
 

Rozmowa z Panem 

Kamilem Chrostowskim 
- ratownikiem medycznym ze szpitala  
w Makowie Mazowieckim, laureatem 

Odznaczenia Pierwszego Stopnia Honorowego 

Dawcy Krwi 
 

 

Izabela Krupińska: Na początek proszę nam przybliżyć swoją osobę. 

Pan Kamil Chrostowski: Mam 26 lat, mieszkam w Przasnyszu, a do niedawna mieszkałem 

w niedalekim Romanowie. Jestem ratownikiem medycznym od 2009 roku, w makowskim 

pogotowiu pracuje od 2010 roku. Początkowo zajmowałem się głównie szkoleniami z zakresu 

pierwszej pomocy. Do dziś przeszkoliłem ponad 20 tysięcy osób od przedszkola po liceum, 

od Rzeszowa do Bartoszyc, uczniów, nauczycieli, oficerów WP (WP – Wojsko Polskie, 

przyp. red.) , strażników więziennych i osadzonych w zakładach karnych za przestępstwa 

popełnione pod wpływem alkoholu, realizując program „Szanuj zdrowie, ratuj życie” firmy 

„Profed” z Krakowa.  Poza  ratownictwem moją wielką pasją jest paleontologia i geologia. 
Oglądałem w waszej szkole skamieliny. Wykopałem ładniejsze, kiedyś mogę pokazać.   

I. K.: Od kiedy oddaje Pan honorowo krew? Co zmotywowało Pana do tego?  

P. K. Ch.: Krew oddaję od 18. Urodzin. Urodziny wypadały w niedzielę, w poniedziałek 

miałem egzamin na prawo jazdy, a we wtorek oddałem krew. 

Tak wszedłem w dorosłe życie, było to 20 grudnia 2005 roku. 

O Krwiodawstwie myślałem już, mając już 16lat, ale wtedy 

nikt nie chciał ode mnie krwi, wiadomo trzeba mieć skończone 

18 lat. Co było tym bodźcem który popchnął mnie do 

oddawania krwi? Zaproponowałem  kolegom oddanie krwi. 

Wyśmiali mnie i wtedy pomyślałem-jeżeli nie ja, to kto?  

Z moich znajomych pewnie nikt i tak to się zaczęło. 

I. K.: Dlaczego zdecydował się Pan zostać honorowym dawcą 

krwi?  

P. K. Ch.: Chęć zrobienia czegoś dobrego, oddania się jakiejś 

dobrej sprawie na maksa. Poza tym mój dziadek był ZHDK 

(ZHDK- Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, przyp. red.) 



odznaczony wielokrotnie i chciałem trochę tak jak on. 

I. K.: Jak mógłby Pan zachęcić młodzież do oddawania krwi w przyszłości? 

P. K. Ch.: Możecie oddawać krew z wielu pobudek, każda jest dobra, byle ją oddawać. 

Można to robić, żeby ratować ludzkie życie, mając świadomość, że „ta krew jest teraz  

w drugiej osobie i daje jej życie, jestem jeden, jedno ciało, jedna dusza, a jednak po trosze  

w wielu” - ta myśl bardzo mnie motywuje, przyszła mi do głowy po pierwszym oddaniu 

krwi. Można oddawać krew, żeby mieć wolny dzień w szkole czy w pracy, można też dla 

bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w dużych miastach (po oddaniu 18 

litrów panowie i 15 litrów panie). Oddając krew stajecie się częścią dużej grupy Krewniaków, 

poza tym podtrzymujecie lokalną tradycję. Przez wiele lat mieliśmy jeden z najwyższych 

współczynników oddawanej krwi na liczbę mieszkańców. Poczytajcie historię klubu HDK  

w Sypniewie, najstarszego wiejskiego klubu HDK w Polsce, dowiecie się wtedy, co to znaczy 

potrzeba serca. 

I. K.: Dlaczego został Pan ratownikiem medycznym? Czy jest Pan zadowolony ze swojego 

wyboru? 

P. K. Ch.: Gdy skończyłem szkołę średnią, podjąłem studia na wydziale informatyki, kierując 

się korzyściami materialnymi, jakie bym miał, pracując jako informatyk. Wiadomo - spokojna 

praca, klimatyzacja w biurze, zarobki co najmniej 3000zł, fajna perspektywa, prawda? Ale 

pod koniec pierwszego roku poszliśmy z kolegą na wagary i stwierdziliśmy, że czas, żeby 

zmienić swoje życie i zacząć robić to, co dyktuje serce. Wtedy widzieliśmy się po raz ostatni, 

po raz ostatni też byłem na uczelni. On został oficerem Wojska Polskiego, ja skończyłem 

ratownictwo medyczne. 

Po prostu zrozumiałem, jakie jest moje powołanie, pasja 

życia. 

I. K.: Jakie trzeba mieć wykształcenie, aby zostać 

ratownikiem medycznym? Czy nauka tego zawodu jest 

trudna? 

P. K. Ch.: Na dzień dzisiejszy jeszcze wystarcza szkoła 

policealna, taka, jaką jeszcze mamy w Przasnyszu, ale 

ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

nakłada na nas obowiązek stałego podnoszenia 

kwalifikacji. Idąc do pracy, trzeba mieć skończone studia 

licencjackie na wydziale nauk o zdrowiu na dowolnym uniwersytecie medycznym.  

W czerwcu kończę licencjat i wybieram się na studia magisterskie na Uniwersytecie 

Medycznym w Gdańsku na Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Zdrowie Publiczne, 

specjalność Medycyna Ratunkowa i Zarządzanie Kryzysowe,  

a potem, kto wie… może doktorat ze zdrowia publicznego? 

Pomysł na pracę doktorską już mam. Żadna nauka nie jest 

trudna jeżeli treść jest ciekawa i potrzebna. Dla wielu nauka 

fizjologii czy łaciny to chińszczyzna, ale jeżeli czujesz, że to 

podnosi twój poziom i że dzięki temu ktoś może przeżyć, 

uczysz się tego z przyjemnością. Trudno jest mówić, na ile jest 

to trudne, bo dla mnie to po prostu pasja, a więc same 

przyjemne rzeczy dające satysfakcję z życia. Nie jest to wiedza 

dla każdego, tym większa jest satysfakcja, jeżeli ciągle uczysz 

się czegoś nowego. Wiele też zależy od 
nauczyciela/wykładowcy. 

I. K.: Z jakim przypadkami ratownicy najczęściej się 

spotykają?  



P. K. Ch.: Najczęściej są to ofiary przedawkowania alkoholu i wynikające z tego zaburzenia 

ogólnoustrojowe, urazy i wypadki. Równie często jeździ się do problemów kardiologicznych, 

w dużej większości bardzo poważnych, zagrażających  życiu. Jest też wiele innych sytuacji, 

czasami tak egzotycznych, że aż ciężko w nie uwierzyć. 

I. K.: O czym my – uczniowie – powinniśmy wiedzieć w sytuacji nagłego zagrożenia życia?  

P. K. Ch.: Wszystko zależy od tego, jaka jest to sytuacja. Najważniejsze to zachować spokój. 

Wiedza i umiejętności nic nie dadzą, jeśli spanikujecie. Potem trzeba ustalić, gdzie się 

dokładnie znajdujemy i wezwać pomoc pod nr 999.  Ważne, żeby przekazując informacje 

dyspozytorce, spokojnie i rzeczowo odpowiadać na zadawane przez nią pytania. W dalszej 

kolejności to już zwykłe zasady pierwszej pomocy. I jeszcze jedno - nie uczcie się pierwszej 

pomocy z telewizji, a już na pewno nie z seriali medycznych, bo tam niewiele jest prawdy, nie 
mają one nic wspólnego z medycyną. 

I. K.: Jak ustosunkuje się Pan do niedawnych wydarzeń z Łodzi i Żyrardowa (zabicie 

nastolatka, który stanął w obronie dziewczyny i bezpodstawny napad z fatalnymi skutkami)? 

P. K. Ch.: Trudno mi mówić co zrobić w podobnych sytuacjach. Ja umiałbym sobie poradzić, 

każdy z nas ratowników był szkolony do obrony przed nożem, bronią palną i wszelakimi 

atakami „ręcznymi”, ale nie każdy takie umiejętności ma. Na pewno trzeba zachowywać 

ostrożność, przewidywać reakcje otoczenia, być o krok przed działaniem napastnika, przede 

wszystkim myśleć i kalkulować ryzyko. Normalni ludzie nie noszą ze sobą noży ani maczet 

na ulicy, trzeba uważać na ludzi z zaburzeniami psychicznymi. 

I. K.: Kto jest dla Pana wzorem do naśladowania? 

P. K. Ch.: Każdy, kto wie i umie więcej niż ja. Szczególnie jeżeli chodzi o medycynę 

ratunkową. 

I. K.: Czy zadowolony jest Pan z pracy w swoim rejonie? 
P. K. Ch.: Jasne, że tak. 

I. K.: Jak ludzie odbierają Pana (jako ratownika med.) i Pańską pracę? 

P. K. Ch.: Wielu nawet nie wie, że istnieje taki zawód. Starsi mówią „panie doktorze”, trochę 

młodsi „panie sanitariusz”. Niewielu rozumie, że od paru lat 

mamy taki zawód jak ratownik medyczny. Dla niektórych 

jesteśmy jak wybawcy, dla innych -jak wrogowie i bywa że 

stajemy się obiektami do rozładowania agresji i nerwów. 

Wielu nas podziwia za to, że wykonujemy taką „trudną  

i ciężką pracę”, a ja podziwiam tych, którzy są w stanie 

pracować 8 godzin za biurkiem. Ja bym nie wytrzymał ani 

jednego dnia. 

I. K.: Jaki wpływ ma Pana praca na życie osobiste? 

P. K. Ch.: Moje życie to ciągły dyżur. Nawet gdy zdejmuję 

mundur, wciąż jestem ratownikiem. Ratownictwo to nie jest 

zawód … to styl życia. Niosę pomoc, kiedy tylko mogę. 

Na dachu swojego samochodu mam zamontowaną ponad 

dwu-metrową antenę CB, dzięki której słyszę, co się dzieje 

w okolicy. Kierowcy szybko sobie przekazują informacje o wypadkach. Wiem jako jeden  

z pierwszych, że gdzieś w promieniu 20km doszło do wypadku. Mogę wtedy szybko dojechać 

i działać. Często byłem jako pierwszy na miejscu wypadku albo dojeżdżałem równolegle ze 

służbami ratunkowymi. W samochodzie mam mega apteczkę zajmującą połowę bagażnika.  

