
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozmowa  

z Izabelą Krupińską 
- przewodniczącą Samorządu Uczniow-

skiego w naszym gimnazjum 
 
 

 
„(…) to nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy,  

o wiele bardziej niż nasze zdolności.” 

Joanne Kathleen Rowling 

Redakcja „Żaka”: Na początku powiedz kilka słów o sobie. 
Izabela Krupińska: Jestem uczennicą ostatniej klasy naszego gimnazjum. Chodzę 
do klasy IIIc.  Mieszkam w niedalekim Czarnostowie. Mam młodszą siostrę Justynę. 
R. Ż.: Dlaczego właściwie zdecydowałaś się kandydować na przewodni-
czącą Samorządu Uczniowskiego? 
I. K.: Chciałam spróbować swoich sił.  Lubię robić coś dla ludzi. Bardzo nie lubię 
się nudzić, więc dzięki SU mam pełne ręce roboty. 
R. Ż.: Jak wyglądają obowiązki przewodniczącej szkoły? 
I. K.: To jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę to działamy wszyscy razem. Ja 
wykonuję polecenia pani Chojnowskiej- opiekuna. Czasami przedstawiam swoje po-
mysły. Ci, którzy są już drugi czy trzeci rok w SU, mogą więcej doradzić. Do moich 
obowiązków, jak większość pewnie już zauważyła, należy zbieranie list na dyskoteki 
itp., prowadzenie uroczystości. Kinga jest skarbnikiem, ale też musimy się porozu-
miewać, co do kupna nagród po rozstrzygnięciu konkursów. Oprócz tego prowadzę 
stronę „Uczniowie”. Jednak to nie jest obowiązek przewodniczącej tylko dodatkowa 
praca. Robiłam to już w ubiegłym roku, więc teraz wiem, jak to ma wyglądać.  
R. Ż.: Jak myślisz, czy społeczność szkolna zadowolona jest z Twojego 
działania w szkole?  
I. K.: Bardzo trudno mi to ocenić. Dotychczas nie usłyszałam komentarzy na ten te-
mat. Chyba źle nie jest . W końcu organizujemy konkursy, bierzemy udział  
w różnych akcjach, a na dyskotekach można kupić ciasto i napoje . Ostatnio było 
kilka „szczęśliwych wejść”, tzn. liczone było, która osoba wchodzi a wybrane numery 
nie płaciły i dostawały za darmo porcję ciasta. 
R. Ż.: Czy trudno jest połączyć obowiązek nauki z obowiązkiem przewod-
niczącej szkoły? 
I. K.: Nie zauważam różnicy. Jestem też przewodniczącą klasy, drugi rok z rzędu i 
jakoś sobie radzę. Oczywiście jest więcej obowiązków, ale mi to nie przeszkadza.  
R. Ż.: Łatwiej być przewodniczącą szkoły czy klasy? 
I. K.: Chyba przewodniczącą szkoły. Każdy z samorządowców chce coś zrobić. 
Czasami wiadomo, są niewielkie opory.  Ale staramy się ze wszystkich sił.   



R. Ż.: Jakie są Twoje zainteresowania? 
I. K.: Malowanie- uwielbiam malować farbami, nie wiem czy ładnie, czy też nie, ale 
po prostu sprawia mi to ogromną przyjemność ; lubię czytać książki, szczególnie 
kryminały, jedyną fantastyczną książką, a właściwie serią, jaką lubię jest cykl „Harry 
Potter”, nie wzgardzę również obyczajowymi książkami Krystyny Siesickiej; ostatnim 
moim „hobby” jest gromadzenie ciekawych cytatów. Czytanie książek i zbieranie cyta-
tów. Tak samo jak składanie i poprawianie artykułów do „Żaka”, wiele mnie uczy i 
rozwija język ojczysty . 
R. Ż.: Które z przedmiotów szkolnych interesują Cię najbardziej? 
I. K.: Na pewno lubię język angielski, bo wiem, że przyda mi się w dalszym życiu. 
Chciałabym także uczyć się hiszpańskiego. Interesują mnie przedmioty, gdzie dużo 
muszę myśleć, a droga do rozwiązania zadań jest trudna. Po prostu lubię pokonywać 
przeszkody .  
R. Ż.: Kim chciałabyś zostać w przyszłości? Dlaczego? 
I. K.: Za mną trudny wybór szkoły , a jeszcze trudniejszy wybór profilu. Nadal nie 
jestem pewna czy dobrze wybrałam i czy zwiążę się w przyszłości z tymi dziedzinami 
nauki. Jestem niezdecydowana. „Miej odwagę podążać za sercem  
i intuicją. One wiedzą, kim naprawdę chcesz się stać.”  A tak serio…  to zostanę 
prezydentem.   
R. Ż.: Na pewno masz jakieś marzenia. Może nam je zdradzisz? 
I. K.: Marzeń mam kilka. Chciałabym, aby w życiu sprzyjało mi szczęście, żebym po 
prostu była szczęśliwa. Marzę, bym zarabiała tak dużo pieniędzy, żeby pomagać  
biednym ludziom i dzieciom z domów dziecka, które nic nikomu nie zrobiły, a i tak 
zostały skrzywdzone. Mam nadzieję, że starczy mi sił, by pomagać bliźnim.  
R. Ż.: Tego Ci życzymy. Czy w galerii sławnych ludzi jest postać, która, 
Twoim zdaniem, zasługuje na podziw i szacunek?  
I. K.: Wstyd nie powiedzieć, że Jan Paweł II. Bezspornie był On Wielki przez swoje 
czyny i słowa. Jednak jest jeszcze np. Anna Dymna. Uzdolniona aktorka, które założy-
ła fundację „Mimo wszystko” zajmującą się osobami niepełnosprawnymi intelektual-
nie. Na szacunek zasługują również wszyscy, którzy sami dążą do swoich celów, a tak-
że pomagają innym ludziom. Nie można zapomnieć wszystkich, którzy walczyli o 
wolność, suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny. 
R. Ż.: Jakie jest Twoje motto? Czy ma ono jakiś związek z Twoim życiem? 
I. K.: Motto….? „Co ma być to będzie, niebo znajdę wszędzie”  Jestem optymistką, 
przynajmniej staram się  Uwielbiam cytat z książki „Harry Potter  i Komnata Ta-
jemnic” – „(…) to nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż 
nasze zdolności.”. Trzeba iść za głosem serca, razem z nim podejmo wać decyzje i nie 
udawać kogoś, kimś się nie jest. Czasami zdolności są różne od tego, co lubimy robić. 
R. Ż.: Co sądzisz o naszym gimnazjum? 
I. K.: Jest super. Nauczyciele pomagają nam i przygotowują do egzaminów. Panie 
woźne dbają o czystość w szkole i można z nimi porozmawiać.  Mamy też super zor-
ganizowane wolne dni od zajęć; wolny był caaały tydzień majowy. Oprócz tego jeste-
śmy doceniani. Uczniowie biorący udział w konkursach dostają ciekawe nagrody 
książkowe i multimedialne. Możemy się wykazać w apelach i uroczystościach szkol-
nych. Jest po prostu cool . 
R. Ż.: Niedawno pisałaś egzamin gimnazjalny. Opowiedz o tym. 
I. K.: Pierwszy dzień, czyli historia z wiedzą o społeczeństwie. Nawet dobrze. Później 
język polski. Pierwsze to zajrzałam do arkusza, żeby przeczytać rozprawkę, a tu… cha-
rakterystyka. Zaskoczeni. „Trzy lata uczyłam się pisać rozprawkę, a tu charakterysty-
ka.”  Środa to przedmioty przyrodnicze, a później matematyka, dosyć łatwa w po-
równaniu z polskim i przyrodniczymi. Ostatni, w moim przypadku, język angielski- 



spoko . Ogólnie to jestem zadowolona. I taka rada dla młodszych, nie warto się stre-
sować, podejść na luzie i wierzyć w siebie. To pomaga.   
R. Ż.: Czego życzysz swoim kolegom? 
I. K.: Życzę im, aby byli uczciwi i sprawiedliwi przede wszystkim przed sobą. Żeby 
nie przejmowali się drobnostkami i wiedzieli, co chcą robić w życiu.  
R. Ż.: Zbliżają się wakacje. Jakie są Twoje plany na ten wolny czas? 
I. K.: Chcę odpocząć od trzech lat nauki . 
R. Ż.: Niedługo koniec roku. Będziesz tęskniła za kolegami i koleżankami 
oraz za gimnazjum? 
I. K.: Oczywiście . Chociaż taka jest kolej rzeczy. Coś odchodzi, coś przychodzi . Z 
pewnością z koleżankami i kolegami się jeszcze spotkam. Gimnazjum być może też 
odwiedzę .  
R. Ż.: Gdzie wybierasz się po ukończeniu gimnazjum? 
I. K.: Chciałabym uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi  
w Pułtusku. 
R. Ż.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Życzymy sukcesów.  
I. K.: Dziękuję.  

