
  
z nauczycielką fizyki i matematyki w naszej szkole –  

      Panią Wandą Zaradkiewicz 
 

              „Każdy ma swój punkt widzenia,  
           ale nie każdy z niego coś widzi.”  
                                             Bruno Jasiński 
 
 

 

Dominika Lustyk: Jak wspomina Pani okres lat szkolnych?  

Pani Wanda Zaradkiewicz: Na pewno nie miałam jedynek i szóstek, bo takich ocen nie było. Nie 

otrzymywałam też samych piątek, żeby nie było, że się chwalę. Dla mnie zawsze było ważniejsze to, co wiem i 

potrafię, a nie ocena.  Nie wszystkich przedmiotów uczyłam się z jednakową pasją. Żaden jednak nie sprawiał 

mi problemów (nawet muzyka  mimo tego, że nie potrafię ładnie śpiewać). Miałam wspaniałych nauczycieli, 

żaden nie sterroryzował mnie swoim przedmiotem, mogłam więc uczyć się każdego. Zdecydowanie jednak 

wolałam przedmioty ścisłe. Wszystkie lata szkolne wspominam z wielkim sentymentem (najbardziej czas 

studiowania),  ponieważ lubiłam i lubię się uczyć. Mogę nawet powiedzieć, że nauka to takie moje hobby i 

mimo średniego wieku ciągle staram się czegoś uczyć. Na przykład w ferie uzupełniałam swoją wiedzę z 

genetyki, ponieważ zauważyłam, że w tej dziedzinie nastąpiły duże zmiany, w porównaniu do tego, czego ja się 

uczyłam. 

D.L.: Ile lat pracuje Pani w szkole? 

Pani W.Z.: W szkolę pracuję tak długo, by myśleć, że przeżyłam już wszystkie możliwe sytuacje, jakie mogą 

zdarzyć się w pracy z uczniem. Niestety w tym roku szkolnym przekonałam się, że istnieją inne możliwości. 

Muszę więc chyba jeszcze popracować. 

D.L.: Czy od zawsze chciała Pani zostać nauczycielem?  

Pani W.Z.: O zawodzie nauczyciela myślałam, ale to był mój plan awaryjny. Marzyłam przede wszystkim o 

pracy badawczej w jakimś laboratorium. Po ukończeniu studiów przyjęłam więc propozycję pracy na uczelni 

(obecnie Uniwersytet Nauk  Humanistycznych i Przyrodniczych w Siedlcach). Było jednak pewne ale, tzn. była 

to praca w instytucie zoologii a nie biochemii, czym się interesowałam i gdzie chciałabym pracować. Władze 

uczelni  obiecały, że z chwilą pojawienia się wolnego etatu w tym instytucie, zostanę tam przeniesiona. Moja 

praca na wydziale  zoologii polegała na prowadzeniu ćwiczeń ze studentami  oraz pracy naukowej, czyli 

opisywaniu nieznanych gatunków pająków, które zostały zebrane podczas wyprawy w Azji (dzięki temu nie boję 

się pająków ). W historii Polski był to czas kryzysu i ogromnych przemian.  W związku z tym uczelnia 

musiała zredukować liczbę pracowników naukowych Nadzieja na zmianę wydziału przeminęła wraz z historią. 

Rozpoczęłam więc poszukiwanie pracy w innych instytucjach posiadających laboratoria. Niestety kryzys był 

wszędzie. Uruchomiłam więc plan awaryjny i oto jestem nauczycielem, z czego jestem zadowolona. Biorąc pod 

uwagę moje zainteresowania, nie chciałabym być nauczycielem innych przedmiotów niż matematyka, fizyka, 

chemia, biologia i informatyka. W życiu bowiem ważne jest to, by człowiek ładnie mówił i pisał ale również to, 

by do wymiany żarówki w żyrandolu nie wzywał elektryka  i nie oszczędzał opału, ogrzewając się telefonem 

komórkowym 

D.L.: Czy Pani zawód jest satysfakcjonujący? Czy praca z młodzieżą sprawia Pani przyjemność? 

Pani W.Z.: Jestem typem osobowości, który lubi zmiany i ruch. Nie wyobrażam siebie w roli pracownika 

siedzącego za biurkiem i zajmującego się dokumentacją. W szkole jest inaczej - ciągle zmieniają się uczniowie, 

każda lekcja jest inna i nie można siedzieć tylko za biurkiem.  Zawód nauczyciela więc w pełni mnie 

satysfakcjonuje. Praca z młodzieżą  nie męczy mnie, a wręcz przeciwnie sprawia mi przyjemność. Nie 

chciałabym pracować z małymi dziećmi, bo to nie rozwija tak człowieka, jak praca z młodzieżą. Muszę 

przyznać, że wiele nauczyłam się od uczniów .  

D.L.: Co Pani ceni w uczniach? 

Pani W.Z.: Oceniając uczniów, biorę pod uwagę wkład pracy w osiąganiu sukcesów, bo jak twierdzą 

psychologowie „Sukces człowieka to 30% umiejętności, a reszta to praca”. Przede wszystkim cenię w uczniu (i 

nie tylko) to, czy jest człowiekiem wobec innych. Jak powiedział S. Wyszyński „Nie wystarczy urodzić się 

człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”.  

D.L.: Jak Pani współpracuje ze swoją klasą?  

Pani W.Z.: Jestem wychowawczynią wspaniałej klasy, z którą bardzo dobrze mi się współpracuje. Najwyższa 

średnia ocen klasy nie jest najważniejsza w relacji uczeń – nauczyciel. W mojej klasie są uczniowie 

niepretensjonalni, którzy bardzo chętnie pracują, nie traktują nauczycieli jak wrogów, znają się na żartach, nie 



próbują za wszelką cenę udowadniać, że nauczyciel zrobił coś źle, przeprowadzając  nad  nim sąd. Zgłaszają do 

mnie swoje problemy, by wspólnie je rozwiązać. Nie oznacza to, że nie ma między nami nieporozumień, bo w 

życiu  jest to niemożliwe. Najważniejsze, że w takich sytuacjach potrafimy rozmawiać i nikt się nie obraża. Dla 

mnie klasa, której jestem wychowawcą to tak jakby druga moja rodzina. DZIĘKUJĘ WAM za to, że jesteście 

tacy zwyczajni a jednocześnie super. 

D.L.: Którą klasę uważa Pani za najgrzeczniejszą? Jak Pani radzi sobie z sytuacjami, gdy uczniowie zadają 

pytania, ponieważ czegoś nie rozumieją? 

Pani W.Z.: Co to znaczy grzeczna klasa? Czy  to  klasa, w której uczniowie w czasie lekcji siedzą na baczność i 

zgadzają się ze wszystkim, co powie nauczyciel? Chyba nie oto chodzi, więc nie wyróżniam klas grzecznych i 

niegrzecznych. Mogę natomiast powiedzieć, że są klasy, z którymi pracuje się z przyjemnością i klasy, z którymi 

pracuje się z mniejszą przyjemnością (resztę pozostawiam domysłom). Na pewno nie ma takiej klasy, z którą nie 

chciałabym pracować. Jeżeli uczniowie zadają mi pytania, gdy czegoś nie rozumieją, staram się na nie 

odpowiedzieć, jeszcze raz wytłumaczyć (czasami tłumaczę dwa razy), pod warunkiem, że widzę zainteresowa- 

nie klasy.  

