
 
Rozmowa  

z Wojciechem Brejnakiem, 

– licealistą, którego pasją  

jest historia… 
 

„(...) marzenia się spełniają!” 
 

 

Redakcja Żaka: Przedstaw nam się. Powiedz kilka słów o sobie. 

Wojciech Brejnak: Nazywam się Wojciech Brejnak, mieszkam w Krasnosielcu. Mam 17 

lat i uczę się w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Rekonstrukcją 

zajmuję się dopiero od dwóch lat, a od ponad roku jestem członkiem „Projektu Volk”. 

R.Ż.: Czym jest „Projekt Volk”? 

W.B.: Trudno mówić tu o „bractwie rycerskim". Na ponad 40 członków nie ma ani 

jednego człowieka noszącego pełną zbroję, jeżdżącego konno i nazywającego się rycerzem. 

Nie ma nawet ani jednego miecza, który był wyznacznikiem stanu rycerskiego. Moja grupa, 

czyli „Projekt Volk”, odtwarza piechotę z okresu grunwaldzkiego. 1 stycznia miną dwa lata 

od powstania projektu. Skupiamy ludzi z całej Polski- mamy przedstawicieli w Trójmieście, 

Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Warszawie, Ciechanowie i innych miastach. Naszym 

głównym celem jest jak najwierniejsze odtworzenie strojów i uzbrojenia oraz ograniczenie 

roli rycerzy. Kiedyś byli elitą, a dzisiaj stanowią ok. 80% wszystkich rekonstruktorów. 

Większość z nas odtwarza niemieckich piechurów z racji znacznie większej ilości znalezisk i 

źródeł historycznych niż dalej na wschód. Razem z kilkoma kolegami rekonstruujemy 

Rusinów i Litwinów, którzy też przecież brali udział w bitwie grunwaldzkiej.  

R.Ż.: Skąd wzięła się nazwa projektu? 

W.B.: Od niemieckiego słowa „Volk”, oznaczającego „lud”. Chodzi o odtwarzanie 

przedstawicieli stanów niższych, a nie rycerstwa, jak to robi większość grup w Polsce. 

Lekkozbrojna piechota, zaciężna lub formowana z milicji miejskich, stanowiła ok. 40% na 

europejskich polach bitew w średniowieczu. 

R.Ż.: Dlaczego ograniczacie rolę rycerzy? Przecież to rycerze są znakiem rozpoznawczym 

średniowiecza. 

W.B.: Oczywiście że są. Ale staramy się pokazać stan jak najbliższy rzeczywistości. 

Ludzie pochodzenia „nierycerskiego” też przecież żyli oraz odgrywali ważną rolę we 

wszystkich wydarzeniach. Natomiast większość teraźniejszych „rycerzy” ma tylko miecz i 

komplet blach- gdzie służba, namiot, koń? Kilku jest rzeczywiście takich jak trzeba, jednak 

większość po prostu chce walczyć na turniejach. To ich rolę staramy się ograniczyć.  

R.Ż.: Czy to prawda, że brałeś udział w bitwie pod Grunwaldem 

W.B.: Tak, brałem udział (śmiech), we współczesnej bitwie. Do walki wyjść mogą tylko 

osoby pełnoletnie, więc trochę muszę poczekać. Jednak byłem tam już dwukrotnie, brałem 

udział w manewrach i treningach, pomagałem przygotować się do bitwy starszym kolegom. 

Wbrew pozorom to też bardzo ważne, gdyż niektóre elementy uzbrojenia trudno założyć bez 

pomocy. Samą bitwę, niestety, tylko oglądałem, ale już w 2014 roku będę mógł pełnoprawnie 

ruszyć do walki. 

R.Ż.: Jak to się stało, że zainteresowałeś się średniowieczem? 



W.B.: Od zawsze interesowałem się historią. Kiedy miałem 12 lat, pojechałem z bratem na 

turniej rycerski do Ciechanowa i od tej chwili wszystko się zaczęło. Dwa lata później, jeszcze 

jako turysta, pojechałem pod Grunwald. Spodobało mi się do tego stopnia, że skontaktowałem 

się z rekonstruktorami z okolicy i dołączyłem do mojej pierwszej grupy, „Compannium 

Mercennarium”.  

R.Ż.: Czym zajmują się grupy rekonstrukcyjne? 

W.B.: Głównym celem jest odtworzenie kultury materialnej ludzi z konkretnego regionu i 

czasu. Niektórzy skupiają się głównie na walce, inni z kolei zajmują się rzemiosłem- kują 

pancerze i broń, szyją stroje, robią tarcze itp. Niektórzy organizują wyprawy, podczas których 

rozpalają ogień wyłącznie krzesiwem, śpią przy ognisku (nawet przy minusowej 

temperaturze) i nie używają niczego współczesnego. Jest kilka grup jeżdżących konno. 

Organizują turnieje, znane wam pewnie z filmów czy książek. Dwóch rycerzy w pełnym 

galopie stara się trafić przeciwnika kopią. Wszystko to odbywa się w czasie imprez, takich jak 

rekonstrukcje bitew pod Grunwaldem, Cedynią, Koronowem czy oblężenie Malborka. 