Wywiad przeprowadziła redakcja „Żaka” 
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Wieści szkolne 

9V2013 – klasy IIb i IIc udały się na wycieczkę do Warszawy w celu zwiedzenia Mu-
zeum Sportu i Turystyki, ulicy Próżnej oraz obejrzenia filmu w „Arkadii” 
13V2013 – około 40 uczniów z naszej szkoły pojechało do „23. Bazy Lotniczej”  
w Mińsku Mazowieckim. 
14V2013 – klasy III pojechały do Częstochowy. 
15V2013 – klasy I wybrały się na wycieczkę do Warszawy, by zwiedzić Ogród Bo ta-
niczny, Muzeum Geologiczne i Park Łazienkowski. 
15V2013 – klasa IIa przygotowała przedstawienie z okazji kolejnej rocznicy uch wa-
lenia Konstytucji 3 Maja. 
16V2013 – o godzinie 1000 w Wyszkowie odbyły się międzypowiatowe zawody  
w piłce siatkowej dziewcząt.  
24 – 25V2013 – biwak klas: IIIa i IIIb. 
21V2013 – eliminacje szkolne Międzygminnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej. I 
miejsce zajęły eq aequo Alicja Jaglarska i Dominika Lustyk, II miejsce – Michał 
Chrzanowski i III miejsce – Natalia Kuczyńska. Gratulujemy i życzymy powodzenia w 
Szelkowie  
3VI2013 – Biegi Uliczne ku czci Jana Pawła II, Ogólnopolska akcja „Polska biega”. 
3VI2013 – Dzień Otwarty dla klas VI. 
4VI2013 – Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. Z naszej szkoły poje-
chało troje uczniów. Dominika Lustyk pokonała ok. 30 uczestników i zajęła  
III miejsce. Gratulujemy!  
11VI2013 – rajd rowerowy kl. Ic 
19VI2013 – Wieczorek pożegnalny klas III i dyskoteka  
21VI2013 – klasy III poznały wyniki egzaminów gimnazjalnych.  
28VI2013 – koniec roku szkolnego  2012/2013  
29VI – 2IX2013 – WAKACJE!  

Dominika Lustyk 

 



 

Święta Majowe 

1 maja 

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popu-
larnie zwany 1 Maja– międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 
corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Święto 
wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń, które miały 
miejsce w pierwszych dniach maja 1886 r. w Chicago, w Stanach Zjednoczonych pod-
czas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-
godzinnego dnia pracy. 

2 maja 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – (Tego samego dnia obchodzony jest Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą). Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lu-
tego 2004, obchodzone między świętami: 1 maja– Świętem Państwowym (Świętem 
Pracy) i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. 

3 maja 

Konstytucja 3 Maja uchwalona została 3 maja 1791roku. Ustawa ta wprowadzała 
wiele reform, które miały usprawnić funkcjonowanie państwa. Powszechnie przyjmu-
je się, że była to pierwsza w Europie i druga na świecie nowoczesna, spisana konstytu-
cja. 

Dorota IIb 
Maj 

Święta majowe: 

1 maja - Międzynarodowe Święto Pracy 
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski, Światowy Dzień Wolności 
Prasy, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii 
4 maja - Dzień Strażaka i Hutnika 
5 maja - Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska), Dzień Godności Osoby z Niepełno-
sprawnością Intelektualną, Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej 
8 maja - Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Czerwo-
nego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 
9 maja - Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej) 
12 maja - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Międzynarodowy Dzień Pielęgnia-
rek i Położnych, Zimnych ogrodników (Pankracego), Wniebowstąpienie 
13 maja - Zimnych ogrodników (Serwacego) 
14 maja - Dzień Farmaceuty, Zimnych ogrodników (Bonifacego) 
15 maja - Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień bez Samochodu, Międzynarodowy 
Dzień Rodziny 
16 maja - Święto Straży Granicznej 
17 maja - Światowy Dzień Telekomunikacji 
18 maja - Międzynarodowy Dzień Muzeów 
19 maja - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), Międzynarodowy Dzień Pa-
mięci ofiar AIDS 
20 maja - Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 
21 maja - Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej - w Trosce o Dialog i Rozwój, 
Światowy Dzień Kosmosu, Dzień Strażaka 
22 maja - Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, Dzień Praw Zwierząt 
23 maja - Światowy Dzień Żółwia 



24 maja - Europejski Dzień Parków Narodowych 
25 maja - Dzień Mleka, Dzień Piwowara, Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych 
26 maja - Dzień Matki 
27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego 
29 maja - Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dzień Dzia-
łacza Kultury i Drukarza 
30 maja - Boże Ciało 
31 maja - Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Światowy Dzień Bez Papierosa 

Czerwiec 

Święta czerwcowe: 

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka 
4 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji 
5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego 
6 czerwca – Międzynarodowy Dzień bez Samochodu 
8 czerwca – Światowy Dzień Oceanów 
12 czerwca – Święto BOR, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci 
13 czerwca – Święto Żandarmerii Wojskowej 
14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy 
16 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim 
17 czerwca – Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 
20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy 
21 czerwca – Pierwszy Dzień Lata - najdłuższy dzień roku 
23 czerwca – Dzień Służby Publicznej, Noc Świętojańska, Dzień Ojca 
24 czerwca – Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę 
26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, Międzynarodowy 
Dzień Walki z Narkomanią 
27 czerwca – Światowy Dzień Rybołówstwa, Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 
29 czerwca – Uroczystość św. Piotra i Pawła, Dzień Ratownika WOPR 
30 czerwca – Dzień Walki z Przewlekłą Niewydolnością Żylną 

Czerwiec w przysłowiach: 

 Czerwiec stały, grudzień doskonały.  
 Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje.  
 Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody, często naśladuje.  
 Kiedy kwitnie w czerwcu bób, to największy wtedy głód, a kiedy mak, to już nie tak.  
 Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy.  
 Pełnia czerwcowa - burza gotowa.  
 W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czereśnie się zapalają.  
 W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze.  

✺✿✺✿✺✿✺✿✺✿✺✿✺✿✺✿✺✿✺✿✺✿ 

Z życia szkoły 

Święto Konstytucji Trzeciego Maja w Karniewie 

Występ IIa 

15 maja od samego rana w szkole słychać było głośne próby na głównym holu. 
Uczniowie IIa przygotowywali się do występu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 

Występ czas zacząć 

Kilka minut przed dziewiątą wszyscy zgromadziliśmy się na głównym korytarzu. 
Wyglądaliśmy odświętnie, mieliśmy na sobie galowe ubrania. Bardzo się stresowa-



liśmy. Jedni rozładowywali stres, żując gumę, drudzy trzymając ręce w kiesze-
niach, a inni dusili go w sobie. Recytowane teksty i śpiewane piosenki wyszły 
świetnie. Niestety, nie obyło się bez problemów z nagłośnieniem. 

Przeszkadzająca publiczność 

W trakcie naszego występu chłopcy siedzący w pierwszym rzędzie nie mogli się 
opanować i przeszkadzali nam. Przez nich nie mogliśmy się skupić. Po wielu upo-
mnieniach pani w końcu zostali rozdzieleni. Oglądali dalszy ciąg przedstawienia, 
stojąc w kątach korytarza. 

Gratulacje 

Po zakończeniu akademii pani dyrektor podziękowała paniom odpowiedzialnym 
za zorganizowanie występu oraz uczniom naszej klasy. Byliśmy szczęśliwi, że nasze 
przedstawienie podobało się widowni. Dzięki naszemu występowi „z żalem” mu-
sieliśmy przełożyć sprawdzian z niemieckiego. 

Projekt zrealizowany!!! 

Praca naszej klasy nad przygotowaniem występu to jednocześnie realizacja obo-
wiązkowego dla drugoklasistów projektu edukacyjnego. Jesteśmy zadowoleni, że 
wspólnie mogliśmy się wykazać, ponieważ każdy miał przydzielone zadania – de-
koracje, napisy, obsługa sprzętu, śpiew, narracja, recytacja, redagowanie zapro-
szeń i ogłoszenia... Najważniejsze jest to, że wszyscy mamy już zaliczony projekt! 
Czekamy tylko na nagrodę od pań w postaci dodatnich punktów :-) 

Aneta 

 
Z życia wzięte  

Tak blisko, a jednak daleko… 

Czyli o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje. 

Tak sobie siedzę i myślę, co by tu w tym moim ostatnim reportażu napisać… Mam 
takie hasło: „Bezpieczne wakacje”. Pasowałoby napisać o tym, co wolno, a czego 

nie, gdzie można wchodzić, a gdzie nie. Może to być nudne, ale ja postaram się ja-
koś to „ubarwić”. Zaczynamy! 