D.L.: Co się Pani najbardziej podoba w naszej szkole? 

Pani W.Z.: W szkole najbardziej podoba mi się to, że mam swoją pracownię z zapleczem, gdzie spędzam dożo 

czasu, więc to prawie jak mój drugi dom. Podoba mi się również to, że  nasza pani dyrektor bardzo się stara, 

byśmy mieli nowe pomoce dydaktyczne, dzięki czemu mam dobrze wyposażoną pracownię fizyczną. Dziękuję. 

D.L.: Czy zmieniłaby Pani coś w naszej szkole? 

Pani W.Z.: Mając na uwadze myśl A. Einsteina: „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, bo wiedza wskazuje 

na to, co jest, a wyobraźnia na to co będzie”, nie będę mówiła, co zmieniłabym w naszej szkole. 

D.L.: Co lubi Pani robić po pracy? 

Pani W.Z.: Po pracy w szkole lubię wykonywać prace związane z prowadzeniem domu a więc sprzątać, 

przyrządzać różne potrawy itp.  W okresie letnim zajmuję się pielęgnacją roślin (kwiatowe i warzywa). Bardzo 

lubię rozwiązywać krzyżówki  

i czytać książki, słuchać piosenek (różnych wykonawców, uwielbiam piosenki Edyty Gepert). 

D.L.: Czy zdradzi nam Pani swoje marzenia?  

Pani W.Z.: Znam taką myśl (nie wiem czyja) „Zdradź swoje marzenia wrogowi, to polegnie przy ich realizacji”. 

Nie chcę, żeby ktoś poległ. Swoje marzenia mogę więc zdradzać tylko klasie IIa, bo jestem pewna, że nie jest 

moim wrogiem.  
Wywiad przeprowadziła  

Dominika Lustyk 

 

SZKOLNE WIEŚCI 
30 I  – Powrót uczniów do szkoły po feriach zimowych. 

30 I  – o godz. 11.45 odbył się koncert, w którym artyści zaprezentowali twórczość kompozytorską rockowego 

zespołu The Beatels. 

4 II – miały miejsce powiatowe Igrzyska Młodzieży Gimnazjalnej w piłce siatkowej dziewcząt. Uczennice 

naszej szkoły wspólnymi siłami wywalczyły III miejsce. GRATULUJEMY! 

6II – finał Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej dziewcząt.  Mecz rozegrały składy z klasy IIb i IIc. Zwyciężyły 

dziewczęta z IIc, obejmując pierwsze miejsce. 

9 II – odbyła się dyskoteka z okazji Walentynek.  
Dorota Ib 

 

 

 

 

 

 

 

 



Świat liczb 
BIBLIOTEKA 

 

W bibliotece można odnaleźć: 
 3 pomieszczenia, 

 4 stanowiska komputerowe, 

 16 regałów, 

 5 stolików, 

 22 drewniane krzesła oraz 8 innych, 

 16 lamp, 

 11 rzeźb , 

 4 okna, 

 2 szafki katalogowe, 

 16 doniczek z kwiatami, 

 4 gazetki ścienne, 

 urządzenie wielofunkcyjne. 

Biblioteka zaopatrzona jest w: 

 3250 książek o łącznej wartości 38 083, 20 zł, 

W tym  roku zebranych zostało 129 książek o łącznej wartości 2907,47 zł, 

 231 dokumentów elektronicznych (CD, DVD), 

 prenumeratę 11 numerów czasopism, 

 3 księgi inwentarzowe, 

 83 segregatory. 

 
 

 Z biblioteki korzysta 173 osoby. 

 Naszej bibliotekarce pomaga 13 uczennic. 

 28 osób wypożycza podręczniki z biblioteki. 

 Zostały odpisane 153 książki. 

 Z biblioteki korzysta również 47 innych czytelników ( nauczyciele, dyrekcja, pracownicy szkoły). 

 Są dwa rodzaje katalogów: alfabetyczny i rzeczowy). 

 Średnia wypożyczeń w roku 2011 to 5,84 na ucznia. 

 Najwyższa średnia wypożyczeń w przybliżeniu to 6,85 (klasa III b), a najniższa to 4,49 (klasa II c), 

 W bibliotece jest 9 działów książkowych. 

Dziewczyny z II b 

 

Podróż mojego życia, czyli jak to w Genewie było… 
 

22 I 2012r. 
Dziś dojechałam do Francji. Jestem tu z Łukaszem Rzewnickim. Wczoraj o 10 wyjechałam z domu, gdyż 

musiałam dotrzeć do Wrocławia. O 19.30 już stamtąd wyruszaliśmy w długą podróż do Francji i Szwajcarii. 

Podczas jazdy przypomniałam sobie, w jaki sposób zakwalifikowałam się na wyjazd… 

Zaczęło się od tego, że jakoś w styczniu pani Wanda Zaradkiewicz ogłosiła, że nasza szkoła bierze udział w 

projekcie „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe - program rozwijania zainteresowań fizyką”. Pomyślałam, że 

może to być ciekawa przygoda, więc się zgłosiłam. Miałam zajęcia od kwietnia (chyba, nie pamiętam) w każdy 

piątek. Robiliśmy na nich ciekawe doświadczenia, prostym, domowym sposobem. Oczywiście nie zabrakło na 

nich też czasu na konsumpcje, rozmowy, wygłupy… Byliśmy dwa razy na warsztatach w Siedlcach i raz w 

nagrodę za to, że chodzimy na zajęcia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Musieliśmy rozwiązać test, 

bardzo trudny, jeśli ktoś zdobył z niego i wcześniejszych części projektu dużą liczbę punktów został nagrodzony 

wyjazdem do Genewy. 

A teraz kilka słów o tym, co tu i teraz. Mamy bardzo miłych opiekunów i pana przewodnika, który 

opowiada niezwykle ciekawie. Ma dużą wiedzę i potrafi nam ją przekazać w łatwy, interesujący sposób. Całą 

noc przewracałam się w autobusie, próbując zasnąć. Udało się, ale niestety tylko na godzinkę. Rano 

zatrzymaliśmy się na stacji i zjedliśmy śniadanie. Później ruszyliśmy dalej… i znowu niewygodny autobus… Po 



pewnym czasie dojechaliśmy do Berna - stolicy Szwajcarii. Długo zwiedzaliśmy miasto, pomimo tego, że teraz 

bolą mnie nogi, nie żałuje. Te kamieniczki, wąskie, czyste uliczki, piękne widoki… to robi niesamowite 

wrażenie.  

Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się do restauracji na obiad. Było smacznie (z wyjątkiem twardych 

ziemniaczków w mundurkach i nie najlepiej wyglądającej przystawki). Stwierdziliśmy, że w Polsce mamy 

lepsze rzeczy. 

