
 

rozmowa z Panią 

Małgorzatą Bartosiewicz 
- dyrektorem naszego gimnazjum 

 
 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie 

wymagali.” 
~Jan Paweł II 

Redakcja Żak: Czy mogłaby Pani powiedzieć kilka słów o sobie? 

Pani Małgorzata Bartosiewicz: Urodziłam się w Makowie Mazowieckim. Tu uczęszczałam 

do szkoły podstawowej i liceum; profil matematyczno-fizyczny. Brzmi niewiarygodnie, 

zważywszy na mój obecny zawód! Kolejny etap to studia magisterskie na Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim i dyplom ukończenia filologii polskiej z wynikiem bardzo dobrym 

(2006r.). W celu dalszego rozwoju zawodowego ukończyłam dwuletnie podyplomowe studia 

logopedyczne i trzysemestralne studia z zakresu „Edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja 

obronna”. Myślę, że to nie koniec mojej edukacji… 

I jeszcze parę słów na temat życia rodzinnego; mam kochających rodziców, którym 

zawdzięczam to, jakim jestem człowiekiem, dwie starsze siostry oraz męża, który wspiera 

mnie w moich działaniach. Od czterech lat mieszkam w Słoniawach. 

R. Ż.: Jak wspomina Pani okres szkolny? 

P. M. B.: Edukację rozpoczęłam w wieku sześciu lat, udając się do klasy „0” Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim. Nie 

uczęszczałam do przedszkola, gdyż naszym wychowaniem zajmowała się mama. W tej 

placówce spędziłam osiem lat. Wspominam ten okres bardzo mile - szkolne wycieczki, 

wieczorki, biwaki, życzliwi choć wymagający nauczyciele (obecnie większość z nich przeszła 

już na zasłużoną emeryturę) i co najważniejsze rówieśnicy „ze szkolnej ławki”, pierwsze 

przyjaźnie … Kolejny etap edukacyjny to, jak wspomniałam wcześniej, Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie też w Makowie. Tu zapanowała atmosfera 

pracy, wytężonej nauki, by solidnie przygotować się do matury. 

R. Ż.: Jest Pani dyrektorem naszej szkoły od niedawna. Co sądzi Pani o tejże placówce? 

P. M. B.: Szkoła wywarła na mnie ogromne wrażenie - baza lokalowa, wyposażenie klas, 

przestrzeń, pomoce dydaktyczne – wszystko na wysokim poziomie. I co najważniejsze 

uśmiechnięci, kulturalni, uprzejmi i chętni do współpracy oraz podejmowania nowych 

wyzwań uczniowie.  

R. Ż.: Czy to ciężka praca? 

P. M. B.: Praca na stanowisku dyrektora jest trudna, wymaga odpowiedzialności  

i rozsądnej oceny sytuacji. Spoczywa na mnie ciężar kierowania całą placówką, współpraca z 

nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi oraz organem prowadzącym. Muszę 

troszczyć się o właściwy rozwój intelektualny i emocjonalny moich uczniów oraz o to, byście 

czuli się tu bezpiecznie. 

R. Ż.: Jakie są obowiązki dyrektora? 



P. M. B.:  Dyrektor szkoły kieruje działalnością powierzonej mu placówki oraz reprezentuje 

ją na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, ma za zadanie sprawować opiekę nad 

uczniami oraz stwarzać im warunki harmonijnego rozwoju. 

R. Ż.: Jest Pani także nauczycielem języka polskiego w naszym gimnazjum, jak się Pani 

pracuje z uczniami? 

P. M. B.: Uczę tylko jedną klasę – Ib. Uczniowie są sympatyczni, zdyscyplinowani, grzeczni, 

z nauką bywa różnie – jedni starają się bardziej, drudzy mniej. Realizujemy założenia 

podstawy programowej, omawiamy lektury. Jestem zadowolona ze współpracy. 

R. Ż.: Proszę nam powiedzieć, jak zaczęła się Pani przygoda z zawodem nauczycielskim? 

P. M. B.: Zaczęła się od praktyk jeszcze w trakcie studiów. Po uzyskaniu właściwych 

kwalifikacji podjęłam pracę w Publicznej Szkole Podstawowej w Romanowie, następna 

placówka to Publiczne Gimnazjum nr 2 w Makowie Mazowieckim.  

R. Ż.: Ile lat pracuje Pani jako polonistka? 

P. M. B.: Obecnie to 7. rok pracy w zawodzie. 

R. Ż.: Czy ta praca sprawia Pani przyjemność? 

P. M. B.: Tak, choć wiadomo, jak w każdej pracy bywają lepsze i gorsze dni. Praca polonisty 

jest o tyle trudna i czasochłonna, że kształtujemy wasz język i z uporem wpajamy trudne 

formy poprawnościowe. Ale cóż za satysfakcja, kiedy uczeń po kilku, kilkunastu 

upomnieniach w końcu powie „przyszedłem” zamiast „przyszłem”.  

R. Ż.: Czy chce Pani wprowadzić jakieś zmiany w szkole? 

P. M. B.: Lata pracy poprzedniej pani dyrektor przyniosły efekty, szkoła utrzymuje się na 

wysokim poziomie. Wyniki egzaminów zewnętrznych uplasowały nasze gimnazjum w ścisłej 

czołówce powiatu makowskiego. Uczniowie reprezentują gimnazjum, biorąc udział w 

różnych konkursach, zawodach. Pod czujnym okiem nauczycieli realizują ciekawe projekty, 

redagują gazetkę, udoskonalają stronę internetową. Wraz z nauczycielami realizujemy 

założenia polityki oświatowej na rok szkolny 2012/2013. Wszystko idzie we właściwym 

kierunku. Jeżeli jest taka potrzeba, wprowadzam drobne zmiany, coś udoskonalam, 

modyfikuję.  

R. Ż.: Jakie jest Pani motto? 

P. M. B.: Moim mottem jest jedno z przesłań Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, 

nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. Uważam, że jesteśmy odpowiedzialni za samych 

siebie i musimy konsekwentnie dążyć do celu, nie zapominając jednak o zachowaniu 

człowieczeństwa. 

R. Ż.: Co Pani lubi robić po pracy? 

P. M. B.:  To zależy od pory roku. Wiosną i latem spędzam czas w ogrodzie, pielęgnuję 

zieleń, coś upiększam – tak się relaksuję. Nie odmawiam także jazdy rowerem, spacerów. W 

jesienne i zimowe wieczory wolny czas spędzam w domu – często przy książkach i 

uczniowskich klasówkach. Przyznam, że ostatnio brakuje mi chwil na realizowanie swoich 

pasji. 

R. Ż.: Czy zdradzi nam Pani swoje marzenia? 

P. M. B.: Oczywiście mam marzenia, ale wolałabym o nich nie mówić. Może wtedy szybciej 

się spełnią  
Redakcja Żak 

 

Dzień Nauczyciela 
16 października 2012 roku świętowaliśmy Dzień Nauczyciela. Organizacją zajął się 

Samorząd Uczniowski. 



Członkinie SU w składzie: Martyna Tyburzec, Izabela Krupińska, Kinga Jackowska, Edyta 

Tyburzec, Katarzyna Kowalska, Patrycja Topólska, Justyna Krupińska, Monika Pyra 

zaprezentowały wiersze dedykowane każdemu nauczycielowi. Następnie Dominika Lustyk 

zaśpiewała dla wszystkich pracowników szkoły przepiękną piosenkę pt. „Pokaż, na co cię 

stać”. Pozostali członkowie, czyli chłopcy, zajęli się wręczeniem cudownych róż 

symbolizujących nasze podziękowania za trud codziennego dnia. Z moich obserwacji 

wynikło, iż pedagogom bardzo podobało się przedstawienie, a uśmiech nie znikał z ich 

twarzy. Panowała miła, uroczysta atmosfera.  

Na koniec publika gromkimi brawami podziękowała artystom, całej Radzie Pedagogicznej 

oraz pozostałym pracownikom szkoły. 
Jula  

 

Szanowne nasze GRONO PEDAGOGICZNE 

Jest super, po prostu fantastyczne! 
W dniu Waszego wspaniałego święta 

Prosimy, by każdy zapamiętał, 
Że za trudną pracę z nami i okazane serce 

Chylimy głowy w ogromnej podzięce. 
Korzystając z tej uroczystej chwili, 

Każdego nauczyciela piosenką lub wierszem uczciliśmy. 
Potem zaprezentowaliśmy dedykacje, 

A wraz z nimi szkolne rewelacje! 
SU 

Szachy, ach te szachy… 
21.09.2012r. dziewięcioro szachistów z naszej szkoły wzięło udział w corocznym 

Memoriale Szachowym im. świętego Stanisława Kostki w Przasnyszu. Dla nas to nie była 

pierwszyzna, więc wiedzieliśmy, czego się spodziewać. 

