
Rozmowa z Panem 

Tomaszem Deptułą
nauczycielem chemii

„Zostałem naukowcem po to, aby znaleźć sposób na raka.”

Redakcja „Żaka”: Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Pan  Tomasz  Deptuła:  Jestem  absolwentem  Wydziału  Biologii  w  ramach

Indywidualnych  Międzywydziałowych  Studiów  Matematyczno  -  Przyrodniczych  Uniwersytetu
Warszawskiego, obecnie kończę doktorat z chemii w ramach Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych
Studiów  Doktoranckich  w  zakresie  nauk  Matematyczno-  Przyrodniczych  na  Uniwersytecie
Warszawskim. W ramach doktoratu badam substancję chemiczną – kurkuminę.  Jest  to żółty barwnik
wchodzący m.in. w skład przyprawy curry. 

Kurkumina może być stosowana do leczenia i zapobiegania chorobom nowotworowym. Wszystko
byłoby dobrze gdyby nie to, że kurkumina jest nierozpuszczalna w wodzie i przez to organizm bardzo
słabo ją  przyswaja.  Jakby tego  było  nie  dość  nawet  ta  ilość,  która  zostanie  wchłonięta,  jest  szybko
przerabiana przez organizm do postaci nieaktywnej i usuwana. Moim celem było takie zmodyfikowanie
struktury tej cząsteczki, żeby poprawić rozpuszczalność w wodzie i jednocześnie zwiększyć stabilność
cząsteczki.  Pierwszy cel udało mi się osiągnąć,  co ważne otrzymany przeze mnie związek wykazuje
aktywność przeciw komórkom nowotworowym. Wprowadzone przeze mnie modyfikacje powinny też
znacząco poprawić stabilność w organizmie.. Niestety nie miałem warunków, aby to sprawdzić. Dalszym
etapem badań powinny być badania na zwierzętach i w końcu testy kliniczne. Więcej szczegółów będę
mógł zdradzić, kiedy uda mi się już opublikować moje wyniki…..

Ponadto  jestem  prezesem  Fundacji  „PRZYSZŁOŚĆ  W  NAUCE”,  która  zajmuje  się  pracą
z  młodzieżą.  W  Fundacji  staramy  się  uczyć  i  wychowywać  naszych  młodszych  kolegów.  Nasza
działalność to głównie przeprowadzanie zajęć chemicznych dla młodzieży, przede wszystkim ze szkół
z małych miejscowości. Uczniowie z kółka chemicznego mieli okazję uczestniczyć w takich zajęciach
w naszym gimnazjum. Takie zajęcia przeprowadzane są najczęściej w weekendy lub w wakacje czy ferie.
Na  zajęciach  staramy  się  zachęcić  młodych  ludzi  do  poszerzenia  swojej  wiedzy  oraz  nawiązania
współpracy  z  Fundacją,  także  niektóre  osoby,  które  uczestniczą  w  takich  zajęciach  są  potem
wolontariuszami Fundacji i pracują przy realizacji projektów w innych szkołach, oczywiście pod opieką
swoich starszych koleżanek i kolegów. 

Staramy się umożliwić naszym wolontariuszom wszechstronny rozwój, w tym celu organizujemy
wspólne  lekcje  chemii,  a  także  wyjazdy na  wyższe uczelnie  i  do instytutów badawczych.  W trakcie
takiego wyjazdu uczeń gimnazjum lub liceum przez pięć dni uczestniczy w badaniach prowadzonych
w  profesjonalnym  laboratorium  naukowym  pod  opieką  pracownika  naukowego  lub  doktoranta.  Po
zakończeniu projektu wygłasza w swojej szkole prezentację o tym, co w trakcie swoich badań zrobił. Jeśli
chodzi  o  działalność  wychowawczą,  to  staramy się  propagować  pozytywne  wzorce  osobowe  wśród
młodzieży, uczyć odpowiedzialności, pomagania innym, uczciwości. Ponadto każdy uczeń, który chce
być  naszym  wolontariuszem,  musi  całkowicie  zrezygnować  z  alkoholu  czy  papierosów.
Zainteresowanych  zapraszam  do  odwiedzenia  strony  internetowej  naszej  Fundacji
www.przyszloscwnauce.org lub skontaktowanie się z nami mailowo: wolontariat.chemia@gmail.com

Redakcja „Żaka”: Jak wspomina Pan okres szkolny?
P. T. Deptuła:  Generalnie miło wspominam ten etap mojego życia. Wydaje mi się, że byłem dobrym
uczniem i starałem się dzielić swoją wiedzą z koleżankami i kolegami, którzy mieli problemy w nauce,
dlatego byłem lubiany przez kolegów. Z niektórymi osobami z klasy ze szkoły podstawowej i liceum cały
czas utrzymuję kontakt.



Redakcja „Żaka”:  Jest  Pan nauczycielem chemii w naszej szkole od niedawna.  Co sądzi  Pan o tej
placówce?

P. T. Deptuła: Jestem bardzo zadowolony z pracy w Gimnazjum w Karniewie. Zdecydowana większość
szkoły to osoby, dla których człowiekowi chce się robić doświadczenia i starać się, żeby moje lekcje były
jak najciekawsze (jak mi to idzie, nie mnie oceniać). Poza tym zastałem nieźle wyposażoną pracownię
chemiczną,  dzięki  temu  prawie  na  każdej  lekcji  mogę  robić  doświadczenia,  tak  więc  cieszę  się,  że
trafiłem do tej właśnie szkoły.
Redakcja „Żaka”: Dlaczego wybrał Pan akurat ten zawód?

P. T. Deptuła: W sumie to ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę zawodu jeszcze nie
wybrałem…..  W  pracy  nauczyciela  podoba  mi  się  praca  z  ludźmi,  przekazywanie  wiedzy
i obserwowanie, jak moi uczniowie robią postępy. To jest naprawdę coś wspaniałego. Z drugiej strony
praca naukowa też ma swój urok, kiedy po długich miesiącach pracy nad jakimś zagadnieniem wreszcie
przychodzi ten moment, kiedy zaczyna się coś rozumieć. Są jeszcze te emocje, bo tak naprawdę idąc do
pracy, nigdy do końca nie wiem, co będę dziś robił i  z jakimi problemami będę musiał się zmierzyć,
ponieważ w pracy naukowej zajmujemy się czymś, czego jeszcze nikt na świecie nie zrobił.
Redakcja „Żaka”: Czy Pana praca wymaga poświęcenia?

P. T. Deptuła: Na pewno. Jeżeli mam przygotować lekcję, to muszę trochę czasu spędzić w domu, żeby
wszystko sobie dobrze przemyśleć. A jeszcze trzeba zrobić próby doświadczeń, a szkło laboratoryjne też
nie bardzo chce się samo pozmywać….W każdym zawodzie, jak chce się robić coś dobrze, to trzeba
mnóstwo czasu i  wysiłku na to poświęcić.  Ja bardzo lubię swoją pracę, sam ją wybrałem i teraz nie
zamierzam narzekać.
 Redakcja „Żaka”: Czy praca z młodzieżą sprawia Panu przyjemność?

P. T. Deptuła: Od ośmiu lat pracuję w wolontariacie z młodzieżą w szkołach z małych miejscowości, od
czterech kieruję Fundacją, która pomaga młodzieży, obecnie mamy pod opieką kilkudziesięciu młodych
ludzi ze szkół z całej Polski. To chyba wystarczy za odpowiedź.
Redakcja „Żaka”: Co robi Pan w wolnym czasie?

P. T. Deptuła:Jestem nauczycielem w waszej szkole, pisze doktorat, kieruję Fundacją, pomagam młodym
ludziom  przygotować  się  do  olimpiady  chemicznej  i  matury,  mam  troje  chrześniaków….Co  to  jest
„wolny czas”?
Redakcja „Żaka”: W jaki sposób rozwija Pan swoje pasje?

P. T. Deptuła:  Moje naukowe pasje staram się rozwijać, czytając publikacje innych naukowców, żeby
wiedzieć, co dzieje się obecnie na świecie tak w mojej dziedzinie jak i w szeroko pojętej nauce.
Redakcja „Żaka”: Jakie jest Pana motto?

P. T. Deptuła: „Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” Mt
25,40. 
Redakcja „Żaka”:Czy zdradzi nam Pan swoje marzenie?

P.  T.  Deptuła:  Zostałem  naukowcem  po  to,  żeby  znaleźć  sposób  na  raka.  Z  kolei  z  przyjaciółmi
stworzyliśmy Fundację „PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE”, bo marzyliśmy o szkole, w której młodzi ludzie
mogą pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania, rozwinąć swoją inteligencję. Staramy się tak kierować
Fundacją, żeby udowodnić wszystkim, że to jest możliwe. Rozpocząłem pracę w szkole, gdzie staram się
wprowadzać w życie te marzenia, ale na efekty trzeba będzie trochę poczekać. To chyba tyle jeśli chodzi
o marzenia.

Redakcja „Żaka”: To piękne marzenia. Życzymy, by wszystkie się spełniły.
Redakcja „Żaka”



Warsztaty chemiczne
25  września w  naszej  szkole  odbyły  się  warsztaty  chemiczne.  Taką

inicjatywę podjął pan Tomasz Deptuła – nauczyciel chemii, a jednocześnie
prezes  Fundacji  „Przyszłość  w  nauce”.  Celem  badań  była  identyfikacja
nieznanych  soli,  którą  uzyskiwano  na  drodze  analizy  chemicznej.  



W  warsztatach  uczestniczyli  uczniowie  klas  I  –  III  należący  do  działającego  w  gimnazjum  koła
chemicznego. Pracą w grupach kierowały wolontariuszki Fundacji: pani Karolina Kowalska i Ewelina
Rzewnicka. Było ciekawie!! 

Chemik

W 10. rocznicę
1 września 2014 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Tego dnia minęło też 10 lat od chwili, gdy

naszej szkole nadano imię Jana Pawła II.
Uroczystą Mszę świętą odprawił ks. biskup Roman Marcinkowski. W szkole odbył się uroczysty

apel. Zgromadzeni mogli też obejrzeć prezentację multimedialną, dzięki której dowiedzieli się o tym, co
ciekawego wydarzyło się     w naszym gimnazjum w minionym dziesięcioleciu. Na koniec zaplanowano
część artystyczną pt.  „Blask świętości”.  Ponieważ tego dnia przypadała też 75.  rocznica wybuchu II
wojny  światowej,  w  bibliotece  można  było  obejrzeć  wystawę  poświęconą  militariom.  Eksponaty
pochodzą z prywatnych zbiorów p. J.Chmielewskiego.

W  tym  ważnym  dniu  towarzyszyli  nam  znakomici  goście,  m.  in.:  przedstawiciele  władz
samorządowych, powiatowych i lokalnych przedsiębiorców, kapłani, policjanci, strażacy, orkiestra dęta,
seniorzy zespołu "Karniewiacy",  dyrektorzy szkół oraz placówek związanych z oświatą,  rodzice oraz
uczniowie  szkoły podstawowej.

Ania i Aga



Święty Jan Paweł II- papież wszystkich ludzi

Patron  naszej  szkoły.  Wydaje  się,  że  wiemy o  nim sporo,  jednak,  czy  naprawdę  tak  jest?  Kim
właściwie  był,  co  było  jego  pasją,  jak  dorastał?  Poszukam odpowiedzi  na  te  pytania  w  dostępnych
źródłach:)

Relikwie - co o nich wiedzieć należy
Wiemy, że relikwie Karola Wojtyły są w Polsce, są w naszym kościele
Relikwie -  przedmioty związane  z  czymś świętym.  Najczęściej  są  to  szczątki  ciała  świętych lub

rzeczy  z  nimi  związanych,  a  także  relikwie  Męki  Pańskiej.  Są  one  szczególnie  rozpowszechnione
w katolicyzmie i prawosławiu. Relikwie mogą być I, II lub III stopnia.

