
 

 

z przewodniczącą Rady Gminy Karniewo 

Panią Beatą Jackowską 
 

„Niebo gwieździste nade mną, a prawo moralne we mnie.” 

Immanuel Kant 

 

Redakcja „Żaka”: Może na dobry początek opowie nam Pani coś o sobie i swojej rodzi-

nie? 

Pani Beata Jackowska: Mam męża i sześcioro dzieci. Mieszkamy w Leśniewie. Prowa-

dzimy niewielkie gospodarstwo rolne i działalność gospodarczą. W Gminie Karniewo miesz-

kamy od 25 lat. Najstarszy syn Konrad jest studentem piątego roku farmacji na Uniwersytecie 

Medycznym w Białymstoku. Obecnie  pisze pracę magisterską w Instytucie Fizjologii. Magda 

jest studentką trzeciego roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wyższej Szkole Policji w 

Szczytnie. Agnieszka studiuje drugi rok chemię na Uniwersytecie Białostockim i pierwszy 

rok pedagogikę  na tym samym uniwersytecie. Grzegorz jest studentem Politechniki War-

szawskiej na wydziale SIMR (Samochody i Maszyny Robocze). Kinga jest uczennicą drugiej 

klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie, a Kubuś uczy się w pierwszej 

klasie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Oskara Kolberga w Karniewie. 

R.Ż.: Wiemy, że jest Pani przewodniczącą w naszej gminie. Jak godzi Pani bycie żoną i 

matką z dodatkowymi obowiązkami? 

Pani B. J.: Połączenie tych obowiązków jest możliwe. Trzeba się trochę sprężać, aby nie 

ucierpiała żadna ze stron. Niekiedy jest trochę ciężko, ale nie mam zwyczaju narzekać. Biorę 

się wtedy do pracy. 

R.Ż.: Dlaczego została Pani przewodniczącą Rady Gminy?  

Pani B. J.: Zostałam wybrana spośród piętnastu radnych. Przewodniczenie Radzie to 

funkcja, która ma służyć dobru człowieka i społeczeństwa. Zaufanie, jakim obdarzyli mnie 

ludzie, zobowiązuje do sumiennego wykonywania pracy i realnych działań. Cieszę się, jak 

mogę pomóc i doceniam, że inni mają do mnie zaufanie. 

R.Ż.: Co robi Pani w wolnym czasie? 

Pani B. J.: Mam go niewiele. Bardzo lubię czytać, czytam Immanuela Kanta. Pomaga mi 

w zrozumieniu zachowań ludzkich. Również czytam „Pismo Święte”. Dzięki niemu jestem 

wolna od urażonej ambicji, spontaniczna i wyrozumiała. 

R.Ż.: Jaki powinien być dobry radny? 

Pani B. J.: Dobry radny to radny wolny od polityki. To radny całej gminy- nie okręgu wy-

borczego. To człowiek mający zdolność dbania o równomierny rozwój całego terytorium. 

Radny skupiający się na działaniach zmierzających do poprawy warunków życia mieszkań-

ców. Człowiek podejmujący decyzje nie zawsze popularne, ale słuszne. Planuje w oparciu o 

budżet. Człowiek dbający o wszystkie grupy społeczne. 

R.Ż.: Jakim mottem kieruje się Pani w życiu? 

Pani B. J.: Moim mottem życiowym jest cytat Immanuela Kanta „Niebo gwieździste nade 

mną, a prawo moralne we mnie”. Być może te słowa młodym nie mówią wiele, ale mają prze-

łożenie na moje życie. 

R.Ż.: Jak wspomina Pani swoje dzieciństwo? 



Pani B. J.: Wspominam je bardzo dobrze i dlatego korzystam z wartości wyniesionych z 

dzieciństwa w życiu dorosłym albowiem szczęśliwe dzieciństwo, to udane życie. W moim 

domu panowały jasno określone zasady z jednoczesnym zrozumieniem indywidualności. 

Fakt, że rodzice to ludzie, na których można liczyć w każdej sytuacji życiowej, można powie-

dzieć im wszystko, licząc na zrozumienie - to wartość niemająca odpowiednika w dziedzinie 

materialnej. Nasze dzieci wspaniale dogadują się z dziadkami, chociaż to staruszkowie po 80- 

tce!. 

R.Ż.: Święta Wielkiej Nocy już za nami, ale proszę nam opowiedzieć o tradycjach zwią-

zanych z tym wyjątkowym czasem. 

Pani B. J.: Tradycje Świąt Wielkiej Nocy wyniosłam z domu i zaszczepiłam je w swojej 

rodzinie. Jesteśmy rodziną wierzącą i praktykującą, więc Środa Popielcowa, Droga Krzyżo-

wa, Gorzkie Żale, Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień w połączeniu z Wielką Niedzielą i 

Lanym Poniedziałkiem, zastawionym stołem w gościnnym pokoju: z żurem, pisanką, borów-

ką, szynką, babą dają sens Świętom Wielkiej Nocy. 

Z okazji tych Świąt życzę całej społeczności gimnazjalnej zdrowych i pełnych nadziei na 

lepsze jutro Świąt Wielkiej Nocy. 

R.Ż.: Dziękujemy za udzielenie wywiadu. 
Wywiad przeprowadził: Redakcja „Żaka”. 

 

 

JANUSZ KORCZAK 
Łatwo zauważyć, że ostatnie gazetki na korytarzach w naszej 

szkole dotyczą pewnej osoby, której nazwiskiem ukoronowano bie-

żący rok. Kim był Janusz Korczak i czym zasłużył sobie na tak wielki 

szacunek i podziw? 

Janusz Korczak(ur. 22 lipca 1878 lub 79, zm. 6 lub 7 sierpnia 

1942r.) tak naprawdę nazywał się Henryk Goldszmit. Pochodził z 

zamożnej, żydowskiej, ale spolonizowanej rodziny. Chłopiec miesz-

kał z matką, ojcem i siostrą Anną, lecz z żadnym z nich nie miał bli-

skich stosunków. Zaufaniem darzył jedynie babcię – Emilię. Piętna-

stoletni Janek uwielbiał czytać książki, jak sam mówił , nie widział 

poza nimi świata. Uczył się w ośmioletnim gimnazjum, gdzie zdecy-

dował, że zamierza pomagać dzieciom, walczyć o ich prawa i leczyć 

chorych.  W szkole doświadczył traumatycznych przeżyć, surowości 

i braku możliwości przeciwstawienia się zachowaniu, a przede wszystkim niesprawiedliwości 

nauczycieli . 

W 1898r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu w Warsza-

wie, na którym studiował sześć lat, powtarzając pierwszy rok. 23 marca 1905 otrzymał dy-

plom lekarza – po wysłuchaniu pięcioletniego kursu nauk medycznych i złożeniu obowiązu-

jącego egzaminu. Pracował jako lekarz wojskowy, potem pediatra. Od ubogich pacjentów nie 

pobierał wynagrodzenia, zaś od zamożnych nie wahał się zażądać wysokich honorariów. Po-

między 1899-1901 publikował w czasopismie „Czytelnia dla Wszystkich”. 

W 1912 roku Janusz Korczak został dyrektorem Domu Sierot – placówki opiekuńczej dla 

żydowskich dzieci. Dom Sierot był „domem pracy i szkołą życia”.  Łączyły się tu trzy kor-

czakowskie elementy: opieka nad dzieckiem, wychowanie do samodzielności i prawa dziec-

ka. Korczak twierdził, że miejsce dziecka było w towarzystwie jego rówieśników, a nie w 

zaciszu domowym. Traktował je poważnie, mimo ogromnej lat różnicy wieku  prowadził z 

nimi otwarte dyskusje.  

