy w 1772r. Jego 

przyczyną była chęć poszerzenia granic przez państwa rozbiorowe. Niestabilną wewnętrznie 

Polską targały również spory wśród szlachty, która posiadała zbyt wiele przywilejów. Kolejną 

z przyczyn rozbioru była konfederacja barska, która była zbrojnym wystąpieniem szlachty 

przeciwko królowi i popierającej go Rosji. Konfederacja ta dała pretekst naszym sąsiadom do 

rozbioru, podczas którego Rzeczpospolita straciła na rzecz Rosji  Inflanty Polskie oraz 

wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną 

(województwa: mścisławskie, witebskie i połockie oraz część mińskiego i inflanckiego – 

ogółem 92 tys. km² oraz 1,3 mln mieszkańców). Austria zagarnęła całą południową Polskę po 

Zbrucz ze Lwowem, ale bez Krakowa (83 tys. km² oraz 2,65 mln mieszkańców). Przy czym 

już w 1770 r. Austria samorzutnie przejęła Spisz i powiaty nowotarski, nowosądecki i 

czorsztyński. Prusom przypadła  Warmia i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie), lecz bez 

Gdańska i Torunia (36 tys. km² oraz 580 tys. mieszkańców). W ten sposób król Prus Fryderyk 

II Wielki zrealizował swe wieloletnie marzenia o państwie na jednolitym obszarze od Niemna 

do Łaby. 

II rozbiór Polski 

Drugiego rozbioru Polski dokonały Rosja i Prusy w 1793r. Zaborcy powoływali się na 

rzekome rewolucyjne zagrożenie ze strony Rzeczpospolitej. Bezpośrednią przyczyną rozbioru 

stała się próba uniezależnienia się Polski od Rosji, którą podjęto w czasie Sejmu 

czteroletniego, jak również rosyjsko - pruskie zbliżenie wywołane rewolucją na terenie 

Francji. 22 lipca miał miejsce  sejm rozbiorowy, który obradował pod lufami armat wojsk 

rosyjskich i podpisał traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: 

mińskiego, kijowskiego, bracławskiego i podolskiego oraz części wileńskiego, 

nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i wołyńskiego (250 tys. km²). W nocy z 23 na 24 

września 1793 roku sejm obradujący w obecności generała rosyjskiego Johanna von 

Rautenfelda na zamku grodzieńskim, otoczonym przez oddziały wojsk rosyjskich w 

milczeniu przeprowadził cesję terytorium Rzeczypospolitej na rzecz Królestwa Prus.  

W wyniku podziału Prusy opanowały - Gdańsk oraz Toruń, Wielkopolskę, Kujawy i 

Mazowsze, razem 58 tys. km
2
 i ponad 1 mln mieszkańców. 

III rozbiór Polski 

Trzeci rozbiór Polski miał miejsce w 1795r. Spowodował on  całkowite zniknięcie 

Rzeczpospolitej z map Europy. Dokonały go Rosja, Prusy i Austria. Jego główną przyczyną 

był upadek powstania kościuszkowskiego jak również ekspansywne działania mocarstw 

ościennych i kryzys wewnętrzny w Polsce. Wskutek tego rozbioru Rzeczpospolita straciła na 

rzecz Rosji wszystkie ziemie na wschód od Niemna i Bugu (120 tys. km²). Na zabranych 

terenach utworzono gubernie: wołyńską ze stolicą w Izasławiu, grodzieńską, mińską oraz 

litewską z siedzibą w Wilnie. Otrzymała największy powierzchniowo obszar. Austria zajęła 

Lubelszczyznę. Zaanektowała także resztę Małopolski z Krakowem, część Podlasia  

i Mazowsza. Otrzymała tereny najliczniej zaludnione. Prusom przypadła najmniejsza 



zdobycz. Musiały zadowolić się częścią Mazowsza z Warszawą, Podlasia i Litwy. Ponadto 

Prusy zajęły ponad 23000 km² województwa krakowskiego zwanego odtąd w Prusach 

Nowym Śląskiem. Polska przestała istnieć na 123 lata.     
K. 

 

Święto Niepodległości 
9 XI 2012 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie   odbyła się 

akademia poświęcona żołnierzom poległym w I wojnie światowej. Uroczystość 

zorganizowano z okazji 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

W akademii wzięli udział uczniowie klasy pierwszej oraz chór. Na trzeciej godzinie 

lekcyjnej społeczność szkolna i zaproszeni goście zebrali się w holu na pierwszym piętrze. 

Przybyli włodarze gminy: wójt Gminy Karniewo – Michał Jasiński,  

wice-wójt – Grzegorz Cesarski, przewodnicząca Rady Gminy – Beata Jackowska, proboszcz 

– ksiądz Sławomir Filipski, prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych – Wacław Szewczyk oraz inni członkowie tego związku. Nie 

zabrakło także przedstawicieli karniewskiego „Klubu Seniora”. 

Najpierw wprowadzono sztandary  i odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. Później 

przywitano gości i odbyła się część artystyczna. 

Przedstawienie trwało ok. 50 minut. Kwestie narratorów czytali Daniel Zbrzezny i Jakub 

Przychodzki. Między recytacjami chór śpiewał pieśni, takie jak: „Legiony”, „I Brygada”, 

„Biały krzyż”. Występ uwieńczyła Ala Karczewska „Śpiewką 1920”. 

W czasie uroczystości zostały wręczone odznaczenia, które dostali ks. Jerzy Filipski i p. 

Waldemar Zając. Został również przekazany naszemu gimnazjum medal, który otrzymał pan 

Wacław Szewczyk z okazji masowych wysiedleń na północnym Mazowszu. Na odznaczeniu 

widnieje napis „Los nasz dla was przestrogą ma być, nie legendą”.  

Następnie przeszliśmy do świetlicy, gdzie został przygotowany poczęstunek. O 11:25 

poszliśmy na lekcje. Uroczystość zaliczam do udanych, chociaż denerwowałam się przed 

występem. Była nostalgiczna i wzruszająca. Kombatantom również się podobała, od razu po 

zakończeniu naszych występów, pewna pani poprosiła o mikrofon i wyrecytowała wiersz, 

najpierw o wojnie, a później o Józefie  Piłsudzkim. Po niej wystąpił jeszcze starszy pan, który 

zaprezentował się kolejnym wierszem. Tą akademię zapamiętam na długo. 
Ola Rzewnicka kl. I a 

 

 
 

Z życia wzięte 

 

Wyjazd trzecioklasistów do Pułtuska  
 

Jak to było na wycieczce?  

Uczęszczam do klasy IIIb P.G. im. Jana Pawła II w Karniewie. 30 października 2012r. o 

godzinie 11
00

 wraz z wszystkimi klasami trzecimi pojechałam na spektakl do Akademii 

Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.  