 I tak relikwie pierwszego stopnia - to partykuły ciała świętego oraz fragmenty Krzyża św. (relikwie
Krzyża mają najwyższą rangę w chrześcijaństwie). Dawniej relikwiom pierwszego stopnia przypisywano
szczególne moce np. ozdrowieńcze lub cudotwórcze.

 Relikwie drugiego stopnia - to fragmenty szat świętego lub innych przedmiotów, z którymi miał styk
święty w sposób ciągły (z reguły są to przedmioty związane z kultem religijnym np. fragmenty różańca),
przedmioty odkryte przy ekshumacji należące do świętego; najważniejszą relikwią drugiego stopnia jest
Całun Turyński.

 I relikwie trzeciego stopnia - czyli inne przedmioty towarzyszące świętemu za życia, niekoniecznie
związane z funkcjami religijnymi. Święty musiał ich przynajmniej raz dotknąć.

Kamila G. z Iib



Myśli nieuczesane

Dlaczego wakacje są zawsze takie krótkie? Niestety, nigdzie nie znalazłam
odpowiedzi  na  jedno z  najbardziej  nurtujących pytań...  właśnie  dlategowróćmy
jeszcze na chwile do tego, co działo się przez  dwa miesiące. 
Muszę powiedzieć, że te wakacje były dość udane. :-) Rozpoczęłam je tygodniem
„błogiego lenistwa”, w którym poranki o 1000 to norma, tak jak spacery bez celu,



opalanie się nad rzeką, czy oglądanie ulubionych filmów do późna... Potem przyszedł czas na wyjazd...
„Bałtyku witaj!” A tam cudowna lipcowa pogoda. Morze, co prawda, jak zwykle zimne, ale trzeba się
przecież  gdzieś  ochłodzić   ;-)  Piękne  zabytki,  latarnie  morskie..  Ale  dla  mnie  i  tak  najlepsze  były
wieczorne  spacery wzdłuż  brzegu,  ze  słońcem,  które  zachodząc  za  horyzont   odbijało  się  w morzu.
Czułam  się  wtedy  wspaniale.  Po  raz  pierwszy  od  dawna  byłam  po  prostu  wypoczęta  i  jakaś  taka
spokojna. :-) A tego „uczucia” nie da się zwyczajnie opisać słowami... Po powrocie z Krynicy Morskiej
udało mi się jeszcze odwiedzić Częstochowę        i Warszawę. 

No i  kolejny raz  spełniło  się  jedno z  moich  „największych” marzeń.  Byłam na  meczu otwarcia
Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn na Stadionie Narodowym.  (dla niepoinformowanych ;-) ) 70
tysięcy Polaków śpiewających naszego „Mazurka” a capella
robi wrażenie. Łzy kręcą mi się w oczach jeszcze teraz, gdy
o tym myślę. Później, gdy już piłka w grze, w moim sercu
pojawia  się  to  samo od  lat  uczucie  -  w myśl  zasady,  że
„kibic  jest  jak  siódmy zawodnik  na  boisku”.  Dzięki  do-
pingowi  wiernych kibiców,  wierzę,        a  nawet  jestem
przekonana,  że  jesteśmy w stanie  wygrać  każdym  mecz,
nieważne w jakiej dyscyplinie... :-)

A teraz czas zejść na ziemię i mocnym krokiem „wejść”
w  nowy  rok  szkolny...  Na  pewno  nie  będzie  łatwy  dla
nikogo;  ani  dla    pierwszaków  (bo  początki  zawsze  są
trudne), ani nawet dla klas II, które już rozpoczynają przygotowania do testu  i mają zdecydowanie więcej
nauki, ani dla trzecioklasistów, których czeka pierwszy „poważny” egzamin, no i chyba to, co najgorsze -
pożegnania...  Przecież „czasem jest ciężko, czasem jest źle, ale Ty wtedy nie poddawaj się” :)

Po dłuższym rozmyślaniu dochodzę do wniosku, że towarzyszące 
mi  „uczucie” to po prostu szczęście :-)

<obiektywna>



Pierwsze wrażenia z nowej szkoły
To niesamowite, jak gimnazjum różni się od szkoły podstawowej, stojącej przecież tuż obok... Gdy

tylko przekroczyłam jego progi, od razu poczułam się pewniej i wiedziałam, że teraz już pójdzie gładko...
Ale nie do końca było to takie proste, bo już samo odnalezienie odpowiedniej klasy, w której miałam
mieć lekcje, było dużym problemem. Ale od czego są koledzy ze starszych klas?! Skorzystałam z ich
pomocy i w końcu trafiłam pod odpowiednie drzwi. Z dnia na dzień odnajdywanie klas przychodzi mi
z coraz większą łatwością.

Jeżeli chodzi o nauczycieli... wiele na ich temat dowiedzieliśmy się od starszych gimnazjalistów. Ale
tak naprawdę te  wiadomości  były przesadzone lub naciągane,  bo nauczyciele  są  bardzo mili  i  łatwo
znaleźć z nimi wspólny język. Podoba mi się to, że starają się rozwijać nasze talenty i zainteresowania,
aby pomóc nam odpowiedzieć na pytanie: czym będziemy zajmować się w przyszłości,

Wygląd klas i samego korytarza jest inny niż w szkole podstawowej. Klasy są o wiele ciekawsze,
wyposażone  w  różne  przedmioty  i  urządzenia  służące  do  pogłębiania  naszej  wiedzy.  A jeśli  chodzi
o korytarz... bardzo podoba mi się muzyka, która uprzyjemnia nam przerwy...

Moje pierwsze odczucie w gimnazjum są bardzo pozytywne i liczę na to, że szybko się nie zmienią.
Bardzo mi się tu podoba i myślę, że bez większych kłopotów przebrnę przez ten etap nauki.

P.K. Ic



Po niemiecku
29.09.2014r o godzinie 13:30 w Gminnej Bibliotece w Karniewie odbyło się spotkanie z p. Moniką

Bartosiewicz  na  temat  stolicy  Niemiec  -  Berlina.  W  lekcji  uczestniczyli
przedstawiciele naszego gimnazjum wraz z opiekunem p. Ewelina Stępkowską.

Dzięki ciekawym opowieściom poznaliśmy atrakcje turystyczne Berlina i kilka
niemieckich  słówek.  Odkrywając  karteczki  z  cyframi,  dowiadywaliśmy  się
o  zakątkach i historii stolicy Niemiec. Na tabliczkach pojawiły się takie miejsca jak:



mur berliński, Berliner Fernsehturm (wieża telewizyjna), brama branderburska, pomnik pomordowanych
Żydów Europy,  Checkpoint  Charlie  oraz  popularne  w  Niemczech  ostre  kiełbaski.  Oprócz  zabytków
podziwialiśmy herb Berlina i jego historię. Utrwalaliśmy również słownictwo związane z powyższymi
miejscami.  Na  koniec  spotkania  ułożyliśmy  z  pamięci  poszczególne  słówka,  łącząc  je  z  ważnymi
punktami stolicy. 

Pracując pod czujnym okiem p. Moniki, zdobywaliśmy  nowe wiadomości, którymi będziemy mogli
pochwalić się na lekcjach języka niemieckiego.

  Rydzik Wiktoria



Pamiętajmy o bohaterach...
W podziękowaniu ludziom wolności, którzy nie zważając na  niebezpieczeństwa walczyli do końca

o  wolną,  niepodległą  Polskę,  pragniemy  przypomnieć  historię  tych  niezwykłych  wydarzeń  oraz
opowiedzieć o życiu „zwykłych cywilów” w Polskim Państwie Podziemnym. 

W nocy z 26 na 27 września 1939 roku rozpoczęto tworzenie tajnych struktur Polskiego Państwa
Podziemnego, kiedy to narodziła się Służba Zwycięstwu Polski w oblężonej Warszawie. Była to niejawna

organizacja  wojskowa,  której  zadaniem  było  toczenie  walk  przeciw
okupantom. 13 listopada 1939 roku została przekształcona w Związek Walki
Zbrojnej,  podlegający  Rządowi  Rzeczypospolitej  Polski  na  uchodźstwie.
W ten sposób zachowano jej pośredni wpływ na sytuację w kraju. 14 lutego
1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową.
Jej komendantem głównym został generał Stefan Rowecki. Utworzenie AK
miało służyć scaleniu wszystkich grup wojskowych, podległych do tej pory
różnym,  podziemnym  ugrupowaniom  politycznym,  w  jedną  organizację
podległą rządowi RP na uchodźstwie.

Była także największą podziemną armią w okupowanej Europie. Główne
zadanie Armii Krajowej polegało na gromadzeniu sił, aby uderzyć w chwili
załamania się Niemiec. Pod koniec 1942 roku AK nasiliła swoją działalność
niszczycielską:  atakowała  niemieckie  posterunki,  wykolejała  transporty

wojskowe przeznaczone na front wschodni, wysadzała mosty oraz odbijała więźniów.
Polska, choć znajdowała się pod okupacją, posiadała legalny i uznawany na arenie międzynarodowej

rząd rezydujący w Londynie. Istniały Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz podziemna Armia Krajowa.
W Warszawie mianowano Delegata Rządu na Kraj  (w randze dzisiejszego wicepremiera). Podlegały mu
wydziały:  wywiadu,  dywersji,  oświaty,  sądownictwa i  polityki.  Działały  konspiracyjne  sądy,  których
wyroki  nie  tylko  wykonywano,  ale  też  ogłaszano  w  podziemnej  prasie,  która  była  zaś  fenomenem
w  okupowanej  Europie:  ukazywało  się  około  1400
tytułów.  Istniały  czasopisma  polityczne,  wojskowe,
literackie,  nawet  kobiece  i  humorystyczne.  W pod-
ziemnych drukarniach wydawano też książki (Niemcy
zezwalali  tylko  na  poradniki,  np.  ogrodnicze).  Na
przełomie  1943  na  1944  wzrósł  nakład  prasy
podziemnej  wydawanej  przez  Tajne  Wojskowe
Zakłady  Wydawnicze.  Przez  całą  okupację  działały
tajne  komplety,  tzn.  podziemne  szkoły.  Tajna
Organizacja Nauczycielska zapewniała im kadrę oraz
przygotowywała  i  rozprowadzała  podręczniki.  Na
terenie  Generalnego  Gubernatorstwa   utworzono
prawie 2 tysiące szkół  średnich.  Podziemne wyższe
uczelnie  kształciły  polonistów,  historyków,
matematyków,  lekarzy.  W  czasie  wojny  studia
ukończyło prawie 10 tysięcy studentów.

Ponieważ Niemcy zgodzili się jedynie na działalność podrzędnych teatrzyków i kabaretów (których
repertuar  miał  ogłupiać  Polaków),  powstały  podziemne  teatry.  W  prywatnych  mieszkaniach  lub
piwnicach  wystawiano  dramaty  Słowackiego,  Wyspiańskiego,  Szekspira.  Odbywały  się  też  koncerty

Symbol Polski 
Walczącej

Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w
Warszawie



i wieczory poetyckie. Ruch oporu w okupowanej Polsce obejmował prawie wszystkie dziedziny życia.
Dlatego  tajne  struktury  podporządkowane  rządowi  emigracyjnemu  nazywano  po  wojnie  Polskim
Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.

Największymi  działaniami  wojskowymi  podjętymi  przez  AK było  powstanie  warszawskie,  które
rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 i akcja „Burza”, której 70 rocznicę obchodzimy również w tym roku,
podjęta  na  wschodnich  obszarach  Polski.  Trwała  od  4  stycznia  1944,  kiedy  wojska  sowieckie
przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-sowiecką z 1939, do stycznia 1945. W początkowej fazie akcja
„Burza” opierała się na współpracy wojskowej jednostek polskich i rosyjskich. Po przełamaniu obrony
niemieckiej w tych rejonach władze sowieckie złamały te porozumienia wojskowe i internowały tysiące
żołnierzy  AK.  Po  upadku  powstania  warszawskiego  stolicą  Polskiego  Państwa  Podziemnego  została
Częstochowa.