R.Ż.: Czy to prawda, że sam robisz sobie stroje do rekonstrukcji bitwy? Skąd bierzesz 

materiały, które dawno „wyszły" z użycia? 

W.B.: Prawda, jednak wcale nie wyszły. W każdej większej hurtowni materiałów można 

dostać stuprocentową wełnę czy len o odpowiednim splocie. Co tylko mogę, robię sam. Mam 

wtedy pewność że zostało to wykonane tak jak 600 lat temu. Obecnie mam trochę więcej niż 

dwa pełne komplety stroju. Wszystko zostało zrobione przeze mnie. Inaczej ma się sprawa z 

uzbrojeniem- np. tarczę zrobiłem sam, ale wykucie hełmu czy korda przekracza moje 

możliwości. Obecnie jest już tylu rzemieślników, że można zamówić wszystko w przystępnej 

cenie. 

R.Ż.: Czy Twoje zainteresowania ułatwiają Ci szkolne życie? 

W.B.: Oczywiście że tak. Jako przykład mogę podać mój wynik egzaminu gimnazjalnego 

z historii. Napisałem najlepiej w szkole, na 94%. A do podręczników z reguły nie zaglądam.  

R.Ż.: Jakie są Twoje plany na przyszłość? 

W.B.: Waham się pomiędzy wojskiem i studiami historycznymi. Bez względu na to, co 

będę robił później, rekonstrukcji prędko nie porzucę. 

R.Ż.: Jakie jest Twoje największe marzenie? Czy jest związane z Twoją pasją? 

W.B.: Nie wiem, czy można nazwać marzeniem coś, czego jest się pewnym. Zawsze 

chciałem dowodzić chociaż niewielkim oddziałem podczas bitwy i już wiem,  że po 

osiągnięciu pełnoletności przejmę dowodzenie nad częścią projektu dotyczącą Rusi i Litwy. A 

więc... marzenia się spełniają! 

R.Ż.: Co chciałbyś przekazać naszym czytelnikom? 

W.B.: Przede wszystkim chciałbym zaprosić Was do przyjazdu pod Grunwald. Bitwa 

odbywa się zawsze w sobotę najbliższą 15 lipca, ale zawsze już trzy dni wcześniej 

organizowane są turnieje, które też warto zobaczyć. Nabór do „Projektu Volk” jest otwarty, 

więc zainteresowanych proszę o kontakt.  

R.Ż.: Czy możemy liczyć na Twój reportaż dla „Żaka” z przyszłorocznej bitwy pod 

Grunwaldem? 

W.B.: Oczywiście że tak. W tym roku, niestety, też nie uda mi się stanąć do walki, ale 

podczas manewrów część oddziału pójdzie pod moim dowództwem. W razie czego - 

szukajcie czerwonej chorągwi ze złotym słońcem i pytajcie o Bursztyna, pod tym 

pseudonimem jestem bardziej znany w środowisku rekonstruktorskim. 

R.Ż.: Życzymy powodzenia w dalszej działalności i dziękujemy za udzielenie wywiadu.  

Rozmawiała Redakcja gazety „Żak” 

 

 

 



Strony: 

 www.freha.pl  

 www.projekt-volk.blogspot.com 

 volk.fora.p        

             

 Kontakt: 
 tel. 783676559 

 gg. 34482800 

volk.fora.pl                                                                                                                                                                   

e-mail: wojtekbrejnak1996@interia.pl 

 

 

 

Miejsca żywe historią: 

  Grunwald, miejsce bitwy z Zakonem Krzyżackim z 1410 roku, 

  Koronowo, mniej znane niż Grunwald, ale wcale nie mniej ważne miejsce  

w tej wojnie, 

 Cedynia, pierwsze zwycięstwo wojsk polskich w bitwie z Niemcami w 972 

roku, 

 Świecino, inscenizacja bitwy z wojny trzynastoletniej, 

 Wolin, coroczny festiwal Wikingów i Słowian, 

 Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, 

 Zamek krzyżacki w Malborku, siedziba Wielkich Mistrzów oblegana co roku, 

 Zamek w Gniewie, siedziba np. chorągwi husarskiej, 

 Zamek w Golubiu- Dobrzyniu, miejscu, gdzie narodziła  

się polska rekonstrukcja, 

 Zamek w Czersku, na którym organizowana jest  

słynna XIII-wieczna impreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strój cywilny mieszczanina środkowoeuropejskiego  

z lat 1360 – 1420, konkretnie z terenów Wileńszczyzny 
 

1. Broń tego typu była po-

wszechnie wykorzystywana przez niższe 

warstwy społeczne. Wyglądem przypo-

minała duży nóż kuchenny. Długość wy-

nosiła najczęściej od 50 do 70 cm; był 

krótszy, lżejszy i znacznie tańszy niż 

miecz. 

2. Płaszcze były najczęściej szyte 

z połowy lub ¾ koła. Wykonywano je z 

bardzo grubej wełny. Chroniły przed 

deszczem, wiatrem i zimnem. 