 Kiedy wybuchła II wojna światowa, mężczyzna nie mógł poradzić sobie z szarą rzeczywi-

stością. Rosły kłopoty finansowe Domu Sierot. Już od pierwszych dni  wojny  Dom Sierot 



znalazł się w polu bombardowań. W październiku 1940 roku nakazem władz niemieckich w 

okupowanej Warszawie utworzono getto dla ludności  żydowskiej. Zabiegi Korczaka o pozo-

stawienie Domu Sierot na Krochmalnej, poza obrębem getta, nie przyniosły skutku. 16 listo-

pada 1940 roku getto zostało zamknięte.  Korczak próbował ochronić dzieci, walczył o ży-

wość, leczył, uczył, opowiadał bajki. Coraz bardziej tragiczne warunki życia w getcie dotyka-

ły przede wszystkim dzieci, które ginęły z głodu i wycieńczenia.  

 6 sierpnia 1942 roku hitlerowscy okupanci wyprowadzili z Domu Sierot Korczaka, 

wszystkich współpracowników i dwustu wychowanków.   

Ostatnim człowiekiem, który widział Korczaka na Umschlagplatzu i chciał mu pomóc był 

Nechum Remba. Tak relacjonuje ostatnią drogę Korczaka i dzieci: „Wszystkie dzieci usta-

wiono w czwórki, na czele Korczak z oczami zwróconymi ku górze trzymał dwoje dzieci za 

rączki, prowadził pochód. Drugi oddział prowadziła Stefania Wilczyńska, trzeci - Broniatow-

ska (jej dzieci miały niebieskie plecaki), czwarty oddział - Szternfeld z internatu na Twardej. 

Były to pierwsze żydowskie szeregi, które szły na śmierć z godnością. (...) Nawet Służba Po-

rządkowa stanęła na baczność i salutowała. Gdy Niemcy zobaczyli Korczaka, pytali: Kim jest 

ten człowiek”. 

Wszyscy zostali wywiezieni w wagonach krytych, zatłoczonych, z okienkami zakratowa-

nymi drutem kolczastym do obozu zagłady w Treblince, niedaleko Małkini, gdzie zginęli. 

Korczak prowadził szeroką działalność popularyzatorską w obronie praw dziecka za po-

średnictwem radia. Poza tym stworzył takie dzieła literackie jak : „Król Maciuś Pierw-

szy”, „Kròl Maciuś na bezludnej wyspie”, „Bankructwo małego Dżeka”, „Kajtuś Czarodziej” 

i wiele innych. Ważnym dziełem był jego pamiętnik z czasów przebywania w obozie. W 1937 

został odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury. 

Warto znać postać Henryka Goldszmita, który okazał się w Polsce symbolem męczeństwa 

tysięcy bezimiennych ofiar obozów zagłady. Nie zapominajmy o takich ludziach, bo to wła-

śnie dzięki nim żyjemy w takiej ojczyźnie, jaką mamy. Janusz Korczak to postać wybitna. 

Pokazuje, jaką siłę do życia daje pomoc innym. Uświadamia, że dzięki silnej woli i chęciom 

można zdziałać wiele. Dla wielu gimnazjalistów może być wzorem. 
A. Bogdanowicz 
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BIERZMOWANIE 
7 marca 2012 roku o godzinie 17.00 w Kościele 

Parafialnym w Karniewie odbyło się bierzmowanie. 

Kandydatami, 34 osoby, byli wyłącznie trzeciokla-

siści z naszej szkoły. Uroczystości przewodniczył 

ks. Biskup Roman Marcinkowski i inni kapłani.  

Uczniowie przygotowywali się do przyjęcia sa-

kramentu już od początku roku szkolnego. W szko-

le z pomocą ks. Grzegorza Marchwińskiego mogli-

śmy zapoznać się z tym, co nas czeka. Wikariusz uświadomił nam powagę przyjmowanego 

sakramentu. Współpracowaliśmy także z ks. proboszcz Sławomir Filipski, z którym mieliśmy 

okazję spotykać się podczas comiesięcznych spotkań. Uroczystość przebiegła według planu.  

Dziękujemy księżom za pomoc i uświadomienie, bez którego nie moglibyśmy otrzymać 

sakrament. 
Bierzmowana 

REKLAMA- WADY I ZALETY 
Wyraz reklama pochodzi z łaciny; reclamo - krzyczę. Oznacza rozpowszechnianie infor-

macji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwości nabycia. Wyrazy blisko-

znaczne do słowa reklama to: zachwalanie, polecanie, propagowanie, namawianie. 



Reklama towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Jej powstanie i rozwój łączy się nie-

odzownie z rozwojem handlu i wymiany towarowej, jak również z powstawaniem i rozwojem 

środków komunikacji masowej, a także z udoskonaleniem metod i technik perswazji.  

O zaistnieniu reklamy w Polsce można mówić od czasu powstania środków masowego 

przekazu. Jednak jej obecność wyraźnie zarysowała się już w XIX wieku, w momencie poja-

wienia się prasy masowej. Stanowiła ważne źródło dochodów dla wielu tytułów prasowych.  

Zjawisko reklamy było obecne również w okresie PRL-u. Ogłoszenia reklamowe musiały 

spełniać wymogi partii i rządu, podlegały cenzurze w równym stopniu co programy telewi-

zyjne i radiowe. Od 1970 roku działało w telewizji Biuro Programów Zleconych zajmujące 

się produkcją programów reklamowych. Reklamowano tylko niektóre produkty ze względu 

na stały deficyt towarów. Pierwsze reklamowe filmy zagraniczne, specjalnie adaptowane dla 

polskich odbiorców, pojawiały się od 1989 roku. Duże znaczenie dla dziejów polskiej rekla-

my telewizyjnej miało utworzenie Biura Reklamy TVP w 1990 roku.  

Dziś zjawisko to jest bardzo powszechne. Wyróżnia się wiele typów reklam, np. interne-

towe, prasowe, radiowe, telewizyjne. Przybierają one najróżniejsze formy – filmu, afisza, 

bilboardu. Warto się zastanowić, czy reklama daje korzyści, czy też stanowi zagrożenie dla jej 

odbiorców. Moim zdaniem reklama posiada zarówno wady, jak i zalety. 

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że reklamy manipulują odbiorcami, np. przez przeka-

zywanie fałszywych lub nierzetelnych informacji, a więc wprowadzają w błąd. Wszyscy chy-

ba zauważyli, że reklamy przedstawiają tylko zalety produktów, dzięki reklamowanym towa-

rom schodzą wszystkie, nawet najtrudniejsze, plamy, tuż po dotknięciu gąbką... Czy to nie 

dziwne? 

Kolejna sprawa to fakt, że reklamy proponują niezdrowe nawyki, np. fast foody czy stoso-

wanie używek. Wiele z nich dotyczy tabletek, dzięki którym można szybciej schudnąć lub 

rzucić palenie. Inne proponują piwo czy kawę. Reklamowane produkty są modne, dlatego 

wiele, często młodych osób po nie sięga, co może skończyć się uzależnieniem. 