Prawdę mówiąc, byliśmy jednymi z pierwszych przybyłych gości. Pomogliśmy przy 

organizacji turnieju i rozegraliśmy kilka partii na rozgrzewkę. Warto wspomnieć, jaki system 

dominuje. Jak zwykle jest to system zwany szwajcarskim. Polega on na rozegraniu 7 rund 

pomiędzy wszystkimi zawodnikami. Za zwycięstwo otrzymuje się 1p. , za remis (w szachach 

pat) 0,5 p. , a za przegraną 0p. Gdy nie ma pary dla któregoś z zawodników, tak jak w 

przypadku wygranej, otrzymuje on 1p. Ponieważ często się zdarza, że zawodnicy mają taką 

samą liczbę punktów, kto zajmie wyższe miejsce w tabeli, zależy od tego, z jakim 

przeciwnikiem grał. Gdy wygramy z lepszym niż nasz kolega, nasze szanse na lepsze miejsce 

są znacznie lepsze. By było łatwiej i sprawniej, wszystkie obliczenia wykonuje komputer. 

Gdy wszystko było już gotowe pojawili się także inni zawodnicy. Ich wiek i poziom 

umiejętności był różny. Najmłodszy gracz miał 8 lat, byli również dorośli. Wszystkich 

zawodników było około 40. To dobry wynik jak na taką imprezę. Rok temu było o ponad 

połowę mniej, a i tak większość była po stronie Szkoły Podstawowej z Karniewa. Przed I 

rundą odbyło się uroczyste otwarcie turnieju. Pomodliliśmy się i rozpoczęliśmy grę. W tej 

części zawodów nastąpiła mała pomyłka. Okazało się, że na liście startowej zabrakło jednego 

zawodnika, dlatego skojarzenie par musiało odbyć się jeszcze raz. Według mnie I runda jest 

zawsze najtrudniejsza. Tylko tutaj możesz trafić na zawodnika o wiele lepszego od ciebie.  

I do tego ten stres. Nie ukrywam, że większość z nas ją przegrało (i 1 punkt w plecy, ech …), 

ale byli i tacy, którzy obronili nasz honor. Kolejne rundy były już łatwiejsze. Często trafiało 



się tak, że graliśmy ze sobą. Po czterech rundach odbyła się długa przerwa obiadowa, w 

czasie której zdążyliśmy także zrobić zakupy w „Żabce”. Później rozegraliśmy kolejne rundy.  

Podsumowując muszę stwierdzić, że nie poszło nam tak źle, ale nie zdobyliśmy miejsca 

medalowego. Najlepszy wynik z naszej szkoły osiągnął Wojciech Grochowski, wywalczył 5 

na 7 możliwych punktów. Najsłabszy wynik wynosił 3 punkty. Po wszystkich rundach 

nastąpiła dłuższa przerwa, podczas której można było podzielić się wrażeniami i 

doświadczeniami z turnieju. Później już tylko zaplanowano uroczyste rozdanie nagród. 

Laureaci otrzymali sprzęt elektroniczny i pamięć USB z wzorem ryb – symbolem 

chrześcijaństwa. 

Po rozdaniu nagród wyruszyliśmy w drogę powrotną.  

Wyjazd był naprawdę ciekawy. Zachęcam innych do rozpoczęcia gry w szachy. Wbrew 

pozorom to naprawdę ciekawa dyscyplina. 
Arek IB 

 

Z życia wzięte 

Częstochowa z perspektywy ucznia! 
Wspaniały dzień! 

Było nas ponad 20 000! 

- Kto chce jechać?  

Takie pytanie zadał ksiądz parę dni po rozpoczęciu roku szkolnego. Kto pierwszy, ten 

lepszy! Potem zaczęły się pretensje, że niektóre osoby to już któryś tam raz jadą, a one 

jeszcze nie były. A przecież miał to być wyjazd dla najlepszych uczniów, godnie 

reprezentujących szkołę. To rodzaj nagrody. Wielkie fochy i obrażanie się na siebie i jeszcze 

nieodzywanie się do siebie. Niektórzy to omal sobie oczu nie 

powydrapywali.. Ej! A z kim siedzisz? Ja to mam wspaniałą 

przyjaciółkę, która ze mną wytrzymuje. Zresztą i tak w czasie drogi 

odleciałam’. Aviomarin dobra rzecz, tyle że usypiająca…  

11 października 

11 października 2012 roku uczniowie z PG w Karniewie po raz 

kolejny uczestniczyli w XII już Zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła 

II w Częstochowie. Opiekunami byli: ksiądz Piotr Gątarek, pani Wanda 

Zaradkiewicz, pani Małgorzata  Żychowska i pani Agata Pastewka. O 

4
30

 mieliśmy zbiórkę przed szkołą. Pobudka o 3
30

. Podejrzewam, że 

niektórzy to już o 3
00

  wstali, żeby makijaż sobie zrobić, włosy 

wyprostować… Przecież idą na wybieg dla modelek. A nie??? 

Paznokcie wymalowane, oczy podkreślone - to w drogę!  

Pełen luksus 

Podjechał autobus. Wszyscy się pchają. Jest dobrze, bo usiadłam w bardzo dobrym 

towarzystwie. Standard – chłopacy zajęli tyły. No i wpuścili dwie lubiane dziewczyny…   

Atmosfera była bardzo miła. Pojazd ruszył. Rozmowy trwały chyba tylko 10 minut. Potem 

wszystko ucichło. Żadnej muzyki, żadnego disco polo. Zero kłótni. Sen  -  to król całego 

autobusu. I tak przez trzy godziny. Potem był postój. Wszyscy rwali się do toalety.   

- Dzień dobry. Przepraszam, gdzie jest toaleta?  

- Na zewnątrz, ostatnie drzwi po lewej.  

Cóż za miła obsługa. Toalety nie były już tak luksusowe, bo czegóż się spodziewać po 

stacji benzynowej. Przyznam, że suszarka do rąk totalnie mnie zaskoczyła. Potem szybki 

powrót do autobusu, małe śniadanko i jedziemy dalej. Jeszcze tylko 22 kilometry... 

Od lewej: Klaudia Rzewnicka  
i Dominika Lustyk 



Częstochowa  

Jesteśmy już na miejscu. Każdy pielgrzym otrzymał charakterystyczny znaczek, różaniec 

misyjny i śpiewniki. Trzeba było się pożegnać z osobami, które tworzą poczet sztandarowy. 

Tak, oni stali gdzie indziej, na wałach. My zaś usadowiliśmy się za krzesełkami i przed  

napisem: „Rodzina Szkół im. Jana Pawła II”, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy swoje miejsce. 

Była godzina czasu wolnego. Wraz z dwiema koleżankami poszłam do bazyliki, pomodlić się 

i zobaczyć to piękno, którego wcześniej nie miałam okazji dostrzec. Potem jeszcze  koleżanka 

zadzwoniła, żeby im pomachać, bo kolega się boi  

Uroczysta Msza święta rozpoczęła się o godzinie 11.00. Przewodniczył jej ks. Arcybiskup 

Wacław Depo, który już na początku liturgii przypomniał nam słowa błogosławionego Jana 

Pawła II wypowiedziane kiedyś do młodych, by „się nie lękać! Nie lękać patrzeć w 

przyszłość z Chrystusem”! Odczytano Akt Zawierzenia Matce Bożej oraz list od Ojca 

Świętego Benedykta XVI, który rozpoczął Rok Wiary. Szkoły składały ofiarę na rzecz 

budującej się szkoły im. bł. Jana Pawła II w Afryce w Togo.  Spotkanie u tronu Matki Bożej 

Królowej Polski jest ważnym elementem integracji wielkiej Rodziny Szkół noszących imię 

Ojca Świętego oraz świadectwem, że nauczanie wielkiego  Patrona i wartości, jakimi się w 

życiu kierował, są dla społeczności szkolnej aktualnym drogowskazem, za którym trzeba 

podążać. Jak zawsze młodzież przeżyła niezapomniane chwile na Jasnej Górze. W imieniu o. 

Paulinów zebranych pozdrowił o. Sebastian Matecki. Wszystkich uczestników Zjazdu było w 

tym roku ponad dwadzieścia tysięcy z 433 szkół. Już 1208 szkół z Polski i z za granicy nosi 

imię Wielkiego Błogosławionego. 