Wtedy, jak nigdy, można było „odczuć” solidarność Polaków. Każdy działał  w myśl zasady: „Jeden
za wszystkich,  wszyscy za jednego”. Każdy obywatel czuł,  że na jego barkach spoczywa obowiązek
przekazania polskiej kultury, sztuki i języka młodszym pokoleniom. Wbrew zakazom i nakazom nadanym
przez okupantów, stanowili jedno i nie pozwalali by język polski zginął, a krzyż został podeptany. Tacy
ludzie byli prawdziwymi Polakami. Byli bohaterami.

Dominika Łachmańska kl. IIb



75. rocznica powstania Polskiego Państwa
Podziemnego

Uczniowie  naszego  gimnazjum włączyli  się  w  obchody
75.  rocznicy  powstania  Polskiego  Państwa  Podziemnego.
Przedstawiciele  Szkolnego  Klubu  Wolontariatu  27  września
2014r. oddali  hołd w miejscach pamięci  i  zapalili  znicze na
grobach  poległych.  Takie  groby  znajdują  się  na  cmentarzu
w Szwelicach i Karniewie. 



Kierunek - Rostkowo
Kim był Stanisław Kostka?

Święty Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie. Gdy miał 14 lat, rodzice wysłali go do Wiednia,
by się kształcił. Na początku miał trudności z nauką, ale  dzięki swojej pracowitości stał się jednym z
lepszych uczniów. Po pewnym czasie w sercu św. Stanisława zrodziła się myśl, aby być jeszcze bliżej
Bożych spraw. To dlatego postanowił zostać zakonnikiem. Ponieważ nie był pełnoletni, nie mógł zre-
alizować swojego marzenia. Potrzebował na to zgody rodziców, a oni się na to nie zgadzali. Po długich
przemyśleniach  i  przygotowaniach  podjął  decyzję  ucieczki  z  Wiednia.  Droga  była  bardzo  długa
i wyczerpująca. W październiku z wielką radością złożył śluby zakonne. Szczęście Stanisława nie trwało
jednak długo, zmarł w następnym roku, 15 sierpnia 1568. Miał 18 lat. Do dziś jest patronem dzieci i mło-
dzieży. Aby podziękować Bogu za naszego patrona, jak co roku, wybraliśmy się do Rostkowa.

W drodze do świętości
20 września o godzinie  1500 zebraliśmy się przed Plasem Kościelnym w Karniewie.  Gdy o 1530

wszyscy już byli na miejscu, wyjechaliśmy. Na miejscu byliśmy około godziny 16 .30. Niektórzy z nas
kupowali pamiątki, reszta poszła na błonie. Przed Mszą świętą, która miała się odbyć o godzinie 18, jeden
z księży poinformował nas, że podczas Eucharystii będzie możliwość się wyspowiadania. Wielu z nas
skorzystało z tego daru ;)  Piękne słowa jednego z księży sprawiły, że się wzruszyłam...Po nabożeństwie
wszyscy uczestniczyliśmy w koncercie grupy „Strona B”. Doskonale bawiliśmy się przy muzyce tego
zespołu... Zrozumiałam, że Boga można wielbić na różne sposoby i przy różnej muzyce. Dla wielu z nas
był to czas wzruszenia i przemyśleń  :)

http://karniewo.dyndns.org/aktualnosci/?p=3569
http://karniewo.dyndns.org/aktualnosci/?p=3569
http://karniewo.dyndns.org/aktualnosci/?p=3569


Po  zakończonym  koncercie  udaliśmy  się  do  autokaru  zmęczeni,  ale  jakże  zadowoleni:)
Opowiadaliśmy  o  naszych  przeżyciach,  dzieliliśmy  się  wrażeniami.  Bardzo  się  cieszę,  że  mogłam
uczestniczyć w takim przedsięwzięciu.

Kamila G. z IIb

Dziesięć dni później
30  września grupa  gimnazjalistów  pod  czujnym  okiem  p.  W.  Zająca,  p.  L.  Żychowskiego

i p. W. Zaradkiewicz wybrała się na rajd rowerowy do Rostkowa. Takie przedsięwzięcie ma miejsce co
roku w naszej szkole, dlatego nic w tym dziwnego, że znów do Rostkowa. Trud jazdy na rowerze może
choć trochę przypomina wysiłek, jaki młody Stanisław musiał włożyć w pieszą wędrówkę do Rzymu.
Pokazuje też nam – młodym, że nic w życiu nie ma za darmo. Aby coś osiągnąć, trzeba ciężko pracować.

Po modlitwie w kościółku w Rostkowie nasi rowerzyści ruszyli w drogę powrotną. Odpoczywali, jak
zawsze, w Łukowie, grzejąc się przy ognisku, które przygotowali strażacy z OSP z Łukowa i zajadając
pyszne kiełbaski.

Uczestniczka

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Mistrzostwa bez tajemnic...

Zasady  awansu  największej  siatkarskiej
imprezy  w  tym  roku  nie  należą  do
najłatwiejszych.  Mają  one  wykluczyć  kom-
binowanie,  a  także  specjalne  przegrywanie
meczów,  by  w  kolejnej  fazie  trafić  na
łatwiejszego  przeciwnika.  Co  zdarzało  się
w poprzednich turniejach.

Oto  jak  przebiegają  poszczególne  fazy
organizowanego w Polsce mundialu siatkarzy:

I faza grupowa. (30 sierpnia - 7 września)
6 drużyn w 4 grupach (A-D) rozgrywają 5

meczów  w systemie  „każdy z  każdym”.  Do
następnego etapu awansują 4 najlepsze drużyny z każdej grupy.

II faza grupowa. (10-14 września)
Drużyny z grupy A „łączą” się z drużynami z grupy D, tworząc grupę E. Natomiast 4 najlepsze

drużyny z grupy B i C utworzą grupę F. Do kolejnej fazy awansują po trzy najlepsze zespoły.

III faza grupowa. (16-18 września)
Do zwycięzców grup E i  F  zostaną  dolosowani rywale  według koszyka,  w którym się  znaleźli.

Koszyk, do którego trafi zespół zależy od tego jakie zajmie miejsce w grupie – do pierwszego koszyka
trafią  drużyny z II miejsca z grup E i F, a do drugiego koszyka z III miejsca z grup E i F - tworząc grupy
G i  H.  Do półfinałów awansują  po  dwa najlepsze  zespoły,  natomiast  ostatnie  zagrają  w Łodzi  o  V
miejsce.

Faza finałowa. (20-21 września)
Półfinały  zostaną  rozegrane

w  katowickim  Spodku.  W  pierwszym
zmierzą się zwycięzcy grupy G z II zespołem
grupy  H,  w  drugim  zaś  zmierzy  się
zwycięzca grupy H z II zespołem grupy G.
Meczem o trzecie  miejsce  zbliżamy się  do
końca  rozgrywek.  Przegrani  pierwszego
półfinału  podejmą  przegranych  z  drugiego
półfinału.
21  września  w  Katowicach  odbył  się  finał
XVIII  Mistrzostw  Świata  w  siatkówce
mężczyzn.  Zagrali  w  nim  zwycięzcy  obu



półfinałów. Już wiemy, że złoto wywalczyli nasi! Brawa dla nich!
<obiektywna>

Sposób na nudę - SZACHY
19 września uczniowie naszej szkoły: Damian Gregorczyk, Krzysztof Sepełowski,

Bartłomiej Falba, Piotr Rzewnicki, Arkadiusz Szwejk wzięli udział w XIV Diecezjalnym
Memoriale Szachowym im. św. Stanisława Kostki.

Po krótkiej podróży byliśmy już na miejscu – Szkole Podstawowej numer 2 w Przasnyszu, gdzie miał
rozegrać się turniej. Przed konkursem zdążyliśmy zagrać jeszcze kilka partii na rozgrzewkę. O jedenastej
rozpoczęły się zmagania.

Zasady były proste: 1 punkt za wygraną; 0,5 za pat (remis) i 0 za przegraną. Maksymalną liczbą
punktów jest 7. Jeżeli gracze mają taki sam wynik, pozycję oblicza komputer. Zagraliśmy siedem rund.
Każdy gracz miał 20 minut na każdą partię, co oznacza maksimum 40 minut gry. Wydaję się, że to dużo,
jednak gra upływa tak szybko... Po pierwszej rundzie  podekscytowanie udzieliło się wszystkim na sali.
Niektórzy analizowali pierwsze porażki, inni świętowali sukcesy.

Po  czterech  rundach  (ok.13:00)  nastąpiła  dłuższa  przerwa.  Był  czas,  by  coś  zjeść,  napić  się
i  odpocząć,  chociaż  niektórzy  grali  nawet  podczas  przerw.  Wbrew  pozorom  szachy  potrafią  być
wyczerpującą, ale też wspaniałą rozrywką.

Następne i  ostatnie trzy rozgrywki były decydujące.  To od nich mógł  zależeć wynik w turnieju.
Niestety  nikt  z  naszej  szkoły  nie  stanął  na  podium.  Najlepszy  wynik  osiągnął  Damian  Gregorczyk
(miejsce 8) z wynikiem 5 punktów. Tuż za nim znaleźli się Krzysztof (miejsce 9) i Bartłomiej (miejsce
11) z takim samym wynikiem. 

Zawody były świetną zabawą. Za rok też stanę do rywalizacji. Będzie to wyjątkowy  XV turniej. Już
nie mogę się go doczekać.

Uczeń III B

Wycieczka programowa klas pierwszych
25.09.2014r. uczniowie klas pierwszych (50 osób) pod opieką p. Z.Żychowskiej, p. M.Żychowskiej,

p. E.Balińskiej, p. A.Pastewki i p. R.Witkowskiego wyjechali na programową wycieczkę do Pułtuska, by
poznać  tajemnice  ścieżki  dydaktyczno-  ekologicznej.  Edukacyjne  zajęcia  terenowe  przeprowadził
leśniczy – pan Andrzej Gadomski. Uczniowie poznali przyrodę, krajobraz i historię Puszczy Białej oraz
gatunki  flory i  fauny,  jakie  żyją  na tym terenie.  Zwrócono szczególną  uwagę na te,  które podlegają
ochronie.. Uczniowie podczas lekcji kształtowali właściwe postawy wobec przyrody i uczyli się, jak dbać
o środowisko.

Uczestniczka

Klasy razem!
W piątek 3 października 2014r wszystkie klasy pierwsze z Publicznego Gimnazjum im Jana Pawła

II w Karniewie wybrały się do Akademii Humanistycznej w Pułtusku, aby uczestniczyć w lekcji na temat
''Z książki  na wielki  ekran" .  Gimnazjaliści  dowiedzieli  się,  jak powstaje adaptacja  filmowa. Później
obejrzeli film pod tytułem ''Eragon" w reżyserii Stefena Fangmeiera. Wyjazd zorganizowały p .Daniela
Wawrzonkowska i p. Ewelina Siemiątkowska. 

Paweł Rzewnicki Ia

╠══════════════════════════════╣

Spotkanie integracyjne
30 września  tego roku  moja  klasa,  czyli  Ic,  udała  się  na  zajęcia  integracyjne  do  gospodarstwa

agroturystycznego u państwa Myszków w Karniewie. 
Klasa  pierwsza,  wiadomo-  średnio  się  jeszcze  znamy,  więc  postanowiliśmy  gdzieś  pojechać,

w ramach integracji.  Jednak pani powiedziała nam, że zamiast wyjeżdżać, moglibyśmy udać się parę
kroków  stąd  -  na  ulicę  Kolonia.  Pomysł   bardzo  nam się  spodobał,  więc  termin  (  ostatecznie  ;)  )
ustaliliśmy właśnie na 30 września.