I. K.: Dziękujemy za poświęcenie swojego cennego czasu i życzymy sukcesów w życiu 

zawodowym i prywatnym. 
Wywiad przeprowadziła Izabela Krupińska. 



Myśli nieuczesane 

Tak szczerze, to nie ma o czym pisać ;D Ferie były w miarę udane  Trochę łyżew, 

basenu i spotkań z koleżankami nikomu jeszcze nie zaszkodziły. Było fajnie! Dużo 

gotowałam i nauczyłam się robić kilka pysznych sałatek, od których potem nie mogłam 

wzroku oderwać.  

Szara rzeczywistość powraca w szkole… 

Zaczyna się od nowa… Sprawdziany, kartkówki, 

sprawdziany i tak na przemian… Kurczę, dużo 

tego… Nic mi się nie chce.  Nawet grypa mnie 

złapała i przez tydzień do szkoły nie chodziłam… 

Tak bardzo nie lubię siedzieć w domu… Tyle 

zaległości może się przez to zrobić… Codzienne 

‘mądre rozmowy’ z bratem przyprawiały mnie  

o ból głowy… I tak na końcu wyszło, że jestem 

nadpobudliwa.  

Nowe sezony w telewizji, więc trzeba oglądać programy typu „TOP Model - zostań 

modelką”, „Pierwszą miłość”, „90210” i jeszcze inne… To, co mogę, to oglądam, ale nie 

zawsze jest czas. Ostatnio ciekawy film pt. „Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów” sprawił, 

że przez ponad godzinę uśmiech nie znikał z mojej twarzy Poszukiwania Seed’a były 

emocjonujące  

Egzamin tak blisko, a ja nic nie umiem. Nic mi nie idzie… Kolega stwierdził, że jestem 

dziwna, a ja mu odpowiedziałam, że Ameryki to nie odkrył, bo już wcześniej uznałam, że 

jestem dziwna… Więcej gadam niż robię, a potem narzekam, że nic nie umiem. Staram się, 

ale bardziej od lekcji wolę czytać książki albo siedzieć na tym głupim facebook’u, na którym 

nic nie ma i przeglądać portale typu onet.pl, wp.pl, kozaczek.pl, pudelek.pl i pomponik.pl… 

Tam też nic nie ma, ale życie celebrytów jakoś mnie ciągnie, czasem jest śmieszne i można 

się ubawić. Takie strony oglądam, od kiedy jest nowy transfer, bo już tak kilka dni przed 19, 

to nawet się żadna strona nie otworzy, nawet google.pl. Ale dobrze, że takie ograniczenia 

wraz z siostrami mamy… 

Dzień Kobiet… i urocze gesty klasowych chłopców Czekoladki, ‘kinderki’ były według 

mnie strzałem w dziesiątkę!  

Przerwy w szkole ostatnio są fajne… Chłopcy szukają partnerek do poloneza, co sprawia 

im wieeelką radość. Na korytarzu podrywać zawsze można ;P 
<obrotna> 

 

Fundusze na nasze drobne wydatki 
Większość z nas dostaje tzw. kieszonkowe, jest to 
pewna kwota, która dają nam nasi rodzice, a my 

przeznaczamy na drobne wydatki. 

Za i przeciw 

Część rodziców uważa, że dawanie dzieciom 

kieszonkowego jest dobrą metodą 

wychowawczą, uczy nas oszczędności, 

cierpliwości i planowania wydatków. Dzieci 

poznają wartość pieniądza, uczą się na własnych 

błędach świadomie i odpowiedzialnie 

podejmować decyzje. Są też przeciwnicy tej 

metody, którzy uważają, że rodzice powinni 



zaspokajać podstawowe potrzeby dzieci i powinni mieć kontrolę nad wydatkami swoich 

pociech. Dzieci stają się materialistami, uważają, że pieniądze im się po prostu należą.  

Statystyki  

Na podstawie badania przeprowadzonego przez IPSOS w 2010 r. wynika, że 2/3 rodziców 

dzieci w wieku od 4 do 18 lat daje im regularnie (jako stałe kieszonkowe) bądź nieregularnie 

(np. w formie prezentu) pieniądze do samodzielnego dysponowania. Z badania wynika, że 

stałe kieszonkowe daje 29% rodziców, a średnia wartość kieszonkowego to 56 zł / miesiąc. 

Jak mądrze wykorzystać kieszonkowe? 

Są tacy, którzy swoje pieniądze wydają bez zastanowienia, kupują sobie słodycze, ubrania, 

gry komputerowe, wychodzą do kina, na imprezę itp. Takie postępowania mija się z celem, 

ponieważ otrzymywanie kieszonkowego ma nas nauczyć oszczędności i robienia 

przemyślanych zakupów. Na szczęście są też tacy, którzy oszczędzają kieszonkowe i gdy 

uzbierają pewną sumę inwestują w coś, o czym od dawna myśleli np.: nowy komputer, 

telefon, aparat fotograficzny. Warto więc przeznaczać pieniądze, które dają nam nasi rodzice 

na realizację marzeń, robienie tego, co naprawdę nas interesuje i czym chcielibyśmy zająć się 

na stałe. 

Słodycze wygrywają 

Większość pieniędzy dzieci wydają na słodycze (w opinii 61% rodziców), napoje (37%), 

gazety i czasopisma (27%) oraz na karty lub abonament za telefon komórkowy (21%). 

Młodzież w wieku 15-18 lat częściej niż młodsze dzieci wydaje swoje pieniądze na karty lub 

abonament za telefon komórkowy (33%), kosmetyki (35%) a także rozrywkę: kino, koncerty, 

kluby (16%). 
Natajka 

 

Warto wiedzieć… 

„Pieniądze szczęścia nie dają” 

Niewątpliwie pieniądze są bardzo ważną częścią 
ludzkiego życia. Zapewniają ludziom stabilizację 
finansową, godne życie. Z pewnością znajdzie się 
wielu, dla których pieniądze będą najważniejszym 
celem życia. Ja jednak uważam, że pieniądze same 

w sobie szczęścia nie dają. 

Psują relacje! 

Pieniądze i bogactwo wpływają na życie 

ludzkie. Są w stanie zmienić ludzi. To właśnie 

przez nie dochodzi do wielu kłótni nawet 

pomiędzy najbliższymi. Kłótnie te coraz 

częściej kończą się utratą życia jednej z osób. 

Pieniądze potrafią zniszczyć to, co ludzie budowali przez lata – pierwotną hierarchię wartości. 

Przyjaźnie! 

Osoby, które mają dużo pieniędzy, są często otoczone fałszywymi przyjaciółmi. Rzekomi 

przyjaciele znajdują się jednak w otoczeniu takiej osoby tylko po to, żeby czerpać dzięki niej 

korzyści materialne. Tu nie ma miejsca na przyjaźń, w trudnych chwilach pasożyci po prostu 

znikają. Bogaci ludzie, którzy stykają się z takimi osobami, bardzo często stają się nieufni i są 

bardzo samotni. Nic przecież nie zastąpi przyjaciela, który będzie okazywał nam serce bez 

względu na życiowe okoliczności. Przyjaźń to jedna z najważniejszych wartości w życiu. Za 

pieniądze, nie można kupić uczuć drugiej osoby.  



Zdrowie! 

Komuś może się wydawać, że pieniądze są lekarstwem na wszystko. Otóż nic bardziej 

mylnego. Nawet największe pieniądze świata nie powstrzymają biegnącego nieubłaganie 

czasu, nie uchronią nas przed samotnością, starością, wypadkami i chorobami, a tym bardziej 

przed śmiercią. 

Szkoła! 

Pieniądze mogą się stać powodem kłótni i sporów. Takie sytuacje mają bardzo często 

miejsce w szkole. Dzieci bogaczy, mają bardzo drogie ubrania, telefony komórkowe  

i wyśmiewają się z biedniejszych kolegów. Oceniają ich tylko z perspektywy zasobności 

portfela ich rodziców. Zapominają, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Nie da się za 

nie kupić np. inteligencji lub wiedzy. Można np. chodzić do prywatnej szkoły, płacić za 

naukę, ale nikt tam za takiego ucznia się nie nauczy. Trzeba też pamiętać, żeby poznając 

nowego człowieka, nie oceniać go przez pryzmat kasy. Takie podejście może skrzywdzić 

inteligentnego, wrażliwego człowieka. Najważniejsze są przecież szczerość, koleżeństwo, 

akceptacja. To znaczą o wiele więcej niż pieniądze. Osoby, które nie mają dużej ilości 

funduszy, mają zazwyczaj więcej ambicji, aby lepiej przygotować się do startu życiowego. 

Dzięki ciężkiej pracy i motywacji udaje im się osiągnąć więcej niż dzieciom bogaczy.  

Społeczeństwo! 

Pieniądze stwarzają w społeczeństwie podziały na biednych i bogatych. Niestety idzie za 

tym również podział na gorszych i lepszych. Osoby, które nie mają wielkiego majątku, są 

spychane na margines życia. Nie mogą oni spełniać swoich marzeń, podejmować decyzji, 

mieć wpływu na wiele spraw. Wielokrotnie ze zdaniem tych ludzi nikt się nie liczy  

i zapomina się, że istnieje problem biedy. Taka sytuacja ma miejsce obecnie w Polsce. Opinię 

o świecie mogą wyrażać osoby wpływowe, które mają zasobne portfele i mogą decydować  

w wielu sprawach. Bogacze zapominają o ludziach biednych, nie liczą się z ich zdaniem. Nie 

są w stanie podzielić się swoim majątkiem, bo egoizm przesłania problem biedy i drugiego 

człowieka. 
Ola IIIb 

 

Ja w klasie 

O własnym miejscu w grupie. 

Wiedz, gdzie jest twoje miejsce wśród innych. 

Pewnie sporo osób zastanawiało się nad własnym miejscem w swojej klasie. Możliwe, że niektórzy 
nie mogli go znaleźć od razu. Nie oznacza to jednak tego, że nie ma dla nich miejsca w 

społeczności jaką jest klasa. 

Obserwacje 

Z moich obserwacji wynika, że we wszystkich klasach w naszej szkole raczej nie ma osób, 

które szczególnie nie utożsamiałyby się ze swoją klasą. Widzę, że wszyscy żyją w zgodzie  

i nie dochodzi do większych spięć. Uczniowie tworzą zgrane grupy, w których wszyscy się 

wzajemnie uzupełniają. 