Modląc się wspólnie, łączyliśmy się duchowo ze Stolicą Apostolską, gdzie obecny Ojciec 

Święty Benedykt XVI właśnie tego dnia rozpoczął Rok Wiary. 

Towarzyszył nam chórek i pięknie śpiewające dziewczyny przy akompaniamencie gitary. 

Kazanie i wtedy się zaczęło… szmery. Jacyś chłopcy siedzący obok nas, przez cały czas 

rozmawiali, aż nasza opiekunka musiała zwrócić im uwagę. Brak kultury. Jeden mnie 

nadepnął i nawet nie przeprosił, ale potem podał mi rękę na znak pokoju. Do komunii świętej 

przystąpiło dużo osób, ale nie wszyscy. Jechać i nie przyjąć eucharystii?! Trochę to dla mnie 

dziwne, bo w tak wyjątkowym dniu jak ten, nie przyjąć tak ważnego sakramentu. Każdy 

odpowiada za siebie i to jego sprawa. Po Mszy św. poszliśmy  z powrotem do autobusu.  

Przystanek w Warszawie 

Iść do McDonald’u czy nie iść. Minęliśmy już chyba z pięć budynków, a pan kierowca nie 

skręcał i nie skręcał. Przy drodze stały nawet „kobiety lekkich obyczajów”. No tak, każdy ma 

swój sposób na życie.  

W końcu skręciliśmy! Poszli wszyscy. Nawet dużej kolejki nie było. Gdy tak się 

rozglądałam po pomieszczeniu, żal mi się zrobiło mi tych maluchów, w których rodzice od 

małego wciskają te kalorie… No tak! Mali to już muszą próbować tego, co jest dobre! 

Powrót 

Teraz już nie jest tak cicho jak rano. Wielu szpanuje nowoczesnymi telefonami, jakie to 

ma funkcje itp. Z każdego urządzenia dobiega inna muzyka. Nie można spać, bo koleżanka 

robi zdjęcia. A jak wstawi to na facebook’a, to będzie totalna siara, więc trzeba się jakoś 

ustawić, zrobić minę.  

Żelki to mnóstwo chemii. Koleżanko droga! Opanuj się! 

Pozdrowienia dla tych, co byli, bo było naprawdę świetnie! 
<obrotna> 

 
 
 
 
 



Myśli nieuczesane 
Miesiąc październik mija… Mnóstwo kółek dodatkowych - totalna masakra! Dobrze, że 

takie istnieją, bo można sobie pamięć odświeżyć W radiowęźle najnowsze hity Ci, co tam 

siedzą, to mają fajnie! Nauka na korytarzu przy muzyce = świetna sprawa  

A no i dyskoteka była. Nie ma to jak podpieranie ścian, żeby się nie zawaliły. Na 

szczęście pierwszoklasiści zadbali o to, by wszystkie ściany się trzymały   Było fajnie, bo z 

koleżankami i kolegą z mojej klasy można się wybawić. Skąd te dziewczyny znają teksty 

piosenek??!!  

Następnego dnia o 3
30

 pobudka. Jasna rzecz – Częstochowa Nawet się wyspałam. 

Zresztą i tak w autobusie mieliśmy parę godzin na unormowanie snu. Nie ma to jak: „bu!” 

kolegi. Wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi Na miejscu wraz z K. i O. poszłam do Bazyliki 

Jasnogórskiej. Bardzo pięknie tam jest! Potem z I. i K. robiłyśmy sobie zdjęcia na kładce. Na 

Mszy św. co jakiś czas padało. Parasole były w pogotowiu. Później poszliśmy do autobusu. 

Ciastka, kanapki, żelki, napoje poszły w ruch Nie obyło się bez McDonald’u. Potem 

kierunek Karniewo.  

19 października było ślubowanie i otrzęsiny klas I. Nie ma to jak taniec z miotłą czy 

karykatury swoich wychowawczyń. Konkurencje sportowe dały tyle radości publiczności i 

uczestnikom. 

Tego samego dnia odbył się też konkurs z języka niemieckiego. Wer? Wie? Was?  

Tłumaczenie zdań i wstawianie w luki odpowiednich słów oraz uwielbiany przez moją 

koleżankę e-mail: „Hallo! Ich möchte Sie zu treffen. Wir backen einen Kuchen und Deutsch 

lernen”. Test był bardzo trudny dla mnie, ale nie dla mojej koleżanki, która wyszła 15 minut 

po rozpoczęciu. Gratulacje Natalia, bo miałaś najwięcej punktów z nas trzech biorących 

udział. 

Żywa lekcja historii – to dopiero przeżycie. Mam być wrażliwa, delikatna i dbać o 

swojego rycerza – męża. Giermek to zazdrośnik i bezwstydnik. Jak on mógł się rzucić na 

bezbronną pannę. Już nigdy nie będę robiła zdjęć tym dwóm panom.  

Pogoda jest beznadziejna. Raz jest zimno, raz ciepło, potem pada… Czasami zdarza się, 

że słońce wyjdzie zza chmur. Nie wiem, na co ten śnieg czeka… Niech pada.  

<obrotna> 

                   

 

Sklepik 
W tym roku szkolnym Ficia i Wiola wraz z panią Wandą Zaradkiewicz opiekują się 

sklepikiem. Współpracę z nauczycielką fizyki zaczęłyśmy na początku września, bo pani 

szukała chętnych do podjęcia się dodatkowej pracy. 

W naszym kąciku można kupić wiele różnych artykułów spożywczych i biurowych (np. 

zeszyty, długopisy). Codziennie rano mamy świeże bułki z karniewskiej piekarni. Gdy jest 

ciepło, sprzedajemy także lody. W planach mamy jeszcze owoce. Jesteśmy zadowolone, bo 

nasze relacje z panią Wandą są dobre. Jednak uczniowie nie zawsze umieją się zachować przy 

sklepiku. Aby im w tym pomóc, sporządziłyśmy kilka prostych zasad, które powinny stać się 

codziennością. 

1. Kiedy zamawiamy i przyjmujemy towar, sklepik jest zamknięty. Proszę to uszanować. 

2. Aby coś kupić, stoimy w kolejce. 

3. Szanujemy inne osoby oczekujące na zakupy. 

4. Nie ma sprzedaży „na zeszyt”. 

5. Do sklepiku mogą wchodzić tylko osoby upoważnione. 



Mamy nadzieję, że nasi klienci będą stosować się do tych paru prostych zasad. Dzięki 

temu sklepik będzie funkcjonował jeszcze lepiej. 
Faustyna Kozicka 

Wioleta Jasińska IIIc 
 

ಎ ಎ ಎ ಎ ಎ ಎ ಎ ಎ ಎ ಎ ಎ ಎಎ 

 

Konkurs matematyczny 
10 października 2012r. odbyła się pierwsza część konkursu matematycznego 

organizowanego dla uczniów klas III gimnazjum. W tym roku nad prawidłowym przebiegiem 

konkursu czuwały pani E. Rosińska i pani J. Jaworska. Do zmagań przystąpiło troje 

gimnazjalistów: Paulina Karczewska, Michał Bonisławski i Jakub Przychodzki.  

Zadania rozwiązywaliśmy w sali 208 (fizyczna). Mieliśmy na to 60 minut, od 12.00 do 

13.00. Kiedy przeczytałem test, przeszły mnie dreszcze. Przez trzydzieści minut nie zrobiłem 

prawie nic! Dopiero potem zorientowałem się, że jestem w stanie coś rozwiązać. Paulina aż 

zasłabła. Spoglądałem na Michała, który co chwilę kręcił głową. Moje szare komórki miały 

trudny orzech do zgryzienia. Robiłem zadania aż nauczycielki obwieściły, że to już koniec. 

Efektem mojej pracy były cztery zadania, które chociaż zacząłem robić. Trochę było mi 

wstyd, bo wiedziałem, że wynik będzie marny.  

Jak się później dowiedziałem, Michałowi też nie poszło zbyt dobrze, a Paulinie 

wyznaczono inny termin do pisania testu.  
Kuba P. 

 
 

 

Zmagania z fizyką 
17 października 2012r. o godzinie 12

00
 sześcioro uczniów z naszej szkoły (Natalia 

Napiórkowska, Izabela Krupińska, Jakub Przychodzki, Mateusz Piątkowski, Łukasz 

Rzewnicki i Grzegorz Rólka) rozpoczęło konkurs kuratoryjny z fizyki. Mieliśmy do 

rozwiązania cztery zadania, które do najłatwiejszych niestety nie należały. Trzy z nich 

wymagały wielu obliczeń, jedno polegało na zaprojektowanie doświadczenia.  