Zapowiadało się, że w tym dniu będzie padać, lecz gdy około godziny 1500 wyszliśmy ze szkoły,



przywitało nas jesienne słonko. Razem z naszą wychowawczynią- panią Eweliną Siemiątkowską oraz
panią Magdaleną Chojnowską w kilkanaście minut dotarliśmy do celu.

Na początku podzieliliśmy się na dwie grupy: jedna razem z panem Stanisławem Myszką zaczęła
robić sok z jabłek, a druga, razem z panią Edytą, uczyła się tkać. Byłam w tej drugiej grupie, więc tkałam.
I muszę przyznać, że nieźle mi szło ;) Kogo nie bardzo interesowało tkactwo, mógł pograć w pingponga,
pojeździć na rowerku treningowym lub po prostu odpoczywać po ciężkim dniu. Po jakimś czasie grupy
zamieniły się:  pierwsza  poszła  tkać,  a  druga  kończyć robić sok.  Muszę  przyznać,  że produkcja tego
napoju  nie  jest  wcale  taka  łatwa.  Zaraz  po  skończonej  pracy,  mogliśmy  skosztować  napoju.  Był
przepyszny! Szkoda tylko, że było go tak mało...  Ciasto też było przednie! Po smakowitej  przekąsce
mogliśmy pograć w kosza, piłkę nożną, pochodzić po sadzie i po zbierać owoce lub, co większa część
wybrała, pograć w siatkówkę. Ja wraz z przyjaciółką najpierw poszłam do sadu i znalazłam ogromną
dawkę szczęścia- gruszę! Rosły na niej piękne i bardzo pyszne owoce!! 

Potem  poszłyśmy  grać  w  siatkówkę!!  Okazało  się,  że  mamy  w  naszej  klasie  kilku  chłopców
mających potencjał do tej gry ;) Tak się zatraciliśmy w zabawie, że trzeba nas było kilka razy wołać na
ognisko. Po jakimś czasie jednak sami zgłodnieliśmy i czy prędzej przybiegliśmy. Kiełbaski były bardzo
pyszne!! Po ich zjedzeniu razem z przyjaciółkami położyłyśmy się na stosie siana  i obserwowałyśmy
zachmurzone  niebo.  Potem grupa  sportowców znów poszła  grać  w  siatkówkę,  inni  siedli  na  tarasie
i rozmawiali. Było bardzo wesoło. Momentami aż bolał brzuch od śmiechu. Musieliśmy jednak na chwilę
przerwać naszą miłą rozmowę, gdyż zostaliśmy zaproszeni na pieczone ziemniaki, które, jak wszystko
w tym miejscu, smakowały wybornie ;) Słońce już całkiem zaszło i było bardzo ciemno, co spotęgowało
naszą radość z zabawy w sianie ;D Wszyscy świetnie się bawiliśmy! Po jakimś czasie przeszliśmy do
'szopy edukacyjnej', z której powoli zabierali nas rodzice.

Muszę  przyznać,  że  tak  zaplanowane  spotkanie  integracyjne  przerosło  moje  oczekiwania!  Było
bardzo miło i wesoło! Dziękujemy państwu Myszkom za gościnę!!

<sisobrotna>
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Projekt „Moja przyszłość” w naszym gimnazjum 
Od września 2014 r.  w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie realizowany jest

projekt  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  poprzez  dodatkowe  zajęcia  rozwijające
kompetencje  kluczowe  –  „Moja  przyszłość”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki
Poddziałanie  9.1.2.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym dostępie  do
edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Innowacja pedagogiczna obejmuje zakres treści z matematyki, fizyki, geografii, języka angielskiego
i preorientacji zawodowej. Po rekrutacji do projektu przystąpiło 16 uczniów z klas drugich. Opiekunami
przedsięwzięcia  są  nauczyciele  z  naszej  szkoły:  pani  Wanda  Zaradkiewicz  –  nauczyciel  fizyki
i preorientacji zawodowej, pani Joanna Jaworska – nauczyciel matematyki, pani Małgorzata Żychowska –
nauczycielka geografii oraz pani Iwona Ochtabińska- nauczyciel języka angielskiego. Prowadzący zajęcia
będą podejmować zadania rozwijające zainteresowania swoich podopiecznych oraz wyrównywać szanse
edukacyjne  gimnazjalistów.  Działania  rozpoczęto  od  spotkania  integracyjnego,  które  odbyło  się
w  zagrodzie  edukacyjnej  w  gospodarstwie  agroturystycznym  Państwa  Edyty  i  Stanisława  Myszków
w Karniewie. W miłej atmosferze, przy ognisku i dobrej zabawie rozpoczęto zmagania z przedmiotami
matematyczno – przyrodniczymi i językiem angielskim.

W planach projektu przewidziano też innowacyjne zajęcia: m. in. spektakle
w teatrze  w języku angielskim,  wizyty w zakładach pracy i  poznanie   ciekawych zawodów,  zajęcia
terenowe i obserwacje w dolinie rzeki Pełty.  Już w październiku uczniowie wyjadą na wycieczkę do
Warszawy, aby m. in. gościć w restauracji i poznać profesje związane z zainteresowaniami kulinariami
oraz poszerzyć swoją wiedzę z fizyki, matematyki i geografii w Centrum Nauki Kopernik.

Zajęcia integracyjne w zagrodzie edukacyjnej

4.09.2014 r. grupa 16 uczniów, którzy przystąpili do projektu „Moja przyszłość” wraz z opiekunami
– p. M. Żychowską, p. W. Zaradkiewicz, p. J.Jaworską oraz p. I. Ochtabińską brała udział w zajęciach



integracyjnych, które odbyły się w zagrodzie edukacyjnej gospodarstwa agroturystycznego Państwa Edy-
ty  Stanisława  Myszków  w  Karniewie.  Na  miejsce  dotarli  pieszo.  Pogoda  tego  dnia  była  idealna  -
słonecznie i ciepło.

 Gospodarze placówki bardzo serdecznie przyjęli gości. Zajęcia rozpoczęły się od spotkania w zagrodzie edukacyjnej.
Po krótkim zagajeniu przyszła kolej na rozmowę na temat  zajęć i własnych zainteresowań. Uczniowie mogli przedstawić
swoje propozycje i życzenia związane z realizacją zadań oraz pochwalić się swoimi mocnymi stronami. Później chłopcy
i dziewczęta bardzo chętnie przystąpili do gier sportowych, bowiem w obiekcie znajduje się boisko do gry siatkowej oraz
stół do tenisa. Można było też  pospacerować po ogrodzie bądź wzmocnić swoje mięśnie na rowerku treningowym. Był też
czas na rozmowę i relaks na hamaku. Wszyscy mogli się posilić kiełbaskami z ogniska, które gospodarz przygotował
specjalnie dla nas. Na najbardziej zmęczonych czekała kopka siana, przypominająca  
o  minionych  wakacjach.  Po  sytym  posiłku  i  gorącej  herbacie  uczniowie  mieli  jeszcze  chwilę  na
pogawędkę oraz skosztowanie jabłek prosto z sadu państwa Myszków.

Spotkanie zakończyło się dosyć późno, obietnicą, że  spotkamy się na kuligu  i ognisku. Bardzo
dziękujemy państwu Edycie i Stanisławowi Myszkom za miłe przyjecie. Teraz kolej na nietypowe zajęcia
z przedmiotów matematyczno – -przyrodniczych, języka angielskiego i preorientacji zawodowej.

Uczestniczka
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Nasi stypendyści
W roku szkolnym 2014/2015 mamy aż troje uczniów, którym

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał stypendia na cele
edukacyjne.  Jakub  Szwejk,  Dominika  Łachmańska  i Krzysztof
Buta w ciągu  najbliższych  miesięcy  będą  realizować  projekty
edukacyjne pod okiem swoich opiekunów. Wszyscy zdecydowali
się  na  wybór  kierunku  z grupy  przedmiotów  matematyczno  –
przyrodniczych.  Krzysztof  podjął  się  projektu  z geografii  pod
kierunkiem  p.  Małgorzaty  Żychowskiej,  natomiast  Dominika
i Jakub  będą  zajmowali  się  matematyką.  Nauczycielem  –
opiekunem Dominiki jest p. Joanna Jaworska, Jakuba – p. Wanda
Zaradkiewicz.

Stypendia  są  przyznawane  w ramach  „Regionalnego  programu  stypendialnego  dla  uczniów
szczególnie uzdolnionych” – projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego, który jest
współfinansowany  ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  krajowych  środków
publicznych.

Redakcja „Żaka”
▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼

Wycieczka do Warszawy z projektu „Moja przyszłość”

Uczestnicy projektu „Moja przyszłość” 14 października udali się do stolicy.

Wyjazd

Jest  godzina siódma pięćdziesiąt  dnia czternastego października.   Przed budynkiem szkoły czeka
kilkuosobowa  grupa  na  przyjazd  busa.  Już  na  pierwszy  rzut  oka  widać,  że  wielu  uczniów  jest
niewyspanych.  Zanim zjawił  się  środek transportu,  docierają  ostatni  uczestnicy .  Po pięciu minutach
wszyscy są.  Aby ożywić  atmosferę  opiekunowie  (  p.  Małgorzata  Żychowska,  p.  Iwona Ochtabińska,
p. Wanda Zaradkiewicz i p. Joanna Jaworska )  rozdają kartki z sudoku, mapki stolicy Polski, na których
młodzi  ludzie  zaznaczą  cele  naszych  wojaży  (  tj.  Centrum Nauki  Kopernik,  Plac  Zbawiciela  oraz
Centrum Handlowe „Arkadia” ) i angielskie słówka do przetłumaczenia.

Centrum Nauki Kopernik

Pierwszym punktem naszej wycieczki jest Centrum Nauki „Kopernik”. Na miejscu okazuje się,że
będziemy zwiedzać je bez naszych opiekunów. Dostajemy  kolorowe opaski i karty,dzięki którym będzie
można  uruchamiać  niektóre  eksponaty.  W  czasie  trzech  godzin  poznawaliśmy  tajemnice  centrum.



Mieliśmy między innymi okazję przeżyć symulację trzęsienia ziemi, położyć się na łóżku fakira, roz-
mawiać przez chat z komputerem, poznać różne języki świata na interaktywnej mapie; dowiedzieć się,
jaką ilość wody zawiera nasz organizm; sprawdzić,  czy w czasie dialogu rozmówca kłamie oraz jak
ciężko pracuje serce. Później udaliśmy się do ogrodu na dachu Uniwersytetu Warszawskiego. Jest  jesień,
więc ogród zachwyca. Z tej wysokości mogliśmy zobaczyć najbliższe otocznie biblioteki i koryto Wisły. 

Krzysztof Buta

Francuska restauracja „Bistro la Cocotte”

Drugim  punktem  naszej  wycieczki  był  lunch  we  francuskiej  restauracji  „Bistro  la  Cocotte”.
Największy plusem tej malutkiej restauracji jest wnętrze -przyjemne i milutkie. I ta maleńka przestrzeń na
świeżym  powietrzu  –  nieduży   równoległobok  (na  piętrze  okno  knajpki  oddzielało  1,5  m  od  okna
równoległego budynku!).  Na dodatek okno zostało przyozdobione ślicznymi okrągłymi lampkami,  co
tworzyło cudowną atmosferę. 

Na  pierwsze  danie  przyniesiono  nam  Zupę  krem  ze  świeżych  pomidorów  z  dodatkiem  pesto
i grzanek. Zapach cudowny, pesto dodawało nowych doznań smakowych, natomiast grzanki przyjemnie
chrupały. Ta potrawa była smaczna, ale chyba zwyczajna pomidorowa niektórym bardziej się podoba.