3. Tunika. Był to standardowy 

ubiór przeciętnych mieszkańców całej 

Europy od VIII do XIV wieku. Uszyta 

jest ze średniej grubości wełny, sięgała 

zazwyczaj do kolan. U biedniejszych 

mieszczan były najczęściej szare lub brą-

zowe – te kolory można było łatwo i ta-

nio uzyskać w epoce. 

4. Rekonstrukcja noża. Przypo-

minał nóż kuchenny. Przeciętna długość 

to 20-30 cm. Rękojeści wykonywano naj-

częściej z drewna i mocowano za pomocą 

nitów. Noże noszono w skórzanych po-

chwach. 

5. Pas z najpowszechniejszym typem 

klamry. Pasy były dość wąskie, zazwyczaj 

niezdobione. Wiązano je tak, że zwisał cha-

rakterystyczny „ogon”. Klamra wykonana jest 

z żelaza dymarkowego przez kowala. 

6. Nogawice. Szyto je z cienkiej wełny. Wiązano je z przodu lub z boków do specjalnego 

lnianego pasa, tzw. gacnika.  

7. Buty wzorowane na licznych znaleziskach m. in. z Hedeby i Wilna. Najczęściej 

noszono obuwie krótkie niczym dzisiejsze  trampki lub sięgające trochę za kostkę. Szyto 

je ze skóry, impregnowanej tłuszczem lub woskiem. Najczęściej były wiązane rzemie-

niem, czasem miały metalowe sprzączki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nasza szkoła  w grudniu przystąpiła do akcji „I Ty możesz zostać Świętym 

Mikołajem”. Zebrane dary zostały przekazane do Domu Dziecka w Ostrołęce.  

A oto podziękowania: 

 

 

 

 



SPRÓBUJCIE I WY! 
Chciałabym działać w wolontariacie. Podziwiam ludzi, którzy pomagają innym, gdyż 

oprócz szkoły i życia prywatnego znajdują jeszcze czas dla drugiego człowieka. 

Nie wiem, jak oni to robią, ale mój brat też udziela się w wolontariacie. I to dziwne. Bo on 

jest zwykłym człowiekiem, a nawet ma wiele wad. A może wszyscy wolontariusze tacy są? 

Może nie są wcale tak fantastyczni? Może są zwykłymi, prostymi ludźmi. Może wystarczy 

mieć w sobie odrobinę dobroci? A może wszyscy mają takie możliwości? A to ciekawe... 

Przemyślałam sprawę. Uważam, że każdy może pomagać. Więc nie martwcie się, że nie 

dacie sobie rady albo że nie macie czasu. Praca w wolontariacie to nie praca, tylko 

przyjemność. No i oczywiście ogromny przywilej. Przynosi wiele zadowolenia i szczęścia. 

Przekonajcie się sami i spróbujcie. 

Ania Łuczak, kl. I a 

 

 

Zakrętki dla Oliwii 
Od dawna w naszej szkole prowadzona jest akcja  pod hasłem „Zakrętki dla Oliwii”. 

Szkoła podstawowa i przedszkole pomagają w zbieraniu zakrętek dla dziewczynki. 

Zgromadziliśmy już 300 kilogramów zakrętek. Akcja trwa nadal. Dzięki waszej pomocy 

zostanie zakupiony sprzęt do rehabilitacji Oliwki. 

Ewa   

 

 

Otaczający mnie świat 

No i mamy styczeń. Śnieg, mróz…tak powinno być. W końcu prawdziwa zima. Chociaż 

niektórzy twierdzili, że jej nie będzie. Gdy tylko wyjdzie się na dwór, od razu na myśl 

przychodzą kuligi z ogniskami, jazda na łyżwach i sanki… 

Na zewnątrz jest po prostu cudnie. Niebo co pół godziny zmienia kolor, od jasnego błękitu, 

przez fiolet, aż do granatu. I czasami, mimo że nie było cały dzień 

słońca, na zachodzie pojawiają się różowe, żółte i fioletowe 

obłoczki. Rano, od szronu na drzewach odbijają się promyki 

wschodzącego słońca, a każdy kawałeczek świata zdaje się być 

otulony bielą. W takie dni na świecie wydaje się nie być zła, 

strachu, problemów… Wszystko jest tak piękne, że aż czujemy się 

niepewnie, dostając tyle dobra za darmo. 

I do tego to mroźne powietrze w płucach… Czasami aż ciężko odetchnąć, ale jest to raczej 

przyjemne uczucie. W taki mróz strasznie chce się biegać. Człowiek wcale się nie męczy, 

jakby coś nas unosiło kilka centymetrów nad ziemią, a jedynym skutkiem jest narastające 

ciepło. 