Znamy już wyniki! Do II etapu przeszedł Łukasz Rzewnicki z klasy IIIa. Gratulujemy!!! 
Natajka 

 
 

 

Dzień Patrona 
14 października 2012 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie odbyło 

się przedstawienie pt. „Śladami Jana Pawła II” z okazji Dnia Patrona. Niedziela to także 

Dzień Edukacji Narodowej, dlatego przedstawiciele szkoły byli na Mszy świętej o godzinie 

11.30.  

Po Eucharystii odbyła się część artystyczna poświęcona błogosławionemu Janowi Pawłowi 

II przygotowana przez uczniów klasy IIIc. Wszystko zostało przygotowane pod czujnym 

okiem pani Ewy Balińskiej oraz księdza Piotra Gątarka. Na uroczystość przybyli zaproszeni 

goście pan Grzegorz Cesarski – zastępca wójta Gminy Karniewo, przewodnicząca rady – pani 

Beata Jackowska, ksiądz proboszcz Sławomir Filipski oraz mieszkańcy.  

16 października w naszym gimnazjum to dzień bez zajęć edukacyjnych, ponieważ tego 

dnia przypada Święto Szkoły. Społeczność szkolna poszła na Mszę świętą o godzinie 8.00. 



Następnie aktorzy wystąpili ponownie, ale tym razem dla uczniów i pracowników naszego 

gimnazjum. 

Przedstawienie na pewno przybliżyło nam postać Jana Pawła II. Zobaczyliśmy, że papież 

był skromnym, prostym, ale jednak niezwykłym człowiekiem, który na zawsze pozostanie w 

naszych myślach i sercach. Później zgodnie z tradycją naszej szkoły, odbyły się otrzęsiny klas 

pierwszych.  
Paulina Karczewska 

Anna Buta IIIc 
 

◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘◙◘ 

 

Wieści szkolne 
9X2012 – Konkurs przedmiotowy z matematyki. 

10X2012 – Dyskoteka. 

11X2012 – Wyjazd do Częstochowy na Zjazd Szkół im. Jana Pawła II.  

11X2012 – Konkurs przedmiotowy z chemii, udział brało 7 osób – dalej przeszedł Maciej 

Cesarski z IIb. 

14X2012 – Dzień Nauczyciela. 

16X2012 – Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.  

16X2012 – Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych. 

16X2012 – Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego, udział brały 3 osoby - nikt nie 

przeszedł do kolejnego etapu. 

17X2012 – Konkurs przedmiotowy z fizyki. Do drugiego etapu zakwalifikował się Łukasz 

Rzewnicki z klasy IIIa. 

19X2012 – Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego. Znów bez sukcesu. 

19X2012 – Żywa lekcja historii. 

20X2012 – Biegi w Ostrołęce. I miejsce zajął Damian Łuniewski. Gratulujemy! 

22X2012 – Konkurs przedmiotowy z geografii. Nikt nie będzie nas reprezentował w rejonie. 

24X2012 – Konkurs przedmiotowy z historii. Do dalszego etapu przeszedł Wojciech 

Grochowski z klasy IIIb. 

24X2012 – Konkurs czytelniczy. W klasach pierwszych I miejsce- Agnieszka Michalak; w 

klasach drugich - Maciej Cesarski, a w klasach trzecich - Anna Buta. 

26X2012 – Konkurs: „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. 

29X2012 – Konkurs przedmiotowy z języka polskiego. 

29X2012 – Konkurs: „Z ortografią na ty”. 

30X2012 – Konkurs przedmiotowy z biologii. Do następnego etapu zakwalifikowała się 

Wioleta Jasińska z IIIc. 
<obrotna> 

 

 

 

Jak podjąć decyzję o wyborze szkoły ? 
Informacja dla ucznia 

Dysponujesz już dość dużą wiedzą na swój temat. Znasz już cel, który chcesz osiągnąć- 

zdobycie wybranego zawodu. Zastanów się, jaka znana ci szkoła ponadgimnazjalna 

przygotowuje do wybranego przez ciebie zawodu ? 

Ustal poziom kształcenia (liceum profilowe, szkoła zawodowa, technikum, liceum 

ogólnokształcące). 



Pomogą ci w tym : 

1. zebrane informacje- zdecyduj , jakich informacji potrzebujesz i gdzie je zdobędziesz, 

np. informatory o szkołach , wizyta u pedagoga szkolnego, w poradni psychologiczno-

pedagogicznej, jak również informacje od rodziny, kolegów, znajomych, z internetu i innych 

środków multimedialnych; 

2. istniejące możliwości- zbierając informacje, na pewno odkryjesz różne drogi dojścia 

do wybranego zawodu. Zrób listę tych szkół, które ewentualnie możesz brać pod uwagę. Jeśli 

okaże się, że jest wiele szkół o tym samym kierunku lub profilu, wybierz wstępnie te szkoły, 

które cię zainteresowały; 

3. obiektywne fakty- przeanalizuj zebrane informacje o szkołach. Weź pod uwagę np. 

kryteria przyjęć, zajęcia pozalekcyjne, języki obce, możliwość zdobycia dodatkowych 

umiejętności, a nawet dojazd do szkoły, pobyt w internecie. Wybierz je przy każdej szkole. 

Jedź do tych szkół, zobacz, porozmawiaj z uczniami, zapisz swoje wrażenia itp.; 

4. właściwa decyzja- jeśli poznałeś wszystkie fakty, wybierz tę szkołę, która wydaje się 

najlepsza dla ciebie; 

5. własne działania- odpowiednio przygotuj się do sprawdzianów. Złóż podanie i 

dokumenty do szkoły, którą wybrałeś; 

6. jeśli nie zostałeś przyjęty- możesz skorzystać z usług punktu informacji zawodowej, 

który jest zwykle powołany w okresie przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych przez kuratorium 

oświaty. Pomocy mogą udzielić ci też poradnie psychologiczno-pedagogicznie. 
Radziła - Paulina G. z Ic 

 

ASERTYWNOŚĆ STOSOWANA, 

czyli stanowczość to nie kij baseballowy 

Termin „asertywność” jest bardzo często używany przez młodych ludzi i zwykle mylony z 

nieprzystępnością, agresją i nieuprzejmością. Biiip! Czerwone światełko. Zła odpowiedź! Ale 

nie odpadasz, czytasz dalej. Tak naprawdę asertywna postawa w komunikacji między ludźmi 

sprowadza się do dwóch prostych przekazów: 

1. ja mam prawo być sobą. 

2. ty masz prawo być sobą. 

Asertywność, drogi czytelniku, to nie chamstwo ani rozpychanie się łokciami, nie polega 

na ignorowaniu cudzych dążeń i emocji. Jest raczej umiejętnością realizowania własnych 

celów mimo nacisków otoczenia. Asertywność i empatia stanowią podstawy inteligencji 

emocjonalnej. Jak odmawia osoba asertywna? „Nieeee! Wrrrr!!!!”- to nie jest dobry przykład. 

Ale już: „Słuchaj, nie interesuje mnie to, to nie w moim stylu” albo „Sądzę, że nie mam 

ochoty, to zbyt ryzykowne”-powiedziane  spokojnym, rzeczownym tonem, daje o niebo 

lepsze rezultaty. Odmawiając komuś, nie musicie się z tego wstydliwie tłumaczyć, kręcić, 

zmyślać czy zasłaniać się agresją na zasadzie : Jak śmiesz w ogóle prosić ?! 

Jesteście asertywni- a więc pewni swych racji i odporni na perswazję. I do świata 

oferującego wam pokusy, na które nie macie ochoty, podchodzicie na wielkim luzie. 

Asertywność przydaje się, np. dziewczynom podczas dyskoteki. Kwestia „Nie chcę i nie będę 

z Tobą tańczyć. Taniec to przyjemność, a z Tobą to wykluczone.”- jest zdecydowanie 

dłuższa, ale celniejsza niż „Oczep się” czy „Daj mi spokój i spadaj”. Asertywność nie jest 

cechą, którą łatwo w sobie wykształcić. Potrzeba do tego mocnych nerwów, poczucia 

humoru, inteligencji, umiejętności szybkiego znalezienia argumentów na poparcie swojej 

postawy i swoich słów. Ale warto się postarać, choćby dlatego, że człowiek asertywny jest 

człowiekiem wolnym. Nie daję sobą manipulować, a to w dzisiejszym świecie jest chyba 

najważniejsze. 



PS Jeszcze jedno; asertywność nie należy mylić z oślim uporem spod znaku „Nie, bo nie!”. 