Jako danie  główne podano nam  Udka kurczaka w sosie  cytrynowo-miodowym z  rukolą  w sosie
winegret. Na dodatek: do wyboru frytki lub pieczone ziemniaki. Chodź bardzo smakowało, nie obyło bez
uwag. Kurczak według niektórych był na wierzchu w niektórych miejscach przypieczony a od spodu cały
bialutki. Co do reszty, pierwsza klasa.

Na  deser  można  było  sobie  wybrać  Crem  brule lub  Crem zi  ti.  Crem zi  ti  to  po  prostu  krem
czekoladowy z malinami. Ja wybrałem crem brule. Jest to deser z jajeczno-śmietankowej masy . Główną
zaletą tego deseru jest to, iż do kremu można się dostać tylko przez skorupkę z karmelizowanego cukru.
Bardzo smaczny. Przebijacie się przez słodką cukrową barierę do delikatnego i rozpływającego się kre-
mu. Naprawdę cudnie.

Jako punkt kulminacyjny można uznać to, że przyszedł do nas właściciel restauracji, który wcale nie
jest  szefem  kuchni,  tylko  dziennikarzem gastronomicznym  i  opowiedział  o  tym  trudnym  zawodzie.
Mówił także, że kiedyś w Polsce za czasów komunizmu nie było takich miejsc jak „Bistro”. Co najwyżej
można było coś zjeść w barze mlecznym. Zapoznał nas też ze współczesną techniką podawania dań.
Teraz  liczy się  minimalizm.  Danie  ma  być  różnorodne i  pięknie  przyozdobione.  Chodzi  o  doznania
smakowe, a nie o ilość. Z restauracji wyszliśmy zmotywowani do dalszej drogi.

Mateusz Suwiński

Kino 

Ostatnim punktem naszej wyprawy było kino w „Arkadii”. Przed seansem  mieliśmy „czas wolny”,
więc każdy miał możliwość zrobienia niewielkich zakupów. O godzinie 17:10 udaliśmy się na dramat  pt.
„Zostań, jeśli kochasz”. Film opowiadał o historii miłości i odwadze. Mia Hall (główna bohaterka) to
niezwykle utalentowana dziewczyna,  która musiała wybrać: podążać za marzeniami  muzycznymi  czy
opuścić miłość swojego życia. Jej życie zmieniło się nieodwracalnie, kiedy w wypadku zginęła cała jej
rodzina. I znów wybór: życie albo śmierć.

Wiktoria Rydzik
♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀

Ważny temat 
Stereotyp kobiety i mężczyzny 

w reklamie
Wiek XXI to z pewnością doba reklam. Spotykamy je nie-

mal wszędzie: jako bilbordy na ulicach, w telewizji, pomiędzy ulubionymi serialami, a także w ulotkach
rozdawanych przechodniom. Zachęcają nas do kupna produktu, który od razu staje się przez nas po-
żądany  i  wydaje  się  wręcz  niezbędny...  Lecz  czy  kiedykolwiek  zastanawialiśmy się  nad  tym,  jakie
reklamy „oddziałują” na nas najbardziej? Według badań są to reklamy stereotypowe, w których kreowany
jest tradycyjny obraz rodziny: mąż i żona z dwójką dzieci (najczęściej córką i synem).



Wyniki ankiet  przeprowadzonych przez specjalistów od reklamy,  ukazują nam, że w ponad 65%
reklam z udziałem kobiet, ukazywane są one w trakcie wykonywania obowiązków domowych. Także
mężczyzn przedstawia się zazwyczaj jako zarabiających na swoją rodzinę oraz niepotrafiących zająć się
domem czy dziećmi choćby przez chwilę. Dzieje się to w myśl zasady Joanny Mizielińskiej, że "reklama
nie tworzy tych stereotypów, a jedynie sięga po nie, by jak najlepiej sprzedać produkt". Reklama jednak
umacnia stare, stereotypy i w znacznym stopniu przyczynia się do powstania nowych. Z drugiej strony
trzeba przypomnieć, że żyjemy w rzeczywistości, w której 70% kobiet to kobiety pracujące, nie tylko dla
rozwijania własnych zainteresowań ale po prostu z konieczności ekonomicznej.

Reklamy kreują iluzję szczęśliwości  świata.  Bez problemów, kłopotów, zmartwień.  Przedstawiają
wyidealizowany świat, w którym każde ciało jest piękne, wszystko jest łatwe i przychodzi bez trudu.
Ogólnie mówiąc - świat kłamstwa, gdyż życie nie jest tak idealne i często stawia nam na drodze wiele
trudności,  a  prawdą jest,  że  każdy z  nas  marzy o takim świecie,  jaki  kreują  reklamy – opartym na
odwiecznych ludzkich potrzebach.
STEREOTYP KOBIETY:
matka i strażniczka domowego ogniska,
kobieta niepracująca,
człowiek zatroskany wyłącznie o swoją rodzinę,
osoba perfekcyjnie panująca nad domem,
często ukazywana jako matkująca swojemu mężowi,
jako jedyna wykonuje wszystkie obowiązki domowe,
zazdrosna o każdą rzecz, której nie posiada,
blondynki nie grzeszą inteligencją,
kobieta powinna wyjść za mąż i urodzić dzieci,
przyrządzająca posiłki dla całego domu.

STEREOTYP MĘŻCZYZNY:
jako jedyny zarabia na utrzymanie rodziny,
niepotrafiący zająć się domem i dziećmi,
silny, wysoki, barczysty o dobrze zbudowanym ciele,
zawsze jest twardy, odważny, zdecydowany,
jest oparciem dla całej rodziny,
nigdy się nie myli – zawsze podejmuje trafne decyzje,
ma przyjaciela bardziej zaufanego niż kobieta,
mężczyźni nie rozmawiają o swoim zdrowiu,
interesuje się wyłącznie sportem i samochodami,
nie rozmawiają o swoich uczuciach, obawach.

Ostatnio coraz częściej  pojawiają  się reklamy ukazujące kobiety i  mężczyzn w nietypowych dla
siebie  rolach.  Kobiety  zaczęły  reklamować  samochody,  fundusze  emerytalne  i  telefony  komórkowe,
mężczyźni  zaś  bywają  ukazywani  przy  wykonywaniu  obowiązków  domowych.  No  cóż  ?!  Idziemy
naprzód! Ku przewróceniu wszystkich stereotypów!

<obiektywna>

Ogólnopolska Akcja Sprz tanie wiataą Ś

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie po
raz  kolejny  przystąpiło  do  akcji  sprzątania  naszej  małej
ojczyzny.

Wszystkie klasy zbierały śmieci na wyznaczonym terenie w
ramach  godzin  wychowawczych  od  22.09.2014r.  do
26.09.2014r.  Urząd  Gminy Karniewo zakupił  worki  i  rękawiczki,  a  po  zakończeniu  akcji-  zapewnił
zbiórkę i wywóz nieczystości.

Obyśmy za rok nie mieli co sprzątać! 



Uczestnik
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Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie:

- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni się na czerwono. 
***********

Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy. 

Czy „życie ludzi z pasją jest ciekawsze”?

Pasja  to  zamiłowanie  do czegoś;  coś,  co robimy z  wielkim entuzjazmem,  często wyrzekając się
zwykłych przyjemności. Pasją może być taniec, podróże albo rzeczy zupełnie odmienne, jak na przykład
spędzanie czasu z rodziną lub czytanie książek. Ale czy „życie ludzi z pasją jest ciekawsze”? Czy to, co
kochają robić, sprawia, że ich codzienność nie jest tak nudna i monotonna? Moim zdaniem tak. Postaram
się to udowodnić.

Pierwszą postacią, której życie jest ciekawsze dzięki jej pasji, jest Wiktor Rybacki, bohater książki
„Diupa” autorstwa Ewy Nowak. Dziewiętnastolatek do tej pory uprawiał akrobatykę sportową i odnosił
niemałe  sukcesy.  Przez  dziesięć  lat  był  w przeróżnych  miejscach na  wszelkiego rodzaju  wyjazdach,
zawodach i imprezach. Dzięki swojej pasji zdobył wiele nagród i zwiedził trochę świata. Nie ma więc
wątpliwości co do tego, że jego życie dzięki zamiłowaniu do akrobatyki było o wiele ciekawsze.

Kolejnym bohaterem, którego sposób życia potwierdza moje zdanie, jest Santiago postać z utworu
„Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya. Santiago kochał łowić ryby. Była to jego praca, ale także
pasja. Sam twierdził, że urodził się, aby łowić ryby. Był to najważniejszy cel w jego życiu. Rybołówstwo
było jego priorytetem – i to ono upiększało jego życie, nadawało mu sens. 

Również życie mamy Mette, postaci z książki „W ciemność” Jane Frey było interesujące z powodu
jej miłości do rzeźbiarstwa. Mama Mette była niewidoma – nigdy nie widziała świata, w którym żyła.
Miała  silną  osobowość  i  nie  załamała  się  pod  wpływem  swej  niepełnosprawności,  lecz  oddała  się
rzeźbiarstwu. Dzięki temu upodobaniu jej życie było stanowczo bogatsze, pełniejsze, wręcz fascynujące.
Bo jak ktoś, kto nigdy nie widział nic, co go otacza, może być rzeźbiarzem? Nieprawdopodobne. Jednak
możliwe.

Podsumowując  stwierdzam,  że  pasja  nadaje  życiu  sens,  jest  jego  kwintesencją.  Chciałabym
przytoczyć – w ramach uzasadnienia – zainteresowanie mojego kolegi z klasy.  Damian interesuje się
piłką  siatkową.  Ogląda  każdy  możliwy  mecz  setki  razy,  zna  każdego  siatkarza,  z  pamięci  recytuje
komentarze spikerów, odnosi w tym sporcie sukcesy, każdy dzień bez siatkówki jest dla niego dniem
straconym. Osobiście jakoś nieszczególnie za nią przepadam, czasami nawet Damian irytuje mnie swoim
zachowaniem. Jednak jestem pewna, że to właśnie dzięki miłości do tego sportu jest szczęśliwy – ta
miłość jest dla niego „lekiem na całe zło”. Nie tylko w literaturze „życie ludzi z pasją jest ciekawsze” -
także w świecie rzeczywistym. Mam nadzieję, że w swojej pracy pokazałam ogromną rolę pasji w życiu
człowieka. 

Aleksandra Rzewnicka IIIa

Dom, szkoła, wspólnota...
Raz w roku przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej gromadzi się jedna wielka

wspólnota – Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. To wtedy modlimy się i prosimy

błogosławieństwo naszego świętego patrona. 

Kierunek Częstochowa!
3:30 -  ruszamy. Drogę rozpoczynamy modlitwą.  Na każdej twarzy widać zmęczenie, lecz mało kto

o tym myśli i tylko nieliczni idą spać. W autokarze panuje gwar. W połowie drogi zatrzymujemy się, by
chwilę odpocząć na świeżym powietrzu. Potem już nikt nie zasypia. Tuż przed wjazdem do Częstochowy
czeka nas kontrola policji. Wszystko w porządku, więc po pół godzinie znowu ruszamy.