Następny minus reklam to fakt, że przerywają programy radiowe lub telewizyjne. Nic tak 

nie denerwuje, jak przerwanie filmu w najważniejszym momencie po to, by po raz kolejny 

przypomnieć, np. że w jakimś markecie kończy się promocja na ciekawy produkt i trzeba biec 

czym prędzej do sklepu, aby zdążyć przed całkowitą wyprzedażą... 

Jednak najpoważniejszy zarzut wobec reklam, jaki przychodzi mi do głowy, brzmi: nakła-

nianie do nieprzemyślanego działania, np. przez kupowanie droższych (bo modnych) lub nie-

potrzebnych (bo trwa właśnie promocja) produktów. Najlepszym przykładem są tu telezaku-

py. Często widzimy np. patelnie zachwalane przez atrakcyjną aktorkę. Wtedy spoglądamy na 

swój egzemplarz i widzimy porażającą różnicę. A przecież każdy pragnie smażyć tak piękne i 

pyszne potrawy jak pani z telewizji! Dlatego kupujemy patelnię, nie zastanawiając się nad 

ceną. Od razu chcemy wypróbować nowy zakup, ale, niestety, okazuje się, że nie jest wcale 

taki doskonały, że znowu się przypala, a naleśniki nie są aż tak pyszne... 

Do tej pory skupiłam się na wadach reklamy. Pora poszukać zalet... Pierwszą  

z nich, bardzo ważną szczególnie dla producentów, jest większa sprzedaż produktów. Dzięki 

reklamom sprzedaje się więcej towarów, a tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na ich 

produkcję. Do produkcji potrzebni są ludzie, więc wzrasta zatrudnienie w firmach produkcyj-

nych. Myślę, że jest to bardzo ważny argument.  

Oprócz tego reklamy informują nas o nowościach na rynku, o nowo powstałych usługach 

czy też o akcjach społecznych lub charytatywnych. To dzięki reklamom dowiadujemy się o 

nowych technologiach, odkryciach lub skuteczności danego produktu. Mamy wtedy szansę 

być „na czasie” oraz angażować się w działalność społeczną. 

Kolejnym i ostatnim argumentem jest fakt, że reklamy mogą stanowić rozrywkę, ponieważ 

zazwyczaj są ciekawe, przyciągające uwagę, często śmieszne. Oglądając reklamy, zwracamy 

uwagę na ich oprawę graficzną; wzrok przyciągają śmieszne i atrakcyjne postacie lub teksty. 



Niektóre reklamy poprawiają humor, inne bawią, a oglądając kolejne, myślimy: „Czego to 

ludzie nie wymyślą?” ... 

Z powyższych argumentów wynika, że reklamy mają zarówno wady jak i zalety. Moim 

zdaniem świat bez reklam byłby... smutny, może trochę dziwny i chociaż reklama ma wady, 

bez niej nie wiedzielibyśmy, co jest na rynku nowe, na co warto zwrócić uwagę. Istnieje gru-

pa ludzi, którzy lubią oglądać filmy reklamowe, jest to ich hobby. Dlatego pokuszę się o 

stwierdzenie, że reklamy jednak są nam potrzebne, choć, jak zawsze, nie wolno dać się zwa-

riować i trzeba pamiętać o zdrowym rozsądku. 
W. L. 

 

 

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 

28 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się konkurs pożarniczy. 

Naszą szkołę reprezentowały: Paulina Karczewska, Izabela Krupińska i Monika Falba. 

Konkurs rozpoczął się w same południe. Dziewczyny kolejno wypełniały test na komputerze,  

później wszyscy uczestnicy poszli oglądać samochód strażacki. Niedługo potem nastąpiło 

wręczenie dyplomów i nagród. Warto wspomnieć, że  pytania były trudne. Pierwsze miejsce- 

Paulina Karczewska, drugie- Monika Falba, a trzecie- Izabela Krupińska. Każda uczestniczka 

dostała drobny upominek. 

15 marca Paulina reprezentowała nas w powiecie. Zajęła drugie miejsce. Gratulujemy!!! 
Iza Krupińska kl. IIc  

 

WSPÓŁPRACA 
Asia  chodziła do gimnazjum. Pewnego dnia w szkole pan od historii zadał niecodzienną 

pracę domową. 

- Tak więc moi drodzy, zadam wam prezentację multimedialną na temat: „Dynastia Jagiel-

lonów”.  

- Czy każdy sam musi to zrobić? 

- Nie. Możecie dobrać się w pary. Będzie nawet łatwiej.  

Po wyjściu z klasy każdy znalazł sobie odpowiednią osobę; 

tylko nie Asia. Była to dziewczyna miła i sympatyczna, ale nie 

wszyscy to mogli dostrzec, bo była zamknięta w sobie. Miała 

szczupłą sylwetkę. Ogólnie była ładna. Niektóre dziewczyny jej 

dokuczały, bo może jej po prostu zazdrościły urody. Nastolatka po 

powrocie ze szkoły zjadła obiad i zaraz poszła do swojego pokoju. 

Zabrała się do pracy. Szukała informacji o królach w internecie i 

w książkach. Bardzo się w to zaangażowała. Chciała, żeby jej pra-

ca, pomimo tego że robi ją sama, była dobra. Po jakimś czasie jej 

zajęcie przerwała mama, która weszła do pokoju. 

- Asiu, masz gościa. 

- A kto przyszedł? 

- Twój kolega z klasy. 

Dziewczyna zastanawiała się, kto to może być. 

- Niech wejdzie, mamo. 

W drzwiach stanął Krzysiek. Był to chłopak, którego lubiła. Nawet podobał się jej. 

- Co cię do mnie sprowadza? 

- Bo wiesz… Chodzi o tę prezentację. 

- Tak? To znaczy? 

- No chciałbym, żebyśmy zrobili ją razem. Wiem, że ty nie masz z kim, no i ja też. A ra-

zem byłoby łatwiej. 



- Zaskoczyłeś mnie, ale pozytywnie. 

- To co, zabieramy się do pracy? O widzę, że już zaczęłaś. 

- No tak. 

- Mam tu jakieś książki. Może się przydadzą.  

- No pewnie. Połóż je na biurku.  

Po jakimś czasie skończyli. Bardzo dobrze im się pracowało. Dogadywali się, co zdziwiło 

oboje. Skończyli wcześniej, więc mieli jeszcze trochę czasu. 

- Może pójdziemy to uczcić jakimś duuużym ciachem? – zaproponował Krzysiek. 

- Bardzo chętnie. – zgodziła się Asia. 

Przed wyjściem dziewczyna oznajmiła mamie: 

- Wychodzę z Krzyśkiem do kawiarni. Wrócę niedługo. 

- Dobrze, dobrze. A wzięłaś pieniądze? 

- Tak. 

- To bawcie się dobrze. Tylko wróć przed 20
00

. 

Najpierw udali się do kawiarni na pyszne ciastko, potem spacerowali po parku. Posiedzieli 

trochę na ławce, porozmawiali. Robiło się ciemno i oboje musieli wracać do domu. Chłopak 

odprowadził Asię. 

- Dziękuję ci za dzisiejszy dzień. Było bardzo miło i świetnie się bawiłam. – stwierdziła 

dziewczyna.  

- Cała przyjemność po mojej stronie. Uśmiechnęli się do siebie. Po czym Krzysiek dodał: 

- Tak, współpraca jednak zbliża. 

Spojrzał się na Asię i odszedł. Dziewczyna nie wiedziała najpierw, o co chodzi, ale potem 

zrozumiała. 

Zaczęli się spotykać. Teraz robili wspólnie różne prace domowe. Dogadywali się świetnie. 