„Nie, bo nie to jest argument.” 

Pięć zasad asertywności 

Zasady te sformułował w latach pięćdziesiątych XX wieku badacz zjawiska asertywności, 

specjalista od public relations, Herbert Fernsterheim. Skądinąd mądry facet z tego 

Fernsterheima, jak się dobrze zastanowić… 

1. Masz prawo do robienia tego, co chcesz- dopóki twoja działalność nie rani kogoś innego. 

2. Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie - nawet jeśli 

rani to kogoś innego- dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo ci odmówić. 

3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb - dopóki uznajesz, że druga osoba ma 

prawo ci odmówić. Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są 

oczywiste. Zawsze masz jednak prawo do przedyskutowania i wyjaśnienia problemu z 

drugą osobą. 

4. Masz prawo do korzystania ze swoich praw. Jeśli tego nie robisz, godzisz się na odebranie 

ich sobie. 
Radziła- Martyna  

 

Agresja 
Agresja. To słowo jest nam znane, jednak choć oznacza zjawisko negatywne, spotykamy 

się z nim na co dzień. 

Tak wiele mówi się ostatnio w mediach o agresji czy przemocy, słyszymy o kolejnych 

ofiarach. Często problem ten jest też związany ze szkołą. 

Agresja - słowo pochodzące z łaciny, "agressio"- napad, "agressor"- rozbójnik. Agresją 

nazywamy działania wyrządzające krzywdę fizyczną lub psychiczną. 

Przemoc fizyczna-to naruszenie nietykalności cielesnej drugiej osoby ale może być 

skierowana przeciwko rzeczom- mówimy tu o wandalizmie. Przemoc fizyczna to nie tylko 

bójka ale także popychanie, szczypanie lub uniemożliwienie przejścia. 

Przemoc psychiczna kryje w sobie różne zachowania, np. obrażanie, ironizowanie, 

kompromitowanie, groźby, poniżanie czy naruszenie czyjejś godności. 

Zachowanie agresywne wzmagają przemoc. Z badań wynika, że najbardziej narażone na 

przemoc kolegów są osoby, które starają się przypodobać nauczycielom, tzw. lizusy, oraz 

uczniowie radzący sobie gorzej ze wszystkim, tzw. ofiary, i ci, którzy są z pierwszej klasy, 

czyli słabsi. 

Uczniowie dobrze wiedzą, co im wolno, a co jest zabronione. Zwykle zaczyna się 

niewinnie od wyśmiewania i przezywania, a kończy na prześladowaniu trudnym do zniesienia 

- biciu, wymuszaniu pieniędzy czy niszczenie przedmiotów będących własnością ofiary. 

Osoby nękane opuszczają się w nauce. Myślą, że są gorsze, dlatego też nie nawiązują 

kontaktów z innymi, czują się samotne, nie wypowiadają się na forum klasy. Taka atmosfera 

ma wpływ nie tylko na ich samopoczucie ,ale też na oceny. 

Aktom przemocy w szkole można i trzeba zapobiegać. Konieczna jest jednak współpraca 

rodziców, uczniów i nauczycieli. Potrzebne są działania, które miałyby na celu zapobieganie 

agresji, np. ciekawe zajęcia pozalekcyjne, obecność psychologa lub pedagoga szkolnego. 

Nie bójmy się mówić o cierpieniu, jeśli kpiny innych nas ranią. Nie pozwalajmy, by 

obrzucano nas wyzwiskami, a jeśli widzimy, że ktoś jest atakowany, pomóżmy mu. Musimy 

wiedzieć, że przemocy możemy się przeciwstawić, milczenie jest zachętą dla napastników. 

Każdy ma prawo czuć się bezpiecznie. 
Natalia Kuczyńska 

 

 



 

Jan Paweł II, choć był głową Kościoła wiódł życie zbliżone do każdego kapłan. Codziennie odprawiał 
Mszę świętą, udzielał komunii, czasem chrzcił i udzielał ślubów, a w każdy Wielki Piątek zasiadał do 

konfesjonału w bazylice św. Piotra i spowiadał. 

Nie próżnował! 

Kiedy Jan Paweł II był młody i miał dużo sił, wstawał około godz. 5
30

, a nawet jeszcze 

wcześniej. Jednak gdy papieża dotknęły różne choroby i nie miał już  tyle werwy, swój 

budzik przestawił na 6
00

. Zaraz po przebudzeniu krótko się gimnastykował, a następnie modlił 

w samotności, często leżąc krzyżem przed ołtarzem.  

Służba!  

Po porannej toalecie papież rozpoczynał nowy dzień od modlitwy w swojej prywatnej 

kaplicy z polskimi siostrami sercankami, które prowadziły mu dom. O 7.30 Jan Paweł II 

odprawiał Mszę, w której bardzo często uczestniczyli goście: dyplomaci, politycy, duchowni, 

ważne osobistości ze świata kultury i nauki, znajomi i przyjaciele. Wszystkim Ojciec Święty 

osobiście udzielał komunii. 

Inny od poprzedników! 
Po Mszy Jan Paweł II rozmawiał z jej uczestnikami, niektórych zapraszał na śniadanie, 

innych na obiad. Nie robił tego żaden z jego poprzedników, gdyż dotąd papieże spożywali 

posiłki wyłącznie w obecności swoich sekretarzy. Często wspólne posiłki miały charakter 

roboczy- papież omawiał ze swoimi gośćmi ważne sprawy, często zadawał pytania i uważnie 

słuchał odpowiedzi. Zawsze takim spotkaniom towarzyszyła miła, serdeczna atmosfera, 

stwarzana przez gospodarza. 

Podczas pracy! 

Jan Paweł II w swoim gabinecie czytał dokumenty, opracowywał listy i encykliki. 

Zazwyczaj dokumenty podpisywał czarnym piórem, ale pod encykliką, aktem papieskim 

najwyższej rangi, składa podpis piórem koloru złotego.  

Papież miał komputer, ale raczej go nie używał. Teksty pisał ręcznie, zawsze po polsku, po 

czym oddawał do tłumaczenia na włoski i inne języki. Tłumaczeniami zajmowali się wtedy 

sekretarze, którzy podlegali biskupowi Dziwiszowi. Sporo czasu zajmowała papieżowi 

lektura codziennej prasy. Na jego biurku codziennie znajdowały się gazety  

w języku włoskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i, oczywiście, polskim, gdyż Jan 

Paweł II zawsze był bardzo zainteresowany tym, co dzieje się w jego ojczyźnie. Papież  

w lekturze pogrążał się sam. Nie potrzebował tłumacza, gdyż znał biegle osiem języków. Gdy 

miał ponad 80 lat, do czytania i pisania nie używał okularów. 

Audiencje i spotkania! 

Zwykle o 11.00 zaczynały się prywatne audiencje i spotkania z gośćmi, które trwały w 

sumie dwie godziny. Papież przyjmował wielkich tego świata - koronowane głowy, szefów 

państw oraz zwykłych wiernych. Bardzo często wśród gości byli przedstawiciele innych 

religii, wyznań, a także niewierzący.  

Ojciec Święty dla wszystkich był serdeczny i uprzejmy, co często powodowało, że goście 

otwierali się przed nim. Wszyscy mogą liczyć na uścisk dłoni papieża i na krótką rozmowę. 

Wolne od audiencji były tylko wtorki i niedziele, ale wówczas Papież spotykał się z 

teologami i przedstawicielami innych nauk.Wyjątkowym dniem była środa, kiedy odbywały 

się audiencje dla wszystkich pielgrzymów przybyłych z całego świata. 

 

A to ciekawe! 

Dzień z życia papieża Jana Pawła II 



Obiad! 

Na godzinę 13.30 wyznaczony był obiad, choć często z powodu przedłużających się 

audiencji papież zasiadał do stołu dużo później. Nie bez racji jeden z papieskich prałatów 

mawiał: "Z Ojcem Świętym są dwie rzeczy niewiadome do ostatniej chwili - o której godzinie 

i z kim będzie jadł obiad".  

Przy tym posiłku było zazwyczaj dużo zaproszonych osób. Na obiedzie pojawiali się także 

współpracownicy Ojca Świętego, z którymi omawiał najbliższe plany.  

Krótki odpoczynek! 

Po obiedzie Jan Paweł II udawał się na spacer z różańcem w ręku, na ogół samotnie, 

czasami w towarzystwie biskupa Dziwisza.  Jan Paweł II przepadał za kontaktem z ludźmi  

i rozmawiał z napotykanymi po drodze pracownikami. Po spacerze zabierał się znowu do 

intensywnej pracy, czasem robiąc krótkie przerwy na modlitwę lub spacer. 