W drodze nie obyło się bez przygód! 

Gdy tylko można było udać się do autokaru prawie, prawie wszyscy zaczęli biec. W końcu 

trzeba zająć sobie dobrą miejscówkę. Reszta, włącznie ze mną, trochę się ociągała. 

Pomyślałam: „ Nie ma co się spieszyć. Koleżanka zajmie mi miejsce”. Czekały na nas dwa 

autobusy. Niestety nie mogłam siedzieć z Julitą, bo rozdzielili nas i poszła do innego. Z lekko 

smutną miną wsiadłam do swojego. Zajęłam miejsce i usiadłam z koleżanką z klasy. No i w 



końcu ruszyliśmy! Przed nami pojechała pierwsza grupa. Droga 

upływała w miarę szybko. Nagle spostrzegliśmy, że autokar przed nami 

zepsuł się. Staliśmy chwilę. Nastąpiła zamiana opiekunów. Najpierw 

jechali z nami p. Agata Pastewka i p. Rafał Witkowski, który potem 

zamienił się z p. Danielą Wawrzonkowską i towarzyszył teraz p. 

Ewelinie Siemiątkowskiej. Pierwsza grupa musiała poczekać, aż my 

dojedziemy. Potem nasz kierowca wrócił po nich. Mijając ich, zaczęłam 

machać i się uśmiechać. Pomyślałam wtedy: „ Ostatni będą pierwszymi, 

a pierwsi ostatnimi”.  

Dojechaliśmy! 

Dotarliśmy na miejsce. Zajęłyśmy z koleżankami wyznaczone dla nas 

miejsca. Po jakimś czasie dotarła druga część. Przed spektaklem była 

chwila na rozmowę. Uczestniczyły w tym przedstawieniu również inne szkoły. Oczywiście 

nie obyło się bez zaczepiania dziewcząt chłopców i odwrotnie. Hmm… Może ktoś się komuś 

spodobał? Po jakimś czasie zaczął się spektakl  pt. „Biskupa warmińskiego przypadki” 

stworzony przez Wrocławski Teatr Edukacji ARTENES na podstawie utworu Ignacego 

Krasickiego. Autorem widowiska był Michał Grzebieniak. Muzykę skomponował Jarosław 

Strzała. Scenografię przygotował Kazimierz Blacharski we współpracy z Wielobranżową 

Spółdzielnią Socjalną „Panato”. Kostiumami zajęła się Monika Skomra, zaś reżyserią światła 

również Kazimierz Blacharski.  

Zaczęło się! 

Wnet zgasły światła na sali. Reflektor skierowany był tylko na scenę. Ujrzałam ściany, 

które były fragmentem mieszkania. Pojawił się efekt specjalny w postaci „sztucznego dymu”. 

Na scenę wszedł Krzysztof Dziuba, który wystąpił jako Ignacy Krasicki. Miał na sobie strój 

biskupa w kolorze czarnym. Na głowie widniały białe włosy, z tyłu zwisał warkocz 

ozdobiony wstążką. Siedział przy stole i pisał swoje kolejne utwory. W pewnym momencie 

weszła jego służąca z lekko „odstającymi” pośladkami. W tej roli Ewelina Opłatkowska. 

Wraz z widownią zaczęłam się śmiać. Prowadzili dialog. Po jakimś czasie gospodyni wyszła. 

Biskup poczuł się źle. Zaczęły błyskać światła, a w głośnikach słychać było grzmoty. Ignacy 

Krasicki zmarł. W tym momencie ukazała się postać diablicy, w którą wcieliła się Agnieszka 

Niedzielska. Niektórym nie spodobał się strój ze względu na to, że być może był zbyt 

wyzywający. Może i był ładny, ale nie do tego przedstawienia i nie dla takiej widowni. 

Większość chłopców wpadła w zachwyt i patrzyła tylko na nią. W końcu uroda aktorki, 

czerwona, krótka sukienka i tego samego koloru szpilki, rogi na głowie i obcisły gorset robiły 

swoje. Istnieje stereotyp, że dziewczyna innej dziewczynie nie przyzna, że jest ładna, ale jeśli 

chodzi o mnie, to muszę przyznać, że kobieta była naprawdę urocza. Z tego biskupa też 

całkiem przystojny facet był.  

Diablica chciała zabrać jego duszę do piekła, bo twierdziła, że zasługuje tylko na to. Nie 

mogła tego uczynić, bo pojawił się anioł. W tę rolę wcielił się Bartosz Horbowski. Miał na 

sobie białą szatę i perukę w postaci białych loczków. Zaczęła się kłótnia. By rozstrzygnąć 

spór: czy Krasicki ma iść do piekła, czy do nieba, wykorzystano retrospekcję, czyli cofnięcie 

w czasie i wrócono do dzieciństwa. Już wtedy mały Ignacy wykazał się inteligencją i 

wszelkimi zdolnościami. Wtedy też padło zdanie: „Idę na nocnik”, po którym wszyscy zaczęli 

się śmiać Potem kolejno następowały po sobie wydarzenia, tj. nominacja na biskupa 

warmińskiego, podróż do Rzymu, „obiady czwartkowe”, ciągłe tworzenie bajek i satyr, a 

potem śmierć w Berlinie. Krasicki napisał też „Myszeidos pieśni X”, pierwszą polską powieść 

zatytułowaną „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Stworzył również utwory takie jak: 

„Monachomachia”, „Pijaństwo”, „Dewotka”, „Mądry i głupi”, „Żona modna” i „Hymn do 

miłości ojczyzny”, który przez pewien czas był nawet uważany za hymn narodowy. Diabeł i 

anioł za wszelką cenę chcieli udowodnić, że to właśnie oni mają rację. Przedstawicielka „płci 



pięknej” twierdziła, że Krasicki to pijak i zdrajca, natomiast anioł temu zaprzeczał i upierał 

się, że skoro to biskup, to nie może być złym człowiekiem.  

I kto by pomyślał! 

Ani diablica, ani anioł nie wygrał sporu. Cały spektakl stanowił formę rozprawy nad 

Ignacym Krasickim. Pokazał wielorakie aspekty jego życia i twórczości. Potwierdził na nowo 

słuszność postaw i poglądów tej wybitnej Postaci Oświecenia.  

Z powrotem do Karniewa! 

Około godziny 13
30

 dotarliśmy do szkoły, już bez żadnych przygód. W busie z koleżankami 

dzieliłyśmy się wrażeniami na temat przedstawienia, a potem opowiadałyśmy dość dziwne 

historie. Wyjazd zaliczam do udanych. Ten spektakl warto obejrzeć. Wszyscy wrócili na 

lekcje. Większość mojej klasy udała się na kółko z matematyki, a ja zostałam z koleżanką na 

świetlicy w towarzystwie pewnej pani, która pomogła nam przygotować się do pracy 

klasowej z języka obcego, która miała być następnego dnia  

Mento$ 

 
 

 

Z życia wzięte 

Próbne egzaminy gimnazjalne 
 

Od 13 – 15 listopada 2012r. 66 osób z klas trzecich zmagało się z próbnymi 

 egzaminami z historii i wos-u, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki, 

języka niemieckiego i angielskiego.  