Miejscówki 

Gdzie by tu pojechać? Może nad morze? A może jednak góry… Albo rodzina. 
Ewentualnie dom. Wieczory przed telewizorem zawsze spoko . W sumie lepsze 
to niż nic. Ja osobiście odwiedziłabym… no sama nie wiem. Chciałabym pojechać 
do Pragi. Podobno to bardzo piękne miasto. Tak wiem, w Polsce też są miejsca,  
o których może nawet nie słyszeliśmy, a które warto zobaczyć . Jak się uda, będę 
szczęśliwa. Jeśli nie, będę próbować dalej. Nie wiem, co wam mogę doradzić. Mo-
że warto pojechać na jakieś kolonie ze znajomymi.  
A propos, pojechałabym na obóz siatkarski. Ktoś chętny?  Jeśli wybierzecie się 

nad morze, jezioro itp., to radziłabym kąpać się tylko 
w wyznaczonych miejscach. Tak będzie lepiej. A i 
skakanie na tzw. „główkę” jest co najmniej niepo-
ważne. Uwierzcie mi. Są inne sposoby na podryw czy 
zaimponowanie komuś.  Dobrze jest być z kimś 
dorosłym, a jeszcze lepiej niedaleko, np. WOPR-u. 
Po pierwsze będzie bezpieczniej, a po drugie…  bę-
dzie można na kim oko zawiesić. Ach ci przystojni 
ratownicy .  



Jeśli natomiast wybierzecie góry, starajcie się trzymać w grupie.  
W dużej mierze zależy czy będziecie tylko zwiedzać np. tylko miasta czy też wspi-
nać się po górach. Są to dwie róże sprawy. Zdobywając szczyty, należy mieć odpo-
wiedni sprzęt, być dobrze przygotowanym i przebywać w towarzystwie kogoś wy-
szkolonego czy też osoby dorosłej. Nie warto chodzić samemu, udawać, że jest się 
„dorosłym” i wszystko wiesz lepiej. Czasem warto posłuchać starszych. A nóż może 
mają rację. Nie bądźcie pępkiem świata. Przynajmniej nie teraz. Jeszcze będziecie 
mieli swoje 5 minut .  

Jeśli zapukacie do drzwi cioci oraz wujka i będzie chcieli zostać tam jak najdłużej, to 

też trzeba się ich słuchać. Ze względu choćby na to, że jesteście w gościach. Trochę 

kultury młodzieży! . Nie naróbcie też „siary”, bo następne wakacje posiedzicie w 

domu przed kompem, a to chyba nie będzie „takie” fajne. Siedzenie  

i patrzenie w ten ekran non stop to nic pożytecznego. Lepiej iść na świeże powietrze, 

„na miasto”, zakupy, mecz itd. Do kina też się można przejść, a co nie?   O, albo 

można dzieci pilnować. Jak to robi moja koleżanka D.. Chyba odpowiada jej takie 

towarzystwo, więc łączy przyjemne z pożytecznym. I like it!   

Fajnie też by było wyjechać gdzieś za granicę do „ciepłych kra-

jów”. Ale to już chyba wyższa półka. A jak tam spędzić miło i bez-

pieczne czas, to nie będę się wymądrzać, bo nie byłam i się nie 

znam. Przecież są mądrzejsi. Bym mogła coś jeszcze napisać o 

tym bezpieczeństwie, ale pewnie w tym numerze znajdą się takie 

artykuły, więc po co się powtarzać  

Rzeczy ważne i ważniejsze  

Na pewno ważne jest to, gdzie spędzicie wakacje. Ale pewnie sły-

szeliście takie powiedzenie „Nieważne gdzie, ważne z kim”, bo nie liczy się ilość, ale 

jakość. Pamiętajcie też, że nie można mieć w życiu wszystkiego. Trzeba doceniać to, co 

się ma. Nie warto być złym na wszystkich i na wszystko, np. o to, że Ania pojechała do 

Egiptu, a ja do babci, która mieszka 20 km dalej od mojego domu. To też jakaś roz-

rywka. Może właśnie te 20 km dzieli cię od znalezienia drugiej połówki. Nie trzeba 

szukać daleko. Szczęście jest blisko.  

Zapamiętaj 

Wakacje staraj się przeżyć na różne sposoby, bo nowe miejsca, nowi ludzie mogą 

oznaczać nowe przygody, które będziesz wspominać przez długie lata i opowiadać 

swoim dzieciom a potem może i wnukom. A i jeszcze chciałam dodać, że warto wy-

brać się na jakiś koncert. Muzyka na żywo. To jest coś. Poszukajcie,  

a może jakiś będzie „tak blisko” . 

PS 

Chciałabym życzyć wszystkim udanych wakacji. Cieszę się na nowe przygody, zna-

jomości. Smuci mnie jednak fakt, że po 2-miesięcznej przerwie nie spotkam się ze 

swoją klasą, młodszymi przyjaciółmi, którzy jeszcze zostają, ze szkołą i oczywiście na-

uczycielami. Postaram się co jakiś czas odwiedzić „starą” szkołę i poszukać tych do-

brych wspomień. Ehh.. te wypady „na altankę” i „ta koleżanka”, która ciągle się 



upomina, żebym ją wspomniała. Będzie mi tego wszystkiego brakowało. Ale „nic nie 

może przecież wiecznie trwać”. Kończę, bo się normalnie zaraz wzruszę A z resztą 

oceny same się nie poprawią. See you soon. Bye, bye!  

Mento$ 

 

Wycieczka do Warszawy 

9 maja 2013 r. klasa IIc i IIb udały się na wycieczkę do Warszawy. Wyjazd został 
zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego przez uczniów tychże klas. Opie-

kunami byli p. Małgorzata Żychowska , p. Daniela Wawrzonkowska,  
p. Magdalena Chojnowska i p. Agata Pastewka. 

Muzeum Sportu i Turystyki 

Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Sportu i Turystyki. Na ekspozycji zostało przed-
stawionych 37 dyscyplin sportu. Uczniowie naszej szkoły zobaczyli wystawy poświę-

cone lekkoatletyce, kolarstwu, 
narciarstwu, tenisowi, podnosze-
niu ciężarów, piłce nożnej, kaja-
karstwu, zapasom, judo, żeglar-
stwu, alpinizmowi oraz turystyce 
letniej i zimowej. Ekspozycja 
przybliżyła nam sylwetki wielu 

wybitnych sportowców. Najcie-
kawszymi atrakcjami były orygi-

nalne medale olimpijskie oraz kajak, na którym pływał po mazurskich jeziorach Karol 
Wojtyła - późniejszy papież Jan Paweł II, patron naszej szkoły. 

Ulica Próżna i Plac Grzybowski 

Następnie udaliśmy się na ulicę Próżną i Plac Grzybowski. Ulica Próżna leży w 
Śródmieściu i ma około 160 metrów długości. To miejsce przed II wojną światową 
było jedną z najbardziej ruchliwych ulic dzielnicy żydowskiej. Do 1941 roku znajdowa-
ła się w obrębie getta warszawskiego. Miała być enklawą dawnej żydowskiej Warsza-
wy ze sklepikami i z kafejkami. Tak kilkanaście lat temu obiecywał amerykański filan-
trop, który kupił tu dwie kamienice. Potem zmieniły się plany i inwestor.  

Arkadia 

Zakończeniem wycieczki była wizyta w Arkadii, w której mogliśmy obejrzeć film 
"Intruz" lub "Iron Man 3". Po zakończenia seansu mieliśmy 
czas wolny na zakupy i posiłek. O dziewiętnastej wróciliśmy 
do Karniewa. 

Wycieczka do Warszawy została zorganizowana przez 
uczniów klas drugich w ramach projektu edukacyjnego. Każ-
dy z nas dostał zadanie przydzielone przez p. Małgorzatę Ży-
chowską. Przy pomocy nauczycielki i naszej dobrej współpra-
cy udało się zrealizować plan. Wyjazd zaliczamy do udanych. 
Z przeprowadzonej wśród uczestników wycieczki ankiety 

wynika, że większości podobał się pomysł i wykonanie projektu. 

Dominika Ickiewicz 
 

Medale olimpijskie 



◦●●◦ 

Wycieczka do Mińska Mazowieckiego 
Wizyta w 23. Bazie Lotniczej 

Startujemy 

W poniedziałek 13. maja tego roku miała miejsce wycieczka do 23. Bazy Lotniczej 
w Mińsku Mazowieckim. Brali w niej udział uczniowie klas I-III, którymi opiekowały 
się pani Elżbieta Wierzbicka oraz pani Zenona Żychowska. Wyruszyliśmy sprzed bu-
dynku szkoły około godziny ósmej. Podróż trwała dwie godziny, które spędziliśmy w 
miłej atmosferze.  