Coś o mnie 

Teraz przyszła pora na moje własne przemyślenia. Moim zdaniem moja klasa jest bardzo 

zgrana. Każdy tu dobrze się czuje i ma swoje miejsce. Wszelkie spory nie są długotrwałe  

i kończą  się zgodą. Wszyscy są do siebie przyjaźnie nastawieni. Zawsze mogę liczyć na 

pomoc innych. Jestem już w niej trzy lata i myślę, że miałem wielkie szczęście trafić do tej 

klasy. 
J.  



OSTERN 

Das Osterfest ist das älteste aller christlichen Feste und es wird  

unterschiedlich gefeiert. Länder und Regionen pflegen ihre 

eigenständigen Sitten und Gebräuche, die sich vielfach aus 

heidnischen Ursprüngen entwickelt haben. Gemeinsam ist überall 

das OSTEREI als Zeichen der  Furchtbarkeit,  bekannt  – den 

OSTERHASEN gibt es nicht in allen Ländern. 

KARWOCHE: 

der Gründonnerstag – 
Wielki  Czwartek 

der Karfreitag – Wielki Piątek 

der Ostersamstag – Wielka  Sobota 

der Ostersonntag - Wielkanoc 

der Ostermontag - Poniedziałek Wielkanocny   

 

Die Schüler wünschen der Direktorin- Frau 

Małgorzata Bartosiewicz, dem Gemeindevorsteher-Herr Michał Jasiński, allen Lehrern 

und Leuten, die im Gymnasium arbeiten ein gesundes, frohes und gesegnetes Osterfest. 

(Uczniowie życzą pani dyrektor Małgorzacie Bartosiewicz, panu wójtowi Michałowi 

Jasińskiemu, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły zdrowych, wesołych  

i błogosławionych Świąt Wielkanocnych) 

 

Przedstawiciele tych zawodów mogą mieć trudność  
w znalezieniu pracy: 

 górnik i robotnik obróbki kamienia, 

 rolnik upraw polowych, 

 rolnik produkcji roślinnej i ogrodnicy,  

 pracownik żeglugi i lotnictwa,  

 rybak pracujący na własne potrzeby,  

 operator maszyn hutniczych,  

 robotnik produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni,  

 kowal, ślusarz i pokrewni, 

 operator maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni, 

 operator maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórczych, 

 robotnik transportu i tragarz, 

 robotnik przy pracach prostych, 

 robotnik pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni, 

 nauczyciel nauczania początkowego, 

 robotnik poligrafii i pokrewni, 

 robotnik pomocniczy w górnictwie i budowlance, 

 operator maszyn do produkcji wyborów przemysłów lekkiego, 

 robotnik obróbki drewna, stolarza. 

Wyszukała Paulina z Ic 



Forum Edukacyjne 

12 marca, na czwartej  i części piątej godzinie 

lekcyjnej, uczniowie klas trzecich zostali zapoznani  

z ofertami szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 

makowskiego. 

Nasze gimnazjum odwiedzili: 

 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Curie-Skłodowskiej oraz troje przedstawicieli braci 

uczniowskiej z tejże szkoły. Przygotowali prezentację 

multimedialną, która zawierała: opis szkoły, osiągnięcia, 

proponowane profile. Kolejno młodzież wypełniła ankiety 

dotyczące wyboru profilów, które mogą zostać zmienione 

na potrzeby przyszłych uczniów. Zostały również rozdane 

ulotki. 

 dyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej i dwójka uczniów. Przedstawili 

krótki filmik o ŻAK-u. Później rozdali wizytówki i ulotki. 

 dyrektor Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców pracy w Jaciążku  

i dwójka wychowanków. Na prezentacji multimedialnej gimnazjaliści podziwiali wspaniałe 

wyposażenie placówki i jej możliwości. Nie obeszło się bez rozdania ulotek i długopisów. 

 dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim- pani 

Róża Rzepczyńska, która podpowiedziała, na co zwracać uwagę przy wyborze szkoły 

średniej.  

Teraz przed uczniami ostatnich klas pytanie: co wybrać? Na pewno nie wszyscy swoją 

dalszą naukę będą kontynuowali w powiecie makowskim, bo tu nie chodzi tylko o ofertę 

edukacyjną, ale także o zainteresowania i własne plany na przyszłość oraz możliwość 

komunikacji szkoła-dom. 
Iza Krupińska IIIc 

 

Z życia wzięte 

Lepsza znajomość obsługi komputera – powodem do 
dumy? 

Mam koleżanki i kolegów. Ale czy prawdziwych? Może są ze mną ze względu na to, że potrafię 
dużo na komputerze, że robię im różne prace? Ja pracuję, a oni siedzą i czekają na gotowe? Jestem 

w drugiej klasie i właśnie o tym piszę reportaż. 

Komputer 

(definicja według http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer) 

Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane 

w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) to 

maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać  

w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego. Pomimo że mechaniczne maszyny liczące istniały 

od wielu stuleci, komputery w sensie współczesnym pojawiły się dopiero w połowie XX 

wieku, gdy zbudowano pierwsze komputery elektroniczne. Miały one rozmiary sporych 

pomieszczeń i zużywały kilkaset razy więcej energii niż współczesne komputery osobiste 

(PC), a jednocześnie miały miliardy razy mniejszą moc obliczeniową. Małe komputery mogą 

zmieścić się nawet w zegarku i są zasilane baterią. Komputery osobiste stały się symbolem 

ery informatycznej i większość utożsamia je z "komputerem" właśnie. Najliczniejszymi 



maszynami liczącymi są systemy wbudowane sterujące najróżniejszymi urządzeniami – od 

odtwarzaczy MP3 i zabawek po roboty przemysłowe. 

Moja własna historia 

No jasne! Wszyscy mówią, że znają się na komputerze (nawet trochę), a tak naprawdę 

potrafią tylko otworzyć przeglądarkę, cyku-myku i wpisać adres facebook.com i załatwione. 

Wielkie mi co… Nawet już moich rodziców nauczyłam! Wpisz login, hasło i zaloguj. Mówią 

jeszcze takie głupoty, że oni to mają duuużo wirusów i jeszcze im komputer nie padł. Dobre 

słowo: ‘jeszcze’. Odkąd pamiętam, nigdy nie miałam problemów z tym urządzeniem, 

ponieważ już od najmłodszych lat lubiłam siadać wygodnie w fotelu i zgłębiać tajniki różnych 

programów. Do tej pory pamiętam dzień, w którym rodzice kupili to CUDO. Miałam wtedy  

6 lat. Uwielbiałam rysować w Paincie, grać w Pinball’a, Kierki i Sapera. Tak nagle zachciało 

mi się przepisywać teksty z podręczników do Worda 2003. Gdy już mi się długo schodziło, 

wtedy brat ‘przepraszał mnie’ i stwierdzał, że on mi to przepisze, bo ja to nie umiem. 

Pamiętam też, jak brat założył hasło do komputera, a ja je ominęłam, już nie pamiętam jak, 

ale ominęłam i to sprawiło mi ogromną radość Według moich teraźniejszych kolegów nadal 

nic nie umiem. W podstawówce to same szóstki miałam – nie chwaląc się. Pierwsza klasa 

gimnazjum to było wielkie przejście… Nowa nauczycielka i w ogóle wszystko nowe. Ta pani 

tak ciekawie opowiadała, żyła tym. MS Word i MS Excel to podstawowe narzędzia, jakimi 

powinien posługiwać się gimnazjalista. Formatowanie tekstów mam w małym paluszku. 

Niektórzy nawet nie wiedzą, że MS Excel może służyć jako bardzo zaawansowany 

kalkulator. To świetna rzecz!!! Druga klasa jest najlepsza (teraz w niej jestem). Na początek 

trochę baz danych, LOGO Komeniusz’a i GIMP’a. Te dwa ostatnie to świetne programy 

graficzne. W LOGO Komeniusz’u wpisuje się różne procedury, aby wyszedł jakiś kształt 

bądź kwiatek. GIMP to super program. Masz zdjęcie i możesz z nim zrobić wszystko. Jest 

tyle ciekawych filtrów i można fajnie przerobić obrazki. Mam koleżankę, która jest 

mistrzynią w tym W drugim półroczu drugiej klasy przyszło DRUGIE CUDO!!! Html!  

O jakie to świetne jest! Jak się nauczyłam czytać polecenia, tak teraz potrafię wejść w źródło 

na facebook’u i zobaczyć, kto mnie podglądał… Sprytne, nie? Na informatyce robiliśmy 

sporo rzeczy, lecz taką, która została mi w pamięci, to właśnie tworzenie stron internetowych. 

Od samego początku udawało mi się to i nawet nieźle wychodziło. Chodziłam też na koło 

informatyczne. Szło mi tak dobrze, że kilkanaście osób 

poprosiło mnie o to, bym im pomogła lub zrobiła 

ciekawą stronę. Zgodziłam się i zrobiłam kilkanaście 

stron, każda na inny temat i wszystkie zostały bardzo 

dobrze lub celująco ocenione.  

Jakie są efekty? 

To godziny mojego cennego czasu przesiedzone  

w fotelu przed komputerem. Jak tak teraz patrzę, to 

paru osobom bym takiego prezentu nie sprawiła, bo 

jak pani się ‘nie skapnęła’ to ok, idę dalej i zapominam 

o tej, co mi tę stronę zrobiła i dalej ją wyzywam  

i dokuczam. To jest właśnie najgorsze, bo tacy ludzie 

nie szanują mojej pracy, a ja bardzo czegoś takiego nie 

lubię! To osoby, które udają moich kolegów.  

W drugiej klasie łatwo nie mam, bo moi koledzy  

z klasy dokuczają mi, a może zazdroszczą? Nie wiem, 

ale ciągle mówią, że ja to idę na herbatkę, bo moja 

nauczycielka jest moją koleżanką. Tak ogólnie to miało to pozostać w tajemnicy, ale ci co mi 

takie świństwa robią, nie czytają tej gazety. Nie lubiłam odmawiać i nie lubię, chyba że to już 



jest coś, z czym nie dałabym sobie rady. Było i minęło. Pamiętać będę… Niektórzy to tylko 

obok mnie skaczą (fałszywi koledzy), żebym to zrobiła to i tamto i jeszcze najlepiej tamto.  