Później okazało się, że chłopak czuł to samo co ona. Co było dalej? Można się domyślić. 

Warto współpracować, bo to naprawdę pomaga.  
Łucja 

 

     

MYŚLI NIEUCZESANE 
Zwlekam i zwlekam…, ale nadszedł czas! 

Dzień Kobiet nawet udany Dostałam to, na co czekałam, ale nikomu nie powiem co… 

W szkole jest dobrze. Najbardziej podoba mi się język HTML na kole informatycznym oraz 

GIMP. Są cyrki z Izą i Martyną. Ostatnio nawet fajne grafiki nam powychodziły. Ach te 

święcące neony! 

Na wychowaniu fizycznym chyba zbliża się sezon na bieganie. O nie! Kolki – znam to 

uczucie… Twarze czerwone jak „buraki”. A jak się biega, to często jest tak: „Ej! Pomożesz? 

No weź… ja już nie mam siły!” I przerabiać to kolejny raz! Fryzury nie do ładu. Jak dobrze, 

że ktoś wymyślił szczotki do włosów  

Ojej! Jak dużo ostatnio  tych sprawdzianów i kartkówek. Już nie wyrabiam. Mało śpię. W 

szkole jak ziewam, to koledzy od razu: „A co robiłaś w nocy? Romeo stał pod balkonem?”. 

Jak usłyszałam to pierwszy raz, to strasznie śmiać mi się chciało. Pewnie chłopcy są zazdro-

śni… No ale takie docinki ze strony kolegów były, są i będą.  

Coraz cieplej się robi Aż się uczyć nie chce   Wolę na rolki, byleby tylko szerokim łu-

kiem ominąć… lekcje i prace domowe z różnych przedmiotów. 

Niedługo Święta Wielkanocne. Rodzinka cała przyjedzie. O i jeszcze malowanie jajek, i 

koszyczek z jedzonkiem poświęconym  
Stokroootka 

 

 



Karniewo, 10.03.2012r. 

Kochany pamiętniczku! 

O rety, już po lekcjach. Ale jestem dziś zmęczona. Jeszcze na sprawdzian trzeba się na-

uczyć. Na szczęście za oknem słonko. Wiosna! Nareszcie, a co z tym związane? Juhuu… 

Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Samorządności.. jak kto woli, ale ja jestem za określeniem 

DZIEŃ WAGAROWICZA. I pewnie większość uczniów się ze mną zgodzi.  

To co, organizujemy wagary dla całej szkoły? Akurat ten dzień jest zarezerwowany na cie-

kawsze zajęcia. Konkurencje, mecze, dzień bez lekcji, więc po co uciekać? Ale w taki nor-

malny dzień, gdy mamy dużo zajęć też się nie opłaca, bo straty więcej niż zysków. Potem to 

nadrabianie, tłumaczenie się i wykręcanie. Tego to ja nie lubię, a jak rodzice się dowiedzą. 

Może lepiej nie.  

W środę nikt nie będzie się nudził, będzie śmiesznie, choć zapewne znajdzie się taki, co 

siedzi i ogląda albo nawet do szkoły nie przyjdzie, bo po co? Lepiej zostać przed komputerem 

i grać niż pośmiać się ze znajomymi w szkole. Zdecydowanie wybieram to drugie, bo same-

mu nudno, a jak przyjaciele są to i raźniej, i weselej, i tak jakoś ciekawiej. Tak więc przygo-

towujemy się powoli do konkurencji.  

A teraz pamiętniczku opuszczam cię, idę się pouczyć. Albo może i nie. W każdym razie 

idę. Przesyłam buziaki i pozdrowienia dla tych, którzy kiedykolwiek to przeczytają. 

By Amorek <3 

 
8.03.2012r. 

Drogi pamiętniku! 

Wiosna zbliża się coraz bardziej, czego dowodem jest to, że już dzisiaj jest Dzień Kobiet. 

Niby kolejne święto, ale bardzo ważne. Jak mówi porzekadło: „Z kobietą źle, ale bez niej 

jeszcze gorzej”, dlatego właśnie trzeba drogie panie uhonorować. 

Kilka dni wcześniej zrobiliśmy wśród chłopaków z klasy zbiórkę na upominki dla naszych 

koleżanek i nauczycielek. Postanowiliśmy kupić dziewczynom po batonie, a paniom nauczy-

cielkom po kwiatku. Dla naszej wychowawczyni przygotowaliśmy specjalny prezent w posta-

ci bombonierki. Dzisiaj na pierwszej lekcji jeden z nas złożył w imieniu wszystkich mężczyzn 

życzenia wszystkim paniom w klasie i rozdał prezenty. Każda dzisiejsza lekcja zaczynała się 

od życzeń, więc kolega, który je składał, został mocno wycałowany. Oczywiście przez na-

uczycielki. 

No i dzień się kończy, a wraz z nim kolejne święto. Słyszałem, że 10. ma być dzień chło-

paka, ale z tego co pamiętam, przypada on kilka razy w roku. A może kolejny dzień też za-

cząć od złożenia sobie życzeń  
KubSon 

 

EWA NOWAK „OGON KICI”  
„Think quickly, kiss slowly” 

Ewa Nowak- polska pisarka, redaguje felietony, opowiadania i 

odpowiedzi na listy do różnych magazynów. Kobieta mieszka w 

Warszawie z mężem i córką. 

Autorka „Ogon kici” w tej oto książce opisuje perypetie miło-

sne Kici, a właściwie Anny Sawickiej. Dziewczyna niedawno 

skończyła 18 lat. Od kilku lat z przyjacielem Robertem organizuje 

wycieczki harcerskie. Tym razem stworzyła, jak zawsze, odpo-

wiedni plan, ale sama go nie realizuje. Poznajemy ją jako wesołą 

osobę, niestety humor powoli znika… Dlaczego? Niedługo póź-

niej poznaje przyjaciela ojca- Dawida Kaliskiego, który organizu-

je obozy surwiwalne. Mężczyzna ma żonę i dziecko. Jednak 



dziewczyna zakochuje się w nim. Miała mu tylko pomóc organizować wycieczkę, ale jedzie 

na ten obóz,jako osoba z kadry- jego zastępczyni. Na obozie zakochuje się w niej Wojtek, a 

Kalisz uwodzi. Bohaterka nie lubi ogonów (rodziny i miłości) na takich wyjazdach, a tu co? 

Sama się zakochuje. W dodatku jest tam taki Ludwik, wiele ich łączy… Obydwoje sami nie 

wiedzą co. Warto wspomnieć, że mama Kici- Justyna urodziła ją, mając niespełna siedemna-

ście lat i rozbiła małżeństwo ojca, który ma syna. Ciekawe, kim jest ten Ludwik? Dlaczego 

„Kicia”? Kogo wybierze w miłosnym turnieju? 

Uważam, że ta książka jest bardzo ciekawa, pomysł może banalny, lecz tak doskonale opi-

sane, że nie ma się do czego doczepić. 

Chociaż… Będę szczera. W ogóle nie podoba mi się styl pisania autorki. Fakty i imiona są 

za bardzo poplątane (za bardzo, no bo są pewne granice).  

Jeszcze jedno, np. Kicia ubrała się w spódniczkę i umalowała. Niektórzy twierdzili, że to 

błąd. Jednak nie wiem już, co zrobiła, bo pisarka zaczyna nowy wątek, a nie kończy poprzed-

niego. 