Arkusze zostały przygotowane przez Centralną Komicje Egzaminacyjną. 

 

Od Sparty po jelenia – historia i WOS 
We wtorek 13 listopada 2012r. W publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie 

odbył się próbny egzamin trzecich klas z historii i wiedzy o społeczeństwie. Był to mój 

pierwszy z sześciu testów, które mnie czekały w tym tygodniu. Tego dnia większość uczniów 

pisała próbny egzamin na sali gimnastycznej, pozostali byli w sali polonistycznej. Szczerze 

mówiąc mało się przygotowywałem, bo historia i wos są jednymi z przedmiotów, z których 

mi dobrze idzie. Przed samym testem trochę się stresowałem, chyba tak jak wszyscy. Parę 

minut przed 9-tą wszyscy byli już na swoich miejscach. Na początku pani Daniela 

Wawrzonkowska zapoznała wszystkich z instrukcją i już za chwilę zaczęło się całogodzinne 

pisanie. 

Pierwsze pytania dotyczyły starożytnej Grecji. Później było proste pytanie do tekstu o 

Mahomecie. Następnie były dwie ilustracje i pytania do nich. Lwią część zadań stanowiły 

pytania na temat średniowiecza w Polsce i nie tylko. Znalazło się też trochę o rozbiorach. 

Pojawił się też okres w historii, którego jeszcze nie omawialiśmy, a mianowicie I wojna 

światowa. Ale zostawmy już historię. Czas na wos. Na teście było mało pytań z tego 

przedmiotu. Trochę o konstytucji i ustawach. Egzamin zamykał obrazek, który głosił „Nie 

bądź jeleń, weź paragon”. Myślę, że był to bardzo prosty test. Mam nadzieję, że będę miał 

dużo punktów. 
Jakub 

Ach ten „Mały Książę” – język polski 
Po ok. 20-minutowej przerwie wróciliśmy na halę i przystąpiliśmy do egzaminu  

z języka polskiego. Rozdano arkusze egzaminacyjne. Nauczyciele jeszcze raz zapoznali nas z 

zasadami obowiązującymi podczas pisania testu. Wytłumaczyli sposób, w jaki trzeba 

zaznaczać odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Następnie na tablicy zapisano godzinę 



rozpoczęcia egzaminu i godzinę zakończenia. Mieliśmy 90 minut na pracę. Życzono nam 

powodzenia.  

Pierwsze, co zrobiłam, to zajrzałam na stronę z ostatnim zadaniem. Przeczytałam 

polecenie. Rozprawka, trochę przestraszona wróciłam na pierwszą stronę. Było 22 zadania. 

Do pierwszych 7. był tekst dotyczący zmian zachodzących w bajkach. Aby rozwiązać kolejne 

cztery, trzeba było przeczytać fragment utworu pt. „Mały Książę odnaleziony”. Te zadanie 

były najłatwiejsze. Następnym tekstem była fraszka Jana Kochanowskiego „Do Pawła”. Po 

Przeczytaniu musieliśmy wykonać około 5 zadań. Patrzę na zegar, pół godziny już za mną. 

Nie oglądam się, bo ktoś pomyśli, że ściągam. Przekręcam kartkę, kolejny tekst. Tym razem o 

Szekspirze. Czytam dwa razy, aby zrozumieć. Przystępuję do pytań. Są cztery. Zanim się 

obejrzałam, doszłam do ostatniej części egzaminu – do rozprawki. Dlaczego, moim zdaniem, 

współcześni twórcy w swoich dziełach chętnie odwołują się do tradycyjnych baśni, mitów i 

legend. Wskaż przykłady z literatury, filmu lub reklamy. Napisałam. Ale czy dobrze, to nie 

powiem. Wskazanie przykładów było trudne. Praca sprawdzała raczej wiedzę z zakresu 

samokształcenia i  myślę, że była na poziomie maturalnym, a nie gimnazjalnym. Miejmy 

nadzieję, że na oficjalnym egzaminie będzie temat dla nas . 
Kinga Jackowska 

Zmagania z przyrodą! 
14 listopada wyczytano nazwiska, zamknięto sale, rozdano nam arkusze i rozpoczęliśmy 

drugi dzień próbnych egzaminów gimnazjalnych. O godzinie 9
00

 przystąpiliśmy do 

rozwiązywania zadania z zakresu biologii, geografii, fizyki i chemii. Na rozwiązanie 24 zadań 

zamkniętych mieliśmy 60 minut. Byliśmy pytani między innymi o zakażenie wirusami 

zapalenia wątroby, konflikt serologiczny, roztwory, moc żarówki, promienie świetlne 

przechodzące przez soczewkę, współrzędne geograficzne, strefy klimatyczne, cechy klimatu 

arktycznego i gatunek zwierzęcia charakterystyczny dla tej krainy. W teście umieszczone 

zostały zadania z działów fizyki i chemii, których jeszcze nie omawialiśmy. Większość 

uczniów podjęła próbę losowego wyboru odpowiedzi. Nieliczni zaś wybrali rozwiązanie, 

kierując się wiedzą pozalekcyjną. Egzamin nie należał do najłatwiejszych. Po napisaniu 

wyszliśmy na krótką przerwę, podczas której porównywaliśmy swoje odpowiedzi z 

odpowiedziami kolegów i koleżanek.      
Aleksandra 

Wspaniała kostka – matematyka! 
14 listopada próbowałam swoich sił w badaniu diagnostycznym w klasie trzeciej  

z części matematycznej.  Wszyscy przygotowywaliśmy się do niego przez 2,5  roku, a nawet 

więcej. O godzinie 10
40  

mieliśmy zbiórkę przed halą. Dużo osób się spóźniło – a to toaleta, a 

to posiłek! Sama też trochę przyspałam, bo wcinałam czekoladę z koleżankami. Pani Aneta 

Wronowska czytała nasze nazwiska, a my po kolei wchodziliśmy na salę i zajmowaliśmy 

wyznaczone miejsca. Drzwi zamknięte! Przewodniczącą komisji była pani Aneta Wronowska 

i to ona zapoznała nas z instrukcją. To było takie męczące. Któryś raz z kolei wpisywać pesel, 

kod. Do tej pory pamiętam te wytyczne. O godzinie jedenastej rozpoczęliśmy! Mieliśmy 90 

minut na zadania zamknięte i otwarte. W tych pierwszych musieliśmy zaznaczyć odpowiedź: 

A,B,C lub D. Trzeba  było wykorzystać między innymi proporcję,  znajomość pierwiastków i 

funkcji. Najbardziej denerwowały mnie zadania typu prawda/fałsz. Jeśli jedno masz źle, już 

zero punktów. Właśnie dużo na tym straciłam! Potęgi a nawet miara kąta. Dobrze, że miałam 

kątomierz Musieliśmy zaznaczyć, z której siatki nie dałoby rady stworzyć ostrosłupa. Na 

zadaniach otwartych dużo osób poległo. Jedno całkowicie mam dobrze, a reszta - nie mam 

pojęcia. Czas nieubłagalnie płynął. Irytowali mnie chłopcy, którzy trochę przeszkadzali i pół 

godziny przed końcem czasu podnosili rękę, że chcą już oddać pracę. Potem się zaczęło. 