Moja opinia 

Mój reportaż jest o tym, czy to, że znam dobrze komputer, powinno być czymś, przez co 

inni mnie lubią. Każdy ma swoje pięć minut i powinien je jak najlepiej wykorzystać. Myślę, 

że w tym stwierdzeniu jest dużo prawdy. Już wcześniej o tym wspomniałam. Jedni to 

wykorzystują. Z innymi można porozmawiać o komputerze. Te dziewczyny, z którymi 

chodzę na kółko, to fajne kumpele. Mogę z nimi porozmawiać o komputerach, o fajnych 

efektach zdjęciowych itp. Druga klasa powoli mija i jakoś żyję. Mam koleżanki i kolegów 

(mam nadzieję, że szczerych). Mam też ogromną wiedzę, którą mogę wykorzystać w każdej 

sytuacji. To potencjał, który pomoże mi w przyszłości skończyć wymarzoną szkołę a później 

znaleźć dobrą pracę. 
<smerfetka> 

 

Luty 

Święta lutowe: 

2 lutego - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej 

Gromnicznej), Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych, Dzień Handlowca 

3 lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem 

7 lutego - Tłusty czwartek 

8 lutego – Święto Służby Więziennej, Dzień Bezpiecznego Internetu 

9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy, Ostatnia sobota karnawału 

11 lutego – Światowy Dzień Chorych 

12 lutego – Ostatki 

13 lutego – Popielec 

14 lutego – Dzień Zakochanych (Walentynki) 

15 lutego – Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 

17 lutego – Dzień Kota 

20 lutego – Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej 

21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

22 lutego – Dzień Ofiar Przestępstw 

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

Luty w przysłowiach: 

 W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały.  

 Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo trwa zima, to jest niewątpliwa.  

 Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi.  

 W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry walne są w tym roku.  

 W lutym wody wiele - w lecie głodne nawet cielę.  

 Kiedy luty puści, to marzec wypiecze.  

 Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi.  

 Kiedy luty, obuj buty.  

 Luty bywa w lód okuty.  

 Na stycznie i lute trzeba mieć konie kute.  

 Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty.  

Zwyczaje świąteczne: 

Tłusty czwartek – w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wielkim Postem, 

znany także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce 

oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się.  



Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych regionach 

chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem  

i mięsem, które obficie zapijano wódką. 

Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa 

uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty 

czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. 

Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. 

Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również 

tego dnia. Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie 

walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone 

walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również 

zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, 

słodyczy, pluszowych maskotek jak również bardziej osobistych elementów garderoby.  
Klaudia kl. IIIa 

 

Otaczający mnie świat 

Luty, ach ten luty. Wiosnę czuć, a wiosny nie ma. Raz biało, raz znów szaro, zima nie jest 

zimą, a wiosna nie jest wiosną. Teraz już niczego się nie jest pewnym. Już nawet Natura 

zawodzi...Chociaż to tak naprawdę sami wszystko niszczymy. Zaśmiecamy, 

zanieczyszczamy. Matka Natura nie daje rady. Walczy, cały czas walczy, ale trudno naprawić 

coś, co my, ludzie, niszczymy od lat. Niszczymy środowisko, niszczymy siebie nawzajem. Aż 

wszystko zrujnujemy. I wtedy właśnie będzie koniec. Wielki Koniec, który jest opisany w 

Biblii już od lat budzi trwogę w wielu sercach. Ale dziwna rzecz-w moim sercu budzi otuchę. 

Nadzieję, że ten późniejszy świat będzie lepszy, wspanialszy. Może już nie będzie 

nikczemników, sadystów i tych wszystkich złych ludzi cieszących się z cierpienia innych? 

Może nie będzie chorób i katastrof? Może nie będzie powodzi, huraganów? 

Chyba to przez ten post pojawiają się takie myśli. Bo przecież niedługo Wielkanoc, czas 

wielkiej radości! Ale czym byłaby radość bez cierpienia? Jakby smakowała? Sądzę, że byłaby 

okropnie mdła. Pewnie dlatego przed świętami jest czas postu, zamyślenia. Żebyśmy dobrze 

poczuli Wielkanoc, ten cud, który dzieje się co roku. Żebyśmy zastanowili się nad swoim 

życiem i zmienili w nim coś na lepsze. Żebyśmy przez postanowienia hartowali ciało i ducha, 

uwalniali się od uzależnień i złych nawyków. Żebyśmy myśleli, walczyli, wybierali, 

doskonalili się, kochali... To jest bardzo szczególny czas, kiedy wszystko czuje się mocniej, 

inaczej. W oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Ach, już nie mogę się doczekać tych świąt! 
Ola Rzewnicka 

 

Marzec 

Święta marcowe: 

1 marca - Międzynarodowy Dzień Walki Przeciw Zbrojeniom Atomowym, Narodowy Dzień 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

2 marca - Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej 

3 marca - Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

5 marca - Dzień Teściowej 

8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet 

10 marca - Dzień Mężczyzn 

14 marca - Światowy Dzień Liczby Pi 

15 marca - Międzynarodowy Dzień (Praw) Konsumenta 

19 marca - Uroczystość św. Józefa 



20 marca - Początek astronomicznej wiosny, Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi 

Niepełnosprawnych 

21 marca - Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, Międzynarodowy Dzień 

Poezji 

22 marca - Dzień Ochrony Bałtyku, Światowy Dzień Wody 

23 marca - Międzynarodowy Dzień Meteorologii 

24 marca - Światowy Dzień Walki z Gruźlicą, Niedziela Palmowa 

25 marca - Zwiastowanie Pańskie (Dzień Świętości Życia), Ogólnopolski Dzień Trzeźwości 

27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru 

28 marca - Wielki Czwartek 

29 marca - Wielki Piątek 

30 marca - Wielka Sobota 

31 marca - Wielkanoc, Zmiana czasu z zimowego na letni 

Marzec w przysłowiach: 

 W marcu jak w garncu.  

 Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze.  

 Czasami w marcu zetnie wodę w garncu.  

 Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.  

 Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.  

 Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.  

 Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik się śmieje.  

 Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.  

 Słońce marcowe, owocom niezdrowe.  

 Marzec zielony - niedobre plony.  

Zwyczaje świąteczne: 

To nie przypadek, że wiosna przychodzi w czasie postu. Patrzymy jak budzi się życie  

i wstępuje w nas radość i nadzieja, z którą zbliżamy się do Wielkanocy. 

Pierwszy dzień wiosny przypada w równonoc wiosenną z 20 na 21 marca, kiedy biegun 

północny jest bliżej Słońca niż biegun południowy.  

Marzanna, zwana również śmiercichą, moreną lub śmiertką. To kukła symbolizująca zimę, 

choroby i zło. Ponieważ nie chciano, by cokolwiek zakłóciło nadejście wiosny, dlatego też 

chętnie topiono Marzannę. Dawniej zwyczaj ten obchodzono w czwartą tzw. Białą Niedzielę 

wielkopostną. Kiedyś Marzanny wykonane były ze słomy uformowanej w ludzka postać, 

ubraną w białe płótno lub obrzędowy strój ludowy. 

Istniała także męska odmiana Marzanny zwana Marzaniok. Dzieciom zezwalano na 

ciągnięcie kukły przez wieś, brudzenie jej błotem tak, by odechciało jej się zostać dłużej. 

Mieszkańcy wynosili Marzannę poza wieś, gdzie wrzucano ją do wody lub palono. 

Wielkanocne święta 

Obrzędy wielkanocne rozpoczyna Niedziela Palmowa, zwana Kwietną lub Wierzbną. 

Najważniejszym symbolem tego dnia jest palma. 

,,W Kwietną niedzielę, kto bagniątka nie połknął, a Dębowego Kristusa do miasta nie 

doprowadził, to już dusznego zbawienia nie otrzymał.”  

Mikołaj Rej  

Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, mazow. Wielki 

Dzień - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie 

Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo 

(325 r.).  

Wierni Kościołów wyrastających z nurtu Reformacji spotykają się na uroczystych 

nabożeństwach, aby cieszyć się z pamiątki zmartwychwstania Jezusa, aby wspólnie wielbić 



Boga, czytać i rozważać jego słowo zapisane w Piśmie Świętym. Dzień ten jest dniem radości 

i śpiewu, w zależności od Kościoła różnie celebrowany, jednak wszędzie mający radosny  

i podniosły charakter. 

Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego, upamiętniający śmierć Jezusa 

Chrystusa na krzyżu. Chociaż w kalendarzowy. Wielki Piątek Kościół katolicki nie sprawuje 

liturgii eucharystycznej to w sensie duchowym do obchodów wielkopiątkowych zaliczana jest 

Msza Wieczerzy Pańskiej (odprawiana wieczorem w Wielki Czwartek). Wielki Piątek jest 

dniem zadumy nad Męką Chrystusa, skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych 

praktyk religijnych. Tego dnia obowiązuje post ścisły. W Wielki Piątek odprawiane są 

nabożeństwa Drogi Krzyżowej.  

Wielka Sobota – święto chrześcijańskie, przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, 

poprzedzający święto Zmartwychwstania. Należy do Triduum Paschalnego. Obchodzone 

przez chrześcijan obu tradycji, wschodniej i zachodniej. Od wczesnych godzin rannych 

katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej 

Grobem Pańskim. Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Jest to również 

okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty. 

Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny 
Klaudia kl. IIIa 

 

Klasy pierwsze na wycieczce w Ciechanowie 

W piątek , 15 lutego, klasy pierwsze naszego gimnazjum wraz z nauczycielkami: p. Z. 

Żychowską, p. D. Wawrzonkowską, p. M. Bartosiewicz, p. E. Siemiątkowską i p. A. 

Pastewką, wyjechały na wycieczkę do Ciechanowa. 

Zbiórka przed szkołą była przed godziną ósmą. Wszyscy zjawili się na czas, więc grupa 

ruszyła dwoma autobusami w stronę Ciechanowa.  

Pierwszym punktem programu było Muzeum Szlachty Mazowieckiej, w którym uczestnicy 

brali udział w lekcji muzealnej. Klasy zostały podzielone na dwie grupy. Pan przewodnik 

oprowadzał nastolatków oraz ciekawie i szczegółowo opowiadał o każdej ekspozycji. Oto ich 

tytuły: 

 stałe ekspozycje: 

 „Utracony świat. Ślady rodzin żydowskich od 1942 roku”, m. in.: co to jest szabat, 

„Tora” oraz inne zwyczaje i przedmioty związane z Żydami; 

 „Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze, z darów Kazimierza 

Bobińskiego”, m. in.: dawne przybory  szkolne, dawne pojazdy i narzędzia pracy; 

 „Rzeźba ludowa w drewnie,  ze zbioru Heleny i Mariana Przedpelskich”, m. in.: 

rzeźby ze scen „Krzyżaków” i  „Quo vadis”; 

 czasowe ekspozycje: 

 „Chwała zwyciężonym. W 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego”, m. in.: 

broń, dokumenty i inne pamiątki po ludziach, którzy zginęli z Ojczyznę; 

 „Chińskie latawce i wycinanki”, m. in.: latawce z jedwabiu pergaminowego (były 

nawet kieszonkowe – wielkości małego owada), ozdobne wycinanki na częściach 

garderoby (np. butach) oraz na maskotkach dla dzieci. 