Lądujemy  

Na miejscu byliśmy około 1000. Od razu ruszyliśmy do sali pamięci. Tam mogliśmy 
podziwiać wystawy związane z historią lotnictwa, modele samolotów oraz różne inne 
pamiątki wojskowe. Kilkanaście minut później rozpoczęło się prawdziwe zwiedzanie. 
Naszym przewodnikiem był jeden z żołnierzy służących w tej bazie. W jasny sposób 
opowiadał nam o historii polskiego lotnictwa. Oprócz nudnych faktów z historii po-
znaliśmy też między innymi żartobliwą opowieść o wizycie prezydenta Bronisława 
Komorowskiego w tejże bazie oraz wyprawie odrzutowcem po coca colę. Później ru-
szyliśmy na lotnisko, gdzie mogliśmy obejrzeć z bliska samolot MIG-29. Tam usłysze-
liśmy o nim sporo technicznych informacji. Niestety nie mogliśmy obejrzeć go w locie, 
ponieważ loty odbywały się zbyt późno. Za to z daleka mogliśmy podziwiać też słyn-
nego Tupolewa TU-154M oraz dwa JAKI-40.  

Lecimy z powrotem 

Około godziny 1230 ruszyliśmy w drogę powrotną, która nie mogła się obyć bez 
obowiązkowej wizyty w McDonaldzie. Na miejsce dotarliśmy około 1500. W trakcie 
podróży do Karniewa wymienialiśmy się odczuciami. Męskiej części wyjazd bardzo się 
podobał. Dziewczyny za to narzekały, bo miały zamiar zobaczyć więcej przystojnych 
panów w mundurach. 
J. 

 

Z życia wzięte 

Częstochowa po egzaminach! 

Dzień bez nauki! 

Przed egzaminami nie udało się pojechać do Często-
chowy - niestety. Zrobiliśmy to po testach  Zebrało się 
około 40 osób. Udaliśmy się tam, by podziękować Mat-
ce Bożej Częstochowskiej za to, co zrobiła. Każdy miał 
jakieś swoje prywatne intencje i przemyślenia. 

14 maja 

14 maja 2013 roku uczniowie naszego gimnazjum 
po raz kolejny mieli okazję jechać do Częstochowy. 
Opiekunami byli: ksiądz Piotr Gątarek, pani Wanda 
Zaradkiewicz, pani Ewa Balińska, pani Ewelina Stęp-
kowska i pani Irena Zdunek. O 430 mieliśmy zbiórkę 
przed szkołą. U mnie pobudka - 330. Podejrzewam, że 
niektórzy to wstali wcześniej, żeby makijaż sobie zro-
bić, włosy poprostować… Przecież idą na wybieg dla 

Dziewczyny z IIIb 
 pod pomnikiem Jana Pawła II 



modelek. Nie??? Paznokcie wymalowane, oczy umalowane, to w drogę! Ja zresztą też 
należę do tych osób, tyle że szybciej się wyrabiam  

Jazda 

Autobus jak autobus. Wspaniały nie był. Wszystkie miejsca zajęte, to w drogę! 
Tym razem byłam ciut mądrzejsza. Wzięłam moją ulubioną poduszeczkę – taki ja-

siek w kwiaty  Koleżanki na początku się śmiały, ale potem one też chciały go wy-
próbować Spałam całą drogę – to u mnie normalne… - czasami już mam dosyć tego 
aviomarinu! ;( Kiedy ja z tego wyrosnę? Byle jak najszybciej. Na pierwszej stacji OR-
LEN wszyscy poszli do toalet. My z dziewczynami robiłyśmy sobie zdjęcia (takie tam, 
a w tle tiry i droga). Trzeba było jakoś umilić sobie czas  

Częstochowa 

Na początku ksiądz Piotr Gątarek odprawił 
Drogę Krzyżową - znajdującą się  
w parku klasztornym, który otacza z trzech stron 
mury sanktuarium. Figury stacji zostały zbudo-
wane w latach 1900-1913 według projektu Stefa-
na Szyllera, zostały odlane w brązie, są dziełem 
rzeźbiarza Piusa Welońskiego. Jak się później 
dowiedzieliśmy, tradycją jasnogórskich piel-
grzymek jest odprawiane tu nabożeństwo. Często 
widać pielgrzymów, którzy przechodzą od jednej 
stacji do drugiej na kolanach. Fenomen nie-

ustannie trwającej drogi krzyżowej na wałach Jasnej Góry jest jednym  
z najbardziej charakterystycznych rysów chrystocentrycznych tego maryjnego sank-
tuarium. 

Następnie udaliśmy się do kaplicy Matki Bożej, by ksiądz mógł odprawić Mszę 

świętą. Szczerze przyznam, że na takim nabożeństwie jeszcze nie byłam. Byliśmy sa-

mi. Ja odczytałam fragment Pisma Świętego. Kazanie księdza było niesamowite. Znak 

pokoju, każdy z każdym, symboliczne podanie dłoni. Przed przyjęciem komunii, 

ksiądz maczał opłatek w winie. Rozglądając się, zauważyłam, że nie tylko ja zrobiłam 

dziwną minę. 

Czas wolny 

Mieliśmy godzinę dla siebie. Każdy kto chciał, mógł 

wejść na wieżę. Mam lęk wysokości, ale udało się. We-

szłam  

w koleżankami, które (jak się potem okazało) też mają 

fobię. Jedna w połowie zrezygnowała. My się nie dałyśmy 

 Potem przeszłyśmy się do parku i tam porobiłyśmy pa-

rę ładnych zdjęć Niektóre dziewczyny podrywały kole-

gów i robiły wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę. 

Przystanek w Warszawie 

Do Mc’Donaldu poszliśmy. Zjedliśmy. I wyszliśmy.  

Powrót Wieża 



Teraz już nie jest tak cicho jak rano. Muzyka dobiega z głośników telefonów. Ja 

śpię  Podobno ksiądz przez całą drogę robił zdjęcia osobom, które miały zamknięte 

oczy… 

<obrotna> 

 

Wycieczka programowa klas pierwszych do 
Warszawy 

15 V 2013 r. klasy pierwsze wzięły udział w 
wycieczce zorganizowanej przez panią Małgorzatę 
Żychowską. Był to wyjazd programowy. Zwiedzili-
śmy  Muzeum Geologiczne, Park Łazienkowski, 
Ogród Botaniczny. Za naszą namową obejrzeliśmy 
film Ironman 3D” i zrobiliśmy zakupy  
w „Arkadii”. 

O godzinie 730 wyjechaliśmy sprzed szkoły. 
Wszyscy byliśmy podekscytowani tym, co zoba-
czymy, większość osób niecierpliwie czekała 
zwłaszcza na film. W autobusie, jak zwykle, pano-
wał gwar i harmider. Wszyscy rozmawiali, śmieli się i jedli słodycze. Opiekunowie 
zorganizowali również konkurs na orientację w terenie. Trzeba było odnaleźć wszyst-
kie cele naszej wycieczki na mapie Warszawy. Do stolicy dojechaliśmy około godziny 
dziewiątej. 

Najpierw Muzeum Geologiczne. Pełni energii weszliśmy do środka. Już przy wej-
ściu przywitała nas rekonstrukcja dinozaura. Co ciekawe, te gady nie miały gołej skóry 
lub łusek jak węże, one były pokryte cienkimi piórami. Dzięki pani przewodnik i eks-
ponatom muzealnym dowiedzieliśmy się, jak powstawał świat i jakie zwierzęta go za-
mieszkiwały. Obejrzeliśmy również tymczasową wystawę muzeum, czyli meteoryty. 

Znajdowało się tam ich wiele rodzajów, niektó-
re wyglądały naprawdę efektownie. Kilka mete-
orytów pochodziło z okolic Pułtuska. Na koniec 
zerknęliśmy na dwie makiety -  pustynię  
i jaskinię. Oczywiście wszystko wiedzieliśmy, 
bo procesy krasowe mieliśmy na ostatniej lekcji 
geografii . Zwiedzanie skończyliśmy około 
jedenastej. Dzięki wizycie w  muzeum dowie-
działem się naprawdę dużo. Uważam, że warto 
było tam pojechać. 

Teraz czas na zasłużony odpoczynek. Wybra-
liśmy się do parku łazienkowskiego. Spędzili-

śmy tam około pół godziny, spacerując i odpoczywając. Pogoda była naprawdę wspa-
niała. Zobaczyliśmy pomnik Fryderyka Chopina i jesz-
cze kilka ciekawych obiektów. 
Następnie przeszliśmy do ogrodu botanicznego. Byli-
śmy trochę przed czasem, więc musieliśmy chwilę po-
czekać. Okazało się, że nie możemy zwiedzać ogrodu 
wszyscy razem, więc podzieliliśmy się na grupy. Mój 
zespół najpierw odwiedził szklarnię z egzotycznymi ro-

Muzeum Geologiczne 

Uczestnicy 

Grupa wycieczkowiczów w ogrodzie 

botanicznym 



ślinami.  
W pierwszej oranżerii zobaczyliśmy rośliny strefy śródziemnomorskiej (rozmaryn, 
oliwki, granaty) i kwitnące kaktusy z obu Ameryk. Wyglądały naprawdę spektakular-
nie. Potem widzieliśmy sagowce, dzbaneczniki, banany... Pani przewodnik niestety (a 
może na szczęście) nie zdążyła nam opowiedzieć o każdej znajdującej się tam roślinie. 
W trzeciej, moim zdaniem, najciekawszej szklarni zobaczyliśmy rośliny mięsożerne, 
czyli muchołówkę, użytkowe na przykład wanilie, papaje, banany i kawę. Spotkaliśmy 
tam bardzo ciekawą roślinę -  mimozę, która po dotknięciu zwija płatki. Była tam 
również sadzawka z rybkami. We wszystkich szklarniach panowała wysoka tempera-
tura ok. 32o i było strasznie wilgotno. Gdy skończyliśmy zwiedzanie szklarni, poszli-
śmy do ogrodu. Spędziliśmy tam dużo czasu. Widzieliśmy różaneczniki, graby, lilaki 
(czyli popularne bzy) i wiele innych roślin, w tym wiele chronionych. Z ogrodu wyszli-
śmy bogatsi o ogromną wiedzę i nowe doświadczenia. 