Zaraz po obiedzie poszliśmy do autokaru i jechaliśmy ok. trzech  godzin , ale nie było tak źle… W czasie 

zwiedzania zapoznaliśmy się ze sobą i zrobiło się bardzo wesoło. Dotarliśmy na kolację… Znowu była wyżerka, 

mega wielkie kawałki kurczaka były nie do pokonania… 

Jeszcze kawałek i byliśmy na miejscu, czyli w Annecy, gdzie znajdował się nasz hotel. Było trochę problemów z 

dobraniem lokatorów, a później z dotarciem do pokojów i otwarciem drzwi, ale nareszcie mogłyśmy położyć się 

na powierzchni płaskiej. Mieszkam z Kamila i Kasią, są trochę zakręcone, ale już je polubiłam  

i czuję, że będzie u nas wesoło. Nasz pokój pomimo tego, że jest niewielkich rozmiarów, jest bardzo przytulny. 

Było spotkanie integracyjne… Każdy mówił coś o sobie( jak się nazywa, skąd jest, ile ma lat, jakie ma 

hobby…). Dostaliśmy notesy, długopisy, koszulki i identyfikatory. Jest tu dużo fajnych osób, mam wrażenie, że 

znamy się od lat. 

Teraz siedzimy w pokoju, mamy mały bałagan, ale to nieważne, musimy się poznać, przecież będziemy ze 

sobą mieszkać przez tydzień. Jest 23:00, cisza nocna rozpoczęła się godzinę temu. Nikt nas nie pilnuje, nie 

chodzi i nie sprawdza, czy jesteśmy w swoich pokojach… Na górze ktoś od nas robi imprezę. Może by tak iść?? 

Nie, ja mam się tutaj uczyć fizyki i reprezentować naszą szkołę… Będę grzeczna ;P 

23 I 2012r. 
Chce mi się spać, nastawiłam budzik na siódmą, wstałam o ósmej… I od razu pyszne śniadanko (mam 

zarzuty tylko do wody, z której miała być herbata tylko niestety woda była zimna i z herbaty nici ). Dzisiaj 

zwiedzaliśmy Annecy, pan przewodnik mówił bardzo interesująco, pokazał nam mnóstwo ciekawych miejsc. 

Przerażają mnie tutejsze ceny, wydałam z moimi koleżankami po 5 euro na czekoladki, które okazały się nie 

najlepsze… Byliśmy na obiedzie, dali nam jakieś ośmiornice, nie jadłam, zadowoliłam się frytkami.  

Po posiłku wróciliśmy do hotelu, gdzie mieliśmy przygotować się do wykładu o magnetyzmie. Prowadził go 

pan Jarosław Zawadzki. Pomimo tego że profesor bardzo się starał, nie do końca to zrozumieliśmy. Starsi, 

którzy chodzą już do liceum, coś tam załapali, gimnazjaliści niewiele… Mówił nam coś o ferro-, antyforre-, 

ferri- magnetyzmie, remanencji, komercji…:/ 

Później była kolacja. Mam wrażenie, że tutaj zwiedzanie i wykłady są przerwą w jedzeniu, a nie odwrotnie.  

Teraz siedzę z dziewczynami w pokoju, oglądamy francuską telewizję, nic nie rozumiemy  i wcale mi to nie 

przeszkadza. Po wczorajszej imprezie były skargi i opiekunowie zaczynają chodzić i sprawdzać, czy jesteśmy 

u siebie…Dobrze, że wczoraj tam nie poszłam… 
 

24I 2012r. 
Dziś byliśmy w CERN-ie. O 6

30
 było śniadanie, więc trzeba było wcześnie wstać.  

O 7 
30

 wyjechaliśmy z hotelu, w autobusie było bardzo wesoło. Na miejsce dotarliśmy koło 9
00

. Zaczęło się od 

wykładu, mówiliśmy o CERN-ie, odpowiedziano nam na pytania: jak? co? po co? i dlaczego? Cały dzień 

chodziliśmy na wykłady i wystawy na zmianę. Dzięki temu zaczynam rozumieć coś na temat tego Instytutu. W 

przerwie zjedliśmy obiad – pizzę (mniam). 

Dzień zakończyliśmy kolacją w Annecy, zakupami i powrotem do hotelu. A tutaj już 

luzik, co prawda nie można wychodzić z pokojów, ale ja z Kasią i Kamila potrafimy 

nieźle „świrować”.  

Nareszcie mamy w pokoju Internet!!! Więc korzystając z tego dobrodziejstwa, 

oglądamy teraz na You Tube filmiki, bo francuska  telewizja to nie dla nas. 

 

25 I 2012r. 
Dzisiaj śniadanko znowu o 6

30
, a później dalsza część 

zwiedzania CERN. Widziałam Lineal2 i jeszcze coś tam, 

czego nazwy nie pamiętam Później ruszyliśmy do 

Genewy – trzy godziny zwiedzania, ale było warto. 

Zaczęliśmy od pewnego muzeum gdzie były wystawy na tematy: 

 zwierząt, 

 kosmosu, 

 ziemi, 

 kryształów. 

Te tygrysy, żyrafy, niedźwiedzie, słonie… ale to robi wrażenie, wszystko 

wygląda jak żywe i masz wrażenie że chce cie zjeść. 

CERN 



Następnie poszliśmy na spacer po mieście. Wszystko tutaj jest 

takie skromne, ale jednocześnie bardzo zadbane i śliczne. 

Widzieliśmy przepiękny Zegar Kwiatowy, który jak sama 

nazwa mówi został wykonany z kwiatów zasadzonych z niezwykłą 

dokładnością i dbałością o każdą cyferkę na jego tarczy. Dotarliśmy 

też do Jeziora Genewskiego, po którym pływało mnóstwo pięknych 

łabędzi a na jego środku było wielka fontanna, która powstała przez 

przypadek( nasz przewodnik jest świetny).Ogólnie Genewa jest 

piękna. 

Ruszyliśmy w drogę powrotną, nie zapominając o kolacji. 

 

26 I 2012r. 
Dzisiaj byliśmy w Chamonix. Zastała nas tu zima… od początku wyjazdu mieliśmy piękną pogodę, plus 10 

a nawet więcej, chodziliśmy bez kurtek, a tam zima… Co prawda opiekunowie coś wczoraj w czasie drogi 

powrotnej wspominali, żeby ciepło się ubrać, ale my ich nie słuchaliśmy, a teraz mamy za swoje, trochę 

przemarzliśmy i od teraz będziemy ich słuchać.  

Pomimo zimna bardzo mi się tam spodobało. Oczywiście największe wrażenie na nas zrobiły wielkie góry- 

Alpy, których nie sposób było nie zauważyć. Miałam wrażenie, że całe miasto jest nimi otoczone. Mieliśmy tam 

półtorej godziny czasu wolnego, więc można było zrobić mnóstwo zdjęć, a krajobrazy były do tego wspaniałe. Z 

każdej strony czekało na nas jakieś nowe, ciekawe miejsce. 