Gdy druga grupa zaczęła zwiedzanie, pierwsza zeszła na dół do sali, w której obejrzeliśmy 

film pt. „Ciechanów ze starej fotografii”. Później przyszła pora na rywalizację – 

rozwiązywanie krzyżówki na temat filmu. Grupa, która wykonała zadanie jako pierwsza, 

otrzymała w nagrodę piątki z języka polskiego. 

Kolejnym punktem wycieczki była lekcja w kinie „Łydynia”. Uczniowie poszli tam 

pieszo. Niestety, po wejściu na salę kinową okazało się, że organizatorzy wyjechali wcześniej 



i zajęcia się nie odbędą. W ramach rekompensaty wycieczkowicze obejrzeli film w technice 

3D pt. „Strażnicy Marzeń”.  

– Chociaż obraz był animowany, to podobał mi się, bo poruszał ważny temat – spełnianie 

marzeń. – mówiła Ola, uczestniczka wycieczki, po wyjściu z kina. 

Była godzina 13.30, kiedy z placu przed kinem grupa wyruszała w drogę powrotną do 

Karniewa.  

Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wyjazdów podobnych do tego, ale już bez 

przykrych niespodzianek. DZIĘKUJEMY  ORGANIZATORKOM!  
Aga Michalak 

 

Z życia wzięte! 

Czy dobre wyniki w nauce dają prestiż? 

Jak to z nauką bywa? 

Nauka to ciężka praca. Trzeba się napracować, by otrzymać wymarzone oceny. Jest to przecież 
oczywiste, ale czy one pomogą pozyskać przyjaciół i prestiż wśród rówieśników? 

Nauka… 

Nauka to ciężki „kawałek chleba”. Żeby dostać dobre oceny a dzięki nim uczyć się  

w wymarzonej szkoły, nieźle trzeba się namęczyć. Niektórzy naukę uznają za swoją pasję, 

inni wręcz odwrotnie. Jest nam źle, gdy nie idzie nam z jakiegoś przedmiotu, ale przecież 

człowiek uczy się na własnych błędach. Kiedyś ktoś powiedział: „Człowiek uczy się przez 

całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych”. No właśnie, czy dzięki nieuczeniu się rówieśnicy 

zaakceptują nas, a może wręcz przeciwnie? 

Nauka - fatum czy prestiż? 

Dzięki dobrym wynikom w nauce sprawiamy radość rodzicom, możemy pomóc słabszym 

uczniom i mieć satysfakcję z tego, że posiadamy bogatą wiedzę. Ale czy w środowisku 

szkolnym to się liczy? Czy szkolnym „chuliganom” to się spodoba? Jeśli się ktoś dobrze 

uczy, zaraz zdobywa ksywkę „kujon”. Czy to prawda? Osoba, która dobrze się uczy, nie musi 

ciągle siedzieć z nosem w książkach. Może po prostu przyswaja sobie wiedzę w szybkim 

czasie i nie musi ślęczeć nad podręcznikami. A może po prostu światem rządzą stereotypy: 

dobre wyniki w nauce = kujon? W szkolnym środowisku osoby, które mają dobre wyniki  

w nauce, odsuwa się na bok. Uważa się je za lizusów, którzy nie mają przyjaciół. Niektórzy 

gimnazjaliści wyznają taką zasadę: „Jeżeli ktoś jest lepszy od ciebie w czymkolwiek - 

zwyzywaj go i wyśmiej zamiast zrobić coś ze sobą .” Czy tak musi być? Może to z zazdrości? 

Jeśli ktoś się dobrze uczy, to nie od razu musi być kujonem. Ale przecież dobrze mieć  

w klasie taką osobę, która wszystko zrobi za ciebie, leniu jeden! 

Dobre wyniki w nauce to powód do dumy! 

Dobre wyniki to powód do dumy. Dzięki nim człowiek ma satysfakcję z tego, że posiada 

wiedzę. Ucząc się poprawiamy sprawność umysłu. Niektórzy dzięki zdobywaniu lepszych 

ocen dowartościowują siebie, są pewni siebie i zyskują poczucie bezpieczeństwa. To, że ktoś 

ma dobre wyniki w nauce, świadczy o nim. To znaczy, że chce coś w życiu osiągnąć  

i rozwijać się, po prostu chce być dobrym człowiekiem, który sam pracuje na swój sukces i na 

serio traktuje swoje obowiązki. Ale czy młodzież w czasach szkolnych chce to tolerować  

i akceptować? Na pewno doceni to później. Jest udowodnione, że osoby, które w dzieciństwie 

i wieku nastoletnim miały dobre relacje z innymi ludźmi, w tym z rówieśnikami, są 

szczęśliwsze w wieku dorosłym. 
ToŚkA 

 



Czy robienie złych rzeczy nawet wbrew regułom daje 
prestiż?  

Wagarowania, branie narkotyków, picie alkoholu, palenie papierosów, używanie wulgaryzmów  
i przemocy... Na co dzień bardzo często mamy do czynienia z takimi zachowaniami. Dlaczego tak 
jest? Niektórzy twierdzą, że pomaga nam to w zdobyciu znajomych, zaimponowaniu komuś lub 

uzyskaniu poparcia. 

Ale czy słusznie? 

Moim zdaniem, osoby zachowujące się w taki sposób, nie zasługują na podziw i szacunek. 

Często namawiają innych do naśladowania ich, co bywa przyczyną wpadania w nałogi, 

choroby, a czasem prowadzi do samobójstw. Zaczyna się niewinnie, jeden papieros, zerwanie 

się z lekcji, impreza, alkohol, kradzież... Bo przecież koledzy namawiają, mówią, że jak raz 

zapalisz czy weźmiesz, to nic się nie stanie, wyśmiewają się mówiąc, że tylko „tchórze” 

odmawiają, że boisz się rodziców czy też nauczycieli.... A przecież nikt z nas nie chce, by go 

publicznie ośmieszano. Wiele osób ulega i z czasem zaczyna robić złe rzeczy, nawet wbrew 

prawu, codziennie, nie zauważając, że to co robi, jest złe. Z czasem taki nastolatek popada  

w takie problemy, że sam nie potrafi się odnaleźć, wpada w złe towarzystwo, pożycza 

pieniądze od obcych ludzi, nie wytrzymuje napięcia i… To takie błędne koło, z którego 

bardzo trudno się wyrwać. A wszystko zaczyna się od tego bezmyślnego pierwszego razu. 

Myślmy więc. Warto czasem postawić się grupie i pozostać wiernym dobrym zasadom, które 

wynosimy z domu czy ze szkoły. 

Czy warto mieć takich przyjaciół? 

Myślę, że nie warto przyjaźnić się z ludźmi, którzy mają nałogi, dokuczają młodszym  

i słabszym czy też wyśmiewają się z innych. Często sprawia to, że sami zaczynamy 

zachowywać się tak, jak oni. Oczywiście nie możemy odtrącać takich osób, wręcz 

przeciwnie, powinniśmy spróbować im pomóc, porozmawiać o tym, dlaczego tak robią, 

wesprzeć ich. Czasami przyczyną takiego zachowania są jakieś problemy, patologiczna 

rodzina, odtrącenie przez kogoś, chęć zaimponowania komuś. 

Jeśli jednak nie chcemy rezygnować ze znajomości z takimi ludźmi, nie musimy tego 

robić. Wystarczy, że będziemy asertywni, pokażemy, że mamy swoje zasady, których nie 

chcemy łamać.  

Z jakimi ludźmi powinniśmy się zadawać? 

Zachowania niezgodne z prawem nie świadczą o tym, że ktoś jest fajny, odważny i warto 

utrzymywać z nim kontakt... Siła i głupota nie mogą imponować. Przemoc rodzi przemoc  

i powoduje, że prawo pięści upodabnia nas do zwierząt a nie istot myślących. 

Przy zawieraniu nowych znajomości warto zainteresowania, bo takie wartości są godne 

podziwu i naśladowania. 
Natajka 

 

Działalności 
Wiele osób myśli, że jak będzie miało dobry telefon, kupę kasy w portfelu i oryginalne ubrania 

to będzie zaakceptowane wśród rówieśników i nie tylko. Może i tak jest, ale co powiecie na to co 
człowiek robi. Chodzi o jego działalności. Samorząd uczniowski, udział w przedstawieniach, 

wypowiedzi na forum klasy, może nawet dodatkowe referaty na lekcjach. To ma wielkie poparcie 
w grupie, choć nie zawsze. 

Więc co zrobić, żeby ludzie mnie polubili…? 

Może na początku być lepszym sobą. Być miłym i koleżeńskim. Ale nie tracić czasu na 



głupoty. Zamiast głupiego gadania i zmyślania bzdur o sobie. Zrób coś!!!. Udzielaj się. Zgłoś 

swoją kandydaturę do samorządu, przełam się i wygłoś gadkę nawet na temat tego, że chcesz 

grać w siatkówkę bo wszyscy to lubią niż biegać, bo tego nikt nie lubi. Znajdziesz poparcie  

w każdej osobie, która podziela Twoje zdanie, ale też uzyskasz uznanie u tych, którzy nie 

mają odwagi czegoś takiego zrobić. Przełam się i zgódź się na udział w szkolnym 

przedstawieniu. Trema Cię zżera, zniszcz ją!!! Wbij sobie do głowy, że będziesz najlepsza. 

Pomylisz się, trudno. Przyznaj się do tego, nikt Cię za to nie zlinczuje. Przecież uczymy się 

na błędach. A może ktoś weźmie z Ciebie przykład. Nie oszukujmy się, bądźmy sobą i wtedy 

odnajdziemy się w grupie..  

Może wyższy szczebel?? 

Umiesz rysować, tańczyć, śpiewać… cokolwiek innego.. Pokaż to światu. Zgłoś się na 

konkurs.. Czy wszystko musi dziać się w szkole. Nieee!!! Zdobądź się na odwagę i pokaż się. 