Ostatnią atrakcją była chyba już wszystkim dobrze znana „Arkadia”. Obejrzeliśmy 
film „Iron Man 3”. Dodatkowe wrażenia powodował efekt 3D. Seans był bardzo cie-
kawy,  choć jeden moment,  był dla mnie zbyt przewidywalny i sztuczny, ale  
w końcu to kino akcji. Po filmie mieliśmy jeszcze odrobinkę czasu (niestety godzina to 
za mało), by coś zjeść i zrobić zakupy. Potem wyruszyliśmy w drogę powrotną. 

Wycieczka bardzo mi się podobała. Wreszcie się dowiedziałem wielu ciekawych 
rzeczy i miło spędziłem czas w centrum handlowym. 

Arek Ib 
◦◦ 

Bezpieczne wakacje 

BEZPIECZNIE NA ROWERZE 

1. Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru. 
2. W czasie jazdy używaj kasku. 
3. Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz. 
4. W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów. 
5. Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów. 
6. Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zawsze dłoń 

na hamulcu. 
7. Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu. 
8. Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty. 
9. Nigdy nie ścinaj zakrętów. 
10. W czasie jazdy zawsze uważaj! 
 

GALA PRYMUSÓW 
 
Ia 

1. Aleksandra Rzewnicka 4,79 
2. Milena Głowacka 4,71 
3. Damian Łuniewski 4,50 

 
Ib 

1. Justyna Krupińska 4,93 
2. Arkadiusz Szwejk 4,79 
3. Dominik Szczerba 4,57 

 
IIb 



       1.     Maciej Cesarski 5,00 
       2.     Aleksandra Boczkowska 4,80 
IIc  

1. Piotr Zając 4,53 
2. Paweł Szwejk 5,00 
3. Dominika Ickiewicz 5,13 

IIIa  
1. Klaudia Rzewnicka 5,06 
2. Łukasz Rzewnicki 4,56 

IIIb 
1. Michał Bonisławski 4,50 
2. Wojciech Grochowski 4,50 
3. Kinga Jackowska 4,83 
4. Julita Kołodziejczak 4,83 
5. Aleksandra Maria Krzemińska 4,56 
6. Dominika Lustyk  5,39 
7. Natalia Napiórkowska 4,78 
8. Jakub Przychodzki 5,11 
9. Jakub Zdunek 5,00 

III c  
1. Izabela Krupińska 5,44  
2. Anna Buta 5,06 
3. Monika Falba  4,83 
4. Wioleta Jasińska 4,94 
5. Paulina Karczewska 4,94 
6. Piotr Perzanowski 4,67 
7. Mateusz Piątkowski 4,50 
8. Piotr Ochtabiński 4,50 
9. Faustyna Kozicka 4,50 

100% FREKWENCJA 
 

I a 
1. Aleksandra Dublicka 

 
I b 

1. Aleksandra Łachmańska 
2. Piotr Pieńkowski 
3. Piotr Rzewnicki 

 
II a 

1. Aneta Siwkiewicz 
 
III a 

1. Justyna Bartosiak 
2. Weronika Golenda 
3. Weronika Jurczyńska 
4. Łukasz Rzewnicki 
 

III b 
1. Julita Kołodziejczak 

 



III c 
1. Daniel Sieklucki 
2. Anna Buta 

 

Wyniki wewnątrzszkolnego konkursu z języka  

niemieckiego w klasach I, II i III: 

Klasa I 
1. Ogonowska Natalia, Magdalena Sierzan 
2. Artur Kuc 
3. Dublicka Aleksandra 

Klasa II 
1. Krystian Dylik 
2. Wojciech Rzewnicki 
3. Michał Chrzanowski 

Klasa III 
1. Piotr Ochtabiński 
2. Mateusz Piątkowski 
3. Klaudia Rzewnicka, Małgorzata Szlaska 

 

Deszczowych 19 godzin 

W piątek po zajęciach ok. 1800 klasy IIIa i IIIb wybrały się na biwak do Nowego 
Skaszewa. Plany były wielkie, jednak z połowy trzeba było zrezygnować z powodu 

pogody :/ Miało być wszystko: ognisko, dyskoteka, konie (były nawet osły, trampo-
liny… Jednak do skutku doszedł tylko grill, namiastka ogniska i oczekiwana dysko-

teka . 

Przyjazd.. 

Kiedy dojechaliśmy na miejsce, byliśmy w szoku. Nie było tu typowo biwakowo. Choć 
niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić, ale zacznijmy od początku.  
Gdy wyszliśmy z autobusu, lekko padało, więc wszyscy schowaliśmy się pod niewielki 
daszek. A nasi nauczyciele.. cóż, oni gdzieś wybyli. Pozostawili nas na pastwę losu… 
no dobra, nie przesadzajmy, poszli załatwiać dla nas pokoje (chyba??) ;) W tym czasie 
przyszedł do nas właściciel- miły gość; nie dziewczyny? Był bardzo spontaniczny i po-
zytywnie nastawiony do nas. Pytał o wszystko i uprzedzał, że jak będziemy chcieli roz-
rabiać to tak, żeby potem być w stanie posprzątać. Kiedy nauczyciele zjawili się, 
mieliśmy już pokoje, pozostało tylko je przydzielić, jednak najpierw kolacja. Wpadli-
śmy, zrobiliśmy między jedzeniem parę fotek i się zaczęło. Rozdzielanie pokoi, istny 
koszmar. Jakoś przez to przebrnęliśmy i znowu wypadliśmy na górę jak oparzeni, by 
szukać swoich pokoi. I tu niespodzianka. Okazało się, że ci którzy mają dwu- , trzy- 
lub czteroosobowe pokoje mają luksusy. Z tymi o większej ilości łóżek było gorzej. 
Jednak spiny nie było. Chwila dla nas, połazić, porozglądać się. Potem grill..  
… i dyskoteka 
Hasło dyskoteka, a wszyscy do swoich pokoi. No bo jak na imprezę się nie ogarnąć? 
Dziewczyny: zmiana koszulek, poprawka makijażu i włosów. A chłopcy… jak to chłop-
cy, na luziku (choć kilku miało koszule XD). Ruszyliśmy na dyskotekę. Ku zaskocze-
niu nauczycieli wszyscy wspaniale się bawili, nawet chłopcy, którzy zazwyczaj opusz-
czają szkolne dyskoteki lub też podpierają ściany. Ale nie powiem, bo nauczyciele też 
„przydęsili”. Impreza się przeciągnęła, bo trwała od 2200 do ok. 0130-0200 . Potem 
wszyscy do „łóżek”. Tak jasne, oczywiście w nocy mało kto spał,  



a jak spał, to niedługo, bo ciągle było słychać śmiechy, głównie w pokojach dziewczyn. 
Ale już nad ranem było cicho, każdy był wyczerpany, więc krótka drzemka była ko-
nieczna. Rano oczywiście szał ciał. Kto ma prostownicę? A kto ma szczotkę? A o której 
śniadanie? Wszyscy dosyć wcześnie stanęli na nogach 
Lekka zmiana planów 
Ze względu na pogodę przesunęliśmy obiad i wyjazd o dwie godziny wcześniej. Mię-
dzy śniadaniem a obiadem mieliśmy czas dla siebie. Jedni siedzieli w pokojach, inni 
byli w siłowni, jeszcze inni skakali na trampolinach (co chyba nie było dobrym pomy-
słem). A chłopcy, jak to chłopcy, kawały im w głowach. No bo żeby gadać  
z osłem przez telefon, to już lekka przesada . Przyszedł czas na obiad, a po nim na 
pakowanie . Wszystko zostawiliśmy w jak najlepszym porządku i odjechaliśmy. Po 
powrocie do Karniewa pożegnaliśmy się i rozeszliśmy każdy w swoją stronę!  
I tak minęło deszczowych 19 godzin … 
Mimo złej pogody chcemy jeszcze raz w takim składzie skoczyć do Skaszewa. 
@morek 

 
 

Wycieczka do Ostrołęki 

6 czerwca 2013r. odbyła się całodniowa wycieczka IIa  do Ostrołęki. Opiekunka-
mi były: p. Ewelina Siemiątkowska, p. Magdalena Chojnowska i p. Elżbieta Wierz-

bicka. 