Ostatni posiłek dnia! 

Kolacja w domu papieskim była o godzinie 19.30.  Gdy działo się coś ważnego na świecie, 

Ojciec Święty oglądał włoski dziennik telewizyjny. Po kolacji wracał do swego gabinetu. 

Przed snem! 

Po wieczornej modlitwie papież udawał się na spoczynek, zazwyczaj między 23.00 a 

23.40. światła  

w sypialni papieskiej gasły przed północą.  
Ola z IIIb 

 

Żywa lekcja historii 
19 października o godzinie 8.45 w naszej szkole na hali sportowej miała miejsce „Żywa 

lekcja historii”. Lekcję poprowadzili przesympatyczni goście, którzy na scenę zaprosili 

naszych gimnazjalistów. 

W rolę wikinga wcielił się Adrian Lelewski. Ubrany był w tunikę, na głowie miał hełm, 

długie blond włosy, a w ręku topór. Mariusz Sepełowski był giermkiem. Giermkami zostawali 

młodzi mężczyźni. Kształcili się w dziedzinach sztuki wojennej, tj. jazdy konnej, walki 

bronią. Byli odpowiedzialni za utrzymywanie w gotowości bojowej rynsztunku swojego pana, 

czyli np. broni i zbroi. Grzegorz Krośnicki został rycerzem wczesnośredniowiecznym. Miał 

zbroję, czepiec, przeszywanicę oraz kolczugę.  

W dalszej części przedstawienia wzięła udział: Paulina Boczkowska, która miała za 

zadanie uderzyć mieczem rycerza, Małgosia Morawska, jak to nazwał prowadzący „ciabas” 

toporem i Marysia Mossakowska, która atakowała kolbaczem. Daniel Sieklucki był 

piętnastowiecznym rycerzem. Miał zbroję, kolczugę, zbudowaną z zaplecionych kółeczek 

oraz hełm . Wybrankę rycerza była Dominika Lustyk.  

Podczas przedstawienia odbył się pojedynek: rycerz kontra balon. Danielowi udało się 

trafić go za pierwszym razem. Następnie udawał, że spadł z konia. Na koniec odbyło się 

ślubowanie rycerskie. Rycerz klęknął na prawe kolano i powiedział słowa przysięgi. Później 

ujął rąbek sukni wybranki, a ona położyła swą rękę na jego głowie i zamieniła się w słuch: 

„Pani twej czci będę bronił w całej Polsce i nawet w Unii Europejskiej...” Rycerz wyruszył na 

wojnę. Kiedy wrócił, Dominika rzuciła się w jego ramiona.  

Lekcja była bardzo ciekawa, rozbawiła niejednego do łez! Dzięki niej dowiedzieliśmy się, 

czym zajmowali się giermkowie, jaką funkcje pełnili oraz jak wyglądało życie rycerza. 

Przypomnieliśmy też sobie kodeks rycerski. 
Ilona I 

 



Paulina na krańcu świata... 
Siemanko! Dziś wybierzemy się na południe Afryki, czyli do RPA. Kilka słów  

o kontynencie. Na tych terenach od XV wieku istniało niewolnictwo. Handel ludźmi był i jest 

jednym z najokrutniejszych sposobów zarobku. Osoby pochwycone do tych celów zostawały 

sprzedawane, aby za darmo pracować na plantacjach. Najczęstszymi kupcami byli Arabowie i 

Żydzi. Z Afryki pochodzą tak zwane cytrusy. Uprawiane tu są także banany, granaty, 

limonka, brzoskwinie, ananasy czy mango. 

Stolicą RPA jest Pretoria. Miasto położone jest w północno-wschodniej części kraju na 

wyżynie Niski Weld (1360 m n.p.m.), w prowincji Gauteng, 50 km na północ od 

Johannesburga. Na stadionie znajdującym się w stolicy rozgrywane był mecze Mistrzostw 

Świata w Piłce Nożnej 2010. Kraj ten szczyci się wydobyciami diamentów, węgla 

kamiennego, platyny oraz złota. Jedną z atrakcji tego państwa jest rzeka Oranje uchodząca do 

Atlantyku. Na jej drodze znajdują się liczne progi i wodospady. W RPA można podziwiać 

Góry Smocze. Mają one budowę zrębową. Ich najwyższe szczyty wznoszą się na wysokość 

ponad 3000m n.p.m. Wznosząca się ponad 1000m n.p.m. Góra Stołowa widoczna jest na 

oceanie z odległości wielu kilometrów. Charakteryzuję się płaskim szczytem, na który można 

dostać się nowoczesną kolejką linową. Rozciąga się stamtąd widok na Kapsztad – jedno z 

największych i najbardziej malowniczych miast RPA. Rolnictwo tego kraju jest wysoko 

rozwinięte. Ze względu na warunki klimatyczne dominują tu pastwiska. Dlatego dużą rolę 

odgrywa hodowla owiec i bydła. 

Problemem, który dotyka większość czarnoskórej części społeczeństwa, jest duża liczba 

osób zarażonych wirusem HIV. Epidemia dotyczy niemal 20% Afrykańczyków w wieku 15-

49 lat. Z tego powodu codziennie umiera ok. 1000 osób. Według statystyk AIDS przyczynia 

się do 50% zgonów w tym kraju. 
Paulina IIc 

 
 

 

Z życia gimnazjalistów 

Z ostatniej ławki 
Jak to jest na lekcji języka hiszpańskiego?  

Chodzę do klasy IIIe P.G. we Wrocławiu. Jak zawsze w piątki na lekcję języka 

hiszpańskiego przychodzę w niezbyt dobrym humorze. Na myśl o tym, co się tam będzie 

działo, robi mi się słabo. Dlaczego tak jest? 

No coś takiego! 

Ostatniego dnia, tzw. „roboczego”, na szóstej lekcyjnej, mam właśnie te zajęcia. Zawsze 

coś się dzieje. Szkoda tylko, że złego. Ostatnio, jak pani musiała na chwilę wyjść,  banda 

klasowych łobuzów chciała wyrzucić plecak Krzyśka przez okno. Na początku zrzucili 

połamaną ekierkę i pomazany, przez nich wcześniej, zeszyt. Ten chłopak nie ma kolegów. 

Jest tzw. „kozłem ofiarnym”. Właśnie na hiszpańskim szczególnie mu dokuczają. Jak mu 

czegoś nie zabiorą, to jakieś głupoty napiszą. Można by o podobnych złych uczynkach z ich 

strony pisać i pisać…  

Wspomniana wcześniej grupka uwzięła się na niego i myśli, że jak będą mu dokuczać i go 

ośmieszać, to będą „fajni” i zaistnieją w klasie jako niezwyciężeni. Oczywiście teoretycznie 

nikt się ich nie boi, ale jak przyjdzie co do czego, to każdy zamienia się w „słup soli”, nie 

reaguje i udaje, że nic nie wie. Powiedzą: „Ja nic nie widziałem/am.” 

Szkoda mi tego chłopaka, ale cóż sama mogę na to poradzić? Jak bym poszła powiedzieć o 

tym jakiemuś nauczycielowi, to by mnie wyśmiano, zaczęto wyzywać od „kabli” itp. A tego 

oczywiście nie chcę. Ale jak patrzę na Krzyśka, jak oni dokuczają, serce mi się kraje. Dlatego 



nie lubię chodzić na hiszpański. To chyba jedyny powód, bo tak ogólnie to lubię ten 

przedmiot. Myślę, że moja klasa boi się podpaść i zostać wyśmiana przez „bandę”.  

Ale to nie wszystko!      

Na innych lekcjach też uprzykrzają innym życie. Już niekoniecznie Krzyśkowi. Dzisiaj na 

PO, Stasiek – „przywódca”, nazwanej przeze mnie, „bandy głupoli”, dokuczał Ani. A tamci 

jak grupa błaznów, śmieli się. Jaki był powód? Nosi okulary! No lepszego powodu chyba nie 

mógł nikt wymyśleć. Po prostu żenada! Co w tym złego, że ktoś nosi okulary? Podobno w 

ostatnim czasie były bardzo modne i prawie każdy chciał nosić tzw. „zerówki”. Ehh… 

Szkoda gadać.  