Wyjdź z szeregu. A może lubisz pisać opowiadania, czy 

coś… Napisz coś dla ludzi. Na pewno jakiś konkurs na ten 

temat się znajdzie. A może ktoś to doceni i zyskasz coś na 

tym. A jak nie? Wtedy też nic się nie stanie. To są kolejne 

plusy wśród znajomych. Nie bójmy się, że ktoś nas 

skomentuje. Ze ktoś coś powie o nas nie miłego. Plotkując  

o nas, pokazuje nam, że się nami interesuje. 

A może zróbmy coś dla innych.. 

A co z wolontariatem? Przecież jest tyle akcji, aby pomóc 

w zbiórce na biedne dzieci, głodne dzieci, chore dzieci. 

Dlaczego mielibyśmy nie pomóc. Chyba nie myślicie, że to 

może nam przeszkodzić? Wręcz przeciwnie, przecież inni doceniają to że nie jesteśmy 

zapatrzeni tylko w siebie. Myślmy o innych. Zrobimy coś wspaniałego też dla siebie. Ta 

satysfakcja, że my też przyczyniliśmy się do uśmiechu na twarzach dzieci. Po mimo młodego 

wieku, również jesteśmy gotowi do robienia wielkich i ważnych rzeczy! Pamiętajmy o tym  
@morek 

 

O zachowaniu się przy stole 

Elegancka kolacja, uroczysty rodzinny obiad, 

bal gimnazjalny i maturalny, kolacja w hotelu 

podczas wakacji. No, nie ma przebacz, toż to istny 

festiwal nasiadówek! Sporo tych okazji, kiedy 

człowiek musi po pierwsze, wytrzymać kilka godzin 

za stołem, po drugie, nie zapominać i nie robić 

głupstw. No, to zaczynamy, bo do omówienia jest od 

metra problemów. Nie, nie będę próbowała przerobić 

was na angielskiego sztywniaka, który przez 

kilkanaście godzin nie poci się, nie nudzi, nie męczy  

i nie siusia. Macie konkretne wyzwanie w postaci 

proszonej kolacji? Ubraliście się odpowiednio? W takim razie ruszajcie w paszcze lwa, nie 

zaliczając głupich wpadek. I tyle. 

Jeżeli kolacja jest naprawdę elegancka i po zajęciu miejsca przy stole zdejmujecie  

z piramidy talerzyków lub z kieliszka kartkę z nazwiskiem to odkładacie ją na bok. Serwetkę, 

którą będzie wycierać usta podczas posiłków, rozkładajcie na kolanach. Jeśli kolacja nie jest 

AŻ TAK wytworna, usiądźcie tam, gdzie wam wskażą i nie rzucajcie się od razu na jedzenie. 

Teraz trochę gimnastyki korektywnej. Siedźcie wygodnie, tzn. również ładnie i elegancko. 

Nogi pod stołem spróbujcie utrzymać zwarte. Nie krzyżujcie, nie kombinujcie z zakładaniem 



nogi na nogę, bo zwykle kończy się to siniakami na kolanach, a nagłego wstrząsu całego stołu 

nie zwalicie na trzęsienie ziemi. Stopy powinny spoczywać spokojnie na podłodze. Darujcie 

sobie przytupywanie i „latanie” kolanami. Dziewczyny mogą, ściskając lekko kolana, 

krzyżować nogi nieco powyżej kostek. To odpoczynek dla stóp torturowanych przez buty na 

wysokim obcasie. Teraz ręce. Głowy nie powinno się nimi opierać to gest pijaków i nocnych 

parkingowych przysypiających nad krzyżówką. W czasie jedzenia trzymajcie ręce na stole, 

ale łokcie na nim nie mają doprawdy nic do roboty!!! Przy stole nie siedzicie sami. Sięgając 

po półmiski z jedzeniem, spytajcie sąsiadów, czy maja ochotę na danie, które sobie 

nakładacie. Jedząc- rozmawiajcie z współbiesiadnikami, tylko zaklinamy- nie róbcie tego  

z pełnymi ustami!!! i na miłość boską nóż służy do rozdrabniania potraw, nie do przenoszenia 

ich do ust. Nożami jedli tylko rozbójnicy Janosika! AHA, jeszcze jeden zakaz, ale bardzo 

ważny: wycieranie chlebem talerza albo rozgniatanie widelcem kartofli i mieszanie ich  

z surówką, albo mięsem jest nie na miejscu. A jak jeść? Małymi kęsami. Bez mlaskania  

i siorbania. Takie rzeczy to tylko w Chinach są na porządku dziennym.  

Kilka porad stołowych 
1. Jeśli sztućców jest dziwnie dużo, nie przejmuj się, zaczynasz od tych najdalej leżących 

od talerza, a potem z każdym nowym daniem, bierzesz następne. 

2. Pierwsza rozpoczyna jeść gospodyni. Poczekaj, aż to uczyni. Także ona kończy jako 

pierwsza, dając w ten sam sposób znak do rychłej zmiany dania i zastawy albo do 

zakończenia części przyjęcia. 

3. Kiedy jesz, nie garb się nad talerzem, pamiętaj, że sztućcami przenosisz potrawy do 

ust, a nie opuszczasz paszczęki do sztućców.  
Mamba :) 

 

Wielki finał 

23 lutego 2013 roku, dziewczęta z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  

w Karniewie w składzie: Julita Kołodziejczak, Dominika Lustyk, Łucja Ziółkowska, Paulina 

Karczewska, Monika Falba, Natalia Kaczmarska, Justyna Wielgolewska, Joanna 

Wawrzonkowska, Monika Pyra, Ewa Rzewnicka, Martyna Czyrsznic i Wioleta Jasińska  

pojechały do Publicznego Gimnazjum w Różanie w celu rozegrania meczów siatkówki.  

Finały poprzedzone eliminacjami odbyły się bez niespodzianek. Eliminacje spowodowały 

dodatkowe mecze, dzięki którym trenerzy mogli lepiej ocenić wartość swoich zespołów  

i dokonać korekt przed finałami. 

Pierwszy mecz grałyśmy z Płoniawami, drugi z Krasnosielcem, a trzeci z gospodarzami. 

Wszystkie drużyny były bardzo dobrze przygotowane, reprezentowały wysoki poziom 

wyszkolenia (wyższy niż w latach ubiegłych), a pojedynki przysparzały wielu emocji.  

Oto końcowe wyniki: 

PG w Karniewie - PG w Krasnosielcu - 2 : 1 (25:12; 24:26; 15:9) 

PG w Płoniawach - PG w Różanie - 0 : 2 (20:25; 21:25) 

PG w Różanie - PG w Karniewie - 1 : 2 (19:25; 25:21; 13:15) 

PG w Płoniawach - PG w Krasnosielcu - 0 : 2 (12:25; 20:25) 

PG w Karniewie - PG w Płoniawach - 2 : 0 (25:19; 25:17) 

PG w Różanie - PG w Krasnosielcu - 2 : 1 (20:25; 25:20; 15:8) 

I miejsce – PG w Karniewie 

II miejsce – PG w Różanie 

III miejsce – PG w Krasnosielcu 

IV miejsce – PG w Płoniawach 

V miejsce – PG nr 1 w Makowie Mazowieckim 



Wszystkie drużyny uhonorowano pamiątkowymi dyplomami, pucharami i medalami 

ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim. 

21 IV 2013 roku w Wyszkowie będziemy reprezentować powiat makowski na 

eliminacjach międzypowiatowych. 

Dziękujemy panu Rafałowi Witkowskiemu za wspaniałe przygotowanie nas do zawodów! 

 
<fajna.siatkareczka> 

 

Z życia wzięte 

Jak sobie radzić z codzienną pracą? 
Czyli po trupach do celu… 

O co chodzi?  

Nauka, nauka, wszędzie nauka… Ile razy to słowo jeszcze usłyszę? Kiedy będę dorosła, 

pewnie ciągle będzie praca, praca, praca. Ale teraz chodzę do szkoły, więc skupmy się na 

„pracy” w szkole… 

Wstawać! 

„Trzeba spać, żeby rano wstać”. Gdzieś już to słyszałam… Dobra, nieważne. Od 

poniedziałku do piątku pracuję jakieś 6 - 7 h. Taki żart. Oczywiście uczę się  Mam na imię 

Monika. Chodzę do PG w Szczecinie. Jestem w trzeciej klasie. Co to oznacza? Sporo nauki 

i… egzaminy! Trochę się boję. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Jak u mnie wygląda 

normalny dzień? Czy jestem „kujonem”? 

A to ciekawe! 

To, że mam bardzo dobre oceny nie znaczy, że jestem kujonem. Szybko przyswajam 

wiedzę  

i nie muszę spędzać dużo czasu nad książkami. Jestem normalną nastolatką, która ma 

przyjaciół i mimo że dobrze się uczę, mam pewne obawy co do egzaminu. Chyba jak 

większość trzecioklasistów. Nie jestem typowym kujonem. Nie lubię przedmiotów ścisłych. 

Jestem raczej humanistą, ale fizyki czy chemii też warto się pouczyć, bo nie wiadomo, co się 

może człowiekowi w życiu przydać. Ale jak to jest u osób, które nie mają takiego szczęścia 

co ja? Ile czasu poświęcają nauce? Pokażę to na przykładzie pewnej nastolatki… 

Codzienność 

Pobudka. Śniadanie. Poranna toaleta. Wyjście do szkoły. Nauka. Powrót. Obiad. 

Chwilowy odpoczynek. Nauka. Kolacja. Odpoczynek. Nauka. Spać! Tak wygląda mój dzień 

od poniedziałku do piątku. Nie mam na nic czasu. A tak wiele bym chciała zrobić: częściej 

spotykać się ze znajomymi, obejrzeć coś w telewizji… Jeszcze mama chce, żebym jej 

pomogła. 

-  Monika, pomożesz mi? 

- Tak, ale mam tylko chwilę, bo muszę się nauczyć na sprawdzian z chemii.  

- Znowu ta nauka? Może byś chwilę odpoczęła. 

- Nie mam czasu. 

Co z tą nauką? 

Pewnie myślicie, że to dziwne, bo ciągle się uczę, a i tak nie mam powalających ocen. To 

po co się uczyć, nie? Lepiej usiąść przed telewizorem czy komputerem i spędzić tak resztę 

dnia. Ale nic z tego nie będziemy mieli; ani żadnego wykształcenia ani pracy. A z czegoś 

trzeba żyć. Choć teraz coraz trudniej znaleźć pracę. To nie wróży nic dobrego. Ale nie o tym 

miało być. Otóż ciągle siedzę nad książkami, a do kujona mi jeszcze daleko. A może u mnie 

sprawdzają się słowa: „Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna”? A wracając do 

kujona, to myślę, że to może być normalny człowiek, z którym da się porozmawiać. Tylko 



trzeba potrafić. Dlaczego zaraz jest odrzucany? To na pewno nie jest miłe uczucie. Myślę, że 

duża wiedza sprawia, że stajemy się autorytetem wśród rówieśników. Chciałabym, aby 

wiedza szybko wchodziła mi do głowy i dzięki temu miałabym więcej czasu dla siebie, 

rodziny, znajomych… Fajnie by było, gdyby inni przychodzili do mnie, żeby mu pomogła  

w pracy domowej czy coś. Lubię pomagać, ale jak na razie to ja potrzebuję pomocy… 

Nadzieja umiera ostatnia! 

Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć zamierzony cel. Chciałabym studiować prawo na 

UW, ale zdaję sobie sprawę, że to bardzo trudny i ambitny kierunek. Ciężko po nim znaleźć 

pracę, ale… Co ja tam mówię o pracy. Najpierw ukończyć studia, potem aplikacje (czy jak to 

się tam nazywa). Ehhh… Ciężko będzie , oj będzie… Posłużę się kolejnym powiedzeniem 

pewnego uczonego, które brzmi: „Praca w młodości owocuje na starość”. Byłabym naprawdę 

szczęśliwa, gdyby to się udało.  

Na zakończenie… 

Myślę, że historia tej dziewczyny choć trochę przypomina sytuację, w której znajduje się 

większość nastolatków. Po trupach do celu i jedziesz dalej A teraz idę odrabiać pracę 

domową.  

W końcu fajnie jest mieć taką osobę w klasie, od której można spisać, nie?  
Mento$ 

 

Turniej Ministrantów 

16 lutego 2013 roku ministranci z naszej parafii pojechali na "Turniej Dekanalny 

ministrantów" do Bogatego. Rywalizowali z trzema drużynami: z Bogatego, Makowa 

Mazowieckiego oraz Krasnego. Grali w systemie każdy z każdym.  

W pierwszym meczu naszymi przeciwnikami byli gimnazjaliści z Makowa. Chłopcy 

wiedzieli, że nie będzie łatwo, ale po zaciętym spotkaniu zwyciężyli 3:2. 

Następnym rywalem była drużyna gospodarzy (Bogate). W tym meczu nasi zwyciężyli 

4:3. Po obiedzie, pełni sił zaczęli zastanawiać się nad taktyką na dalsze mecze. Wiedzieli, że 

do zwycięstwa w turnieju wystarczy już tylko remis. Po pięknej grze zwyciężyli aż 7:2. 

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Zdobyli I miejsce, a w nagrodę 

otrzymali puchar oraz piłkę. 

Zmęczeni, ale zadowoleni (najbardziej ksiądz Piotr :D) wróciliśmy do Karniewa. 
piotreq 

 

Suzane Collins „Igrzyska śmierci” - trylogia 

"Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać." 
Trylogia Igrzysk śmierci autorstwa Suzane Collins obejmuje trzy fantastyczne książki pod 

tytułami: „Igrzyska śmierci”; „W pierścieniu ognia” i „Kosogłos”. Na podstawie pierwszej 

części trylogii powstał nawet film, który być może omówię w przyszłości. Teraz przejdźmy 

do książek. 

Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Po druzgocącej wojnie na gruzach państw 

Ameryki Północnej powstało dyktatorskie państwo Panem, w którym całkowitą władzę 

sprawuje prezydent Snow. Na całe państwo składa się dwanaście dystryktów podległych 

stolicy- Kapitolowi. Zadaniem dystryktów jest dostarczanie Kapitolowi niezbędnych 

surowców takich jak broń, urządzenia elektroniczne, węgiel, żywność itp.. Ich produkcją  

i wydobywaniem zajmują się mieszkańcy dystryktów. Gdy Kapitolniczycy pławią się  

w luksusach mieszkańcy dystryktów ledwo udaje się związać koniec z koniec z końcem. Są 

traktowani jak niewolnicy, często umierają z głodu lub wycięczenia. I właśnie takim 

człowiekiem jest główna bohaterka trylogii Katniss Everdeen. Mieszka ona w dwunastym 



dystrykcie, specjalizującym się w wydobyciu węgla, wraz z matką i młodszą siostrą Prim. Po 

śmierci ojca głównej bohaterki w wyniku wybuchu gazu w kopalni jej matka popadła  

w głęboką depresję. Nie potrafiła z siebie nic wykrzesać. Katniss musiała wziąć na swoje 

barki utrzymanie całej rodziny. Aby tego dokonać wykorzystała umiejętności, które ojciec 

przekazał jej przed śmiercią, a mianowicie zaczęła uprawiać karane śmiercią kłusownictwo. 

Katniss już w wieku 12 lat stała się jedynym żywicielem rodziny. 

Naszą bohaterkę poznajemy w wieku 16 lat. Jej sytuacja rodzinna się ustalibizowała, choć 

matka nie doszła jeszcze w pełni do siebie. Katniss codziennie po szkole chodzi na polowania 

aby zdobyć pożywienie i pieniądze na utrzymanie rodziny. W codziennych wyprawach do 

lasu towarzyszy jej osiemnastoletni Gale, który tak jak ona stracił ojce i utrzymuje rodzinę  

z kłusownictwa. Stabilizacja jednak nie trwa długo. Podczas dorocznych dożynek ukochana 

siostra Katniss, Prim, zostaje wylosowana do udziału w głodowych igrzyskach. Katniss bez 

wahania zgłasza się na miejsce siostry. Udział w igrzyska Katniss oddała życie za siostrę.  

Z chłopców zostaje wybrany Peeta Melark.  

Ale co to są głodowe igrzyska? Jest to turniej do którego zostaje wybranych po dwoje 

dzieci pomiędzy 12 a 18 rokiem życia z każdego dystryktu. Te dzieci są daniną dla Kapitolu, 

co ma udowodnić jego dominację nad dystryktami. 24 dzieci spotyka się na arenie igrzysk. 

Zwycięzcom pozostaje ostatnia osoba, która, o własnych siłach, utrzyma się na nogach. 

Dzieci są zmuszane do polowania na siebie i zabijania się nawzajem. To wszystko jest 

transmitowane na żywo w kapitolyjskiej telewizji jako reality show. Oglądanie śmierci 

dzieciaków to dla obywatelów Kapitolu nic nadzwyczajnego. Zwłaszcza że nie rozumieją oni 

cierpienia nastolatków i ich rodzin. 

Z tego opisu świata można wywnioskować, że trylogia Igrzysk śmierci to nie powieść dla 

nastolatek szukających zawiłych wątków miłosnych (choć taki jest jednym z problemów 

Katniss), ani dla nastolatków szukających widowiskowych scen akcji (choć i takich nie 

brakuje). Te trzy książki są skierowane do dojrzałej młodzieży, która rozumie która rozumie, 

że okrucieństwo jest częścią jest częścią historii ludzkości. Dla młodzieży, która rozumie, że 

bolesne straty i traumatyczne przeżycie nie występują w tylko w filmach ale i w prawdziwym 

życiu. Takie są właśnie Igrzyska śmierci.  

Cała trylogia jest dość brutalna. Podczas pobytu na arenie Katniss ogląda żądnych zwycięstwa 

trybutów, którzy chcą przeżyć za wszelką cenę. Nie wahają się zabijać słabszych, czy wbić 

sojusznikowi nóż w plecy podczas snu. Odrażająca jest też nieświadomość kapitolyjczyków 

na na biedne i ciągle zagrożone życie mieszkańców dystryktów. Przykład? Odbywa się uczta 

przed igrzyskami. Można na niej znaleźć setki drogich i wykwintnych potraw. Kapitolyjczycy 

aby wszystkich spróbować , po najedzeniu, piją specjalny płyn wywołujący wymioty. Po 

prostu marnują jedzenie i pieniądze, które mogłoby komus potrzebującemu uratować życie . 

Duża w tym zasługa autorki. Jej bogate i barwne opisy są realistyczne, a reflesje na temat 

żysia i śmierci skłaniają do zastanowienia. Opisy uczuć bohaterki i jej reakcje na bolesne 



wspomienia również napisano wyśmienicie. Fabuła też jest niczego sobie. Pierwsza część 

ciekawi poznawaniem przedstawionego świata, druga trzyma w niepewności co się dalej 

wydarzy, a trzecia rozbraja zaskakującym zakończeniem. To wszystko sprawia, że cała 

trylogia jest bardzo wciągająca. Całość łyknęłem w niecały miesiąc. Najbardziej spodobało 

mi się zaskakujące zakończenie. Siedziałem osłupiały i patrzyłem się w okmo nie mogąc na 

początku tego wszystkiego ogarnąć. Dopiero spadająca na ziemię książka wyrwała mnie  

z transu. Następne pół godziny spędziłem na poukładaniu sobie wszystkiego w głowie,  

a nazajutrz zabrałem się do pisania tego tekstu. 

Podsumowując było warto. Po stokroć warto. Jeśli chcesz przeczytać coś wstrząsającego  

i emocjonującego jest to dla ciebie idealny wybór.  

Moja ocena 9,5/10  
Paweł Szwejk 

 

Wśród uczniów 
Popularność w mojej szkole 

Bycie znanym i lubianym w szkole jest marzeniem każdego ucznia. Na pewno wielu z nas 

chciałoby być taką „gwiazdą” w szkole. Jednak to nie takie proste, trzeba mieć to „coś”, co 

pozwoli nam pokazać się z jak najlepszej strony. Myślę, że taką trampoliną do wybicia się 

ponad przeciętność może być sprawność fizyczna, choć niektórzy mówią, że „głową muru nie 

przebijesz”. Jeśli jednak siły i zwinności użyjemy w odpowiedni sposób, to możemy zyskać 

naprawdę wiele.  

Siła fizyczna 

Wiadomo dorastanie ma to do siebie, że jest wybuchowe jak dynamit, dlatego zdarzają się 

wśród gimnazjalistów bójki. Oczywiście można się wtedy popisać nie tyle rozumem, co siłą 

pięści. Niestety takie widowiska są dość chętni oglądane. Kto zwycięży, popisze się większą 

siłą, zyskuje popularność, jest ważny, nikt z nim nie chce zadzierać. Na szczęście taka 

popularność nie wszystkim się podoba. Jak to byłoby pięknie gdyby swoją siłę tacy bójkowi 

bohaterowie wykorzystywali w dobrym celu np. pomagając słabszym lub ćwicząc muskuły 

przy pracy? Dopiero byłoby co podziwiać! 