No nie będę taka wredna… Książka jest super, bo o miłości   i jak tu takiej nie przeczy-

tać? Doskonała na nudę. Zdecydowanie warto ją poznać! Każda minuta zamienia się w se-

kundę. Jeżeli nie wierzysz sprawdź! 
Iza Krupińska kl. IIc 

 

HUMOR 

- Kto z was zrobił dobry uczynek? 

- Mnie udały się dwa. - Jakie Jasiu? 

- W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła. 

- A drugi? 

- W niedzielę wyjechałem od babci i babcia ucieszyła się jeszcze bardziej. 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 
21 marca zwany Dniem Samorządności, Dniem Wagarowicza i Dniem Zielonym. Aby 

uchronić uczniów od wagarowania, Samorząd Uczniowski co roku przygotowuje ciekawe 

konkurencje.  

Od godziny 8
 00 

do 9
00 

każda klasa wraz z wychowawcą przygotowywała się do zadań. Za-

rys tego dnia otrzymał każdy przewodniczący klasy i wychowawca. Żeby były niespodzianki, 

nikt, prócz uczniów SU, nie wiedział, jakie konkurencje mają się odbyć. 

Kilka minut po dziewiątej Martyna Żychowska przywitała wszystkich zgromadzonych na 

hali. W jury zasiedli: pani Iwona Ochtabińska, pani Aneta Wronowska i pan Waldemar Zając. 

Nad nagłośnieniem czuwali: Piotr Kowalski i Paweł Piszewski, a wszystkiego doglądała pani 

Agata Pastewka. 

No i się zaczęło… Kolejno klasy musiały się zaprezentować, to jest wykrzyczeć okrzyk 

wiosenny i zaprezentować jednolity strój. Najwięcej punktów uzyskała klasa IIc i Ic. 

Później odbył się konkurs na MISS i MISTERA szkoły. MISS i MISTER FOTO zostali 

przedstawiciele klasy IIIa- Aleksandra Sitkiewicz i Damian Magnuszewski. MISS i MISTER 

PUBLICZNOŚCI zostali Justyna Wielgolewska i Daniel Sieklucki z klasy IIc. Dodatkowe 

punkty dostali Ewa Kaźmierczak i Rafał Jackowski z Ic. Gratulujemy.  

Kalambury- oto kolejna konkurencja. Przedstawiciel klasy przedstawia wylosowane hasło. 

Klasa ma minutę na odgadnięcie hasła. Każda uzyskała punkty. 

Później odbyła się 15-minutowa przerwa. Przybyła pani Zofia Kucińska z Gminnej Biblio-

teki Publicznej, która zasiadła w jury i można było zacząć kolejne konkurencje. 

1. Piosenka o zdrowiu. Dowolna ilość uczniów z klasy mogła ją zaśpiewać. Najwięcej 

punktów uzyskała klasa IIIa, IIIb i IIa.  



2. Pytania o zdrowiu. Przedstawiciele klas losowali pytania o zdrowiu i na nie odpowia-

dali. Pierwsze miejsce zajęła klasa IIIb, drugie Ib i trzecie IIa. 

3. Plakat o tematyce zdrowotnej. Dwoje przedstawicieli klas malowało plakaty o danej 

tematyce.  

Nadszedł czas na konkurencję dla wychowawców. Rzuty do kosza wykonali: pani Ewelina 

Siemiątkowska (Ia), pani Daniela Wawrzonkowska(Ib), pani Magdalena Małachowska(Ic), 

pani Wanda Zaradkiewicz(IIa), pan Rafał Witkowski(IIb),  pani Ewa Balińska(IIc), pani Ze-

nona Żychowska(IIa), pani Elżbieta Wierzbicka(IIIb). Gratulujemy i dziękujemy.  

Następnie jury podliczyło punkty, z czego wynikało, że Ic miała 34,czyli najwięcej i zajęła 

I miejsce. IIc i IIIa miały taką samą ilość punktów, czyli 33. Odbyła się dogrywka: „LOS 

NUMEROS”. Trzy osoby z klasy. Piotr Kowalski, Damian Magnuszewski i Paweł Piszewski 

(IIIa); Alicja Niksińska, Mateusz Piątkowski, Piotr Ochtabiński (IIc) losowały konkurencje, 

były to między innymi, zatańcz jak Michael Jackson, zaśpiewaj piosenkę Seleny Gomez lub 

Justina Biebera, załóż buty na obcasie, zrób dziesięć pajacyków, rób tak, jakbyś był psem itp. 

Wynik był jednakowy, więc ostatnia dogrywka: Mateusz i Damian musieli zjeść pół cytryny. 

Wygrała IIIa, tym samym IIc uplasowała się na trzeciej pozycji. 

Zostały wręczone nagrody. I miejsce- 3 ryzy papieru. II miejsce- 2 ryzy papieru. III miej-

sce-1 ryza papieru. Każda klasa dostała słodycze. Pani K. wręczyła nagrody zwycięzcom. 

Nastąpiła kilkunastominutowa przerwa, po której mogliśmy podziwiać chłopców z IIIa i IIb 

grających w siatkówkę. Wygrali starsi. Pan Waldemar Zając wręczył dyplomy (1msc.- IIIa, 

2msc.-IIb, 3msc.- Ic). Za grę dziewczyn w siatkówkę także zostały wręczone nagrody. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.     
Iza Krupińska kl. IIc 

 

OTACZAJĄCY MNIE ŚWIAT 
Witam!!! 

Nareszcie mamy wiosnę. Po wielu tygodniach mroźnej zimy na niebie pojawiło się duże, 

długo oczekiwane słońce. Rano kiedy usłyszę ćwierkanie ptaków za oknem aż chce mi się 

wstać do szkoły. Tym bardziej, że pogoda jest genialna. Może czasami kiedy wychodzę na 

autobus jest zimno, ale gdy wracam ze szkoły jest już cieplutko. Wiele osób narzeka na prze-

suniecie czasu, ale ja się z tego cieszę. Dni są nareszcie długie i ściemnia się dopiero w okoli-

cach 19, a nie tak jak przedtem o 16. A no i oczywiście przybliża nas to do wymarzonych 

wakacji.  

W końcu można schować łyżwy i sanki, a wyjąć rolki i rowery. Dałam się porwać pierw-

szemu wiosennemu słońcu, poszłam z koleżankami na rolki, przejechałyśmy ok. 17 kilome-

trów... Co prawda trochę się po tym rozchorowałam, ale to nic, nie żałuje tak było wspaniale. 

Chyba to prawda, że humor zależy od pogody. Kilka słonecznych dni i już wszyscy chodzą 

uśmiechnięci. Teraz czekam tylko na weekendy bo wtedy mogę trochę wyrwać się od lekcji i 

pojeździć, bo wiadomo wiosna idzie, koniec roku się zbliża i nauczyciele wymagają coraz 

więcej, ale cóż taki los ucznia... 

Święta coraz bliżej... Mam nadzieję, że pogoda będzie równie dobra jak teraz, prawdę 

mówiąc słyszałam, że niebawem ma zacząć padać śnieg z deszczem, ale być może to tylko 

żart na pierwszego kwietnia :)  

Życzę wszystkim wesołych, spędzonych w gronie najbliższych świąt Wielkanocnych. No i 

oczywiście udanego, bardzo mokrego śmigusa-dyngusa. 

Pozdrawiam cieplutko 

N.N. 

 

 

 



KONKURS MATEMATYCZNY- KANGUR 
 

15 marca o godzinie 9:00 w naszej szkole w sali chemicznej odbył się 

konkurs matematyczny „Kangur”. Do rywalizacji przystępuje się w 

dwóch  kategoriach trudności: klasy  I i II - Kadet i klas y III - Junior. 