Zimo trwaj. Tylko skończ się na wiosnę  

Ola Rzewnicka I a 

 

************************************************************************* 

Myśli nieuczesane 

Święta, święta i po świętach…!  Tak zaczęłam, bo to już  tradycja - trzeci rok  

z rzędu pisać o świętach w tej samej rubryce Spędziłam je w gronie najbliższych, w kręgu 

12 potraw i jednego wolnego miejsca przy stole. Ryby to moje ulubione danie. Dawno temu, 

gdy byłam bardzo mała, jadłam chleb z ziemniakami, ponieważ nic nie lubiłam – teraz to już 

tylko wspomnienia, które na twarzy mojej siostry wywołują uśmiech Składanie życzeń i 

dzielenie się opłatkiem. Obym tylko miała chęci dojść do tego, czego życzyłam sobie w 

Nowym Roku. Może będzie lepszy? 



Sylwester spędziłam z rodzeństwem. Co z tego, że w domu, skoro we wspaniałym 

towarzystwie 

Zbliża się koniec semestru. Ach ta bieganina… Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej, 

zdecydowanie lepiej, gdyby tylko ten leń ze mnie wyszedł… 

Konkurs kolęd i pastorałek… to dopiero było! Dwa dni przed występem  dowiedziałam 

się, że  mam był ‘wokalistką’! Akurat stałam przy tablicy i rozwiązywałam zadanie z 

matematyki – mojego ulubionego przedmiotu, aż tu nagle: Puk! Puk! Tak mi się przykro 

zrobiło, że musiałam opuścić lekcję. Moje tłumaczenia, że jestem w trzeciej klasie i muszę 

chodzić na kółka i nie opuszczać lekcji, nie zdały się na nic.  Reakcja koleżanki był taka: 

Wolisz iść na kółko?! Zgłupiałaś?!  „Cicha noc”. Trudna kolęda. Zwalniałam się z tego, z 

czego mogłam, byle tylko nauczyć się śpiewać. Klawisze i pięć gitar. Zacne fałsze :P  

Koledzy z drugich klas rozśmieszający mnie w trakcie śpiewu, świetnie! „Ej, ale idź mnie 

zwolnij! Ja się boję! Na pewno mnie nie zwolni!” - Drugoklasiści boją się nauczycieliTe 

brzęczące gitary! Dobra, jako tako poszło.  

W piątek odbył się konkurs. Najpierw przedszkole, potem podstawówka i na końcu my, 

gimnazjum. Nasz zespół wystąpił na końcu. Weszliśmy na scenę. Przez 10 minut Maciek 

próbował ustawić keyboard. Jego słowa: „Ktoś mi tu grzebał” powaliły mnie z nóg. Miał 

rację, bo dzień wcześniej pod jego nieobecność dziewczyny i ja ‘bawiłyśmy’ się klawiszami i 

pewnie coś poprzestawiałyśmy. Nawet zły na nas specjalnie nie był Pierwsza zwrotka 

poszła, druga też. Trzecia… jak sobie przypomnę, to śmiać mi się chcę… Zrobiło mi się 

sucho w gardle, a trzeba było zaśpiewać wysoko.  Jak sobie przypomnę fałsz, jaki zrobiłam… 

no nie  mogę… Słyszę zespół, śmieje się, cała sala też, to ja też. Powtórzyłam jeszcze to, co 

trzeba było powtórzyć i z uśmiechem na twarzy podziękowałam, i zeszliśmy ze sceny. Nasza 

opiekunka przez cały czas się śmiała. Ja tam i tak jestem zadowolona, że w ogóle mogłam 

stanąć na scenie i zaśpiewać. Nie martwię się tym, że mi nie wyszło. Trudno. Było, minęło i 

wspominam to z uśmiechem na twarzy. Lubię śpiewać i nie przestanę. Trzecie miejsce, to też 

miejsce I tak chcę podziękować zespołowi z caaaaaaałego serca, że wytrzymał ze mną 

Całe szczęście, że ‘strepsilsy’ pomogły:P 

21 i 22 stycznia są szczególnymi dniami – to święto Babć i Dziadków. W tym czasie 

powinniśmy wyrażać swoją wdzięczność za to, co dla nas zrobili, robią,  

a przede wszystkim kim są. Dzień Babci i Dzień Dziadka już niedługo. Dobrze, że nie jestem 

sama, bo mam rodzeństwo, które mi pomoże. W czym? W wybraniu prezentu lub złożeniu 

odpowiednich życzeń. Nie ma co narzekać. Babcia robi śniadania i obiady. Zawsze denerwuje 

się, gdy od razu pytamy o drugie. Dziadziuś codziennie wygląda przez okno i patrzy czy 

pojechaliśmy autobusem już do szkoły, czy stoimy na przystanku. Powodów do 

podziękowania naszym Dziadkom jest bardzo wiele. Wystarczy wspomnieć o ich trosce i 

opiece nad nami, opowiadaniu o dziejach rodziny, przekazywaniu tradycji i wpajaniu zasad 

moralnych. Ci wyjątkowi ludzie są przykładem obowiązkowości, pracowitości. Mają dla nas 

zawsze dobre słowo i przygotowują ulubione potrawy. Kochają, wspierają, pocieszają. W te 

szczególne dni możemy wyrazić im wdzięczność za trud, oddanie oraz za wszystko, co 

otrzymujemy od nich na co dzień. 