„Krzywdziciele” nie lubią również „kujonów”, np. takiej Agnieszki. Dziewczyna stara się, 

otrzymuje dobre oceny, bo chce iść do wymarzonej szkoły,  uczy się, jest aktywna na 

lekcjach, ale to nie jest akceptowane przez „bandę”. Wczoraj na fizyce zauważyłam, jak 

dostała kartkę z dość dużym napisem: „Kujony są wśród nas!”. Dziewczynie spłynęły duże 

łzy po policzkach. Aż się zagotowałam ze złości. Powiedziałam sobie: „Dość!”. Jak można 

tak ośmieszać ludzi ?! Przecież oni jej zazdroszczą, choć się do tego nie przyznają. 

Postanowiłam zareagować. 

- Stasiek, to ty dowodzisz tą „głupawą bandą”. Czemu dokuczasz Adze?  

- Ja ci dam „głupawą”! 

- Przecież prawdę mówię. To, co wy robicie, to jest żałosne…  

- Weź, idź lepiej do tej Agnieszki i ją pociesz, jak ci tak na niej zależy. 

- To ty powinieneś do niej iść i ją przeprosić. 

- Hahahaha! Chyba śnisz! Weź skończ już te swoje mądrości i zajmij się lepiej sobą.  

- Ty spójrz na siebie! Co cię to obchodzi, jak ona się uczy?! To jej sprawa do jakiej chce iść 

szkoły. Nic ci do tego i przestań ją przezywać, bo sam lepszy nie jesteś. 

- Dobra, dobra… 

- Zajmij się sobą i swoimi sprawami, zamiast wtrącać się w cudze. I przestań jej  

w końcu dokuczać! 

- Bo co mi zrobisz? 

- Dużo! 

W tym momencie pani od fizyki, która wcześniej musiała wyjść, wróciła do klasy. 

Powiedziałam jej o zajściu i o działalności „bandy”. Może ktoś sobie pomyśli, że jestem 

„kablem”, ale nie mogłam już patrzeć, jak dokuczają innym. Na szczęście reszta klasy 

potwierdziła moje spostrzeżenia i „banda” miała przechlapane… W sumie to im się 

należało…  

Kto by pomyślał!    

Żaden z nauczycieli nie wiedział o tych chłopcach. Do teraz! Już następnego dnia Stasiek, 

Andrzej, Heniek i Franek dostali nauczkę. Zajęła się nimi dyrekcja. Czas najwyższy! Żałuję, 

że wcześniej nic z tym nie zrobiłam i nikomu nie powiedziałam. Oszczędziłabym cierpienia 

Krzyśkowi, Ani, Agnieszce i wielu, wielu innym. Nie chcę wyjść na „chwalipiętę”, ale jestem 

z siebie dumna. Potem okazało się, że dokuczali nie tylko osobom z mojej klasy, ale też 

innym, głównie młodszym. No cóż… ludzka głupota nie zna granic. Co się dzieje z tą 

dzisiejszą młodzieżą?! Nie mam zielonego pojęcia. Na szczęście wszystko dobrze się 

skończyło. A wracając do Krzyśka, to całkiem fajny i przystojny chłopak!  
Łucja 

 
 
 
 
 
 



Zwolnienie z pisania egzaminu? Bardzo proszę! 
10 października 2012r. w naszej szkole rozpoczął się maraton konkursów kuratoryjnych. 

Zaczęliśmy od matematyki, później, chemia, niemiecki, fizyka... 30 października odbędzie się z 
biologii. 

Wymagane poświęcenie 

Z zewnątrz sprawa wygląda banalnie, przychodzimy, piszemy I etap, później II i III, 

zajmujemy dobre miejsce i to tyle... Jednak to nie jest takie łatwe. Chcąc bezproblemowo 

przejść wszystkie etapy, trzeba bardzo się napracować. Nie chodzi tylko o zostawanie po 

lekcjach na jakieś dodatkowe zajęcia, ale także o ciężką pracę w domu: czytanie książek, 

oglądanie filmów, rozwiązywanie zadań, nauka wzorów i przypominanie materiału z 

poprzednich klas... 

Kuszące nagrody 

Tak jak już wspomniałam, chcąc osiągnąć sukces, trzeba poświecić mnóstwo czasu na 

przygotowania, ale naprawdę warto. Osoba, która zostanie laureatem konkursu na szczeblu 

wojewódzkim, jest przyjmowana do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów. Dodatkowo 

osoba taka otrzymuje z danego przedmiotu ocenę celującą.. Jednak najbardziej kusi fakt, że 

laureat konkursu jest zwolniony z pisania egzaminu z określonej części, co jest równoznaczne 

z uzyskaniem najwyższego wyniku. 

Decyzje podejmujmy z głową 

Wiadomo, że każdy chciałby wziąć udział w wielu konkursach, bo ma kilka przedmiotów, 

które są dla niego łatwe i chce spróbować swoich sił. Jednak decyzje takie należy 

podejmować z głową, ponieważ jeśli zgłosimy się do wielu konkursów, to tak naprawdę do 

żadnego dobrze się nie przygotujemy. Musimy na spokojnie zastanowić się, wybrać 

przedmioty, które najbardziej nas interesują i… 

Po mądrej przemyślanej decyzji życzę wszystkim, którzy próbują swoich sił  

w konkursach, samozaparcia i sukcesów. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że będą wśród nas 

laureaci 
Natajka 

 

 
Drogi Pamiętniku! 

Do gimnazjum chodzę już prawie dwa miesiące, więc chciałabym opowiedzieć Ci o moich 

wrażeniach. 

Szkoła jest bardzo duża; wiele sal lekcyjnych; wielu nauczycieli. Dorośli są mili, nie 

zadają dużo pracy domowej i nie robią zbyt dużo kartkówek. Prowadzą ciekawe lekcje, dzięki 

czemu się nie zasypia  A po lekcji można się zrelaksować, słuchając dobrej muzyki, którą 

zawsze słychać na przerwie. 

Na początku, gdy szłam do tej szkoły, strasznie się bałam, że mi się tu nie spodoba, ale 

okazało się, że jest całkiem. 

Cieszę się, że chodzę do tej szkoły, gdyż poznałam wiele nowych osób, o których nie 

słyszałam. Naprawdę jest dobrze! 

Paulina Zabielska 

20 października 2012r. 

Kochany Pamiętniczku! 

Wrzesień już dawno przeleciał. Teraz trzeba się brać do roboty. Coraz więcej zadawane. 

Rozprawki, charakterystyki z polaka, plakaty z historii, zadania z matmy a jakby tego było 

mało pełno kartkówek i prac klasowych. :/Ale to nic. Nie załamuję się, bo wiem, że to się w 

życiu przyda. Przynajmniej większość. Ale już nie będę zanudzać o lekcjach.  

Była dyskoteka :D Boże, ale ja dawno nie tańczyłam. I było nawet trochę absolwentów. A 

ile chłopaków przyszło, z mojej klasy aż jeden :P Tańczył chyba z każdą, w końcu nie miał aż 



takiej dużej konkurencji. A potem i na ciasto mógł zaprosić. Ale myślę, że dyskoteka była 

udana, nie tylko dla niego  

A potem? Co było potem.? Aaaa, wiem. Dzień Papieski, Święto Edukacji Narodowej, 

ślubowanie i… otrzęsiny. Taniec z miotłą był najlepszy. Te tańczące dziewczyny, a te ich 

kocie ruchy.. xD Zabawne, naprawdę zabawne.. . 
Amorek <3 

Karniewo, 24.10.2012r. 

Drogi Pamiętniku! 

Dziś na przerwie postanowiłem poobserwować innych i doszedłem do wniosku, że 

uczniowie (głównie chłopacy), nawet wyglądający na inteligentnych, nie umieją w mądry, 

ludzki sposób rozwiązać nieporozumienia z kolegami. Zaczyna się zwykle od wyzwisk i 

zaczepek słownych, a kończy na popychaniu i bójkach. Na szczęście do tych ostatnich 

dochodzi dość rzadko. Zadziwiła mnie sytuacja między dwoma „gentelmenami”. 

Prawdopodobnie chodziło o dziewczynę, ale żeby aż tak! Panowie spokojnie, tego kwiata jest 

pół świata. Zauważyłem również, że na wychowaniu fizycznym, wiele osób gra brutalnie i 

agresywnie w zwykłym meczu tylko dlatego, że ich drużyna przegrywa, choć to tylko 

zabawa. Słychać wtedy też wyzwiska i złośliwe uwagi. 

Mam świadomość, że agresja istnieje od zarania dziejów, ale my przecież jesteśmy 

cywilizowanymi ludźmi, już dawno zeszliśmy z drzew i powinniśmy umieć to pokazać. 

Przecież prawo pięści czy prawo silniejszego to prawo buszu, a nie nastolatków z XXI wieku. 
K. 