Kwalifikowałam się do tej drugiej. Testy konkursowe zawierają zazwy-

czaj  po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 

zadań po 4 punkty oraz 10 zadań po 5 punktów). W chwili rozpoczęcia 

zmagań każdy uczestnik otrzymuje 30 punktów. Do każdego zadania 

dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi 

jest 0 punktów, zaś za błędną każdy otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych 

za dane zadanie.    

Moim zdaniem test w tym roku był trudny (zresztą jak zawsze), no i chyba dla każdego 

uczestnika kłopotliwa była mała  ilość czasu, jaką dysponowaliśmy(tylko 75 minut).  

Przykładowe zadania z kategorii „Junior”: 

W pewnym miesiącu było: 5 poniedziałków, 5 wtorków i 5 śród, a w miesiącu bezpośrednio 

go poprzedzającym były tylko 4 niedziele. Które ze zdań jest prawdziwe? 

A) W następującym bezpośrednio po nim miesiącu będą dokładnie 4 piątki. 

B) W następującym bezpośrednio po nim miesiącu będą dokładnie 4 soboty. 

C) W następującym bezpośrednio po nim miesiącu będzie 5 niedziel. 

D) W następującym bezpośrednio po nim miesiącu będzie 5 śród. 

E) Opisana w zadaniu sytuacja jest niemożliwa. 

 

Spośród krawędzi sześcianu wybieramy takie cztery krawędzie, że żadne dwie z nich nie 

mają wspólnych wierzchołków. Ile jest takich czwórek? 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 18 

Czy już wiesz, która odpowiedź jest prawdziwa? W tym roku wyjątkowo uczestnicy 

„Kangura” dostali drobne upominki w postaci łamigłówki logicznej czyli puzzli, z których 

można ułożyć kostkę sześcienną. Prezencik bardzo przypadł mi do gustu. Już na najbliższej 

przerwie, tuż po konkursie, rozwiązałam łamigłówkę. Nie była aż tak trudna, jak sam kon-

kurs. Zachęcam wszystkich do udziału w „Kangurze” w następnym roku! 

Martyna Żychowska 

 

STYPENDIADA POLONISTYCZNA 
W dniach 27.03-29.03.2012 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Sty-

pendiadzie Polonistycznej. W ramach projektu odbyły się trzy konkursy przedmiotowo-

tematyczne z zakresu edukacji polonistycznej. Celem projektu było propagowanie czytelnic-

twa, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień literacko-plastycznych oraz sprawdzenie znajomo-

ści ortografii i umiejętności ich zastosowania. 

Jako pierwszy odbył się konkurs czytelniczy "I ty bądź czytelny!". Uczniowie mieli za za-

danie wykazać się znajomością treści jednego utworu literackiego, każda klasa innego. I tak: 

*klasa I - "Kłamczucha" Małgorzaty Musierowicz, 

*klasa II - "Zapałka na zakręcie" Krystyny Siesickiej, 

*klasa III - "Córka czarownic" Doroty Tyrakowskiej.  

Jako uczestniczka miałam za zadanie przeczytać tę trzecią i muszę przyznać, że książka, 

choć nie należała do "najcieńszych", to była całkiem ciekawa. Test składał się z 20 pytań, z 



czego każde 5 było punktowane inaczej, według poziomu trudności. Pytania były dość szcze-

gółowe, więc trzeba było uważnie przeanalizować odpowiedzi, aby udzielić tej prawidłowej. 

Jednak chyba nie było tak źle.:) 

Jako następny odbył się konkurs ortograficzny pod hasłem "Ortograf". Tutaj również po-

ziom trudności był zróżnicowany dla poszczególnych klas. Sprawdzał znajomość następują-

cych reguł ortograficznych: "u-ó", "ż-rz", "h-ch". Zawierał 20 zadań otwartych podzielonych 

na cztery części po 5 zadań. Z relacji uczestników można było wywnioskować, że do najła-

twiejszych nie należał. 

Ostatnim był konkurs rysunkowy "Kreska". Tutaj uczestnicy również mieli wykazać s ię 

znajomością wyżej wymienionych utworów literackich. Różnica polegała na tym, że musieli 

wykonać w formacie A4, techniką dowolną autorską ilustrację do książki. Liczyła się pomy-

słowość. 

Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki! 

Trzecioklasistka 
 

HUMOR 

- Dlaczego bocian stoi na jednej nodze? 

- Bo jakby podniósł drugą, to by się przewrócił! 

- A czemu bociany upadają? 

- Bo nie słyszały tego kawału! 

*** 

Słoń i mrówka postanowili wybrać się na wiśnie. Przez płot przeszli do ogródka sąsiada, 

nagle słyszą czyjeś kroki. Mrówka mówi: 

- Słoniu, schowaj się za mną! Ja się mniej rzucam w oczy! 

*** 

- Jasiu, kto zbudował arkę? - pyta ksiądz. 

 - Nooo...eee... 

 

SHERLOCK HOLMES: GRA CIENI 

Sherlock Holmes: Gra cieni to amerykański film akcji 

z elementami kryminału w reżyserii Guya Ritchie. Rolę 

Sherlocka Holmesa zagrał Robert Downey Jr., a doktora 

Watsona Jude Law. 

Akcja filmu rozgrywa się rok po wydarzeniach z pierw-

szej części cyklu. Zostały one przedstawione w filmie 

„Sherlock Holmes”, który serdecznie polecam.  

Obecnie przyjaciele dążą do rozwikłania najważniejszej 

zagadki w ich karierze. Tym razem to nie jakaś prywatna 

błahostka czy seria kilku zabójstw.(pierwsza część). Spra-

wa jest na skalę światową, a niewielki błąd grozi wywoła-

niem pierwszej wojny światowej. Holmes już dawno od-

krył, kto za wszystkim stoi. To słynny matematyk, a zara-

zem geniusz w swojej dziedzinie, profesor James Moriaty 

(Jared Harris). Zadaniem bohaterów jest teraz przewi-

dzieć, co zrobi słynny profesor. Tak zaczyna się wielka przygoda najeżona widowiskowymi 

scenami, trudnymi zagadkami i bogatym, śmieszącym humorem. Pytanie brzmi, czy Sherlock 

okaże się wystarczająco mądry, aby pokonać Moriatiego? Odpowiedź znajdziecie w filmie, a 

jest co oglądać! 

Wzrok od razu przyciągają bogato zrobione efekty specjalne. W kinie robiły genialne wra-

żenie. Najbardziej zapadła mi w pamięć scena, kiedy bohaterowie uciekają przez las grani-

Główne informacje 

Gatunek: akcja, kryminał. 

Kraj produkcji: Stany Zjednoczo-

ne 
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Czas trwania: 129 minut 

Reżyseria: Guy Ritchie 
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Kieran Mulroney 
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Noomi Rapace,  

Jared Harris 
Muzyka: Hans Zimmer 

Zdjęcia: Philippe Rouseelot 

Scenografia: Sarah Greenwood 
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czący z garnizonem niemieckiego wojska przed całą armią. Niemcy gonią ich pieszo, strzelają 

z karabinów i posyłają w ich stronę kule armatnie. Wszystko to zgrywa się w wielką całość, 

tworząc naszpicowaną szczegółami i widowiskowością scenę. Na pochwałę zasługuje rów-

nież logiczne myślenie głównego bohatera. Polega to na tym, że Sherlock dzięki swojej mą-

drości, ogromnej wiedzy i logice myślenia potrafi przewidzieć, co stanie się za chwilę. Pod-

czas bójki z bokserem (o pieniądze) w pewnym momencie bokser pluje Holmesowi  

w twarz. Bohater jednak nie traci panowania nad sobą. Przez chwilę zastanawia się, jak go 

wykończyć. Jego domysły są pokazane na ekranie. Następnie detektyw wykonuje swoje do-

mysły w praktyce, prezentując zaawansowaną serię ciosów, bloków, uników i kontrataków. 