Zamiast podchodzić pojedynczo do stolików, ustawiały się kolejki. Przecież tak nie może 

być!!! Nauczycielki wielokrotnie nas upominały -  na marne. Wzięliśmy swoje przybory i 



wyszliśmy pooddychać świeżym powietrzem. Potem wszyscy opowiadali o swoich 

wrażeniach. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze!  
Dominika 

  Język angielski 
Ostatniego dnia egzaminów tj. 15 listopada odbyła się część językowa. Wraz  

z wybranymi uczniami pisałem na świetlicy test na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Pierwszy termin został ustalony na godzinę 8.00.  

Byłem trochę zestresowany. Po wejściu do sali otrzymałem arkusz. Następnie opiekunowie 

kolejny raz zapoznali wszystkich z instrukcją. Chwilę później życzyli 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 myślałem, że będzie gorzej. Pierwsze cztery 

zadania poszły jak z płatka. Minęło 15 minut i zabrałem się do reszty egzaminu. W każdym 

następnym zadaniu były do wyboru odpowiedzi A, B, C lub D. Próbowałem robić uważnie, 

gdyż z własnego doświadczenia wiem, że najwięcej błędów popełniam na najprostszych 

rzeczach. 10 minut przed końcem poprzenosiłem tylko odpowiedzi i wreszcie mogłem się 

trochę rozluźnić. Egzamin z części podstawowej dobiegł końca równo o 9.00. Poszedłem 

wymienić się wrażeniami z kolegami i koleżankami. Mogłem też w czasie przerwy coś zjeść.  

Na świetlicę wróciłem o 10.40, żeby przystąpić do testu na poziomie rozszerzonym. Po 

rozdaniu arkuszy schemat był ten sam tj. sprawdzenie kompletności egzaminu, naniesienie 

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

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

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

pisemna. Trzeba było wykazać się poprawnością językową i bogactwem słów. Ogólnie byłem 

zadowolony ze swojej pracy. Zdążyłem jeszcze nanieść odpowiedzi i koniec egzaminu.  

Mam nadzieję, że w kwietniu nie dostaniemy trudniejszych testów. Ten był w sam raz. 

Czekam z niecierpliwością na wyniki. 
Kuba P. 

Język niemiecki 
15 czerwca 2012r. O godzinie 9 uczniowie klas trzecich rozpoczęli pisanie próbnego 

egzaminu z języka niemieckiego, opiekę nad nimi sprawowały p. Daniela Wawrzonkowska i 

p. Elżbieta Wierzbicka. 

Test składał się z 11 zadań zamkniętych, z czego cztery dotyczyły wysłuchanych wcześniej 

nagrań. Na ich rozwiązanie mieliśmy 60 minut. 

Teraz pozostaje nam tylko czekać na wyniki. 
Natajka 

 
 

 

Święto książki 
Każdego roku w naszej szkole obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc 

Bibliotek Szkolnych. Aby uczcić to święto, uczniowie wraz z p. Anetą Wronowską 

przygotowali wiele ciekawych atrakcji. 

24 października odbył się konkurs czytelniczy. Wzięło w nim udział ponad 30 osób. Test 

składał się z pytań które dotyczyły nie tylko lektur ale także książek fantastycznych, 

przygodowych itd. 

Znamy już wyniki: 

Kl. I 

I miejsce - Agnieszka Michalak 

II miejsce - Aleksandra Rzewnicka 



III miejsce - Aneta Mosakowska 

Kl. II 

I miejsce - Maciej Cesarski 

II miejsce - Paweł Szwejk 

III miejsce - Katarzyna Golenda 

Wyróżnienie: Luiza Bystrek 

                      Dorota Dabrowska 

                      Natalia Kaczmarska 

                      Milena Mórawska 

Kl. III 

I miejsce - Anna Buta 

II miejsce - Dominika Lustyk 

III miejsce - Weronika Jurczyńska 

Wyróżnienie: Sylwia Kaczmarska 

                       Monika Falba 

                       Weronika Leśnik 

Uczniowie zostaną nagrodzeni w Dniu Książki i Praw Autorskich. 

24 października wszyscy mogli złożyć podpis. Podpisy na liście zbierały uczennice kl. 

Ia: Milena Głowacka, Aneta Mosakowska, Magdalena Sierzan, Angelika Majkowska. Dla 

odwiedzających bibliotekę czekała słodka niespodzianka. Dzień umilał nam występ Cezarego 

Wiśniewskiego. Do naszego gimnazjum zostały również zakupione nowe książki, które 

mogliśmy zobaczyć na wystawie przygotowanej również przez uczennice kl. Ia. 

Była również możliwość zakupienia książek na "Kiermaszu  Taniej Książki" w których 

znajdowały się m. in. Słowniki, atlasy, pomoce szkolne oraz wiele innych. 

Dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy za rok. 
                                                                               Milena Mórawska kl. IIc 

 

 

Wśród szkolnych wyłudzaczy 
Tomek, Bartek i Dominik przyszli do szkoły dziś bardzo wcześnie. Dochodząc na miejsce, 

kończyli rozmowę:  

- Chłopaki! Pamiętacie, że dzisiaj umówiliśmy się z tymi dwoma z Ie? - zapytał Tomek. 

- No tak. Chodźmy więc na patio. 

Ponieważ było sporo przed dzwonkiem na lekcje, chłopcy, wychodząc z szatni, wymknęli 

się na dwór i przecisnęli się przez bramę na szkolne patio. 

Patio było duże, porośnięte krzakami, a na środku plac z ławkami... 

- Gdzie oni są?! - zbulwersował się Bartek. 

- Jest 7.50... A mieli być, o której? - zapytał Dominik. 

- Za piętnaście ósma! 

- Może już tu byli? 

- Poszliby tak szybko?! 

- No wiecie... Mogli się przestraszyć - z zadowoleniem powiedział Bartek. 

- Ciii... ! Idą! 