Później zebraliśmy się przy fontannie, gdzie dzięki naszym kolegom było bardzo wesoło. Dotarliśmy do 

autobusu, gdzie od razu zrobiło się nam cieplej i w czasie drogi powrotnej zaczęliśmy 

wariować. 

 Po dotarciu do hotelu i wcześniejszym zjedzeniu obiadu mieliśmy chwilę na to, 

by przygotować się do kolejnych wykładów. Tym razem były one bardzo ciekawe  

i proste. 

Pierwszy: „Wybrane stacje kosmiczne”. Pan Jan mówił nam o różnych 

programach np.: GMES( globalny monitoring dla środowiska i bezpieczeństwa), 

Living Planet( Żyjąca Planeta). Omawiał niektóre misje kosmiczne np.: GOCE 

(zajmuje się badaniami pola grawitacyjnego wokół Ziemi), ADM ( bada dynamikę 

atmosfery Ziemi) i SMOS( bada wilgotność gleby i zasolenie oceanu). Zachęcił nas 

tez do pobrania na swoje komputery programu Bilko, systemu umożliwiającego 

obserwacje satelitarne. 

Mieliśmy kilkunastominutową przerwę w czasie której, organizator - Lech Głazunow robił nam zdjęcia. 

Najpierw poszczególnym regionom, a później wszystkim uczestnikom projektu. 

Drugi wykład nosił tajemniczy tytuł - „Jaskinia Platona”. Później wszystko się wyjaśniło. Nasz wzrok wcale 

nie jest taki idealny, często mamy różnego rodzaju złudzenia optyczne. Widzimy to, co jest na pierwszym planie,  

a dopiero po dłuższym, dokładniejszym przyjrzeniu dostrzegamy szczegóły. 

Po wykładach mieliśmy trochę wolnego i wyjazd na kolację…  

Jutro już stąd wyjeżdżamy . Szkoda, bardzo zżyłam się z ludźmi, których tutaj poznałam, polubiłam ich i 

nie chcę się z nimi rozstawać . Trzeba się jeszcze spakować, ale też mi się nie chce, zostałabym tutaj jeszcze… 

Szczególnie kiedy rozmawiam z moimi nowymi znajomymi, którzy mówią mi, że po powrocie do Polski mają 

jeszcze dwa tygodnie ferii… a ja od razu w poniedziałek do szkoły . Siedzimy z dziewczynami w pokoju, 

wygłupiamy się, rozmawiamy o naszych szkolnych zwyczajach, nauczycielach… Doszłam do wniosku, że w 

porównaniu z innymi w mojej szkole wcale nie jest tak źle.  

27 I 2012r. 
Jestem już w drodze powrotnej. Rano mieliśmy jeszcze spotkanie, na którym wręczono nam certyfikaty 

uczestnictwa w warsztatach fizycznych CERN w Genewie. 

Wyjechaliśmy z hotelu około 10
00

. O 14
00

  zatrzymaliśmy się w Bazylei. W drodze do restauracji, w której 

czekał na nas obiad zobaczyliśmy kilka ciekawych miejsc, pan przewodnik opowiedział nam o nich trochę… Po 

posiłku mieliśmy jeszcze dwie godziny wolnego, aby przejść się, kupić pamiątki, zrobić zdjęcia… a później 

dalej do autobusu i do Polski. Teraz siedzimy, wygłupiamy się, śmiejemy, żartujemy i nawet opiekunowie nie 

narzekają, że jesteśmy za głośno  A to dziwne! Ale może oni też uważają, że musimy się sobą nacieszyć, bo 

już pewnie nigdy się nie zobaczymy… Z jednej strony cieszę się, ze wracam do domu, ale z drugiej chcę jeszcze 

trochę pobyć we Francji i Szwajcarii. Niestety wszystko co dobre, szybko się kończy. Mówi się trudno i żyje się 

dalej. 

 

Uczestnicy warsztatów 



28 I 2012r. 
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Wróciłam!!! I jest mi bardzo miło, bo niektórzy znajomi pamiętali, 

że dzisiaj wracam i już do mnie pisali, pytając jak było. Miło, że ktoś o mnie pomyślał. 

Około 10
00

 byłam już we Wrocławiu, gdzie mój wyjazd dobiegł końca i z wielkim smutkiem musiałam 

pożegnać się ze znajomymi i ruszyć do domu. Pierwszą różnicą, jaką zauważyłam po powrocie, byłą pogoda. 

We Francji plus 10, a tutaj minus 10. Poczułam się jak na Antarktydzie , ale dobrze być już w domu. 

Wyjazd uważam za bardzo, bardzo udany. Z wielką chęcią pojechałabym jeszcze raz. Na pewno moje 

zainteresowanie fizyką dzięki temu wzrosło. Od teraz wierzę w to, że nauka może być przyjemnością. Warto 

pracować nad jak najlepszymi wynikami w szkole, by później doświadczać takich wrażeń. 

Dziękuje bardzo pani Wandzie Zaradkiewicz, bo to wszystko dzięki niej. Sama na pewno nie dałabym rady. 

Zachęcam moich młodszych kolegów i koleżanki do brania udziału w projektach tego typu, bo, jak widać, los 

uśmiecha się do całkiem przypadkowych ludzi .  
Natalia Napiórkowska 

2 listopada 2012 r. 

Kochany pamiętniku! 
Witam … bbbbrww, ale zimno. Teraz to mogłyby być ferie. Za oknem – 20 stopni, a ja siedzę w domu, 

ciepłe kapciuszki na nogach i gorąca herbata w ręku. Jednak jutro trzeba iść do szkoły. Plus jest taki, że weekend 

zaczyna się pojutrze.  

Nawiązując do tematu szkoły, II semestr się zaczął. A co to oznacza? Sprawdziany… kartkówki, pytania i 

tuzin prac domowych. Ehh, co to by była za szkoła, jakbyśmy się z tym nie musieli męczyć. No, ale ludzie, 

nauka nauką, a tu się zbliża 14 luty. WALENTYNKI <3… No ciekawe, tak więc chłopcy i dziewczęta 

wypisywać i wysyłać walentynki swoim sympatiom. Może warto kupić kwiatek z tej okazji dla płci pięknej? 

Co? Ale by się ucieszyła. Tylko potem proszę nie zapominać o bożym świecie, bo na lekcji na dobre wam to nie 

wyjdzie.  

Ah, pamiętniczku, pamiętniczku pasowałoby, żebym i ja komuś wysłała tę walentynkę. Dobra, nad tym 

pomyślimy później, bo teraz lecę odrabiać lekcje i się kłaść spać.  
Buziaki przesyła 

Amorek <3 

 

Karniewo, 16.02.2012r. 

Drogi Pamiętniku! 
Nareszcie nastał czas długo oczekiwany przez wszystkich uczniów, czas odpoczynku , przerwy od nauki, 

w którym mamy do dyspozycji calutki dzień i nie musimy martwić się nauką, sprawdzianami ani kartkówkami.  

Ferie! 

No i mamy dwa tygodnie wolnego od nauki i szkolnych obowiązków. Już 

nie mogę się doczekać chodzenia spać późno w nocy i wstawania koło południa. 