<obrotna> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dużo zdrowia, pogody ducha, miłości, realizacji  
wszystkich wspólnych marzeń i jeszcze więcej wspólnych pasji. Abyście  pod 

żadnym pozorem ani trochę się nie zmieniali! Bądźcie zdrowi, szczęśliwi i 
uśmiechnięci, dzielcie się swoimi pasjami i nie traćcie czasu na sprzeczki!  

 
Moc uścisków i buziaków przesyłają najlepszym  
Dziadkom na świecie kochający wnuczkowie! 

 



 

 

Dyskoteka 
22 stycznia 2013 roku, w naszej szkole, miała miejsce dyskoteka 

szkolna.  Nie było nas dużo, ale dyskotekę zaliczam do tych udanych. 

Młodzież miała zaszczyt tańczyć przy muzyce disco-polo i bardziej 

nowoczesnej typu Gangnam Style. Niestety zabrakło tradycyjnych 

kaczuszek   Ale to nic. Można też było zjeść kawałek ciasta w 

towarzystwie przemiłych panów z IIb, którzy stali za ladą i zachęcali do 

zakupu słodkości. Ale z nich bajeranci  

W każdym bądź razie dziękujemy i prosimy o więcej!  

Uczestniczka 

 
 

 

Gramy z Orkiestrą 
 

13 stycznia 2012 r. od godz.12:30 do godz.16.00   odbyły  się  międzykla-

sowe mistrzostwa gimnazjum  piłki nożnej halowej chłopców. Podczas 

trwania zawodów przewidziano wiele innych ciekawych atrakcji – nagrodę 

dla najlepszego bramkarza i zawodnika turnieju, dyplomy oraz medale. 

Całość została zorganizowana przez chłopców z II c  w ramach projektu 

edukacyjnego z wychowania fizycznego pod opieką p. Waldemara Zająca. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 9:00 turniejem sparingowym najmłod-

szych juniorów Pełty Karniewo z juniorami Makowianki.  

Uczestniczyło osiem klas podzielonych na dwie grupy po 4 drużyny. 

Wyniki: 

Grupa I 

III B - IIIC   3:2 

IC - I A        1:4 

IIB - IC       10:0 

IA - IIIC      0:9 

IA - IIIB      0:4 

IIIC - I C     9:1 

Grupa II 

IIC - IIA     8:0 

IB - IIIA     0:1 

IIC  - I B    9:0 

IIIA - II A  4:0 

IIIA - IIC   2:7 

IIA - IB      3:2 

Do półfinałów przeszły po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy 

PÓŁFNAŁY 

IIIB - IIIA    8 :0 

IIC - IIIC       5:1 

MECZ O 3. MIEJSCE 

IIIC - IIIA  5:0 

FINAŁ 

IIC - IIIB   3:2 



Królem strzelców turnieju  został Jakub Przychodzki  z klasy IIIB  zdobywając  16 goli. 

Najlepszym bramkarzem turnieju okazał się Paweł Szwejk z klasy IIC - jego drużyna 

straciła tylko 5 bramek. 

Dziękujemy licznym kibicom, którzy pojawili się na turnieju  

i gratulujemy zwycięzcom!  

Piotreq 

 

 

 

Postanowienia noworoczne 

Prawda to czy tylko gadanie?  
Jak to naprawdę z nimi jest? 

 

Zawsze pod koniec roku ludzie wymyślają sobie postanowienia, dzięki którym zmienią  

w swoim życiu w nadchodzącym roku. Zwykle entuzjazm i chęci są wielkie przed Sylwestrem, 

w Nowym Roku… Sprawdźmy, dlaczego tak się dzieje. 

 

Zacznę od jutra 

Tak pewnie mówi większość, gdy musi coś zrobić. Jest to na przykład jakaś praca albo 

inne ważne zajęcie. Następnego dnia mówimy to samo, bo nam się po prostu nie chce. Tak 

samo jest z postanowieniami noworocznymi. Obiecujemy sobie wiele, ale z tego i tak 

przeważnie nic nie wychodzi.  Oczywiście są osoby, które konsekwentnie realizują swoje 

postanowienia, za co należy im się ogromny szacunek. Powinniśmy brać przykład z takich 

osób i stopniowo przełamywać swoje lenistwo, a z czasem (bo na pewno nie od razu) 

osiągniemy sukces. 

W tym roku będę... 

Wróćmy do samych postanowień. Ludzie przeważnie chcą schudnąć albo poprawić swoją 

sylwetkę poprzez ćwiczenia. Z reguły w pierwszym tygodniu stycznia jeszcze udaje im się 

spełniać postanowienie, ale z dnia na dzień jest coraz gorzej. Wśród uczniów wszelkich szkół 

króluje postanowienie, że od następnego roku będą się więcej uczyć. Od sylwestra minęły już 

dwa tygodnie, a w szkole nie widać żadnych zmian w nauce. Jest tak, jak zawsze. 

Dobra strona postanowień 

Piszę tutaj cały czas, że postanowienia niewiele znaczą, ale mają jedną bardzo dobrą cechę. 