Rzeczywiście miał rację. Zza krzaków wyłoniły się dwie postacie: Antek  

i Szymon - uczniowie klasy Ie tegoż gimnazjum. 

- No, wreszcie jesteście! - krzyknął Tomek. 

- Ile można czekać?! 

- A teraz przejdźmy do rzeczy... Przytrzymaj ich, Domino! 

- Macie kasę? - zapytał Tomek. 



- Tak. Mamy - po chwili powiedział Szymon. 

- Ale nie aż tyle, ile chcieliście - odparł przestraszony Antek. 

- Co to znaczy: " Nie aż tyle" ?! 

Właśnie Szymon podawał pieniądze Dominikowi, kiedy chłopcy usłyszeli stukot obcasów. 

Były to kroki pani dyrektor. 

- A co wy tu robicie?! 

- My... nic. Rozmawiamy z naszymi młodszymi kolegami - próbował wymigać się Bartek. 

- To dlaczego "wasz młodszy kolega" daje wam pieniądze? - ciągnęła sprawę pani dyrektor. 

- Bo oni... - zaczął Tomek, ale przerwała mu kobieta. 

- Wy trzej! Za pięć minut u mnie w gabinecie. A wy zgłoście się do wychowawczyni. - Tu 

skierowała wzrok na Antka i Szymona. 

Dzięki interwencji pani dyrektor nie doszło do niczego gorszego. Mówienie  

o krzywdzie nie jest donosicielstwem, więc jeśli mamy jakiś problem, szybko zgłośmy go 

wychowawcy. 
Anna 

 
 

 

Zdrowy styl życia 
Co to jest zdrowy styl życia? 

Jak wiadomo w dzisiejszych czasach zdrowie jest najważniejsze. Wpływa na nie 

racjonalne odżywianie, higiena osobista, ubieranie się odpowiednio do pogody, uprawianie 

sportów. Jeśli zapewnimy organizmowi te czynniki, to możemy liczyć na poprawę 

samopoczucia, zwiększenie naszej kondycji,  wytrzymałości i uczynimy nasze ciało bardziej 

odporne na choroby. Innymi słowy nasze życie stanie się dłuższe i lepsze.  

Zagrożenia 

Mimo że jest wiele kampanii zmierzających do tego, aby ludzie prowadzili zdrowy styl 

życia są tacy, którzy nie zwracają na to uwagi i robią wszystko po swojemu. Problem dotyczy 

w większości dzieci i młodzieży. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do 

zagrażających życiu człowieka chorób np. anoreksja, bulimia, otyłość czy nerwica. Bardzo 

trudno się z nich wyleczyć i wymagają długiej profilaktyki zdrowotnej. Do tych powikłań 

doprowadzamy się sami, jedząc w budkach z niezdrową żywność, czy zapadając w nałogi.  

Anoreksja 

Jest zaburzeniem psychicznym, które polega na celowym głodzeniu się oraz utracie masy 

ciała do wartości śmiertelnych, wyniszczających ludzki organizm. Na anoreksję w większości 

zapadają kobiety, chociaż według statystyk dotyka to też mężczyzn. Przyczyną jest 

powszechna moda o szczupłej sylwetce. Chora osoba uważa, że im jest chudsza, tym 

piękniejsza, co jest absolutną nieprawdą. Na skraju wyczerpania człowiek nie jest już w stanie 

przyjąć żadnego posiłku, co prowadzi do śmierci.  

Bulimia 

Jest mniej znana przez ludzi niż anoreksja ale o podobnych właściwościach. Prowadzi do 

zaburzeń psychicznych, do tego stopnia, że człowiek zamyka się w sobie. Osoba chora na 

bulimię uważa, że waży za dużo. W ciągu dnia głoduje, a w nocy zakrada się do kuchni i 

zjada wszystko, na co się natknie. Następnie ma z tego powodu wyrzuty sumienia i znów 

rozpoczyna głodówkę np. biorąc środki przeczyszczające czy ćwicząc na siłowni po kilka 

godzin dziennie, a nawet wywołując wymioty. Najczęściej bulimikami są kobiety. 

Otyłość 

To choroba, o której na pewno słyszał każdy. Cierpi na nią około 30% Polaków. Jej 



przyczyną jest nadmierne spożywanie posiłków, czyli złe nawyki żywieniowe,  

a także brak ruchu. Osoby z otyłością żyją krócej i są bardziej podatne na inne choroby np. 

miażdżycę lub cukrzycę. Aby zapobiec rozszerzeniu się otyłości, należy przestrzegać ściśle 

określonej diety i co najważniejsze dużo się ruszać. 

Nerwica 

Jest chorobą emocji spowodowaną przez ciągłe problemy życiowe. Bardzo trudno ją 

wyleczyć. Dopiero długotrwała terapia bezstresowa przynosi efekty. Ważne też, aby osoba 

miała wsparcie rodziny i przyjaciół.  Chorzy nie potrafią poradzić z konfliktami panującymi 

w ich życiu. Tracą wtedy całą radość życia i obniżają swój poziom wartości popadając przez 

to w np. pracoholizm. 

Nałogi 

Źle wpływają na nasze zdrowie. Najniebezpieczniejsze są narkotyki. Jeśli ktoś raz się z 

nimi zetknie, to potem nie będzie mógł przestać. Innymi współczesnymi nałogami jest 

spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, czy częściej występujące u młodzieży niż u dorosłych 

używanie komputera, telefonu. 

Czy jest nam potrzebny zdrowy styl życia?   

Zdecydowanie tak. Chcemy być zdrowi, sprawni fizycznie i umysłowo przez długie lata. 

Nikt przecież nie chciałby żyć krótko. Trzeba więc promować zdrowy styl życia i uczyć 

młodsze pokolenie, aby nie niszczyło sobie życia przez swoją głupotę. 
Kuba P. 

 

 

Na ratunek kasztanom, 

czyli Kasztanówka 2012 

27 października w sobotę uczniowie Publicznego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie pod opieką 

państwa: Zenony i Leszka Żychowskich pracowali na 

kasztanówce w Czarnostowie-Polesiu. Miejscowi 

przybyli tutaj dużo wcześniej, zaś opiekunowie z resztą 

grupy o 9
00

 wyjechali z Karniewa. Około godziny 10
00

 

ruszyliśmy do dzieła. 

Zacznę od początku… Nasza nauczycielka od 

biologii już pod 

koniec września 

zaproponowała nam wyjazd, aby pomóc 

kasztanowcom. Chętnych było sporo, głównie z klasy 

IIIc, IIc i Ib. Niecierpliwie czekaliśmy na ten dzień.  