 

Becca Fitzpatrick „Szeptem” 
Tę książkę napisała Becca Fitzpatrick amerykańska pisarka znana głównie z tej serii, która 

stała się bestsellerem New York Timesa. 

Akcja rozpoczyna się we Francji. Główną bohaterką jest szesnastoletnia Nora Grey. 

Dziewczyna mieszka z zapracowaną mamą oraz przyjaźni się z Vee Skay. Przygoda zaczyna 

się na lekcji biologii, gdy nauczyciel każe usiąść jej koło mrocznego Petcha. Dziewczyna w 

jego obecności czuje się niepewnie, wręcz się go boi. Zanim dowie się, kim tak naprawdę jest, 

wydarzą się niezwykłe historie np. włamania do domu. Pewnego dnia wraz z przyjaciółką 

zapoznaje się z Elliotem, który zakochuje się w niej oraz z Julesem. Vee zostaje okradziona i 

postrzelona. Nora odkrywa, że Elliot był oskarżony o morderstwo uczennicy z innej szkoły. 

Po pewnym czasie bohaterka dowiaduje się, kim jest Patch... 

Naprawdę warto przeczytać tę niezwykle wciągająca książkę. Pojawiają się tam wątki 

upadłych aniołów oraz zakazana miłość między głównymi bohaterami. Jest w niej tajemnica, 

magia oraz wątek kryminalny. Polecam! 
Ilona Ickiewicz 

 

Droga Pani Pedagog!  
Przyszedłem do nowej szkoły. Jest tu wspaniale lecz moja obecność w niej nie spodobała 

się kilku osobom. Na przerwach udają, że mnie nie znają ale przed lub po zakończeniu zajęć 

ciągle mi dokuczają. Są ode mnie wyżsi, starsi i silniejsi. Kiedy idę do szkoły, często się z 

nimi mijam. Wtedy zawsze mnie popychają, śmieją się, ubliżają. Ostatnio czekali na mnie z 

kilkuosobową grupą chłopaków. Byłem bez szans. Niby nic poważnego mi się nie stało, ale 

zdaję sobie sprawę, że mogło być o wiele gorzej. Miałem podbite oko, rozciętą dolną wargę i 

mnóstwo zadrapań. Nie wiem, co mam robić w tej sytuacji, do kogo mam się zwrócić? 

Bardzo proszę o pomoc. 
Karol 

 



Drogi Karolu! 
Jestem zszokowana tym, o czym piszesz! Taka sytuacja nie powinna się w ogóle zdarzyć! 

Nikt, absolutnie nikt nie ma prawa w żaden sposób dokuczać Ci tym bardziej Cię bić! 

Powinieneś jak najszybciej powiedzieć o tym rodzicom. Ze szczegółami. Powiedz, że przez to 

boisz się chodzić do szkoły, że już Cię pobili. Rodzice powinni porozmawiać z wychowawcą 

i pedagogiem, i wspólnie powinniście ustalić plan działania. Szkoła ma obowiązek zadbać o 

bezpieczeństwo uczniów i niedopuszczalne jest, żebyś ktoś się bał. To, co ci chłopcy robią, to 

mobbing a takie sytuacje można zgłosić na policję. 

Karol nie jesteś sam! Piszesz, że szkoła jest wspaniała a tych, którym przeszkadzasz, jest 

tylko kilku. Trzymaj się ludzi, którzy są Ci życzliwi. 

Nauczyciele też są po Twojej stronie. 
Pedagog 

 
 

Otrzęsiny 
16 września, po uroczystości związanej z Dniem Patrona oraz Dniem Edukacji Narodowej, 

w naszej szkole odbyło się ślubowanie i „Otrzęsiny uczniów klas I”. Wszyscy uczniowie wraz 

z nauczycielami i pracownikami szkoły zebrali się w hali sportowej. Tego dnia głównymi 

bohaterami były wszystkie klasy pierwsze z wychowawcami. Ustawiliśmy się najpierw do 

ślubowania. Oczywiście, prowadzącą była przewodnicząca SU, a przysięgę składaliśmy w 

obecności pani dyrektor.  

Ślubowanie przebiegło sprawnie, więc przyszedł czas na otrzęsiny. Prowadzącymi byli 

Izabela Krupińska – przewodnicząca SU oraz Kuba Przychodzki. W jury zasiedli: p. Justyna 

Sadowska, p. Katarzyna Bruździak i ks. Piotr Gątarek.  

Pierwszą konkurencją było przedstawienie krótkiej scenki o klasie. Brało w niej udział 

kilka osób. Następnie przyszła pora na rysowanie - para uczniów miała za  zadanie narysować 

portret swojej wychowawczyni, przypomnę więc: p. Elżbietę Wierzbicką – klasa Ia, p. 

Zenonę Żychowską – klasa Ib, p. Małgorzatę Żychowską – klasa Ic.  

Kolejnymi konkurencjami były: 

- „Kreatywni pomysłodawcy”, czyli jakie inne zastosowanie ma dany przedmiot, np. taśma 

klejąca,   

- zadawanie ogólnych pytań na temat naszej szkoły,  

- sport, czyli różne konkurencje sportowe,  

- „Taniec z miotłą”,  

- zaprezentowanie własnej piosenki o szkole (tu uczniowie, przeważnie dziewczęta, 

wykazały się dużą kreatywnością i humorem),  

- „Poznajmy się!”, czyli co każda klasa, wie o swojej wychowawczyni. 

Myślę, że najtrudniejszym wyzwaniem był taniec z miotłą. Wymagało to śmiałości i 

odwagi, ale uczestniczki świetnie sobie poradziły . Zaskoczyły nas natomiast szczegółowe 

pytania na temat wychowawców. Na szczęście w miarę możliwości, odpowiedzieliśmy na 

nie. 

Po krótkiej przerwie, dowiedzieliśmy się, jakie są wyniki: 

- Ia – 30 punktów (I miejsce), 

- Ib – 27 punktów (II miejsce),  

- Ic – 27 punktów (II miejsce). 

Nagrodą za zwycięstwo, był tydzień bez odpytywania dla całej klasy . Gratuluję 

wszystkim. 
Aga 

 



Pierwsza dyskoteka 
10 października 2012 roku odbyła się pierwsza w tym roku dyskoteka szkolna. Jej 

inicjatorem i organizatorem był Samorząd Uczniowski. Impreza trwała ona od 17
00 

do 21
00

.  

Uczestnikami byli uczniowie klasy I-III gimnazjum oraz absolwenci . Na dyskotece było 

baaaardzo dużo osób. W rolę DJ-ów wcielili się Kamil Majorkiewicz oraz Łukasz Powierża. 

Dbali oni o wspaniałą muzykę, przy której można było bawić się do samego rana. Do zabawy 

dołączyli się nauczyciele oraz opiekunowie. Członkowie SU zajęli się sprzedażą ciasta i 

napojów. Dochód z tej sprzedaży przeznaczono na potrzeby SU.  

Biorąc pod uwagę, że była to moja pierwsza dyskoteka w tej placówce, stwierdzam, że 

wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Mam nadzieję, że będzie więcej takich 

fantastycznych dyskotek, a każda stanie się lepsza od poprzedniej.  
Jula  

Eragon 
Recently I have seen a movie called ‘Eragon’. It is a screening of the book with the same 

title, written by Christopher Paolini. This is a story about a young boy, who finds a 

mysterious stone in the mountains. A dragon (later called Saphira) hatches from the stone, 

which was really an egg. When the evil King Galbatorix finds out about Eragon and his 

dragon, he sends his servants, the Ra'zac, after them in an effort to capture them. Eragon and 

Saphira are forced to leave their home and in this way they start full of magic and amazing 

creatures adventure.  

First of all, the action of this movie is too fast. Film makers cared about placing only the 

most important things, in the screenplay but in this way threads were presented very 

inaccurately. Viewers, who don’t follow action carefully may get lost quickly. Next, I noticed 

that some elements important to the story were changed or just removed. I was really 

disappointed not seeing my favorite scenes. Moreover, the characters, who I liked in the book 

turned out to be completely different in the movie. Actors, especially the performer of the role 

of Eragon, definitely didn’t appeal to me. Eragon was too self-confident, Arya was too scared 

and Galbatorix was simply boring. But the worst thing in this film was dubbing. Maybe it is 

just in Polish version but the voice of Saphira was horrible! 

In conclusion, my advice would be not to watch ‘Eragon’ – it is complete waste of time. 

But I honestly recommended reading Paolini’s book. If you are a fantasy fan I am certain that 

you will love it. 
Kuba Przychodzki 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