Osiągnięcia sportowe 

W każdej szkole ważnym elementem jest wychowanie fizyczne. Tu dopiero pasjonaci 

sportu mogą się popisać siłą fizyczną i sprawnym ciałem. Sportowcy zawsze zyskują wśród 

młodzieży dużą popularność. Jeśli jesteś w jakiejś dyscyplinie dobry, jeździsz na zawody, 

dostajesz medale i puchary, inni patrzą na ciebie z szacunkiem i uznaniem. Jesteś 

rozpoznawany, lubiany, koledzy ci kibicują. Tak samo bywa przy grach zespołowych. Już 

sam fakt, że w nich uczestniczysz zwiększa grono twych znajomych. Dobra dyspozycja  

w meczu oglądanym przez kibiców może dać ci naprawdę dużą popularność. Trzeba 

wiedzieć, jak wykorzystać swoje atuty.  
Kuba P. 

 

Winter holidays 

Winter holidays are great time when we can relax and do what we want. Probably most of 

you spent it at home on the Internet or another “time eaters”. I decided to stay a week with my 

family in Warsaw. This amazing city has a lot of activities for someone like me. For example 

skating. It was my first time on ice rink and I regret that I didn’t try it earlier. I fell only a few 

times. Another time I was in cinema on “The Hobbit”. I recommend this film. It is 

incredible. Also my cousin took me on squash. This is sport similar to tennis but you must hit 

the ball in wall. I was really enjoyed when I was on swimming pool.  I could swim outside 



where was minus five degrees Celsius but water was much warmer. Moreover I cheered from 

the stands team AZS Politechnika Warszawska when they played with PGE Skra Bełchatów 

on big volleyball arena. Talking about sport I visited our national Stadium. It is huge and 

when there are fifty thousands people the atmosphere on stadium is certainly amazing. After 

seven days I came back to home. The rest of my holidays I helped my parents, met my friends 

and sometimes played volleyball or football in our school. Without wishing to come back to 

learn but with consolation that soon will be end of school year.  
Kuba  

 

Drogi pamiętniku ! 
Chciałabym Ci opowiedzieć o tym, co przytrafiło mi się w ferie zimowe, gdyż było to 

niezwykłe przeżycie.  

Pewnego dnia spadło dużo śniegu, więc zadzwoniłam do Laury z pytaniem, czy nie 

miałaby ochoty iść na sanki. Oczywiście zgodziła się. Zadzwoniłam też do Moniki i Neli. 

Powiedziały, że nie mają nic lepszego do roboty. Umówiłyśmy się o 12.00 na moście przy 

górce do zjeżdżania.  

Zawsze się spóźniałam, więc postanowiłam zaskoczyć przyjaciółki i przyjść wcześniej. 

Niestety, tym razem dziewczyny się spóźniły i musiałam na nie czekać.  

W końcu dotarły i razem poszłyśmy na górkę z sankami, które ciągnęłyśmy za sobą . 

Górka była przy rzece, ale nam to nie przeszkadzało. 

Gdy byłyśmy na miejscu, od razu zaczęłyśmy zjeżdżać. Najpierw pojedynczo, później 

parami, a następnie złączałyśmy sanki. 

Najpierw zjeżdżały Monika i Laura, następnie miałyśmy być ja i Nela, ale miałam dziwne 

przeczucie, że coś się stanie i postanowiłam ominąć kolejkę . Nela zjeżdżała sama. Niestety, 

nie zdołała wyhamować i wpadła na rzekę, którą pokrywał lód. 

Szybko zbiegłyśmy na dół i sprawdziłyśmy, czy nic jej nie jest. Okazało się  że wszystko 

było w porządku, ale był gorszy problem – lód powoli pękał. Nela żegnała się już ze światem, 

lecz Laura postanowiła jej pomóc i stać się bohaterką. Natomiast zamiast pomóc Neli, 

przysporzyła nam jeszcze więcej problemów. Teraz obie siedziały nieruchomo na lodzie, 

który pękał.  

Ja i Monika byłyśmy przerażone, bo nie chciałyśmy mieć na sumieniu aż dwóch osób. 

Zadzwoniłyśmy więc do Kasi, bo ona zawsze wie, co należy zrobić w każdej sytuacji. 

Powiedziała, że mamy wezwać kogoś dorosłego. Zadzwoniłyśmy po Radka, starszego brata 

Moniki. On uratował dziewczyny, a my jesteśmy mu dozgonnie wdzięczne. 

Teraz już wiemy, że nie należy zjeżdżać na sankach przy drodze. Nauczyłyśmy się, że 

nigdy nie wolno tracić głowy, a bezpieczeństwo jest najważniejsze zawsze i wszędzie.  
Paulina Zabielska  

 

10 lekcji o tym, jak zostać superuczennicą 

Lekcja1: Jedz śniadanie. 

Potrzebujesz energii na cały dzień. Jeśli naprawdę nie możesz nic przełknąć, wypij rano 

szklankę wody albo soku. Może zgłodniejesz? 

Lekcja 2: Przygotuj się dzień wcześniej. 

Unikniesz porannej paniki i biegania bez sensu. Spakuj wieczorem plecak i przygotuj 

ubranie na krześle. 

Lekcja 3: Nie odrabiaj zadań w ostatniej chwili. 

Nerwy gwarantowane! Staraj się odrabiać lekcje z wyprzedzeniem i systematycznie.  

W przeciwnym razie szybko zaskoczy cię nawał obowiązków. Poświęcaj od 30 minut do 

godziny dziennie na naukę w domu. 



Lekcja 4: Przeczytaj notatki z lekcji jeszcze tego samego wieczoru.  

Ugruntujesz wiedzę i ułatwisz pracę pamięci. Kiedy później wrócisz do tej lekcji, będzie ci 

dużo łatwiej. 

Lekcja 5: Zadawaj pytania. 

Wszyscy nauczyciele powtarzają, że najwięcej uczymy się na lekcjach. Nie wahaj się więc 

i korzystaj z zajęć. Sama nad książką nie będziesz mogła poprosić o wytłumaczenie tego, 

czego nie zrozumiałaś. Nie czekaj, pytaj! To część pracy nauczyciela. 

Lekcja 6: Dotleniaj się! 

Żeby odnosić sukcesy w szkole, trzeba też myśleć o innych sprawach! Umieć odpoczywać, 

czytać, bawić się, uprawiać sport.... albo nie robić nic! Wieczorem, zanim zabierzesz się do 

lekcji, poświęć pół godziny na relaks. Unikaj telewizji, zamiast odpocząć, możesz się 

zdenerwować! 

Lekcja 7: Wysypiaj się. 

Dobry sen jest bardzo ważny. Wszystko, czego się nauczyłaś w dzień, w nocy układa się  

w twojej głowie. 

Lekcja 8: Liczy się pierwsze wrażenie. 

Często oceniamy ludzi „na pierwszy rzut oka". Dlatego takie ważne jest pierwsze 

wrażenie. Na początek unikaj dziwnych zachowań i ubrań. Uważaj, żeby nie przykleiła się do 

ciebie etykietka, której będzie bardzo trudno się pozbyć. 

Lekcja 9: Zanim przejdziesz do ćwiczeń, naucz się lekcji.  

Takie działanie wydaje się oczywiste, a jednak często robisz to w odwrotnej kolejności! 

Myśl logicznie! Sądzisz, że może ci się udać? 

Lekcja 10: Pisz ładnie i starannie. 

Jeśli oddasz wypapraną, podkreśloną albo nieczytelną pracę domową, na pewno nie 

spodoba się to nauczycielowi. Przykładaj się do starannego pisania, będzie bardziej 

wyrozumiały, nawet jeśli zrobisz błędy ortograficzne. 
Natalia Kuczyńska 

 

Paulina na krańcu świata 

Siemano! Dzisiaj jedziemy do… Arkadii :D. A więc co to jest ta Arkadia? Jest to położona 

niedaleko Łowicza. Pierwotnie nazywała się Łupia. 

W Arkadii mieści się ogród romantyczny  

w stylu angielskim, jego założycielką była 

Helena z Przeździeckich, żona Michała 

Hieronima Radziwiłła właściciela 

pobliskiego Nieborowa. Głównym 

projektantem Arkadii był Szymon Bogumił 

Zug, Do zakładania ogrodu księżna 

przystąpiła w 1778 roku, a rozwijała go  

i komponowała do swojej śmierci. Helena 

Radziwiłłowa zgromadziła w Arkadii 

bogatą kolekcję sztuki antycznej oraz rzeźb 

antykizujących i kopii dzieł antycznych,  

a także ,,starożytności'' średniowiecznych  

i renesansowych, z których utworzyła 

swoiste muzeum w Świątyni Diany. Przez park przepływa rzeczka Skierniewka, która tworzy 

staw z dwoma wyspami. W 1945 roku. Park w Arkadii wraz z pobliskim zespołem parkowo-

pałacowym w Nieborowie stały się oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Obecnie park w Arkadii zajmuje obszar 14 ha położony między drogą Łowicz - 

Skierniewice a rzeką Skierniewką. Mimo licznych zmian jakie zaszły przez ponad dwa wieki 



jego istnienia jest jedynym w Polsce zabytkiem architektury ogrodowej w Polsce który 

zachował pierwotną koncepcję przestrzenną z końca XVIII wieku. Jest unikatowym 

zabytkiem klasy "0" chętnie odwiedzanym przez liczne rzesze turystów. 
Paulina IIc 

 

Historia inaczej 

21 lutego młodzież z naszego gimnazjum wzięła udział w „Żywej lekcji historii”. 

Głównym tematem byli średniowieczni rycerze. Prowadzący opowiedzieli o trudach ich 

życia codziennego. Dowiedzieliśmy się, jakie umiejętności posiadali, czym się się cechowali  

i jaką bronią walczyli. Zobaczyliśmy, co to są dyby. Chłopcy przekonali się na własnej 

skórze, jak ciężko jest być rycerzem, staczając pojedynek, który o mały włos nie skończył się 

dla nich źle, choć pierwsza krew się polała. 

W naszej szkole co jakiś czas organizowana jest taka lekcja. Przeważnie jest ciekawa, ale 

w tym przypadku było inaczej. Według większości uczniów prowadzący nie byli do końca 

przygotowani . Przedstawienie było momentami nudne, monotonne i niebezpieczne. Uważam, 

że dorośli też muszą być odpowiedzialni i dobrze przygotowani do wykonywania swych 

zadań. Szkoda, że ci dwaj, choć w strojach rycerskich, o kodeksie rycerskim nie mieli pojęcia. 
Ilona I. 