Wyjazdu. Ważne jednak było dla nas to, aby liści 

spadło jak najwięcej. No i nareszcie… pełni zapału do 

pracy jesteśmy na kasztanówce. Zaczęliśmy od 

grabienia wyznaczonego odcinka drogi. Pan Żychowski 

spalał kolejno utworzone gromady liści. Biorąc pod 

uwagę, że było zimno, bo później padał nawet śnieg, 

nie poddaliśmy się i zgrabiliśmy wszystko, co było wytyczone. Zmarznięci, ale dumni i 

zadowoleni z tego, że możemy pomagać naszym drzewkom wróciliśmy do domów.  
Pewnie niewielu uczniów wie, po co grabić i palić liście kasztanów. Te piękne drzewa 

chorują. Sprawcą szkód wyrządzanych kasztanowcom jest trzymilimetrowy motyl - 

szrotówek kasztanowcowiaczek. Ten niepozorny owad z rodziny kibitnikowatych stał się 



poważnym zagrożeniem dla kasztanowców w całej Europie, ale nie stanowi on 

bezpośredniego zagrożenia dla kasztanowców. Zagrożeniem są gąsienice, które zjadają 

warstwę miękiszową liścia, obniżając jego zdolność do fotosyntezy. Pierwsze dorosłe 

osobniki szrotówka, wykluwające się z zimujących w opadłych liściach poczwarek (w 

kilogramie suchych liści może ich być nawet 4 tys.), wylatują pod koniec kwietnia. Samice 

składają jaja (każda 20-30) – pojedynczo, wzdłuż głównego unerwienia liści. Larwy 

pierwszego stadium wgryzają sie do wnętrza blaszki liściowej, gdzie odbywa sie ich dalszy 

rozwój i powstają żerowiska owada, zwane minami. Miny są łatwo rozpoznawalne po 

beżowo-brązowym zabarwieniu liścia. Dorosłe gąsienice przepoczwarzają sie we wnętrzu 

min. Jeden liść może mieć nawet 700 min. W ciągu sezonu letniego taki cykl powtarza sie 

trzy razy, a na południu nawet pięć razy w ciągu sezonu. Część poczwarek pozostaje w 

uśpieniu do kolejnej wiosny, a niektóre potrafią przetrwać w tym stanie nawet od 2–3 lat. 

Mając na celu pozbycie się szkodnika, należy utylizować liście kasztana - spalając je. Słynna 

czarnostowska Kasztanówka (i wszystkie kasztany!) powinna być ważna nie tylko dla 

mieszkańców wsi, ale także gminy. (Szczególnie z powodu jej wspaniałej historii, jaka wiąże 

się z dziedzicem Gniazdowskim i nieopodal znajdującym się folwarkiem.)  

Tak właśnie jest, dzięki pani Zeni Żychowskiej, która co roku organizuje wyjazdy. Warto 

wiedzieć, że listnienie drzew kasztanowca uważa sie za oznakę nadchodzącej wiosny 

(przedwiośnie). Kwitnienie wskazuje na wiosnę i przypomina, żę „maturę czas zacząć”. 

Dojrzewanie owocu następuje wczesną jesienią. Zmiana barwy liści oznacza koniec jesieni. 

Miejmy nadzieję, że kasztany pozostaną jak najdłużej. 
Iza Krupińska IIIc 

 

 SADZENIE LASU 

 12 listopada 2012 roku 41-osobowa grupa wyjechała do miejscowości Kozłówka pod 

Pułtuskiem. Opiekunami byli pani Zenona Żychowska, pani Joanna Jaworska, pan Lech 

Żychowski i pan Waldemar Zając. Do Kozłówki pojechaliśmy w konkretnym celu: aby 

zasadzić kawałek lasu. Nad prawidłowym przebiegiem prac czuwał pan leśniczy Waldemar 

Szczypiński pracujący w Nadleśnictwie Pułtusk. Sadziliśmy las dębowy. W trakcie prac 

przyjechał wójt Gminy Karniewo Michał Jasiński i przywiózł słodkości dla uczniów. Po 

ciężkiej pracy opiekunowie zorganizowali ognisko, na którym można było zjeść i napić się. 

Na deser zjedliśmy pyszne cukierki od gospodarza. 

 Wszyscy byliśmy zadowoleni z wyjazdu i mamy nadzieję na kolejny wypad do lasu. 

Na pewno kiedyś wybierzemy się do Kozłówki, aby zobaczyć, jak rośnie zasadzony przez nas 

las.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wioleta Jasińska 

Faustyna Kozicka IIIc 

 

 



Z MGŁY ZRODZONY 
 

Przez tysiąc lat popiół zasypywał kraj, nie kwitły kwiaty. Przez tysiące lat  większość ludzi 

wiodła niewolnicze życie w nędzy i strachu. Przez tysiąc lat Ostatni Imperator rządził władzą 

absolutną i ostatecznym terrorem, niezwyciężony jak bóg.  

A kiedy nadzieja została porzucona już dawno, że nie pozostały z niej nawet wspomnienia, 

pokryty bliznami człowiek ze złamanym sercem odkrywa ją na nowo  

w piekielnym więzieniu Ostatniego Imperatora. Tam poznaje moce zrodzonego 

 z mgły. Znakomity złodziejaszek i urodzony przywódca, wykorzystuje  swe talenty  

w intrydze, która ma  pozbawić tronu i władzy samego Ostatniego Imperatora. 
 

Takimi właśnie słowami zachęca nas okładka do zapoznania się z niesamowitą przygodą, 

pełną zwrotów akcji i niezapominanych momentów. 

Główną bohaterką powieści jest Vin - członkini szajki złodziejskiej. Już od dzieciństwa 

przygotowana do trudnych warunków życia, nie wierzy zbytnio w jego poprawę. Naglę dzięki 

pewnemu nieznajomemu odkrywa w sobie niezwykłe zdolności. Dzięki nim dołącza do nowej 

grupy, która próbuje obalić władcę ich krainy. 

Mają do wykonania bardzo szczegółowy i skomplikowany plan, ale nagroda jest bardzo 

obiecująca – wolność. 

Powieść, bardzo przypomina poprzedni utwór tegoż autora – „Elantris”. Twórca skupia 

się głównie na uczuciach bohaterów, ich przemyśleniach, oraz spostrzeżeniach. Bardzo 

podobał mi się moment, w którym Vin uczy się opanowywać nowe zdolności i stacza walki z 

przeciwnikami. Specjalne zdolności dziewczyny zostały przedstawione w bardzo interesujący 

sposób. Nie biorą się one z „powietrza”. By z nich skorzystać, potrzebny jest jakiś metal np. 

miedź, stal, cyna i każdy z nich nadaje inne umiejętności. Są one zróżnicowane i zazwyczaj 

dobierają się w przeciwległe pary. Najpotężniejszym z metali jest atium. Pozwala ono 

zobaczyć moment, który za chwilę nastąpi. 