Msza dla młodych...
Idziemy na plac przed wałami klasztoru. Rozmowy nie cichną, a uśmiech cały czas jest widoczny na

wszystkich twarzach. Każdy jest wesoły i wypełniony nadzwyczajnym szczęściem. W powietrzu czuć
oczekiwanie na bardzo ważne spotkanie... Ogromne wrażenie wywarł niekończący się rząd sztandarów 
z wizerunkiem Ojca Świętego. Szpaler utworzyli przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni. Mszę rozpoczynamy pieśniami. Słowo Boże głosi arcybiskup
Celestino Migliore - nuncjusz apostolski w Polsce. To on powiedział: „Dobrze, że znajdujemy się dziś na
Jasnej Górze, bo przecież patronką szkolnictwa katolickiego w Polsce jest Matka Boże Jasnogórska […].
Wasze  szkoły,  które  dumnie  noszą  imię  Jana  Pawła  II,  mają  dziś  szczególny powód do radości.  To
spotkanie jest także waszym podziękowaniem kierowanym do Boga za kanonizację waszego protektora,
papieża z Polski. Wy stworzyliście mu żywy pomnik, bardzo wiele takich pomników, którymi są osoby,
ich piękne idee, przekonania, formowane w tych szkołach umysły, serca i sumienia”.

 Na zakończenie uroczystości został odczytany telegram do papieża Franciszka.

Idziemy przed obraz!
Udajemy  się  do  Matki  Bożej.  Tłumy jak  w  sierpniu...  Każdy  chce  zobaczyć  Matkę,  do  której

zmierzają pielgrzymki z całego świata... Na chwilę klękamy i w ciszy modlimy się. Musimy odchodzić,
bo inni też chcą mieć swoje pięć minut.

Czas wolny...
Mamy  chwilę  „dla  siebie”:  kupujemy  pamiątki,  robimy  zdjęcia,  zwiedzamy  sanktuarium,

odpoczywamy...

Powrót
Niestety musimy wracać... Podobno do domu jedzie się szybciej, a droga jest krótsza. Chyba coś

w tym jest! Czas mija bardzo szybko, bo jest o czym myśleć –  o tym, co było tam u Matki na Jasnej
Górze i o tym, jak wcielać w życie duchowny testament Ojca Świętego – naszego patrona. To taka praca
domowa – na... całe życie!!!

Dominika Łachmańska kl. Iib
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Za trud  i pracę...
Jak zawsze podziękowaliśmy nauczycielom za trud i pracę. W tym roku wyglądało to trochę

inaczej...

Mało prób, wiele stresu

Poranek,  16  października.  Wśród  uczniów
wyraźnie czuć podniosłą atmosferę. Nam też się
udziela.  Czas  na  ostatnią,  generalną  próbę.
Uczniowie wracają z kościoła, nauczyciele siadają
na hali. Zapada cisza i spokój...

Do ślubowania! Wystąp!

Na  środku  pojawia  się  po  dwóch
przedstawicieli  z  każdej  klasy  oraz  sztandar
naszej szkoły.. Pierwszoklasiści z dumą powtarza-
ją słowa przysięgi...

Czerwony dywan
Chwila przerwy. Wnosimy czerwony dywan,

stolik,  mównicę,  kosz  z  jabłkami...Hala  na  ten
moment   staje  się  wyjątkowym  miejscem.
Dominika  i  Damian  witają  zebranych.  Aby
uświetnić tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej
SU postanowił, na wzór Amerykańskiej Akademii
filmowej,  przyznać  i  wręczyć  nauczycielom
Oskary. 

Na  czerwonym  dywanie  jako  pierwsza

 -p.  Aneta  Wronowska  -  „Złoty  mol
Książkowy”
-p. Tomasz Deptuła - „Debiut roku”
-p. Elżbieta Wierzbicka - „Mikrofon roku” 
-ks. Piotr Gątarek - „Luzak roku”
-p. Zenona Żychowska - „Szwajcarski zegarek”
-p. Jadwiga Perzanowska, p. Katarzyna Ciok, p.
Teresa Nożykowska - „Złoty notesik”
-p. Rafał Witkowski oraz p. Waldemar Zając -
„Płonąca strzała”
-p.  Ewelina  Siemiątkowska  oraz  p.  Daniela
Wawrzonkowska - „ Sokole oko”
-p. Agata Pastewka - „Zakręcona fatamorgana”
-p.  Justyna  Sadowska  oraz  p.  Wanda
Zaradkiewicz - „Złota katarynka”
-p. Ewa Balińska - „Złota piła”
-p.  Jadwiga  Jaworska,  p.  Barbara  Pałasz,  p.
Hanna Żmijewska, p. Katarzyna Góralewska -
„Biała rękawiczka”
-p.  Teresa Bieńkowska,  p.  Teresa Woźniak,  p.
Elżbieta  Chroń,  p.  Anna  Jakubiak,  p.  Maria
Polewska - „Złota chochla”



pojawiła  się  pani  dyrektor,  której  społeczność
szkolna  podziękowała:  „Za  opiekę  nad  nami  i
troskę o szkołę, Za to, że musi pani pamiętać o
wszystkim.”Honorowy  Dyplom  od  całej
uczniowskiej braci, w kategorii „ZŁOTY KAGA-
NEK”  jest  już  w  rękach  pani  Małgorzaty
Bartosiewicz.

Oto nominację pozostałych nauczycieli:

-p.  Małgorzata  Żychowska oraz  p.  Agnieszka
Grabowska - „Złoty pazurek”
-p. Maria Rosińska oraz p. Joanna Jaworska -
„Znawca twierdzenia Pitagorasa”
-p.  Ewelina  Stepkowska,  p.  Magdalena
Chojnowska, p. Iwona Ochtabińska - „Szkolny
poliglota”

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

Kalendarzowa jesień
23 września !Wstaje kolejny jesienny poranek. Słońce świeci leniwie, a jego promienie odbijają się

w kroplach rosy na trawie mojego ogrodu. Jesienią  właśnie to miejsce wygląda najciekawiej, krzewy
i drzewa mają wtedy różnokolorowe liście. Spadające i wirujące na wietrze liście dodają piękna. Coraz
więcej ich pod drzewami, szeleszczące pod stopami idących.

Mój sad jest bardzo duży... Najbardziej okazała jest lipa, która rośnie na środku. Tłem dla niej są inne
różnokolorowe krzewy i  krzewinki.  Lecz  uwagę  moją  przykuwa inny widok,  kasztanowiec  w kącie
ogrodu,  tuż  pod  płotem,  obwieszony  przepięknymi  brązowymi  kasztanami.  Na  brzozie,  wysokiej
i smukłej, której liście przybrały złoty kolor, ćwierkają wróble i sikorki przygotowując się do zimy. Koło
krzewów iglastych, wiecznie zielonych, biega ciemnobrązowa wiewiórka gromadząca zapasy na zimę.

Odlatują ptaki. Nad głową przeleciał mi właśnie klucz gęsi, które odlatują do ciepłych krajów bo
u nas w Polsce jest już dla nich za zimno. Przelatując robią taki hałas, że zwrócą uwagę każdego, jakby
wszystkim chciały powiedzieć: ,, Do widzenia”.

 Mój ogród w tym roku jest przykładem jak piękna może być ,, polska złota jesień”. Nie brakuje
w  nim  drzew  owocowych,  obsypanych  dorodnymi  jabłkami  czy  gruszkami  od  których  uginają  się
gałęzie..  Ich  liście  również  zachwycają  bogactwem barw.  Szkoda,  że  ,,Złota  jesień”  jest  tak  krótka
i większość ludzi nie dostrzega jej uroku. 

Myślę, że barwny jesienny krajobraz jest darem od natury, która stworzyła jesień aby wynagrodzić
nam nadchodzącą pustą i chłodną zimę oraz długie oczekiwanie wiosny.

Marta kl. II b

Bezpieczeństwo przede wszystkim 
22.10.2014r. uczniowie klas I i II wzięli udział w konkursie pt. „Bezpieczna droga do szkoły”, który

odbył  się  w  Zespole  Szkół  nr.2   w  Makowie  Mazowieckim.  Naszą  szkołę  reprezentowali  :  Natalia
Zabielska, Marta Jakubiak, Wiktoria Rydzik, Aneta Kuczyńska, Ka-
rolina  Ickiewicz,  Paweł  Durka,  Jakub Szwejk,  Grzegorz  Bystrek,
Krzysztof Bąk i Krzysztof  Magnuszewski. Opiekunem grupy była
p. Ewa Balińska. 

Turniej  został  podzielony na  dwie  części  :  część  teoretyczną
i  część  praktyczną.  Test  zdecydował  o  tym,  kto  przejdzie  do
dalszego  etapu.  Z  naszej  drużyny  zakwalifikowali  się:  Marta
Jakubiak i Grzegorz Bystrek. Chociaż nie udało się zdobyć żadnego
miejsca na podium, jesteśmy zadowoleni, bo nasza wiedza o ruchu
drogowym została wzbogacona o niezwykle cenne informacje.

Wiktoria Rydzik
◌♦♦♦◌ ◌♦♦♦◌ ◌♦♦♦◌ ◌♦♦♦◌ ◌♦♦♦◌ ◌♦♦♦◌ ◌♦♦♦◌ 

Trzy w jednym
16 października po lekcjach SU zaprosił pierwszaków i wszystkich uczniów na dyskotekę, podczas

której pierwszoklasiści zostali poddani wielu próbom.
Otrzęsiny rozpoczęły się o 16:30. Prowadzący zaskoczyli zebranych swoimi strojami, bo wystąpili

w przebraniach  smerfów,  co  spotkało  się  z  entuzjastycznym powitaniem przez  społeczność  szkolną.
Uczniowie  klas  pierwszych  w pierwszym zadaniu  musieli  rozpoznać  swych  wychowawców,  których
smerf Malarz ukazał na obrazie. Były to trzy fotografie - z czasów dzieciństwa, nauki w szkole i studiach.
Ochotnicy z klas dwoili się i troili. Dwóm klasom udało się bezbłędnie rozpoznać wychowawców. Drugi



konkurs to znany teleturniej pt. "Jaka to melodia?". Podkłady z bajek przygotowane przez Harmoniusza
zaskoczyły pierwszaków, mimo to każda klasa zdobyła punkty. Pytania z wiedzy o szkole pokazały, że po
przeszło miesiącu nowi uczniowie dobrze zapoznali się z placówką. Smerf Ważniak dziwił się, że jego
zagadki są z taką łatwością rozwiązywane. Smerf Krawiec, a raczej Krawcowa, bo w tę rolę wcieliła się
Dominika Łachmańska,  zaproponowała chłopcom przyszywanie guzików. Okazało się, że młodzieńcy
nieźle sobie radzą. Pracuś sprawił, że dziewczyny nie pozostały w cieniu - podarował każdej młotek,
gwóźdź, deskę i poprosił o wbicie gwoździa. Jedna z dziewcząt zaskoczyła wszystkich, w ekspresowym
tempie skończyła zadanie. Na szczęście obyło się bez urazów i podłoga też jest cała :) Smerf Osiłek
poprowadził  konkurencje  sportowe.  Tutaj  emocje  sięgały  zenitu,   bo  zawodnicy  poczuli  ducha
rywalizacji.  

Na koniec jury w składzie: p. Joanna Jaworska, p. Ewa Balińska i p. Aneta Wronowska ogłosiło
wyniki.  Okazało  się,  że  wszystkie  klasy  uzyskały  taką  samą  liczbę  punktów.  W nagrodę  najmłodsi
gimnazjaliści mogli sobie wybrać jeden dzień bez pytania. Po otrzęsinach SU zaprosił wszystkich do
wspólnej zabawy. 

Damian ^_^
♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪

20 – LECIE SZKOŁY YAMAHA20 – LECIE SZKOŁY YAMAHA
W sobotę 11 października bieżącego roku Szkoła Muzyczna YAMAHA , którą prowadzą Marek

i Martyna Karwańscy, obchodziła 20 – lecie swojego istnienia.  Koncert  Muzykowanie jest  królewską
drogą  został zorganizowany w Domu Polonii w Pułtusku i stał się okazją do wspólnego muzycznego
świętowania.  W koncercie  wzięli  udział:  uczniowie  szkoły muzycznej,  najmłodsi  ,,Szkraby”,  mające
zaledwie po kilka miesięcy, uczniowie pracujący na pozostałych programach systemu szkół muzycznych,
młodzież  pobierająca naukę gry na keyboardzie, saksofonie, gitarze, perkusji, pianinie oraz wokaliści. 