Całe ferie najprawdopodobniej spędzę w domu, więc będę mógł robić to, co mi się 

spodoba. Pewnie głównie będę głównie grał na komputerze, siedział w internecie 

albo oglądał telewizję. Na książki nie mam zamiaru nawet patrzeć, bo przecież 

ferie to czas, aby od nich odpocząć. Dobrze, że nie ma nic zadane, więc nie będzie 

powodu, aby je wyciągać z szafki. Jak będzie dobra pogoda, to pójdę może na 

spacer. O! Mogę też odwiedzić kolegów. A tak swoją drogą, niech będzie 

błogosławiony człowiek, który wymyślił ferie, bo taka przerwa jest bardzo 

potrzebna. Uczniowie mogą zregenerować w tym czasie siły, z nową energią i 

pomysłami wrócić do szkoły. Nauczyciele też mogą trochę odetchnąć. Obie strony 

są zadowolone „No i gitara”, jak powiedziałby mój jeden kolega. 

Ferie się dopiero zaczęły, więc nie trzeba myśleć o obowiązkach tylko odpoczywać. Mam nadzieję, że 

miną pomyślnie i powrót do szkoły nie będzie taki straszny. 
KubSon  

 

Wychłodzenie i odmrożenie 
 

Wychłodzenie to utrata ciepła organizmu poniżej normalnego poziomu, 

odmrożenie to uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem niskiej temperatury. 

Bardzo niskie temperatury mogą spowodować trwałe uszkodzenie tkanek i ich 

martwicę. Należy pamiętać, że do wychłodzenia może dojść także przy dodatnich 

temperaturach. Zdrowy człowiek ma temperaturę około 36,6 C. Stanem zagrożenia 

życia w wyniku wychłodzenia jest jej spadek poniżej 32 C. 

Do wychłodzenia organizmu dochodzi głównie z powodu niedostosowania 

odzieży do pogody. Silne wiatry, duża wilgotność powietrza, przemoczone ubranie 



znacznie zwiększą niebezpieczeństwo i stropień wychłodzenia.  

Jeśli masz do czynienia z wychłodzeniem, przede wszystkim wezwij pomoc (osobę dorosłą)! 

Pierwsza pomoc w wychłodzeniu: 

*zabezpieczenie poszkodowanego przed dalszym wychłodzeniem (okrycie go, ogrzanie ciepłem własnego 

ciała, przeniesienie do pomieszczenia, zawinięcie go w folię termoizolacyjną; 

*zmiana przemoczonej odzieży (np. na suche koce); 

*ogrzewanie (za pomocą ciepłych okładów okrywanie kocem); 

*podawanie (tylko osobom przytomnym) ciepłych, mocno osłodzonych napojów; 

*kontrolowanie funkcji życiowych i przystąpienie – w razie konieczności - do resuscytacji krążeniowo-

oddechowej. 

Z osobą silnie wychłodzoną , której świadomość jest zaburzona, należy postępować bardzo ostrożnie. 

Niedozwolone są próby skłonienia jej do przyjęcia pozycji pionowej. Przeniesienie jej do zbyt ciepłego 

pomieszczenia i rozpoczęcie przywracania normalnej temperatury od szybkiego ogrzewania ciała może 

spowodować tzw. śmierć w trakcie ratowania. 

Odmrożeniom ulegają palce rąk i nóg, nos, policzki, małżowiny uszne. Podatne na nie są osoby noszące 

obcisłe ubranie i obuwie oraz wszelkiego rodzaju bandaże i opatrunki. Jeśli istnieje ryzyko kolejnego narażenie 

poszkodowanego na niską temperaturę, to odmrożeń nie należy ogrzewać.  

Czynności ratownicze w przypadku odmrożenia: 

*umieszczenie poszkodowanego w ciepłym pomieszczeniu, 

*ogrzanie powierzchni wyziębionych i odmrożonych – najlepiej ciepłem własnego ciała,  

*opatrzenie uszkodzonych powierzchni skóry suchym, jałowym opatrunkiem osłaniającym. 
Patrycja 

 
 

Otaczający mnie świat 
 

„Ale zimno!” Ostatnio ciągle zamiast „Cześć!” słyszę te właśnie słowa. No i wcale 

się nie dziwię. Faktycznie -15 to nie jest zadowalająca temperatura, ale chcieliśmy zimy, 

to ją mamy. Co prawda śnieg jest za twardy, więc bałwana lepić nie można , ale… 

przewrócić się na środku drogi można nawet przy takim mrozie 

Podobno od połowy lutego ma być cieplej. Oby, bo zimno robi się też w szkole. Ostatnio razem z panią 

uciekliśmy z pracowni chemicznej na świetlicę, bo jak wszyscy wiedzą w 217 jest strasznie zimno . Sporo 

osób ma cichą nadzieję, że szkoła zostanie zamknięta, ale ja wiem, że nie ma takiej opcji. Pan Kazik bardzo się 

stara, żeby było ciepło i ostatnio nieźle mu idzie, więc z drugich ferii nici . Ale może to  

i lepiej, bo wolę teraz, kiedy jest zimno trochę pochodzić niż później wakacyjne upały spędzić w szkole, 

odrabiając zimowe zaległości. 

Na w-f pan Rafał serwuje nam porządne rozgrzewki, żebyśmy przestały narzekać, że nam zimno i są tego 

skutki. Po 15 minutach mówimy, że już nam ciepło. Miałam plan, żeby przed każdym wyjściem do szkoły trochę 

poćwiczyć, by później nie czuć zimna, ale kiedy rano zadzwoni budzik i pomyślę sobie, że za godzinkę będę już 

ma dworze, gdzie czeka na mnie mróz -15, nie chce mi się wstawać z łóżka , ale nie jestem sama. Prawie 

codziennie słyszę od kogoś, że musiał biec do autobusu, bo zaspał. W sumie to też niezła forma rozgrzewki, 

muszę o tym pomyśleć… 

Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i nie dajcie złapać się przeziębieniu . 
N.N. 

NAUKA NASZĄ PRACĄ 

"Nauka to ciężka praca", „żeby osiągnąć efekty trzeba dużo pracować“, „znowu nie pracowałeś na lekcji“ 

- nie raz tak słyszeliście. Zapewne nigdy nie zastanawialiście się, czemu nauka to praca. Żeby to zrozumieć 

trzeba pojąć, czym w ogóle jest nauka, jak wiele wysiłku musimy włożyć w to, aby w ogóle zacząć się uczyć. 

Po pierwsze musimy ustalić cel nauki. Musimy wiedzieć, czego dokładnie chcemy się nauczyć. 

Po drugie gromadzimy materiał konieczny do nauki: książki, notatki, ćwiczenia. 

Po trzecie zaczynamy się uczyć. Dzielimy materiał, wyszczególniamy najważniejsze fragmenty, robimy 

notatki. 

Po czwarte powtarzamy to, co zapamiętaliśmy i zapamiętujemy to, czego nie daliśmy rady. 

No nie wiem jak dla Was ale dla mnie to straszna harówa!!!  