Każdy z członków grupy ma swoją część zadania do wykonania. Zadanie Vin jest 

interesujące. Musi ona jako młoda szlachcianka przeniknąć do arystokracji, zdobywać 

informacje oraz musi skłócić ich  ze sobą, by zaczęli walczyć. W tym momencie zaczyna 

spoglądać na życie z innej perspektywy niż wcześniej. Przestaje patrzeć na szlachtę jak na 

potwory wykorzystujące bezbronnych, a zaczyna postrzegać ich jako ludzi nieświadomych 

tego, co robią. Oczywiście w tej książce nie brakuje miłosnej intrygi.  

 Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego zakończenia. Książka zaskoczyła mnie 

w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Chyba wystarczającym dowodem jest to, że mimo dość 

dużej ilości stron skończyłem ją w pięć dni. Polecam wam ją z całego serca. A i na koniec 

jeszcze jedna informacja. W 2013 roku na podstawie tej książki ma się ukazać gra 

komputerowa. Autorem scenariusza jest Brandon Sanderson. Czekam na nią z 

niecierpliwością. 

OCENA: 9/10    Informacje ogólne:  Wydawnictwo MAG, autor Brandon Sanderson, 

cena 39 zł,  rok wydania 2006 
Arek Szwejk 

 

Myśli nieuczesane 
Byliśmy w teatrze. Co może być ciekawego w przedstawieniu pt. „Biskupa Warmińskiego 

Przypadki”? Otóż kusząca diablica. Męska część widowni nie mogła 

oderwać od niej wzroku! Przynajmniej siedzieli cicho  

Egzaminy już za mną! Jest beznadziejnie, ale to nic. Wiem, gdzie 

mam dziury w głowie i postaram się je uzupełnić  Historia i wos… 

Zamek w Strzelnie, który to wiek? Oczywiście, że X. Potem język 

polski. Pierwsze co zrobiłam, to zobaczyłam temat rozprawki. 



Byłam zaskoczona! Mity, legendy i bajki. Przecież były w podstawówce! Kto wpadł na taki 

pomysł, żeby dać taki motyw?! No szok! Zaczęłam rozglądać się na hali, u swoich koleżanek 

zauważyłam dziwne miny. Też nie były zadowolone. Mały Książę również zajął swoje 

miejsce. Ach te świecące reklamy! Przedmioty przyrodnicze  poszły  mi najgorzej. Prawie 

połowy materiału na teście jeszcze nie przerobiliśmy. Jak dobrze, że z fizyki jesteśmy na 

bieżąco. Matematyka nie była trudna. Wystarczyło baaardzo dobrze myśleć! Chociaż zadania 

z treścią zawaliłam. Pani od matematyki będzie zawiedziona… Ogólnie mówiąc, to nieźle mi 

poszło. Poziom podstawowy z języka angielskiego był łatwy, za to część rozszerzona ciut 

trudniejsza. Trzeba było napisać e-mail do koleżanki, były pytania do tekstu, słuchanie  -  to, 

co zwykle. Trzy dni zmagań minęły, a ja szybko posprawdzałam odpowiedzi w internecie. 

Nie jestem z siebie zadowolona, moje koleżanki chyba też… Pieniądze wydane na batony i 

czekoladę zmarnowane Nawet cukry nie pomogły w myśleniu.  

Tak jeszcze trochę o pogodzie. Jest beznadziejna! Rano jest strasznie zimno! Nie wiem, 

czemu śniegu jeszcze nie ma?  
<obrotna> 

  

Halloween 
*The beginnings of Halloween 

Halloween was originated by the Celts, specifically by Celtic priests, called Druids. 

Halloween  Evolved from their ritual called Samhain. That day they said goodbye to the 

summer and they  invited winter. They believed that day was no bonduary betveen the living 

and the dead. A very important part of this holiday was the bonfires. This was done to scare 

away all the evil spirits released by the god of death, Samhain. Americanization of the holiday 

is curently observated while the orginal Halloween traditional disapear. The nursery children 

make pumpkin lanterns, clubs, cultural events are organized, including cinemas and theaters 

where special performances and screenings related to Halloween. Often children are prepared 

come to school dressed as various bogeymen. Only the habit of walking around the house and 

collecting candies is a little popularized in Poland. 

*Halloween traditions 

Halloween in America was started in XIX century, but in Poland in 90' of XX century. 

Halloween is  Irleand's national Celebraition. The name of halloween  is probably taken from 

the name - All Hallow′s Eve. Traditional dish on halloween is Barmbrack – sweet bread with 

raisins. The legend says, if we will see spider in halloween it will be the ghost of your family 

member. Traditonals lamps (Jack-o latherns) first were made from turnip. People have got 

also special competitions on halloween. For exaple:  they take apple from a bowl with water. 

But you can use only you teeth! If apple isn't bitten the next year will be lucky for you. 

*Sweets 

Candy Corn is candy which is sold only in Halloween.They look like corn seeds. Every year  

people buy 9000 tones of this sweet.   

The most famous sweet on this day is... Snickers. The next are: Reese's, Kit-Kat and M&M's. 

*Some intresting fact: 

 In  Alabama you aren't allowed to wear the costume of cleric :) 
Arek IB 

 

 

Otaczający mnie świat 
Ten listopad, jak każdy, jest wyjątkowo ponury. Zimno, szaro, brzydko…  Tylko czasami 

pojawiają się przebłyski słońca, jakby cień nadziei. Lecz najczęściej niebo pokrywają chmury.  

Nocą natomiast jest pięknie i…tajemniczo. Niebo pełne gwiazd, w oddali wyją psy, a 

wszystko oświetlone blaskiem księżyca… Aż się nie chce wracać do domu. Ale, 



niestety, trzeba, bo znowu rano do szkoły… 

Listopadowe wschody słońca są urocze… chociaż rzadko można je zobaczyć, chyba że się 

trafi na niezachmurzone niebo. Są już bardziej zimowe, ale mają jeszcze coś ciepłego z 

jesieni. Róże i fiolety robią niesamowity widok. 

Szkoda, że nie ma już liści na drzewach ani kwiatów… Za to są przymrozki na zmianę z 

deszczem. Niech już spadnie śnieg!  
Ola Rzewnicka  kl. I a 

 

 

Polskie zwycięstwo, które zmieniło losy świata 
 

25 października 2012 r. około 10:40, uczniowie naszego gimnazjum wybrali się wraz z 

p. E. Wierzbicką, p. E. Balińską i p. A. Wronowską do kina w Makowie Mazowieckim na film 

pt. „Bitwa pod Wiedniem”. 

Seans rozpoczął się kilka minut po jedenastej. W filmie wystąpili: F. Murray Abraham, 

Enrico Lo Verso oraz polscy aktorzy – Alicja Bachleda-Curuś, Piotr Adamczyk i Jerzy 

Skolimowski. Reżyserem produkcji jest Renzo Martinelli.  