Jednak największe emocje wśród rzeszy uczestników i sympatyków muzyki wzbudziła ostatnia część
koncertu,  podczas  której  zaprezentowali  się  dawni  uczniowie  i  absolwenci  szkoły,  zachwycając
wszystkich  swym  talentem  wokalnym  i  instrumentalnym.   Podczas  gali,  mieliśmy  możliwość
wysłuchania nie tylko wielu znanych i cenionych aranżacji i piosenek, ale również własnych kompozycji.
Kto wie, może wśród nas rośnie przyszły znany kompozytor czy wokalistka, bo ,,czym byłby świat, gdyby
nie było muzyki...”

Patrycja Gronowska – uczestnik koncertu

Powiatowe biegi przełajowe - Krasnosielc 2014
18 października wraz z innymi uczniami naszego gimnazjum wyruszyłem na biegi przełajowe do

Krasnosielca, żeby sprawdzić nasze możliwości. Opiekę nad nami sprawował p. Rafał Witkowski.
Zebraliśmy się  już  około  dziewiątej.  Z  niecierpliwością  oczekiwaliśmy na  autobus,  który  dotarł

z małym opóźnieniem. Na miejscu byliśmy kilka minut po godzinie dziesiątej. Szybko zapoznaliśmy się
z trasą i wróciliśmy do autobusu. Każdy w skupieniu oczekiwał na swój bieg. Było lekkie załamanie
pogody, więc poświęciliśmy dużo czasu na rozgrzewkę. Po biegach szkół podstawowych nadeszła kolej
gimnazjum.  Olga  Zielińska,  jako  jedyna,  reprezentowała  naszą  szkołę  w  kategorii  dziewcząt  klas
I  gimnazjum.  Do  połowy  dystansu  utrzymywała  się  w  czołówce,  jednak  nie  ukończyła  zawodów.
Szkoda :(.  Marta Jakubiak na dystansie  1000 m dotarła do mety na drugiej  pozycji, po bardzo
zaciętym finiszu.  Chłopcy z klas pierwszych walczyli na dystansie 1500 m. Wystąpili  w składzie: Patryk
Wroński,  Grzegorz  Bystrek,  Konrad  Szwejk,  Jakub  Wawrzonkowski  i  Dawid  Konopka.  Kuba  (XI
miejsce) i Dawid (IV miejsce) wywalczyli awans do etapu rejonowego (awans zapewniało sobie pierwsze
dwanaście osób). Gratulacje! :) Ja również biegłem na 1500 m, udało mi się wywalczyć I miejsce i nie
da się ukryć, ze jestem z tego powodu bardzo zadowolony. 

W  drodze  powrotnej  nie  obyło  się  bez  długich  rozmów,  w  czasie  których  wymieniliśmy  się
wrażeniami.  Miejmy  nadzieję,  że  na  etapie  rejonowym  kilka  osób  wywalczy  awans  do  zawodów
wojewódzkich, a los kolejny raz obdarzy nas medalami :)

Damian ^_^
Mistrzostwa Powiatu Makowskiego w piłce nożnej –„szóstki ” piłkarskie

W czwartek 25.09.2014r. reprezentacja naszego gimnazjum zdobyła III miejsce w turnieju.
W zawodach odbywającym się w Makowie Mazowieckim na obiektach MOSiR – u wzięło udział 12

http://karniewo.dyndns.org/aktualnosci/?p=3558


drużyn z powiatu makowskiego.  Nasza drużyna w meczach grupowych wygrała 2:0 z  PG 1 Maków
Mazowiecki oraz zremisowała 2:2 z PG Krasnosielc i „wyszła„ z grupy na pierwszym miejscu.

W ćwierćfinale nasz zespół pokonał 3:2 PG Gąsewo i awansował do półfinału, gdzie po zaciętym
meczu przegrał 0:1 z późniejszym zwycięzcą turnieju, PG nr 2 Maków Mazowiecki.

W meczu o trzecie miejsce nasi piłkarze pewnie 3:0 pokonali PG Różan  i zdobyli brązowe medale.
Skład drużyny: Piotr Rzewnicki, Bartosz Kujawka – kapitan, Damian Bystrek, Tomasz Buta,

Patryk Rzewnicki, Dawid Wnuk, Kamil Wnuk, Piotr Rzewnicki, Artur Kuc, Paweł Brach, Michał
Fronczak.  

Turniej piłki nożnej o puchar Donalda Tuska
Chłopcy z  naszego  gimnazjum -  rocznik  2001,  tj.  klas  I,  wzięli  udział  w  TURNIEJU ORLIKA

o Puchar  Premiera  Donalda  Tuska  w Makowie  Mazowieckim.  Nasi  sportowcy: Jakub Mosakowski,
Adrian Morawski, Kamil Wnuk, Dominik Borucki, Tomasz Ogonowski,  Tomasz Uchroński, Jakub 
Kacprzycki,  Mateusz  Szymański  i  Paweł  Rzewnicki  uzyskali  następujące  rezultaty:  1:1
z Szelkowem ,  3:1  z Makowem I , 9:1 z Makowem II  oraz 5: 2 z Gąsewem. Wygrali turniej!

Sportowiec

Obycie ułatwia życie!
„Dzień dobry” i „ do widzenia” nic nie kosztuje

„ Dzień dobry”

W istocie rzeczy ,,dzień dobry'' oznacza : życzę ci dobrego dnia, pozdrawiam cię, wyrażam ci swój
szacunek. Mówimy ,,dzień dobry'' i odpowiadamy ,,dzień dobry''. Zwrotem tym pozdrawiamy wszystkie
nam znane osoby, które spotykamy w danym dniu po raz pierwszy. ,,Dzień dobry''  mówią sobie rano
domownicy! Jeśli tego samego dnia ponownie spotkamy osobę, której mówiliśmy już ,,dzień dobry'', nie
powtarzamy pozdrowienia, wystarczy uśmiech, skinienie głową, a w bardziej przyjacielskich stosunkach-
pomachanie ręką, przymrużenie oka itp.

,,Dzień dobry'' świadczy o podtrzymywaniu dobrych kontaktów. Jeśli ktoś znajomy nagle mija nas
bez słowa,bez skinięcia głową, zawsze wywołuje to zaniepokojenie. Dlatego nigdy - nawet jeśli jesteśmy
najbardziej  zajęci  i  zapędzeni  -  nie  pozwalajmy  sobie  na  niedostrzeganie  znajomych.  Wszelkie
przeoczenia  w  tej  dziedzinie  grożą  nadszarpnięciem  przyjaznych  kontaktów,  a  nawet  zerwaniem
znajomości.

,,Dzień dobry'' mówimy nie tylko do znajomych. Pozdrawiamy w ten sposób wszystkich, których
często spotykamy i  znamy z widzenia.  Podobnie pozdrawiamy sąsiadów; ludzi,  z  którymi w jakichś
okolicznościach  nawiązaliśmy przypadkową  rozmowę oraz  wszystkie  te  osoby,  które  identyfikujemy
i jesteśmy przez nie  identyfikowani.  ,,Dzień dobry''  mówimy wchodząc do sklepu, biura,  urzędu itp.
Wyjątek  stanowią  wielkie  domy  handlowe  oraz  środki  komunikacji  :  tramwaje,  autobusy,  pociągi
podmiejskie, metro. Gdy jednak wchodzimy do przedziału cw pociągu dalekobieżnym i zastajemy tam
współpasażerów, trzeba powiedzieć ,,dzień dobry''. Podobnie wypada pozdrowić kierowcę, wsiadając do
taksówki. 

W środowiskach młodzieżowych ,,dzień dobry'' zastępowane jest różnego rodzaju mniej oficjalnymi
pozdrowieniami  typu:  ,,cześć'',  ,,siemasz'',  ,,hej''  itp.  Młodzieżowe  pozdrawiam  zmieniają  się
w zależności  od  aktualnej  mody.  Mniej  ważne,  jak  pozdrowienia  brzmią,  ważne,  aby się  pozdrowić
i zasygnalizować wzajemną życzliwość. Oczywiście młodzieżowe pozdrowienia mają rację bytu tylko
i wyłącznie wśród rówieśników. Stosowanie ich wobec osób starszych byłoby  z pewnością skojarzone
z brakiem wychowania. Dorośli na ogół bardzo szanują konwenanse. 

„Do widzenia!”
Tak  jak  przy  wychodzeniu  obowiązkowo  posługujemy  się  zwrotem  ,,dzień  dobry'',  tak  przy

wychodzeniu - ,,do widzenia''. Używamy go zarówno wobec osób znajomych, jak i obcych, zawsze na
zakończenie  bezpośredniego  kontaktu.  Jeśli   np.  :  zamieniliśmy  parę  słów  z  kimś  nieznajomym
w windzie, tramwaju, sklepie, to wychodząc mówimy ,,do widzenia'', nawet wówczas, gdy gdy jesteśmy
przekonani, że najprawdopodobniej nie spotkamy tego człowieka nigdy więcej. 

,,Do widzenia''  mówi ten,  kto odchodzi.  Jeśli  rozstajemy się z osobą,  z którą mamy się wkrótce

http://karniewo.dyndns.org/aktualnosci/?p=3566


spotkać lub umawialiśmy się nie określamy termin. ,,Do widzenia'' można zastąpić bardziej wzajemnie
zobowiązującym : ,,do zobaczenia w czwartek'' , ,,Do miłego spotkania'' itp. W zażyłych, przyjacielskich
stosunkach na pożegnanie możemy powiedzieć ,,No to pa!'',  a  między dobrymi kolegami w równym
wieku przyjęte jest także ,,Trzymaj się stary''. Ludzie starsi, żegnając się z bliskimi sobie osobami, często
wzmacniają zwykłe  ,,do widzenia''.

Paulina Jackowska Ia



Moja pasja
Jazda konno - żeby spaść,  trzeba najpierw wsiąść - głosi  stara zasada.  Jest  w tym sporo prawdy

Przekonałam się  o tym kilka lat temu, gdy zaczynała się moja przygoda z końmi. To nie tylko piękne, ale
również mądre zwierzęta.

Początki  mojej  pasji sięgają  sześcioletniej  dziewczynki.  Pojechaliśmy  wtedy  do  stadniny  gdzie
szkolone są konie do wyścigów. Zafascynowała mnie ta dyscyplina sportu szukałam informacji, zdjęć
i książek na ten temat.  Marzyło mi się  żeby kiedyś spróbować i  móc sprawdzić się  tej  dyscyplinie.
Piękny, ale dość i niebezpieczny sport, szczególnie dla nowicjuszy:)

Odważyłam  się  pierwszy  raz  spróbować  na  własnej  klaczy,  którą  mamy  w  naszej  zagrodzie
gospodarczej. Klacz była już ze mną oswojona, ponieważ jest  u nas od źrebaka. Szybko oswoiła się
z nową formą rozrywki i poddała się mim poleceniom. Częste przejażdżki sprawiły, że nabrałam większej
pewności siebie. To dzięki temu mogłam dosiadać inne konie. Teraz też wiem, jak się z nimi obchodzić.
Konie to moja wielka pasja i miłość. Myślę, że w przyszłości będę rozwijać się  w tym kierunku. Może
kiedyś będę zawodowym jeźdźcem. Jeśli mi się to nie uda, to konie będą moją pasją... 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Szkot kupuje konia 

- Dobry, tani..., tylko za krótki... 
- Jak to za krótki? - pyta sprzedawca 

- Wie pan, nas w rodzinie jest pięcioro. 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

 UCZUCIA DO RAPORTU!
STRES

Stres jest nieodłącznym towarzyszem naszego życia, towarzyszy nam prawdopodobnie od początku
istnienia naszego gatunku. Już jako małe dzieci jesteśmy poddawani jego działaniu, kiedy np. musimy na
urodzinach cioci przed zgromadzonymi gośćmi deklamować wierszyk.