Są nią  dobre chęci, bez których nie można odnieść sukcesu. Jeżeli nie będzie się chciało 

niczego poprawić w życiu, to zmiana na lepsze nie będzie możliwa. Tak więc jeżeli naprawdę 

się czegoś chce, to łatwiej będzie to osiągnąć. Puste gadanie niewiele nam da, ale 

przemyślane postanowienie może nam  pomóc coś zmienić. Nawet jeżeli na początku nam się 

nie uda, to nie należy się zniechęcać i  próbować dalej.  

K. 

 

 

Powstanie styczniowe 

Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium 

Rosyjskiemu ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 

wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, 

spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec 

polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w 

Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim 



Księstwie Litewskim, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo 

Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy. 

Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem 

międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 

1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z 

których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko tysiąc straconych, ok. 38 tys. 

skazanych na śmierć  lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. 

Dorota  

 

 

************************************************************************* 

IMPREZA, czyli walka o przetrwanie 

 

Dla jednych to ukoronowanie pracowitego tygodnia, dla innych-prawdziwy sens życia. 

Impreza. Melanż. Szaleństwo i zabawa. Sobotni wieczór spędzany w domu to kompletna 

porażka, no chyba, że akurat szykują się jakieś ważne egzaminy. Warto jednak uporządkować 

przed wyjściem kilka spraw, by porażką nie okazało się także sobotnie wyjście na zabawę.  

Oto najczęściej pojawiający się wpis na internetowych blogach dotyczących udziału w 

imprezach: „Dobra impreza to taka, gdy jej nie pamiętasz”. Zaraz potem następują barwne 

opisy, ile kto „przyjął browarów”, kiedy „zaliczył zgon”, w które miejsce puścił pawia i kiedy 

„kompletnie odjechał” po zmieszaniu taniej wódki z jakimś innym świństwem. Można by to 

po prostu skwitować jednym zdaniem: OK., mądralo. To twoja wątroba, twoje szare komórki, 

twoje zdrowie i twoja sprawa, ile razy w tygodniu musisz się upodlić, tylko że niestety, to nie 

jest tylko twoja sprawa. To także sprawa zapaskudzonych mieszkań, przystanków i 

autobusów, które potem ktoś musi posprzątać, to sprawa właścicieli samochodów, którzy rano 

widzą w swych wozach pourywane lusterka… Można by tę litanie ciągnąć jeszcze kilka stron. 

Dla szaleńców uznających tylko jeden rodzaj dobrej zabawy: utopienie własnego mózgu w 

tanim piwie, szkoda klepać zbożne rady. Tym, którzy próbują imprezować i jednak zachować 

człowieczeństwo, chcemy przekazać kilka uwag. Może się przydadzą? 

Kilka porad 

1. Na melanż czy domówkę nie przychodź podpity, bo to obciach! Nie dotyczy to 

clubbingu- tzw. biforka jest częścią składową wieczoru. Ale już z imieninami czy urodzinami 

kumpla lub dziewczyny lepiej nie przeginać i nie robić "biforki", stojąc w bramie z piwem.  

2.Ludzie, którzy nie potrafią bawić się bez alkoholu, nie potrafią bawić się wcale. 

3. Wiele używek stosowanych na imprezach to substancje nielegalne, których zażywanie i 

posiadanie może skończyć się wyrokiem skazującym oraz przegraniem reszty życia. Śledztwa 

w sprawach narkotyków wszczynane są z urzędu, więc rodzice nic tu nie wskórają. 

4. Jest takie coś, co nazywa się samokontrolą. Bywa, że jej wyłączenie skutkuje 

konsekwencjami trwającymi długie lata. 

5.Staraj się bawić w takim towarzystwie, by było tam choć kilkoro twoich ziomów, na 

których możesz polegać. Imprezowanie z obcymi kończy się czasem żałośnie. Kumpel nie da 

Ci zrobić krzywdy, kiedy ktoś podsunie ci np. drinka z pigułką gwałtu. 

6. Jeśli zupełnie obcy ci ludzie natrętnie częstują cię  różnymi odurzającymi artykułami- 

bądź czujny! Może komuś z nich zależy na tym, byś przedawkował i zszedł z tego padołu? 

Podpatrzone w Realu 

Dwaj skejci przy piwku na placu zabaw (ciekawe kto im je sprzedał, skoro z rozmowy 

wynika, że są w pierwszej klasie ogólniaka?!). opowiastka o melanżu w mieszkaniu któregoś 

z ziomków. Z opisu wynika, że impreza była „na bogato”.  

Piwo lało się strumieniami, efekty trawienne też były, ktoś wyrzucił lampę z balkonu, by 

zmierzyć prędkość światła, wypito wszystko z barku rodziców gospodarza imprezy, o czym 



on nie wiedział, bo trzeźwiał w wannie. Muzyka grała na Maksa, na balkonie rozniecono 

ogień, sąsiedzi walili w drzwi, a potem wezwali policję. 

- No i wiesz, stary, gliny o północy zrobiły wjazd, spisały, najmłodszych wyjęły na dołek. 

Jeszcze robią sprawę w sądzie grodzkim. 

- To nie jest wolny kraj - wzdycha rozmówca. 