Odjazd 

O 800 odbyła się zbiórka przy szkole podstawowej w Karniewie. Gdy każdy zajął 
swoje miejsce w autobusie, opiekunki przeliczyły uczestników wycieczki. Na szczęście 
wszyscy byli, więc od razu ruszyliśmy w drogę. Jazda trwała ok. godziny, czyli strasz-
liwa nuuda… Każdy tylko patrzył ile jeszcze zostało kilometrów do Ostrołęki. Gdy już 
wiedzieliśmy, że jesteśmy w oczekiwanym miejscu to nastąpiła niesamowita radość 
uczniów, jak i opiekunek. 

Troszkę historii 

O 900 udaliśmy się do Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką. Z przewodnikiem poszli-
śmy do sali, w której dowiedzieliśmy się, jaka jest historia mauzoleum-jest pomni-
kiem upamiętniającym  żołnierzy poległych w powstaniu listopadowym. Po długiej 
wypowiedzi przewodnika obejrzeliśmy interesującą prezentację, która miała nas 
wprowadzić w temat powstania. Na koniec jeszcze film dotyczący obrazu  
pt. ,,Bitwa pod Ostrołęką”  Karola Malankiewicza. Był to niesamowity film – akcja 
rozgrywała się na płótnie tego obrazu! 

Ok. 1100 pojechaliśmy do Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Tam zdobyliśmy  wiele 
ciekawych wiadomości dotyczących kultury kurpiowskiej. Widzieliśmy stroje, wyci-
nanki, obrazy, rzeźby... 

To, co było najfajniejsze 

Ok. 1300 udaliśmy się na dwie godziny do kręgielni. Po odebraniu specjalnego 
obuwia klasa został podzielona na dwie drużyny. Każdy musiał spróbować, nawet 
opiekunki! 

Każdy z nas był zachwycony nowo poznaną grą, ale na koniec bardzo zmęczony... 
Następną atrakcją była godzina spędzona w galerii handlowej. Niektórzy robili ma-

łe zakupy, inni przymiarki albo zajadali pyszne lody. 

 



Ale niespodzianka 

Gdy wychodziliśmy z galerii, zaczął lać deszcz. Wiadomo, jak to dziewczyny, piski, 
wrzaski i  krzyki.  

Do kina weszliśmy cali przemoczeni. Chwilę odpoczęliśmy, po czym odebraliśmy 
okulary 3D i zajęliśmy wyznaczone miejsca. Przed nami była projekcja  filmu pt. 
,,Tajemnice Zielonego Królestwa”. Mieliśmy idealne warunki – całe kino do naszej 
dyspozycji! Chłopaki musieli to wykorzystać, dlatego zajęli wybrane przez siebie miej-
sca i rozłożyli się wygodnie;-) 

Na koniec, obowiązkowo zajechaliśmy do McDonaldu, aby się posilić. Najedzeni i 
zadowoleni udaliśmy się w drogę powrotną ok 1900. 
Wrażenia 

Najbardziej byliśmy zachwyceni kręgielnią, dzięki której mogliśmy nauczyć się 
pięknej gry zespołowej.  

Pomimo wylewanych potów każdy dawał z siebie wszystko...Wszyscy byli tak zaan-
gażowani, że aż chciało się popatrzeć.  

Gdy kończył się czas każdy uczestnik wycieczki chciał pomimo zmeczenia grać po-
nownie. Wszyscy mówili, że jaszcze tak świetnie się nie bawili... 

Karolina Kuczyńska kl. IIa 

 

Myśli nieuczesane 

Ostatnio rozglądam się po korytarzach i widzę same łamagi. A to noga: złamana, 

zwichnięta i jeszcze nie wiadomo co. Koleżanka schodziła z trampoliny  

i założono jej opaskę uciskową, a na drugi dzień przyszła w gipsie na całej nodze – 

jakaś masakra :p Co te dzieci robią poza szkołą? Nie wiem, co to za uczucie mieć gips i 

na razie nie chcę mieć styczności z tym materiałem 

TAK, TAK, TAK!!! Już niedługo koniec szkoły! Z jednej strony to dobrze,  

z drugiej nie. Przez trzy lata: poznawaliśmy się, kłóciliśmy, bawiliśmy i ot tak – ko-

niec. Wspólne dyskoteki, których nigdy nie zapomnę. Ten korytarz…  Ile tam się rze-

czy działo  Szturchańce, podstawianie nóg, zdejmowanie frotek z kucyków dziew-

cząt, taniec na korytarzu. Nasi chłopcy z radiowęzła są niezastąpieni!!! Te miłe słów-

ka… O matko – aż się łezka w oku zakręciła… Będzie tego wszystkiego brakować. Co z 

tego, że byliśmy nieznośni, niegrzeczni i nieraz na dywaniku się było – tacy już jeste-

śmy. Najbardziej śmieszy mnie fakt, że przez trzy lata nawet słowa do mnie nie po-

wiedziała pewna osoba. No cóż, nie wszyscy muszą ze sobą rozmawiać…  Lubię swoje 

nowe imię – Marta. Wiem, czemu mnie tak nazywają pewne eleganciki – nie dlatego, 

że mam siostrę, nie  Wspaniali nauczyciele duuużo nauczyli, pomagali, byli opie-

kuńczy. Czy w nowej szkole tacy będą? Nie mam zielonego pojęcia.  

Będzie mi brakowało SKS-ów. Te WSPANIAŁE dziewczyny! To MY zajęłyśmy I 

miejsce w Różanie. Było świetnie. Pan trener jest niezastąpiony! Przyszłe roczniki 

dziewcząt: dbajcie o pana  

Ostatnie tygodnie to przygotowania części artystycznej na koniec roku. I ten polo-

nez. Szczerze? To nie mam ochoty go tańczyć - mam swoje powody. Chociaż na pró-

bach jest super. Ciągle się mylimy, szturchamy, śmiejemy się… Nie wszyscy wszyst-



kich tolerują… Ich sprawa. W części artystycznej są trzy piosenki – bardzo fajne. Na 

próbach wszystko słychać. Nikt przecież nie usłyszy, że ktoś fałszuje –  

w grupie raźniej  

Wyniki egzaminu??? Ich najbardziej się boję… 

To już mój ostatni artykuł w tej rubryce. Przez trzy lata to byłam ja… Nie wiem, czy 

moje teksty bawiły czy nudziły? W tym roku, w tej rubryce i w tej gazetce kończę ka-

rierę dziennikarki . To kawał dobrej roboty. Było warto! 

Życzę wszystkim udanych WAKACJI!  

<obrotna> 

 

Konkurs na fotoreportaż 

W grudniu 2012r. pani Elżbieta 
Wierzbicka powiedziała, że jest organizo-
wany konkurs na fotoreportaż pt. „150. 
Rocznica Powstania Styczniowego na Zie-
miach Powiatu Makowskiego”. Do udziału 
zgłosiły się Faustyna Kozicka i Izabela Kru-
pińska, które postanowiły połączyć swoje 
siły. W związku z tematyką powstańczą wy-
konałyśmy gazetkę ścienną. W napisaniu 
pracy pomagały nam pani Elżbieta Wierz-
bicka i pani Ewelina Siemiątkowska. 

22 maja w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej odbyło się uroczyste ogło-
szenie wyników konkursu i wręczenie nagród. Uczestniczki z Karniewa dotarły tam z 
panią dyrektor Małgorzatą Bartosiewicz i panią Elżbietą Wierzbicką. Obecne były ta-
kie osobistości jak: Zbigniew Deptuła- starosta makowski, który objął konkurs swoim 
patronatem i wraz z Radą Rodziców ufundował nagrody; burmistrz Janusz Jankow-
ski; fascynujący się historią lokalną, przyjaciel szkoły Jan Żytowiecki i prof. dr Woj-
ciech Trąmpczyński. Przez rozpoczęciem uroczystości można było obejrzeć prace 
uczestników i nagrody. Około 1100 goście zostali przywitani przez dyrektor Zespołu 
Szkół panią Elżbietę Rakowską. Całości  przewodniczył pan Jan Miecznikowski – 
przewodniczący Rady Rodziców. W jury konkursu byli: pan Jan Miecznikowski – 
przewodniczący konkursu, dr inż. Joanna Rzepka, pani Alina Melnicka i pan Wiesław 
Łaskarzewski. 

Wyniki prezentowały się następująco: 
1 miejsce – uczniowie z Gimnazjum przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania 
w Jaciążku 
2 miejsce ex aequo – Faustyna Kozicka, Izabela Krupińska z Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie 
2 miejsce ex aequo – uczennice z ZSW Gimnazjum im. Arkadiusza Gołasia 
w Płoniawach Bramura 
3 miejsce ex aequo – uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Gąsewie Podu-
chownym 
 



3 miejsce ex aequo – uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie –  
Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim 
Wyróżnienie – uczennice z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skło-
dowskiej w Makowie Mazowieckim 

Fotoreportaż Izy i Faustyny ze zdjęciami można obejrzeć w bibliotece. 
Iza Krupińska IIIc 

 
Sport! 