Również szkoła jest  bez wątpienia miejscem, gdzie młody człowiek doświadcza bardzo wielu
stresujących sytuacji: 

· musi przecież poddać się określonym wymaganiom i regułom gry, 
· ułożyć sobie relacje z rówieśnikami i nauczycielami,
· rywalizować z innymi dziećmi, 
· wytrzymać  presje  związaną  z   nieustanną  oceną.

Stałe wzajemne porównywanie uczniów stwarza dla nich źródło niepewności. Czy dam radę?
Czy dobrze  wypadnę? Czy utrzymam swoją pozycję  w klasie? Nie  tylko  sytuacje,  w których
chodzi o wynik mogą być stresujące. Stałe i ciągłe znajdowanie się w polu widzenia nauczyciela, to
że nie wolno się ruszyć z miejsca, brak akceptacji przez innych uczniów, strach przed wywołaniem do
tablicy i udzieleniem błędnej odpowiedzi, itd. Stresujące sytuacje towarzyszą uczniom każdego dnia.
 
Często się zdarza, że ta sama sytuacja wywoła u jednego człowieka wszystkie oznaki stresu, a druga

osoba w ogóle nie zareaguje lub nasilenie stresu będzie mniejsze. Dzieje się tak, ponieważ to nie sama
sytuacja wywołuje stres, ale osobowość człowieka nadaje jej znaczenie - pozytywne lub negatywne. 



Bardziej podatne na stres są osoby niecierpliwe, wrogo nastawione do otoczenia, agresywne, żyjące
w pośpiechu, nadmiernie rywalizujące, dążące do celu za wszelką cenę. Natomiast u osób o przeciwnych
cechach  (cierpliwych,  pokojowo  nastawionym,  żyjących  bez  pośpiechu,  skłonnych  do  współpracy,
zmierzających do celu bez walki) rzadziej dochodzi do nasilenia stresu. Dlatego też, to z czym jeden
uczeń nie będzie miał żadnych problemów, dla innego może okazać się niezwykle stresujące. 

Rodzice często martwią się wszystkimi szkolnymi problemami bardziej niż ich dzieci i chcąc ulżyć im
w cierpieniach, bez rozmysłu starają się uchronić je przed kolejnymi problemami. Zupełnie niesłusznie.
Stres bowiem jest jednym z ważnych punktów tzw. ukrytego programu szkoły. Pozwala on nauczyć się
dziecku tego wszystkiego, co w życiu niezbędne, a czego nie można nauczyć się  w podręcznikach.

Dziecko, jako późniejszy dorosły, niejednokrotnie spotka się ze stresem, na ogół znacznie większym
niż ten szkolny. Jako dorośli żyjemy bowiem intensywniej, zmagamy się z obowiązkami zawodowymi
i  domowymi,  narzekamy  na  ciągły  brak  czasu.  Często  stajemy  przed  koniecznością  podejmowania
decyzji  warunkach  niepewności.  Zmagamy  się  z  wysiłkiem  fizycznym  i  umysłowym.  Jesteśmy
poddawani obserwacji i ocenie przez innych ludzi, nic więc dziwnego, że w naszym życiu towarzyszy
nam ciągłe napięcie.

Jeśli więc uczeń nie nauczy się radzić sobie z nim na poziomie szkoły, ta sama nauka w latach
późniejszych będzie znacznie trudniejsza i znacznie bardziej bolesna.

Każdy młody człowiek musi się także nauczyć, że ucieczka przed problemem nie powoduje jego
rozwiązania, ale przyczynia się do jego eskalacji. Dlatego musi wiedzieć, że np. unikanie nielubianych
przedmiotów czy też wagarowanie (metody często stosowane przez dzieci zestresowane) nie rozwiążą
problemu. Musi też wiedzieć, że jego postępowanie ma ścisły związek z powstawaniem trudności i ich
pokonywaniem. Stykanie się z codziennymi kłopotami w szkole oswaja dziecko z nimi, dzięki czemu
w późniejszych latach łatwiej będzie sobie z nimi radzić.

JAK POMÓC SAMEMU SOBIE? 
1. Rozładuj nagromadzone emocje przez: spacer, gimnastykę, pływanie, bieganie, tenis, gry zespołowe 
czy towarzyskie (planszowe lub karciane). 
2. Zajmij się czymś, co sprawia Ci przyjemność (czytanie książki, pielęgnacja kwiatów, łowienie ryb, 
słuchanie muzyki). 
3. Spróbuj medytacji. 
4. Śmiej się! Śmiech burzy napięcie, rozjaśnia Twoją twarz, rozluźnia mięśnie, przywraca obiektywizm
i ożywia nadzieję. . 
6. Zadbaj o sposób życia - odżywiaj się prawidłowo, śpij odpowiednio długo, zaplanuj czas na rozrywkę. 
7. Unikaj hałasu. 
8. Nie bierz za dużo spraw na swoje barki. 
9. Nie unikaj czytania poradników napisanych przez profesjonalistów. 
10. Zaobserwuj i ocen swój stres. Dopóki nie nauczysz się identyfikować czynników wywołujących stres,
dopóty nie będziesz potrafił/a sobie z nimi radzić. Dlatego notuj objawy stresów i sytuacje, podczas 
których się one pojawiają. 
11. Pozwó1 sobie na odpoczynek. Nie mieszaj tego czasu z innymi zajęciami. 
12. Oczekuj najlepszego. Nawet jeżeli spotka Cię rozczarowanie, czas przed nim przeżyjesz bez stresu. 
13. Naucz się mówić ”nie”.
14. Zaakceptuj siebie ze wszystkimi zaletami i wadami. Pamiętaj, że nikt nie jest doskonały! (Choć 
doskonalenie jest wskazane).

Pamiętajmy też  o tym,  co powiedział  kanadyjski  badacz  Hans Selye:   ”Całkowita wolność od
stresu to śmierć”. Zmiana sposobu myślenia pomaga walczyć  ze stresem. Starajmy się  więc zawsze
myśleć pozytywnie. Jeśli dostanę jedynkę ze sprawdzianu – pouczę się jeszcze i poprawię ocenę ustnie
lub napiszę sprawdzian poprawkowy. Poradzę sobie.

W i e ś c i   s z k o l n e
1 września  – rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015 oraz 10. rocznica nadania szkole im. Jana
Pawła  II.  Z  tej  okazji  odbyła  się  Msza  święta,  której  przewodniczył  ks.  biskup  Roman
Marcinkowski. Tego dnia społeczność szkolna i goście obejrzeli przedstawienie oraz prezentację
multimedialną przygotowaną przez uczniów klas drugich.

Od 1 września w naszej szkole realizowany jest projekt „Moja przyszłość”, w którym uczestniczy



16 uczniów klas drugich. Uczniami opiekują się: p. Małgorzata Żychowska, p. Joanna Jaworska,
p. Iwona Ochtabińska oraz p. Wanda Zaradkiewicz. 

18  września miała  miejsce  ewakuacja.  Nauczyciele  wraz  z  uczniami  musieli  jak  najszybciej
opuścić  budynek.  Za  kilka  minut  przyjechali  strażacy  z  Karniewa,  Makowa  Mazowieckiego,
Łukowa, Szwelic i Chełch Kmiecych. 

18  września odbyło  się  spotkanie  klas  pierwszych  z  pielęgniarką  p.  Bożeną  Górską,  która
pokazała uczniom, jak udzielić pierwszej pomocy.

20 września – na pielgrzymkę do Rostkowa zaprosił ks. Piotra Gątark. Pątnicy uczestniczyli we
Mszy świętej  i  koncercie  „Strony b”.  Oprócz  księdza opiekunami  byli  p.  Zenona Żychowska
i p. Tomasz Deptuła.

25  września  w  naszej  szkole  zostały  zorganizowane  wybory  do  Samorządu  Uczniowskiego.
Każdy uczeń  musiał  oddać  głos  na  trzy  dowolne  osoby.  Przewodniczącym samorządu  został
Damian  Łuniewski,  zastępcą  Oliwia  Czarnowska.  W  skład  RSU  wchodzą  także:  Paulina
Jackowska-skarbnik,  Ewelina  Falba,  Magdalena  Szymańska,  Sebastian  Wiśniewski,  Paulina
Kacprzycka, Patrycja Gronowska, Patryk Grzymałowski, Adam Wygryz, Dominika Łachmańska,
Kamila  Gralewska,  Artur  Kuc,  Bartosz  Kujawka,  Dominik  Szczerba,  Tomasz  Buta,  Sylwia
Kołodziejska i Piotr Maruszewski.

25  września uczniowie  klas  pierwszych  (50  osób)  pod  opieką  p.  Z.  Żychowskiej,
p.  M.  Żychowskiej,  p.  E.  Balińskiej,  p.  A.  Pastewki  i  p.  R.  Witkowskiego  wyjechali  na
programową wycieczkę do Pułtuska, by poznać tajemnice ścieżki dydaktyczno- ekologicznej.

30 września miał miejsce rajd do Rostkowa. 

3  października  uczniowie  klas  pierwszych  pojechali  do  Pułtuska,  aby  w  Akademii
Humanistycznej uczestniczyć w lekcji w kinie - „Z książki na wielki ekran” i obejrzeć film pt. „Eragon”.
Uczniami opiekowali się: p. Rafał Witkowski, p. Daniela Wawrzonkowska, p. Agata Pastewka, p. Ewe-
lina Siemiątkowska oraz p. Małgorzata Żychowska.

9 października miał miejsce wyjazd do Częstochowy, w którym uczestniczyli przedstawiciele
z każdej klasy. Tego dnia na Jasnej Górze spotkali się reprezentanci szkół Jana Pawła II.

14 października uczestnicy projektu ,, Moja przyszłość” pojechali na programową wycieczkę do
Warszawy.

16  października  –  w  naszej  szkole  zostały  poprowadzone  warsztaty  chemiczne,  które
zorganizował i przeprowadził p. Tomasz Deptułę. W zajęciach brali udział uczniowie należący do
koła chemicznego.

16  października  –  Dzień  Patrona.  Najpierw  uczestniczyliśmy  we  Mszy  świętej,  później
w ślubowaniu i otrzęsinach klas pierwszych. SU przygotował też część artystyczną z okazji Dnia
Nauczyciela i uhonorował nauczycieli Oskarami.

18  października  –  uczniowie  naszego  gimnazjum  uczestniczyli  w  indywidualnych  biegach
powiatowych  w  Krasnosielcu.  Zawodnikami  opiekował  się  p.  Rafał  Witkowski.  Złoty  medal
zdobył Damian Łuniewski, srebro wywalczyła Marta Jakubiak.

22 października uczniowie klas I i II wzięli udział w konkursie pt. „Bezpieczna droga do szkoły”,
który odbył się w Zespole Szkół nr 2 w Makowie Mazowieckim. Opiekunem grupy była p. Ewa
Balińska.

28 października uczniowie klasy IIIc i Ib wybrali się na wycieczkę do stolicy, aby obejrzeć film
pt. „Miasto 44”, pograć w kręgle i wydać całe kieszonkowe w warszawskiej galerii.



W październiku ruszyła machina kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.

Od października uczniowie klas drugich realizują następujące projekty edukacyjne:
• „What  do  you  know  about  (  Co  wiesz  o)  Karniewo  –  moja  mała  ojczyzna”-  opiekun

p Magdalena Chojnowska
• „Szlachetna paczka”- opiekun p. Waldemar Zając
„Szkolna liga piłki siatkowej dziewcząt”- opiekun p. Rafał Witkowski

Monika Karczewska IIb
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