Tak więc stwierdzenie NAUKA MOPJA PRACĄ nie jest bezpostawne. Jeśli faktycznie stosujecie się do 

tych czterech kroków i sumiennie studiujecie własne podręczniki, to z całą odpowiedzialnością powiedzieć 

możecie, że jesteście  klasą pracującą, a waszą zapłatą są efekty, dobre oceny i przede wszystkim satysfakcja. 

Cóż mi na koniec zostało napisać CZEŚĆ PRACY!!! 

Powodzenia! 
PEDAGOG 



Praca 
Jak zwykle Krzysiek w poniedziałek zaczynał dzień od zjedzenia 

śniadania. Później wychodził do swojej pracy, czyli do szkoły. Nazywał to tak, 

ponieważ tam też otrzymywał wynagrodzenie. Dostrzegał w tym 

podobieństwo.  

W szkole jak to w szkole, dzień pełen wrażeń i wysiłku. Napisał 

sprawdziany, kartkówki i dostał oceny. Nawet dobre. Po pracy wrócił 

zmęczony do domu. Zjadł obiad i odpoczął. Po pewnym czasie spakował 

torbę, wsiadł na rower i ruszył w drogę. Codziennie mijał wysokie drzewa, 

mieniące się w złocistym słońcu. Przejeżdżał obok starej, opuszczonej chaty, 

w której podobno straszyło. Ale on w to nie wierzył. Gdy dotarł na miejsce, 

czekała na niego Magda. Dziewczyna wraz z tatą miała stadninę koni. 

Krzysiek bardzo lubił jeździć konno i to było jego pasją.  

- Witaj Magdo! 

- Witaj Krzysiek! 

- Co u ciebie słychać? Wszystko dobrze? 

 - Tak. Wszystko w porządku.  

- A jak w twojej pracy? 

- Też dobrze. Dostałem dzisiaj nawet dobre oceny. 

- Ooo… To gratuluję. 

- Dziękuję. A u ciebie jak? 

- Wszystko w jak najlepszym porządku. To co, zaczynamy? 

- Dobrze, tylko muszę się przebrać. 

- To ja zaczekam w środku.  

Po chwili oboje byli gotowi. Dosiedli konie i zaczęli przejażdżkę. Młodzieniec czuł z tego powodu 

ogromną radość i zawsze mógł odpocząć, zrelaksować się . Zapominał o współczesnym  świecie. Liczyły się 

tylko konie i natura. No i piękna Magda, w której chłopak się podkochiwał. Polanę otaczał piękny, liściasty las. 

Jazda wychodziła mu coraz lepiej. Nawet Magda go pochwaliła.  

- No, no Krzysiek. Świetnie ci idzie. Jeszcze trochę i będziesz jeździł lepiej ode mnie.  

- Nie mogę być lepszy od ciebie. Przecież jesteś mistrzynią. Masz tyle nagród i osiągnięć. 

- No tak, ale myślę, że ty też będziesz naprawdę świetny. 

- Ja już będę jechał, bo zrobiło się późno. 

- Może mój tata cię odwiezie. Jest ciemno? 

- Nie dziękuję. Lubię jeździć wieczorem moją ulubioną drogą.  

- Tak wiem. Jest naprawdę piękna. Jechałam nią kiedyś.  

- Muszę lecieć. Do zobaczenia jutro. 

- Cześć. Będę czekała o tej samej porze. 

Po tych słowach Krzysiek ruszył w drogę. Cały czas myślał o Magdzie. Chyba naprawdę się w niej 

zakochał.  Byli nawet w tym samym wieku. 

dni upływały podobnie. Jednak Krzysiek  zebrał się na odwagę i powiedział dziewczynie, co myśli. O 

dziwo ona czuła to samo. Zostali naprawdę udaną parą. Chłopak jeszcze chętniej odwiedzał stadninę. Nie tylko 

ze względu na nastolatkę, ale też dlatego, że kochał konie i to było jego prawdziwą pasją.  
Łucja 

Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω  Ω  Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω  

Myśli nieuczesane 
 

No cóż, w ferie się nie nudziłam. Miałam tyle do zrobienia... Na szczęście 

ze wszystkim się wyrobiłam! To cud, bo nigdy mi się nie chciało. Albo później, 

a nawet kiedyś... No ale wzięłam się trochę do roboty! W pierwszym tygodniu, 

codziennie jeździłam wraz z siostrami na lodowisko do Ciechanowa. Ależ była 

frajda... trzy kroki i... upadek. „Auć! Boli mnie tyłek, nie mogę wstać”. Nawet 

raz spotkałam koleżankę ze szkoły – Beatę z IIc. Od razu zrobiło się raźniej. 

Kilka razy się przewróciłyśmy, ale to nic. Raz jedna na drugą wpadała, potem 

odwrotnie. Było wesoło, oj było.  

W drugim tygodniu „byłam tradycyjnie” u kochanej cioci Ani. Z Karoliną 

– córką cioci - codziennie chodziłam na pizzę, oglądałam zwariowane filmy, 

kino też zaliczyłyśmy. Jak nie wiedziałyśmy, co mamy zjeść, to kupowałyśmy 



„Pomysł na...” i wszystkie składniki. Nawet nam wychodziło to „szperanie w kuchni” :). Nawet smaczne było... 

Opiekowałyśmy się też dziećmi... Tu też było dużo śmiechu... Ależ my się nabawiłyśmy! Ogólnie mówiąc to: 

”Ferie jak najbardziej udane!!!”.  

I zaczęła się szara rzeczywistość... Co? Szkoła... Powinni ją zamknąć! Jest bardzo zimno... Temperatura 

powietrza sięga -20 stopni C. Po prostu masakra... Oceny też po feriach nie są za wspaniałe. Po prostu nie 

mogłam uwierzyć, jakie głupie błędy zrobiłam! No nic – ocena w dół. I te podejście do tablicy – ściany płaczu... 

zobaczymy, co będzie. Krótko mówiąc: źle zaczęłam naukę po feriach.... Dobrze, że są koleżanki:) Pozdrowienia 

dla IIb! 
Stoookrotka 

 

Karniewski bank w liczbach… 
 

Bank Spółdzielczy w Pułtusku od ponad 100 lat służy mieszkańcom naszego terenu. Posiada 7 oddziałów, w 

tym oddział w Karniewie. Prze cały ten okres stara się być jak najbliżej klienta i zaspokajać jego potrzeby 

finansowe. W naszym oddziale pracuje siedmiu pracowników. Są to: 

 p. Maria Bonisławska, dyrektor oddziału. 

 p. Agnieszka Zalewska, 

 p. Agnieszka Pikora,  
 p. Barbara Perdion , 

 p. Danuta Kołodziejczak, 

 p. Mariola Samsel, 

 p. Jerzy Perdion. 

Najdłużej pracuje pani Agnieszka Zalewska, bo aż 36 lat. W banku znajdują się cztery pomieszczenia: 

 sala operacyjna, 

 kuchnia, 

 łazienka, 

 pokój dyrektora. 