Są jeszcze podobne sceny, ale w nich dowiadujemy się na przykład, jak główny bohater za-

pobiegł zamachowi na swojego przyjaciela, Watsona. Te elementy nadają filmowi niesamo-

wity klimat, niespotykany nigdzie indziej, a częste humorystyczne sceny powodują, że film na 

dłużej zapada w pamięć. 

Jedynym elementem, do którego mógłbym się przyczepić, jest muzyka, a raczej jej nie-

równy stopień wykonania. Oczywiście są momenty, gdzie pasuje idealnie. Przykładowo pod-

czas bójki w barze, jest wesoła, która zmienia całą bijatykę w kabaret. Niestety więcej takich 

momentów brak. Czasami muzyka jest za cicha w stosunku do sytuacji, a przynajmniej ja 

odniosłem wrażenie, że w wielu miejscach nie pasuje. Skoro już o wadach mow,a to zmartwi-

ło mnie trochę mało widowiskowe zakończenie. Na tle innych scen filmu wypada trochę sła-

bo. 

Mimo wszystko film „Sherlock Holmes: Gra cieni” to genialny i wciągający, bogaty w 

wiele ciekawych momentów film. Mógłbym go polecić każdemu, od dzieci po rodziców. 

Mimo, że ma kilka małych wad, gwarantuje świetną zabawę i niesamowite wrażenia. Tym, 

których ciekawią przygody detektywa, odsyłam do książek i pierwszej części cyklu. Serdecz-

nie polecam i czekam na trzecią część!  

 

 

Paweł Szwejk Ic 

 
 

FORUM EDUKACYJNE 
22 kwietnia 2012r. uczniowie klas trzecich wraz z opiekunami udali się do Zespołu Szkół 

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim na IX Powiatowe Forum Edukacyj-

ne. Wielu uczniów już wybrało szkołę i kierunek w jakim chcą się kształcić. Jednak ci, którzy 

są jeszcze niezdecydowani mogli zaczerpnąć informacji na temat przyszłej szkoły średniej. 

Podczas Forum prezentowały się szkoły ponad gimnazjalne : Liceum Ogólnokształcące Nr 1 

im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim , Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii 

Krajowej w Makowie Mazowieckim , Zespół Szkół w Różanie, Zespół Szkół im. Tadeusza 

Kościuszki w Krasnosielcu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim.  

Młodzież mogła skorzystać z rad profesjonalnych usług świadczonych przez doradców 

zawodowych czy pośredników pracy. Udzielono informacji na temat  planowania dalszej ka-

riery edukacyjno – zawodowej. 

Starsi koledzy zapewniali nas, że nawet nauka matematyki w ich szkole jest przyjemno-

ścią, a poziom nauczania jest naprawdę wysoki.  Niektórzy stosowali nawet sztuczki Harrego 

Pottera.   

Wróciliśmy obładowani ulotkami i pełni nowych wrażeń, nie mogąc doczekać się przy-

szłego września.  

W szkole czekała na nas przykra niespodzianka, bowiem musieliśmy wracać na lekcje… 

Trzecioklasistka 

 

Ocena: 9/10 



 

HUMOR 

- Dlaczego koń rusza z miejsca jak woźnica cmoka ? 

- Bo się boi, żeby go woźnica nie pocałował. 

 

Quiz wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych 
W konkursie mogą wziąć udział tylko klasy I. Odpowiedzi należy wysłać na adres nata-

lian2@vp.pl lub przekazać Natalii Napiórkowskiej do 13 IV 2012r. na zwycięzców czekają 

nagrody. Zapraszamy!!! 

Do podanych państw dopisz ich stolice: 

1.Wales- 

2.Northern Ireland 

3. England- 

4. Scotland- 

5. When is Saint Patrick’s day: 

a)April 23rd 

b) November 30th 

c) March 17th 

d)March 1st 

6.Who is the patron of Ireland? 

a) Saint Andrew 

b) Saint Patrick 

c) saint David 

d) Saint George 

7.What is there in the centre of the welsh flag? 

a)green dragon 

b) red dragon 

c) red monster 

d) red cross 

8. Who does Cymru mean? 

a) Wales 

b) England 

c) Scotland 

d) United States 

9. Which queen lived in the 1500s? 

a) Victoria 

b) Elizabeth I 

c) Elizabeth II 

d) Mary 

10. Which queen said “I am married to England”? 

a) Elizabeth II 

b) Victoria 

c) Mary 

d) Elizabeth I 

11. How long was Victoria the queen of the United Kingdom? 

a) 40 years 

b) 64 years 

c) 10 years 

d) 2 years 

mailto:natalian2@vp.pl
mailto:natalian2@vp.pl


12. What name (which  came from Elizabeth I) gave English people in America to 

their new home? 

a) Elizabeth 

b) Virginia  

c) Victoria 

d) England 

13. What is “Sinn Fein”? 

a) An Irish political party 

b) an Irish terrorist group 

c) the Protestant Church 

14. Where is Buckingham Palace? 

a) in Edinburgh 

b) in Oxford 

c) in London 

d) in Cardi 

15. Kto jest obecnie monarchą brytyjskim? 

16. Kto jest premierem Wielkiej Brytanii? 

17. Czego tytułem jest: God save the Queen( Boże chroń królową)? 

18. Wymień dwie najdłuższe rzeki Anglii. 

19. Jakie plemiona zasiedlały w starożytności obszar dzisiejszej Wielkiej Brytanii? 

20.Kto został królem Anglii w 1066r i po inwazji Normanów? 

21. Jak nazywały się walki o tron miedzy Lancasterami a Yorkami, które wybuchły w 

1455? 

22. Kto uniezależnił Kościół Angielski od stolicy Apostolskiej, ogłaszając się jego głową, 

a przez to tworząc anglikanizm? 

23. Wymień nazwiska 3 znanych pisarzy brytyjskich. 

24. Co to jest Stonehenge? 

25.Jak nazywał się szkodzki bohater narodowy? 

26. Opisz ludność w Wielkiej Brytanii. 

27. Podaj 2 aktorów ze Szkocji. 

28. Padaj nazwy 3 klubów sportowych w wielkiej Brytanii. 

29. Z kim ożenił się książę William? 

30. Podaj nazwę hymnu Wielkiej Brytanii.  

31. Jaki kanał łączy Europę i Wielką Brytanią? 

32. Jaki jest najwyżej położony punkt w Wielkiej Brytanii? 

33.Podaj nazwę jeziora z potworem i potwora. 

34. Jaka panuje religia w Wielkiej Brytanii? 

35.Co piją Irlandczycy? 

36. Słynny Szkocki trunek to… 

37. Ilu królów panowało w Wielkiej Brytanii? 

38. Scharakteryzuj krótko ustrój w Szkocji: 

39.Narodowy Szkocki instrument to…  

40. Jaki jest największy wulkan? 

 

SILENT MOVIE 
The Artist is one of the best movies I’ve ever seen. It is about George Valentin – the artist 

of silent movie. Film is silent, black and white and projected in the old – fashioned way, so it 

is very original. I was encouraged to see it because the film won 5 Oscars and many other 

awards.  