POSTSCRIPTUM  

Koledzy nie rozkmili, że użyję ich slangu, iż osoby mieszkające po sąsiedzku po prostu 

chciałyby uszanować ich spokój. Że wolność Tomku w swoim domku, ale jeśli ta wolność 

bezwzględnie wsącza się do cudzych domków pod postacią ogłuszającej muzyki i wrzasków, 

to wrogów takiej wolności przybywa. Impreza pod hałasem: kompletny brak zasad nie 

powinna  w ogóle się odbywać, a już na pewno nie w bloku, gdzie ściany mają grubość 

sklejki. Lepiej byłoby wynająć sobie garaż za miastem. Rodzice gospodarza mogą mieć 

uzasadnione  pretensje wynikające z tego, w jakim stanie zastali swe mieszkanie, które na 

pewno bardzo lubią i o które dbają. 

Nie wspomnę już o alkoholu, którego po prostu być nie powinno. To zapewne dzięki 

niemu wielu osobom urwał się film i żadne zasady nie obowiązywały. "Na bogato"- a może 

bez głowy, bez pomysłu, na pokaz. Tylko co tu pokazywać? 

Martyna  

 

 

WIELKI KARNAWAŁ 
Okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna 

się najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą 

Popielcową, która oznacza początek Wielkiego Postu i oczekiwania 

na Wielkanoc. 

 

Początki… czyli jak było kiedyś. 

W naszym kraju karnawał pojawił się za czasów szlachty sarmackiej, a staropolskie 

obchody określane były jako zapusty. Polacy lubili szukać okazji do zabawy, bowiem życie  

w wiejskich dworkach bywało monotonne i nudne, dlatego karnawał przypadł im do gustu i 

przez cały czas wyprawiali uczty, organizowali kuligi z ogniskiem, pieczeniem mięsa i piciem 

na umór. Okres trwania Karnawału rozpoczynało Święto Trzech Króli, a kończył tradycyjnie, 

tak jak obecnie Wielki Post. Najważniejsze były w czasie Karnawału kuligi. Nie odbywały się 

one tak jak teraz, spontanicznie, ale wcześniej dokładnie je planowano. Zabawa polegała na 

tym, ze sanie jeździły od dworku do dworku, w każdym uczestnicząc w obfitej uczcie. Trwało 

to zwykle wiele dni, a w każdym takim dworku bawiono się i nocowano nawet kilka dni. 

Takie obchody wymagały starannego przygotowania domu, opracowania menu i atrakcji dla 

gości. 

A jak jest teraz? 

Karnawał obchodzi się hucznie i zazwyczaj w większych gronach. Nie jest on jednak tak 

planowany jak kiedyś. Lubimy spontaniczność i niekiedy wybieramy zabawę z 

nieznajomymi; na ulicach większych miast, gdzie gra głośno muzyka a ludzie tańczą i 

śpiewają. Jednak są ci, którzy karnawał wolą spędzić w zaciszu domu ze swoimi bliskimi; 

rozmawiając i jedząc wcześniej przygotowane smakołyki.  

A co z gimnazjalistami? 

Dyskoteki. Zdecydowanie wolimy bawić się na dyskotekach. Coraz częściej rezygnujemy 

z tradycyjnych zabaw m. in. balów maskowych. Zapewne ciekawsza jest ta z przyjaciółmi w 

klubach niż  w zaciszu domu z rodziną. Potrzebujemy się wyszaleć, koniecznie, ale bez 

pomocy alkoholu.  Zdecydowanie rezygnujmy z imprez, gdzie bez alkoholu ani rusz. 

Dajmy więc się wciągnąć w wir zabaw i tańców, jednak my trzeźwo myślmy.    Amorek <3 



 
PASJA WYBAWIENIEM 

Była już na dnie. Leżała półprzytomna. Była na siebie wściekła, że znów uległa i zdawała 

sobie sprawę, że jest już uzależniona. Dręczyło ją sumienie, jednak nie mogła żyć bez 

prochów. 

Na drugi dzień, gdy już doszła do siebie, pomyślała, że musi coś zrobić, aby o tym 

zapomnieć i na chwilę oderwać się od szarej rzeczywistości. Chwyciła kartkę, ołówek i 

zaczęła rysować. Stwierdziła, że wyszedł nawet niezły szkic. Postanowiła, że od teraz będzie 

go trzymać zawsze przy sobie, bo oddawał jej uczucia. 

Rano zapakowała go do plecaka i poszła do szkoły. Szła przez korytarz z książkami w 

rękach i spuszczoną głową. Naprzeciwko niej stała nauczycielka rozmawiająca z panią 

dyrektor. Po chwili rozległ się głos nauczycielki: 

- Nadine, co ty robisz?! 

- Przepraszam, zagapiłam się. 

- No dobrze, nic się nie stało. Chyba ci coś wypadło. 

Nauczycielka podniosła rysunek Nadine. 

- Ooo! Co my tu mamy?! Kto to narysował? 

- Ja... – odpowiedziała ostrożnie dziewczyna. – Wczoraj, tak z nudów... 