Jest także; 

 kasa pancerna, czyli sejf, 

 sześć komputerów, 

 bankomat, 

 sześć drukarek. 

 kserokopiarka, 

 niszczarka, 

 oraz ręczna maszyna do pisania. 

Bank jest monitorowany przez 24 godziny na dobę. Ta 

instytucja aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej 

społeczności poprzez wspieranie wszelkich działań 

społeczno- kulturalnych i edukacyjnych. Co roku na pomoc 

finansową i rzeczową udzielaną instytucjom i organizacjom 

działającym na terenie funkcjonowania banku, jest 

przeznaczana część wypracowanych zysków. Nasz bank 

współfinansuje również lokalne imprezy i wydarzenia 

kulturalne, które na stałe wpisały się do kalendarza, m. in. 

Przegląd Kabaretów Wiejskich- STOPA.  

Bank Spółdzielczy w Karniewie to bezpieczny bank. 

Podczas gdy wiele instytucji finansowych boryka się z 

różnorakimi problemami, jego wynik finansowy oraz kapitał ciągle wzrastają. Bank nie udziela kredytów w 

walutach obcych, limitował także udzielanie kredytów długoterminowych i zachowuje najwyższy stopień 

bezpieczeństwa i rygorystyczne badanie zdolności kredytowej. Należy podkreślić, że wszystkie depozyty w 

banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Klienci Banku Spółdzielczego w Karniewie 

mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich finansów. Karniewski oddział robi wszystko, aby wizerunek budził 

skojarzenia z nowoczesną i zaawansowaną technologicznie instytucją finansową. Bankowa oferta jest ciągle 

wzbogacana. W ostatnim czasie została wprowadzona możliwość internetowego zarządzania kontem 

bankowym. Poprzez SMS klient może otrzymać informację o stanie konta i dokonywanych w nim operacjach. 

Do dyspozycji klientów jest również bankofon. Bank Spółdzielczy w Karniewie jest bankiem uniwersalnym. 

Oferuje usługi dla osób prywatnych, sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rolników, samorządów i 

organizacji społecznych. Jest bankiem elastycznym - każdy klient jest traktowany indywidualnie. Przychodząc 

do placówki, otrzyma usługę „skrojoną na miarę”. 



 

Ciekawostka: 

 

Bank Spółdzielczy w Karniewie w latach 60 istniał pod nazwą „Rolnicza Kasa Oszczędnościowa”.  
ToŚka 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ZAWODY SPORTOWE W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT 
4 lutego w Różanie o godzinie 10:00 odbyły się 

zawody sportowe w piłce siatkowej dziewcząt. Z naszej 

szkoły 9-osobowa grupa w składzie: Justyna Wielgolewska, 

Kinga Jackowska, Martyna Czyrsznic, Joanna 

Wawrzonkowska, Julita Kołodziejczak, Martyna 

Żychowska, Monika Falba, Dominika Lustyk wywalczyła 

III miejsce.  Na zawody dotarło siedem drużyn. Walka była 

bardzo zacięta, każda drużyna rozegrała pięć meczów. 

Zwycięskie były dla nas trzy mecze: ze szkołą z Płoniaw, ze 

szkołą nr 1 z Makowa Mazowieckiego oraz  z Gąsewa. 

Mistrzem zawodów okazałą się drużyna z Gimnazjum z 

Krasnosielca. Szczęśliwe, z medalami na szyi, bardzo zmęczone ale szczęśliwie wróciłyśmy do domu. 

 

 

 

 

Lisi Harrison  

„Monster High 2. Upiór z sąsiedztwa” 
„Nie bój się - odmienność jest na topie” 

 

Tę zniewalającą książkę, a właściwie serię książek Monster High napisała 

amerykańska powieściopisarka dla młodzieży - Lisi Harrison. Upiór z sąsiedztwa to 

druga część. 

Teraz są trzy główne bohaterki: Frankie Stein, Melody Carver i nowa Cleopatra de 

Nile. Cleo jest córką Ramzesa.  

 „Ma oswojonego węża. 

 Owinęła sobie wokół palca Deuce’a- najprzystojniejszego chłopaka w szkole. 

 Lubi sukienki inspirowane bandażami.” 

No to od początku… Do domu wraca tata Cleo. Przywozi bardzo wartościową biżuterię cioci Nefretete i 

proponuje zdjęcia z biżuterią w „Teen Vogue”. Lecąc z Kairu do Nowego Jorku, poznaje właścicielkę tejże 

gazety- Anne Win-tour. Kobieta zakochała się w modzie haute couture i następny numer chce poświęcić właśnie 

jej. Wspomina też coś o sesji zdjęciowej. Panna de Nile koniecznie musi wziąć udział w niej z wypożyczoną 

biżuterią. Tata jest przerażony zaistniałą sytuacją w Menstor High, którą spowodowała Frankie- była 

przyjaciółka Cleo i wszystko troszkę się komplikuje.  

Stainówna postanawia oddać się w ręce policji w dość nietypowy sposób. Niewidzialny Billy ma się za nią 

przebrać . Idą do sali, w której leży przerażony Brett z myślą, że on jest potworem, bo oderwał głowę 

dziewczynie. Wszystko to nagrywa telewizja. Dziewczyny, czyli Melody i Candece z Billy-Frankie, robią 

zamieszanie. W końcu normalsi uważają, że to żarty ze strony nastolatków. 

Młodzież nie poddaje się, za wszelką cenę chce udowodnić, że potwory nie są straszne. Razem z Brettem 

nakręca film. Cleo i była dziewczyna Bretta- Bekka utrudniają  przedsięwzięcie. De Nile zostaje zepchnięta w 

cień, jej chłopak Deuce jest za pomysłem pozostałych RAD-ów. 

Stacją, która miała pokazać film, nie jest z niego zadowolona, gdyż twarze bohaterów są zamazane. Melody i 

jej siostra zamiast przyjaciółek córki faraona występują w sesji dla „Teen Vogue”. Czego dowie się 

pięknie śpiewająca Melody? Ciekawe, czy podstępna Bekka pokrzyżuje im plany? A może film ukarze 

się jednak w telewizji?  

Autorka pisze prostym i przystępnym językiem. Potrafi zaciekawić odbiorcę i sprawić, by to, o czym pisze, 

stało się całkiem realistyczne. Narrator wszechwiedzący. Super pomysł z SMS-ami dziewczyn. Ciekawe tytuły 

rozdziałów i brak trzynastego. W książce „dużo się dzieje”, jest zamęt (w dobrym tego słowa znaczeniu)  

i nie można się oderwać od jej czytania. Harrison zaserwowała świetne zakończenie, więc na pewno pokuszę się 

o przeczytanie następnej „O wilku mowa…”. A wam, drodzy czytelnicy, polecam, jak na razie, drugą część. 
Iza Krupińska kl. IIc 

Martyna Żychowska 

Widok w Annecy 



II Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego  

dla Gimnazjalistów 

 

 

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do II Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka 

Angielskiego dla Gimnazjalistów. W pierwszym etapie wzięło udział 9 osób. Na początku trzeba było 

zalogować się na stronie konkursu i rozwiązać test dotyczący zagadnień z 

praktycznego użycia  języka angielskiego, jego gramatyki i słownictwa. 