Międzypowiatowe zawody w piłkę siatkową dziewcząt! 

16 maja 2013r. o godzinie 1000 w Wyszkowie odbyły się międzypowiatowe zawody  
w piłkę siatkową dziewcząt. W meczach zmierzyły się dziewczęta z Karniewa, Nowej 

Krępy, Kadzidła, Ostrowa Mazowieckiego, Wyszkowa, Ostrołęki. 

Początek… 

O 830 sprzed PG im. Jana Pawła II w Karniewie wyruszyłyśmy do Wyszkowa.  
Podstawowy skład to: Julita Kołodziejczak, Dominika Lustyk, Łucja Ziółkowska, Ju-
styna Wielgolewska, Martyna Czyrsznic, Joanna Wawrzonkowska, Aleksandra Szcze-
pańska, Wioleta Jasińska, Monika Falba, Monika Pyra, Ewa Rzewnicka, Paulina Kar-
czewska oraz trener -  Rafał Witkowski.  

Droga nie trwała zbyt długo. Siatkarki umilały sobie czas rozmowami, pogawęd-
kami z kierowcą i słuchaniem muzyki, aby rozładować kumulujący się stres. Kilkana-
ście minut później dotarłyśmy do Wyszkowskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji. Po 
otrzymaniu klucza udałyśmy się do szatni. Następnie odbyło się przywitanie wszyst-
kich drużyn i odczynianie poszczególnych grup. Grupa A to: Wyszków, Ostrów Mazo-
wiecki i Karniewo, grupa B to: Kadzidło, Ostrołęka, Nowa Krępa. 

Pierwsze zmagania! 

Pierwszy mecz w grupie A został rozegrany między Ostrowem a Wyszkowem. Po 
zaciętej walce zwycięzcą został Wyszków. Następna potyczka odbyła się pomiędzy 
Karniewem a Wyszkowem. Niestety karniewiankom nie udało się go wygrać. Wy-
szkowska drużyna narzuciła swój rytm gry i znacznie prowadziła  
w pierwszym i drugim secie. Ta runda zakończyła się przegraną dla Karniewa 0:2. 
Następny mecz rozegrany został przez Karniewo i Ostrów Mazowiecki. Niestety 
 i w tym meczu karniewskie dziewczęta przegrały 0:2. Nie zdołały podnieść się po po-
rażce z Wyszkowem. I tak zakończyła się przygoda karniewianek z zawodami, gdyż 
tylko dwie drużyny z grupy mogły walczyć o złoto. Były to dla naszego zespołu trudne 
mecze, ponieważ grałyśmy w osłabieniu z powodu kontuzji kilku zawodniczek.  

Podsumowanie... 

Porażka zmazała z ust niektórych zawodniczek uśmiech. Pojawił się smutek, chwila 
zadumy i pytanie: „Dlaczego my?”. Niestety tak musiało być. Cieszymy się, że zdołały-
śmy dostać się, aż tak wysoko i powalczyć o złoto. Trudno pogodzić się z przegraną, 
ale niestety trzeba przyjąć ją do wiadomości. Możemy się cieszyć  
z jednego- jesteśmy mistrzyniami powiatu :) Po ostatnim meczu podeszła do nas pani 
z SOS-u (Siatkarski Ośrodek Szkolny) i zaproponowała naukę w tejże szkole. Niektóre 
dziewczyny zainteresowały się kuszącą propozycją. Na koniec, tradycyjnie już była 
pizza :)  

Tak dla poprawienia humoru zacytuję: „Jeśli na boisku czujesz się jak ptak, to po-
czuj jak wspaniale jest latać i fruń jak najwyżej po marzenia” – śp. Arkadiusz Gołaś. 

ToŚka 
 
 
 



Przygotowanie do zawodów mazowieckich 

13 kwietnia 2013 roku wraz z p. W. Zającem i dwoma innymi uczestnikami: 
Tomaszem Butą i Krzysztofem Sepełowskim wybrałem się na Grand Prix Pułtuska w 
biegach przełajowych. Były to zawody dla klas 1-3 gimnazjum na dystansie 1500m. 
Dla mnie to przetarcie szlaków przed najważniejszymi zawodami, czyli Mistrzostwami 
Mazowsza. Zająłem 2. Miejsce, przegrywając ze starszym kolega. Krzysiek zajął 5. 
miejsce, a Tomek-4. W zawodach wystartował również p. Zając, który na dystansie 
5000m wygrał w swojej kategorii wiekowej. Wyjazd był bardzo udany. 

Mistrzostwa Mazowsza 

26 kwietnia 2013 roku wyjechałem na zawody wojewódzkie. Oprócz mnie poje-
chało dwóch młodszych chłopców z podstawówki, a opiekę nad nami sprawowali p. 
Waldemar Zając i p. Rafał Krzyżewski. Zawody odbyły się we wsi Kamion. Chłopcy z 
podstawówki startowali na dystansie 1000m, ja zaś na 1500m. Ich starty nie były 
udane, choć pierwszy raz byli na tak dużych zawodach. Myślę, że zdobyte doświad-
czenie przyda im się na przyszłość. Dla mnie był to drugi wyjazd na te zawody. W ze-
szłym roku start był przeciętny (16. miejsce), zaś w tym roku udało mi się zająć dobre 
3. miejsce. Jestem zadowolony ze swojego występu i mam nadzieję, że za rok również 
uda mi się zdobyć medal. 

GP w Pułtusku 

27 kwietnia wybrałem się po raz kolejny na GP Pułtuska. Były to drugie  
z trzech zawodów w cyklu. Nie brałem udziału w pierwszym starcie, w drugim nato-
miast zająłem dobre 2. miejsce. Dystans i kategoria były te same: klasy 1-3 gimnazjum 
na 1500m. Wywalczyłem 1. miejsce, rewanżując się jednocześnie na zawodniku, z któ-
rym dwa tygodnie wcześniej przegrałem walkę na finiszu. W ogólnej klasyfikacji GP 
zająłem 3. miejsce, co było spowodowane głównie tym, że brałem udział tylko w 
dwóch zawodach. Z pewnością pojadę tam na jesienne GP walczyć o kolejne medale. 

Damian :) 

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀ 

Biegi Uliczne 

3.06.2013r. na terenie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  Karniewie od-
były się Biegi Uliczne. Ich celem było propagowanie biegania, uczczenie patrona na-
szej szkoły oraz integracja środowisk szkolnych. Impreza biegowa była włączona w 
ogólnopolską  akcje POLSKA BIEGA 2013. Wystartowało 223 biegaczy w kategoriach: 
przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i dorośli. Odbyło się 11 biegów, każdy 
uczestnik dostał pamiątkowy dyplom oraz napój i słodycze. Najlepszym w każdej ka-
tegorii wiekowej, medale oraz nagrody rzeczowe wręczali: wójt Gminy p .Michał Ja-
siński oraz dyrektorzy karniewskich szkół -PG im. Jana Pawła II  p. Małgorzata Bar-
tosiewicz i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Oskara Kolberga  p. Jan Mordwiński. 
Imprezę zorganizowali nauczyciele gimnazjum p . Zenona  Żychowska i  p. Waldemar 
Zając wraz z uczniami z Szkolnego Klubu Wolontariatu. 

Piotrek 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

23 kwietnia 2013 roku obchodziliśmy 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest 

to coroczne święto organizowane przez UNESCO 

od 1995r. w celu promocji czytelnictwa, edytor-

stwa  

i ochrony własności intelektualnej. Pomysł od-



dania hołdu książce i jej twórcom wywodzi się z Katalonii, gdzie w dniu św. Jerzego 

książka  

i róża stanowią tradycyjny podarunek.  

Włączając się w obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w wypoży-

czalni przygotowaliśmy wystawę nowości książkowych, na korytarzu wyeksponowali-

śmy gazetkę ścienną. Zorganizowaliśmy również kiermasz „Tania książka”.  

Na forum szkoły nagrodziliśmy naszych najaktywniejszych czytelników oraz 

uczniów, którzy wyróżnili się w szkolnym konkursie czytelniczym przeprowadzonym 

w październiku. Oto wyniki: 

Klasy I 

Agnieszka Michalak – I miejsce. 

Aleksandra Rzewnicka – II miejsce. 

Aneta Mossakowska – III miejsce. 

Natalia Kuczyńska – osiągnięcia czytelnicze. 

Klasy II 

I miejsce  - Maciej Cesarski. 

II miejsce - Paweł Szwejk. 

III miejsce - Katarzyna Golenda. 

Wyróżnienie -  Luiza Bystrek. 

Osiągnięcia czytelnicze - Natalia Kaczmarska. 

Klasy III 

I miejsce - Anna Buta. 