Tematem przewodnim filmu jest bitwa z 1683 roku Kara Mustafa – wezyra Turcji z 

armią cesarza Wiednia, Leopolda I. 

Seans skończył się około trzynastej. Publiczność z naszej szkoły zachowywała się 

bardzo dobrze. Niestety uczniów z innych szkół film nie zainteresował, ponieważ woleli 

rozmawiać i śmiać się. Wróciliśmy do szkoły na 7. godzinę lekcyjną bogatsi o nową wiedzę 

historyczną, zwłaszcza na temat bitwy pod Wiedniem, która zmieniła losy świata.  

Przyznam, że mało wiedziałam o tym wydarzeniu, ale dzięki filmowi wiem znacznie 

więcej .  
Zachęcam do obejrzenia 

Aga 

Finał  Międzypowiatowy w Przasnyszu   
21.10 .2012 r. 

PIŁKA NOŻNA  GIMNAZJUM CHŁOPCÓW 
 

Sukces gimnazjalistów z Karniewa 
 Na boisku  Orlik przy ul. Sadowej 2. obok hali sportowej w Przasnyszu o  10.00 

rozpoczął się turniej szóstek piłkarskich. Uczestniczyło sześć drużyn podzielonych na dwie 

grupy: 

 

I GRUPA                            II GRUPA 
 

PG KARNIEWO                  PG Przasnysz 

PG nr 2 WYSZKÓW           PG Łyse 

PG OSTROŁĘKA                PGnr2 Małkinia 
 

Drużyny grały w grupach każdy z każdym a później  dwie najlepsze awansowały do 

półfinałów. 

W pierwszej grupie karniewskie gimnazjum ograło 4: 3  Ostrołękę i 2:1 Wyszków, 

dlatego awansowało do półfinału z pierwszego miejsca  wraz z PG Wyszków (2:1 z 

Ostrołęką). Z drugiej grupy wyszły PG Łyse i PG Przasnysz - wynik 3:1 pomiędzy nimi. 

W półfinale ulegliśmy późniejszemu mistrzowi Przasnyszowi  1:4, a Łyse uległo 

Wyszkowowi. 



W meczu o III miejsce pokonaliśmy szkołę z Łysych 3:2 po dramatycznym meczu trzy 

razy wychodząc na prowadzenie. W finale Przasnysz pokonał Wyszków 2:1 

Skład karniewskiej drużyny – bramkarz Tomasz Nosarzewski, Jakub Przychodzki – 

kapitan, Paweł Szwejk, Michał Niedziałkowski, Mateusz Piątkowski, Seweryn Jackowski, 

Konrad Piątkowski, Marcin Nosarzewski,  Kamil Majorkiewicz i Piotr Zając – zawodnicy. 

Zmęczeni, ale szczęśliwy wróciliśmy do Karniewa  
Piotreq 

 

MARATON 

4 listopada 2012 roku w Radomiu odbyła się jedna z imprez 

organizowanych przez Klub Maratończyka AZS Politechniki 

Radomskiej  

i Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK". Była to VI edycja 

Radomskiego Maratonu Trzeźwości. Wziąłem w niej udział po 

raz pierwszy. Trasa biegła wokół jeziora Borek. Każde kółko to 

4200 m, tak więc maratończycy mieli do pokonania 10 okrążeń, a "połówkarze" 5. Dzieci i 

młodzież w wieku od 10 do 17 lat mogły przebiec jedno kółko (4,2 km). Okrążenia miały 

bardzo zróżnicowaną nawierzchnię, z przewagą różnego rodzaju chodników i kostki, choć 

zdarzały się też odcinki gruntowe i leśne. Był nawet drewniany mostek (100 m). Punkt 

żywnościowy na każdym kółku, pomiar trasy elektroniczny, strefa kibiców i dużo muzyki 

nadały imprezie uroku.  

Maraton ukończyło 180 osób, półmaraton 150, a dodatkowe 65 (w tym również ja) 

pobiegło w mini maratonie przeznaczonym dla początkujących. Łącznie więc 395 

uczestników - tylko o pięciu mniej niż życzyli sobie organizatorzy. W biegu głównym - VIII 

Maratonie Trzeźwości – zwyciężył, podobnie jak rok temu zakopiańczyk, Michał Zacharko. 

Wśród kobiet triumfowała Agata Wieruszewska z Radomia.  

Według mnie impreza była bardzo udana. Polecić ją mogę zarówno początkującym jak i 

osobom zbliżonym do poziomu zawodowego. Jestem bardzo zadowolony ze swojego startu (9 

miejsce). Nieocenionym rozwiązaniem były krótkie okrążenia, a wraz z nimi możliwość 

dopingu przez kibiców. W odróżnieniu od wielkich maratonów tu na pewno im się nie nudziło 

- co chwilę można było nam coś podać, podnieść na duchu okrzykami czy brawami albo 

zrobić pamiątkowe zdjęcie. 
Damian Łuniewski 

 

Wygrałem! 
10 listopada wraz panem Waldemarem Zającem wybrałem się na biegi z okazji 

odzyskania niepodległości. Zawody odbyły sie w Krubinie niedaleko Ciechanowa. 

Rywalizowali: kobiety i mężczyzni w różnych rocznikach. Na Krubinie licznie stawiła się 

młodzież szkolna oraz dorośli. Jednym z organizatorów był Klub Biegacza Promyk 

Ciechanów. Do biegów przystąpiło 95 osób w różnym wieku i płci.  

Kilka minut po godzinie 11:00 rozpoczęły się 

pierwsze biegi. Na linii startu stanęli najmłodsi, którzy do 

pokonania mieli kilometr. Mimo niskiej temperatury i 

dokuczliwego wiatru sportowcy walczyli do końca. 

Wygrałem bieg w kategorii klas  pier-   wszych 

gimnazjum. Po zakończeniu biegów na 1000 metrów 

przyszedł czas na rocznik 1994 i starszy. Chłopcy  

i dziewczęta mieli do pokonania dłuższy dystans - 2000 

metrów. Do biegu przystąpiły dwie dziewczyny i dwóch 



chłopaków. 

Ostatnim był bieg na dystansie 5000 metrów. W tej części wzięło udział 18 osób. Wśród 

kobiet na najwyższym podium stanęła Aneta Turalska z klubu TKKF Kubus Sierpc. Dwa 

miejsca męskie przypadły zawodnikom ciechanowskiego klubu. Andrzej Piechan i 

Włodzimierz Piechan zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Na szczycie podium stanął 

Cezary Mysera z TKKF Płock.  

Imprezę uważam za udaną i na pewno pojadę tam w przyszłości. 
Damian Łuniewski 

  
 

 

 

 

 

 

 