Wypełnienie testu było możliwe od 28 listopada do 11 grudnia. Po 

rozwiązaniu, wszyscy dowiedzieli się o wynikach. Największą ilość 

punktów uzyskała Ola Bogdanowicz i tym samym weźmie udział w II 

etapie teleturnieju.  

W drugiej części należy również rozwiązać test, zapoznać się z listą 

lektur po polsku lub angielsku i napisać na ich podstawie pracę na co 

najmniej 500 słow. Może to być ciąg dalszy powieści, reportaż z wydarzeń 

czy też blog opisujący przeżycia czytelnika. Przy trzecim, ostatnim etapie, planowany jest wyjazd do 

Poznania, do Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego i rozwiązanie dwóch 

części egzaminu – pisemnej i ustnej(po polsku i angielsku).  

Mamy nadzieję, że w Poznaniu pojawi się przedstawiciel z naszego gimnazjum. 
B. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Droga pani Pedagog! 

Mam 15 lat i poważny problem: ciągle się denerwuję bez powodu, rzucam wyzwiskami, krzyczę. 

Mam już tak od kilku miesięcy, przez co nie mogę się skupić na nauce  Co może mi dolegać? 
Zrozpaczona 

 

Droga Zrozpaczona! 

To nic innego jak dojrzewanie. Dojrzewanie, to nie tylko rozwój fizyczny, ale także psychiczny. 

Zmiany, które przyzywasz, mogą prowadzić do częstych zmian nastroju, ale też do narastania 

napięcie emocjonalnego.  

Mów o tym, co czujesz, np. "Jest mi źle, bo...". Taka forma wypowiedzi daj Ci możliwość 

uzyskania kontroli nad swoimi emocjami, obniżenia napięcia. Nie ranisz w ten sposób innych osób.  

Kiedy jednak czujesz, że napięcie narasta i zaraz chwilowe rozproszenie pozwala odzyskać 

kontrolę nad swoim zachowaniem. Kiedy napięcie silnie narasta, nie kierujesz się rozumem, tylko 

emocjami. Rozproszenie uwagi pozwala odzyskać rozumowi "władzę" nad Twoim zachowaniem.  
PEDAGOG 

WALENTYNKI 
Walentynki to tzw. święto zakochanych. Trafiły do Polski w latach 90. XX wieku z kultury francuskiej i 

krajów anglosaskich wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Obchodzimy je 14. lutego każdego 

roku. W tym dniu zakochani wręczają sobie drobne upominki, aby pokazać, jak bardzo kochają drugą osobę. 

Często są to ozdobne, czerwone karteczki z miłosnym wierszykiem. Ze świętem łączy się również zwyczaj 

obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy czy pluszowych maskotek.  

Jest to niepowtarzalna okazja w ciągu całego roku , aby spędzić ze swoją drugą połówką cały dzień. W 

tygodniu jesteśmy zabiegani i zazwyczaj nie mamy dla swojego związku tyle czasu, ile byśmy chcieli. 

Postarajmy się go jednak znaleźć w walentynki, aby to były chwile, które będziemy pamiętać aż do późnej 

starości.  
Martyna N. kl. IIIb 

_____________________________________________________________ 

 

 
 



WALENTYNKI 
 

Jak co roku w naszej szkole obchodzony był Dzień Zakochanych. 14 lutego 

każdy mógł wysłać swojej lubej lub lubemu kartkę z życzeniami lub powiedzieć 

miłe słowo przez radiowęzeł. To był bardzo ciekawy dzień, każdy czekał na swój 

liścik, a później łamał głowę nad tym, kto jest nadawcą.  W tym dniu zamiast 

muzyki na korytarzu wsłuchiwaliśmy się w serię życzeń i wyznań, było przy tym 

dużo śmiechu ale i na pewno wzruszeń i zaskoczeń.  
SU 

 

Valentine's Day 

 
Numerous early Christian martyrs were named Valentine. The 

Valentines honored on February 14 are Valentine of Rome and Valentine of 

Terni Valentine of Rome was a priest in Rome who was martyred about AD 

269 and buried on the Via Flaminia. The flower crowned skull of St Valentine 

is exhibited in the Basilica of Santa Maria in Cosmedin, Rome. Other relicts 

are found in the Basilica of Santa Prassede, also in Rome, as well as at 

Whitefriar Street Carmelite Church in Dublin, Ireland. 

Valentine of Terni became bishop of Interamna  about AD 197 and is 

said to have been martyred during the persecution under the Emperor Aurelian. 

He is also buried on the Via Flaminia, but in a different location than Valentine 

of Rome. His relicts are at the Basilica of Saint Valentine in Terni. 

Saint Valentine's head was preserved in the abbey of New Minster, Winchester and venerated. But there 

is no evidence that Saint Valentine was a popular saint before Chaucer's poems in 14th century, not even in the 

area of Winchester. Saint Valentine's celebration didn't differ from the celebrations of many other saints, and no 

church was ever dedicated to him. 

In the 1969 revision of the Roman Catholic Calendar of Saints, the feast day of Saint Valentine on 

February 14 was removed from the General Roman Calendar and relegated to particular calendars for the 

following reason: "Though the memorial of Saint Valentine is ancient, it is left to particular calendars, since, 

apart from his name, nothing is known of Saint Valentine except that he was buried on the Via Flaminia on 

February 14. The feast day is still celebrated in Balzan where relics of the saint are claimed to be found, and also 

throughout the world by Traditionalist Catholics who follow the older, pre-Second Vatican Council calendar. 

The February 14th is also celebrated as St Valentine's Day in other Christian denominations; it has, for example, 

the rank of 'commemoration' in the calendar of the Church of England and other parts of the Anglican 

Communion.  

Valentine's Day, is observed on February 14 each year. Today Valentine's Day is celebrated in many 

countries around the world, mostly in the West, although it remains a working day in all of them. 

Modern Valentine's Day symbols include the heart-shaped outline, doves, and the figure of the winged 

Cupid. Since the 19th century, handwritten valentines have given way to mass-produced greeting cards. 
Paweł 

 

 

 

 

 

 

 

 



SŁAWNI ZAKOCHANI 
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1 i 5. Elf i człowiek – para z „Władcy pierścieni”. 

2 i 4. Dwoje nastolatków z Verony. 

3 i 1. Dziewczyna i wampir – wielka miłość w „Zmierzchu”. 

4 i 3. Oglądając „Love story”.  

5 i 7. Rozdzielone małżeństwo z „Odysei”. 

6 i 2. Królowa Egiptu i wielki władca Rzymu. 

7 i 6. Autor „Boskiej Komedii” i jego muza. 

8 i 9. Niespełniona miłość w „Krzyżakach”. 

9 i 10. W „Panu Wołodyjowskim” – Pierwsza szabla Rzeczpospolitej i jego żona. 

10 i 8. Wielka miłość w „Quo vadis”.  
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