The film tells a story about George Valentin –  the 1920s silent movie star. George’s 

Valentin (Jean Dujardin) had played in a lot of films and many people came to the premiere of 

his movie. He was at the peak of his career, adored by fans and always had his canine side-

kick by his side. One day, by pure chance, he met a young actor named Peppy Miller 

(Berenice Bejo), and soon they liked each other. Then they was played together in the same 

film. She started to became a star film. Greorge waning with the arrival of sound, which he 

thinks is a fad. He was proud  and he didn't want to play sound films. As a result, he lost his 

wife, house and even his loyal chauffeur (James Cromwell). George looked jealously at his 

former studio boss (John Goodman) turning Peppy into a talkies superstar. The Silent film star 

got depressed, he burnt most of his films and he wanted to commit a suicide, however his 

four-legged friend saved his life.  

The film finished so good, but I won’t tell you how, because I recommend you to watch 

The Artist by yourselves! 

Martyna Żychowska 

 

✿  ✿✿  ✿✿  ✿✿  ✿✿  ✿✿  ✿✿  ✿✿   
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1. Tułacz z Aspinwall. 

2. Dramat Fredry. 

3. Zawód pięknej osiemnastolatki z „Dziadów” cz. II 

4. Przyjaciółka Małego Księcia. 

5. Jedna z bohaterek „Klasy Pani Czajki”. 

6. Autor literatury fantasy, m. in. sagi o wiedźminie. 

7. Na jego zlecenie podpalono Rzym. 

8. Królestwo Foltesta. 

9. Tragicznie zmarły bohater „Dymu”. 

10. Tyle lat miał kapitan Dick Sand. 
Kuba P. z IIb 

 

 

WYPADEK DROGOWY 
Wypadki drogowe zdarzają się codziennie; w każdej chwili możesz zostać świadkiem ta-

kiego zdarzenia. Często od reakcji świadków i ich prawidłowego działania zależą bezpieczeń-

stwo miejsca zdarzenia i losy ofiar wypadku. W wielu przypadkach postępowania ratownicze 

ogranicza się do zabezpieczenia miejsca wypadku i wezwania pomocy: policji, straży pożar-

nej, pogotowia ratunkowego. 



Dobry ratownik to zdrowy ratownik! W każdej sytuacji pamiętaj o własnym bezpie-

czeństwie… 

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to nadmierna prędkość, nierespekto-

wanie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe zachowania kierujących pojazdami 

i przechodniów na przejściach dla pieszych. 

Skutkiem wypadku drogowego mogą być ciężkie urazy, zwłaszcza wtedy, gdy pojazd zo-

stał uderzony z boku lub się przewrócił. Pamiętaj, że poszkodowanymi w wypadku drogo-

wym mogą być nie tylko kierowcy i pasażerowie którzy brali w nim udział. Uszkodzone po-

jazdy stanowią zagrożenie dla wszystkich osób znajdujących się w pobliżu. Zagrożeniem jest 

ruch drogowy w pobliżu miejsca wypadku – możliwość najechania na uszkodzone pojazdy 

kolejnych samochodów. Uszkodzonym pojazdom grozi pożar lub stoczenie się do rowu.  

Jak pomóc?  
Jeśli pomoc została wezwana- zabezpiecz miejsce zdarzenia. Staraj się być widoczna. 

Włóż kamizelkę odblaskową, jednorazowe rękawiczki, okulary ochronne. Ustaw trójkąt 

ostrzegawczy. Wyjmij kluczyki ze stacyjki uszkodzonego samochodu. Pamiętaj jednak, aby- 

wykonując w samochodzie jakąkolwiek czynność- wprowadzać do jego wnętrza jedynie ręce. 

Nie wchodź do wnętrza uszkodzonego samochodu.! 

Częstym skutkiem wypadków są urazy kręgosłu-

pa. Jeśli nie ma zagrożenia, osobę poszkodowaną 

należy pozostawić w pojeździe, stabilizując jej krę-

gosłup. 

Jeśli u poszkodowanego brak prawidłowego od-

dechu, konieczne jest podjęcie resuscytacji lub gdy 

pojawia się niebezpieczeństwo, należy jak najszybciej wydobyć go z pojazdu, pamiętając o 

własnym bezpieczeństwie.  

Należy zadbać o komfort termiczny osoby poszkodowanej. Jeśli jest to konieczne- użyj fo-

lii zabezpieczającej. 

Patrycja B. z IIIa 

 

SZKOLNE WIEŚCI 
20 III – klasy pierwsze pojechały na wycieczkę do Muzeum Szlachty Mazowieckiej i do 

Kina „Łydynia” w Ciechanowie. 

21 III – Dzień Wiosny zorganizowany przez SU. Wygrała kl. Ic, drugie miejsce zajęła kl. 

IIIa, a na trzecim miejscu znaleźli się uczniowie kl. IIc. 

22 III – w Makowie miało miejsce Forum Edukacyjna organizowane dla trzecioklasistów. 

26 III –z okazji Dnia Teatru odbył się konkurs wiedzy o teatrze. Pierwsze miejsce zajęła 

klasa Ia, drugie – Ic, a trzecie Ib.  

26 III – został rozstrzygnięty konkursu plastyczny na ozdobę wielkanocną. Pierwsze miej-

sce – Ilona Ickiewicz, drugie – Karolina Sepełowska  trzecie zajęły egzekwo – Dorota 

Grzeszczak i Dominika Ickiewicz 

27 III – gimnazjaliści ze wszystkich klas rozpoczęli w ramach Stypendiady Polonistycznej 

zmagania z konkursem czytelniczym „ I Ty bądź czytelny ”. 

28 III – pasjonaci ortografii sprawdzali swą wiedzę w konkursie ortograficznym „Orto-

graf”. 

29 III – trzy osoby z klas trzecich na papierowym podłożu, techniką dowolną wykonały 

autorską ilustrację do książki pt. „Córka czarownic” w ramach konkursu plastycznego „Kre-

ska”. 

30 III – uczniowie z klasy Ib, Ic i IIc udali się do Akademii Humanistycznej w Pułtusku w 

celu obejrzenia spektaklu pt. „Mały Książę”. 

3 IV – dziewczęta zmierzyły się z konkursem „Skoku wzwyż” 



3 IV – w świetlicy dla klas pierwszych zostało zorganizowane spotkanie z młodszym aspi-

rantem i panią sierżant w celu przeciwdziałania przemocy w szkole, w domu, w sieci.  

3 IV - w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie z okazji Świąt Wielkanocy. Przy trady-

cyjnie zastawionym stole zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, kościel-

nych, rodziców, uczniów, dyrekcji, nauczyciele, emeryci oraz pracownicy obsługi i admini-

stracji. 

Dorota Dąbrowska 

 
 

HUMOR 

Pani mówi: 

 - Jasiu, na sprawdzianie ściągałeś od Marcina. 

 - Skąd pani to wie? 

 - Bo się rozpędziłeś i ściągnąłeś też imię i nazwisko... 

*** 

Jasio mówi do taty:  

- Jeśli dasz mi 10zł to powiem co listonosz mówi mamie, gdy jesteś w pracy.  

Tata daje pieniądze. Jasio odpowiada:  

- Dzień dobry poczta! 