II miejsce - Dominika Lustyk. 

III miejsce - Weronika Jurczyńska. 

Wyróżnienie - Sylwia Kaczmarska. 

Wyróżnienie - Monika Falba. 

Wyróżnienie - Weronika Leśnik. 

Osiągnięcia czytelnicze - Aneta Zbrzezna. 

Wszystkim gratuluję! 

Aneta Wronowska 



„Chcę tu zostać...”, czyli pożegnanie  
z gimnazjum 

No tak... mamy czerwiec, rok szkolny dobiega końca, a tym samym nasza edukacja  
w karniewskim gimnazjum. Wypadałoby więc jakoś się pożegnać i tak w ogóle... 

W końcu koniec :P 

Wszyscy czekaliśmy na koniec roku, który już tuż, tuż. Wszyscy się cieszą, ale dla 
nas trzecioklasistów to trudny czas. Trzeba podjąć pierwszą poważną decyzję, zdecy-
dować o tym, co tak naprawdę chcemy robić w przyszłości i wybrać profile szkół po-
nadgimnazjalnych. Ale jest też jeszcze czekanie na wyniki egzaminów, które zdecydu-
ją o tym, czy uda nam się spełniać marzenia. W szkole jak to zazwyczaj bywa, strasz-
nie nas męczą. Trzeba poprawić oceny, trzeba przygotować część artystyczną na za-
kończenie roku, trzeba nauczyć się układu poloneza. No ale dobra... z tym jakoś damy 
sobie radę, a od 29 czerwca zaczynamy wakacje :D Fajnie, fajnie, ale mimo wszystko 
będzie mi brakowało trochę ludzi z gimnazjum. Trzy lata zrobiły swoje, polubiłam ich, 
przyzwyczaiłam się do nich i szkoda będzie się z nimi rozstawać... 

Ale czy rzeczywiście to już koniec? 

Oczywiście, że nie :D To, że kończymy naukę tutaj, 
nie znaczy, że zapomnimy o „naszych korzeniach”. 
Jeszcze o sobie przypomnimy :) Planowany jest wie-
czorek, na którym na pewno dobrze się zabawimy i 
który na długo pozostanie w naszej pamięci, mamy 
nadzieję, że koledzy z młodszych klas również przyjdą 
:) 

A poza tym, w naszej szkole jest taka tradycja, że na pierwszą dyskotekę w każdym 
roku szkolnym są zapraszani absolwenci, więc mamy nadzieję, że będziecie o nas pa-
miętać :) A nawet jeśli nie, to sami się wprosimy :P 

Obiecuję też, że któregoś dnia wpadniemy do Karniewa i odwiedzimy naszych na-
uczycieli... Młodszych kolegów i koleżanki oczywiście też :P Nie damy o sobie zapo-
mnieć... 

Szybki przegląd wydarzeń 

Te trzy lata zleciały bardzo szybko. Jako „kociaki” baliśmy się wszystkiego  
i wszystkich, chowaliśmy się przed starszymi kolegami, nie chcąc im się narazić, 
schodziliśmy im z drogi. Na lekcjach siedzieliśmy grzecznie jak aniołki, zazwyczaj by-
liśmy przygotowani do zajęć i chętnie w niej uczestniczymy. No, ale te czasy minęły... 

W drugiej klasie staliśmy się bardziej odważni. Zaczęło się nieodrabianie prac 
domowych, ściąganie na kartkówkach i sprawdzianach oraz przeszkadzanie nauczy-
cielom w czasie lekcji. To wtedy miały miejsce nasze pierwsze bunty, walka  
o swoje prawa, wytykanie błędów innym i dyskutowanie z nauczycielami. Myśleliśmy, 
że wszystko wiemy lepiej i wszystko nam wolno. Robiliśmy coś „dla szpanu”, żeby za-
imponować komuś, wzbudzić czyjś szacunek. Druga klasa bardzo nas zmieniła, bar-
dziej się „zgraliśmy” i zaczęliśmy tworzyć jedność. 

W trzeciej klasie podobno powinniśmy być najbardziej dojrzali. Czy tak było? 
Wszyscy wiemy, że nie. Nauczyciele powtarzali, że do egzaminów tak mało czasu, że 
trzeba się wziąć do roboty i zacząć się uczyć. A my i tak robiliśmy swoje, ciągle się wy-
głupialiśmy i śmieliśmy. Okazało się, że nawet pozornie spokojni uczniowie potrafią 
powiedzieć coś, co zaskoczy wszystkich :D Staliśmy się jedną wielka rodziną, w której 
każdy miał swoje miejsce, obstawaliśmy jedni za drugimi, broniliśmy naszych kole-
gów nawet, jeśli wiedzieliśmy, że nie robią dobrze.  



Dziękujemy wszystkim za to, że mogliśmy z wami przeżyć te trzy lata. Nauczycie-
lom mówimy „przepraszamy” i „co złego to nie my” :) Młodszym kolegom życzymy 

powodzenia w dalszej nauce tutaj, mamy nadzieję, że tak jak my jakoś to przeżyjecie 
:P Nie taki diabeł straszny, jak go malują, dacie sobie świetnie radę :) 

Nie wiem jak reszta, ale ja będę tęsknić :) Trzymajcie się. 
Natajka 

 

Wochin in die Sommerferien??? 

Nach Zakopane  

Zakopane gilt als Polens Winterhauptstadt. Die 900 Me-
ter hoch gelegene Stadt mit 
30 000 Einwohnern liegt im 
Zentrum der Hohen Tatra. Der 
Rysy misst als höchster Berg Po-
lens 2499 Meter. 

Geübte Wanderer finden in 
dem Tatrzański – Nationalpark 

wunderschöne Pfade zu den Gipfeln, zu klaren Bergseen 
und herrlichen Wasserfällen. 

In und um Zakopane fanden in der Vergangenheit zahlreiche internationale Wett-
kämpfe statt: Weltmeisterschaften im Skispringen. 

Eine Seilbahn führt zum Gipfel des 1987 m hohen Bergs Kasprowy Wierch, per 
Standseilbahn geht es auf die 1123 m hohe Sonnenbergalm Gubałówka, von der sich 
ein herrlicher Blick auf Zakopane bietet. 
Ewelina Stępkowska 
 

… And it’s time to say: „goodbye” 

Time calls, 
Time in hurry. 
We will not see the high school walls 
We have to look forward scurry, 
Because, unfortunately, time is fast. 
I will remember everything 
But I will remember from the past: 
On first days fear and nothing, 
The joy of discos, 
Then we felt like in San Francisko,  
Nice teachers 
Who said the best preachers, 
Arguing with friends 
And our boyfriends and girlfriends, 
Working hard, 
Playing in the school yard. 
These three years will stay forever in my memory. 
This is the end, but I don’t worry. 
And you – my younger colleagues: 
I wish you every success in life avenues, 
Be honest and above all be honest with each other.  
If not that way you will find another. 



And it’s time to say: “goodbye”. 
Iza Krupińska kl. IIIc 

 

Forum Edukacyjne 

16 maja, na siódmej godzinie lekcyjnej uczniowie klas trzecich zebrali się na świe-
tlicy, aby zapoznać się z ofertą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Przasnyszu. Do naszego gimnazjum przyjechało dwoje przedstawicieli 
grona pedagogicznego i dwie uczennice. 

Na początku przedstawiono nam główne założenie nowej podstawy programowej, 
która obowiązuje od roku szkolnego 2012/13. Następnie obejrzeliśmy prezentację do-
tyczącą kierunków kształcenia. Dowiedzieliśmy się, że uczniowie udający się do tej 
szkoły mają do wybory: technikum, liceum ogólnokształcące i zasadniczą szkołę za-
wodową. Na koniec każdy uczeń otrzymał ulotki, kalendarzyki oraz wzory podań.  

Ola z IIIb 

❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿✺❀✿ 
Otaczający mnie świat 

Wakacje, wakacje, wakacje! Boże, jak ja się cieszę! Całe dwa miesiące totalnej sa-
mowolki! Nie będzie porannego wstawania (chyba że z własnej woli), zakuwania po 
nocy, żadnych lekcji, żadnych kartkówek! RAJ!!! 

Całe szczęście, bo szkoła latem jest jeszcze bardziej uciążliwa niż zimą. Na dworze 
tak pięknie, a my musimy udawać, że interesuje nas to, co mówi równie znudzony 
nauczyciel… Człowiekowi, który wymyślił wakacje, powinni dać Nobla! 

Na zewnątrz jest cudnie. Jaskrawa zieleń maja nabrała ciemnego odcienia lata, 
kwitną kwiaty, śpiewają ptaki… Upalne słońce od razu nasuwa na myśl widok piasz-
czystej plaży, zapach świeżo skoszonej trawy i smak soczystych owoców. 

Jeszcze tylko poprawić ostatnie oceny i już. Koniec roku szkolnego. Mmm, naresz-
cie. 

Ola Rzewnicka kl. Ia 
 
 

 