- Ty? Niemożliwe! Przecież to jest świetne! Nie wiedziałam, że masz taki talent. 

- Jaki tam talent... zwykłe bazgroły... – odezwała się zakłopotana Nadine. 

- Już nie bądź taka skromna – powiedziała nauczycielka. – Musimy coś z tym zrobić, 

przecież nie mogę pozwolić na zmarnowanie takiego talentu. Zabieram to na konkurs! 

- Nie! – wykrzyknęła Nadine, ale nauczycielka już obróciła się na pięcie i pośpiesznie 

gdzieś poszła. „O nie” – myślała dziewczyna – „Teraz wszyscy to zobaczą”. 

Okazało sie, że rysunek Nadine wygrał konkurs młodych talentów, a autorka otrzymała 

wysoką, pieniężną nagrodę. Fakt ten pobudził ją do dalszego działania i rozwinęła swój talent. 

Skończyła z narkotykami. Oczywiście, nie tak od razu, ale po długiej i ciężkiej walce.  Od tej 

pory rysowanie stało się życiową pasją dziewczyny i pomogło jej wygrać  

z nałogiem. Nadine mówi: „Teraz wiem, co przynosi w życiu prawdziwą satysfakcję. Już 

nigdy w życiu nie popełnię takiego błędu”. 

Ania 

 

 

Zainteresowania 
Moje zainteresowania? Można długo by opisywać, ale spróbuję opowiedzieć o nich  

w skrócie. 

Moje pierwsze hobby związane jest z Harrym Potterem. Zbierałam o nim praktycznie 

wszystko, co mogłam – głównie plakaty i wycinki z gazet. Zainteresowanie Harrym Potterem 

zaczęło się w wakacje 2005 roku, kiedy dostałam pierwszą książkę o przygodach czarodzieja. 

Książka ta przyczyniła się to tego, że polubiłam czytać. Przeczytałam wszystkie części 

Harry’ego. I narodziła się następna pasja –  kolekcjonowanie książek. 

Mój zbiór liczy już 33 egzemplarze, w tym „Harry Potter”, „Saga 

Zmierzch”, „Władca Pierścieni”, „Opowieści z Narni”, „Eragon”, 

„Szeptem”. 

Po przeczytaniu pierwszej części „Zmierzchu” zaczęłam zbierać to, 

co dotyczyło „Sagi Zmierzch”. Książkę dostałam w 2008 roku. Teraz 

moja kolekcja liczy około 150 plakatów, duży i gruby album, 

segregator z wycinkami, trzy plastikowe kubki z kina, dwa długopisy, wszystkie książki oraz 

pozycje „Drugie życie Bree Tannar” i „Przewodnik po Sadze Zmierzch”. 



Pewnego dnia moja koleżanka przeglądała stronę internetową z koralikami. Zainteresowałam 

się tym. Zamówiłam jedną małą paczkę koralików na próbę. Gdy 

spodobało mi się robienie biżuterii i okazało się, że dobrze się ona 

sprzedaje, postanowiłam zamówić następną paczkę, która już sporo 

kosztowała. Biżuterią zajmuję się od 2010 roku. Dzięki zarobionym 

pieniądzom kupiłam sobie aparat cyfrowy i laptop. Dzięki temu 

przed Świętami Bożego Narodzenia w 2010 roku zaczęłam rozwijać 

swoje zainteresowanie związanie z informatyką. Uwielbiam tworzyć 

grafikę w edytorze graficznym GIMP i strony internetowe. Oto 

adres mojej strony internetowej: www.pattinson06490.republika.pl. Zawiera ona zdjęcia mojej 

biżuterii i przyrody, gdyż następną moją pasją jest fotografia. Najchętniej uwieczniam na 

swych zdjęciach przyrodę. 

Aby rozwijać pasje, potrzebuję dużo czasu. Rozwijanie zainteresowań kształtuje 

osobowość i daje satysfakcję, pozwala przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Moi rówieśnicy 

marnują swój czas przed komputerem, a mogliby go przeznaczyć na coś pożytecznego i 

zajmującego.  Moje pasje wpłynęły na mnie pozytywnie. Dzięki nim nauczyłam się, jak być 

odpowiedzialną i oszczędną osobą. 

Weronika  

Średnie klas 

Ia – 3,69 
Ib – 3,79 – Gratulujemy!  

Ic – 2,83  

IIa – 2,86 

IIb – 3,54 

IIc – 3,42 

IIIa – 3,25 

IIIb – 3,70 

IIIc – 3,71 

 

Uczniowie ze średnią 4,75 i wyżej  

– I półrocze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: 

Dominika Ickiewicz kl. IIc – 5,13 

Arkadiusz Szwejk kl. Ib – 4,92 

Paweł Szwejk kl. IIc – 4,87 

Izabela Krupińska kl. IIIc – 4,84 

Gratulujemy i życzymy powodzenia  
w przyszłym półroczu!  

IIIc 



100% frekwencja 
 

Ia – Damian Łuniewski 

Ib – Aleksandra Łachmańska,  

Natalia Ogonowska,  

Alicja Czarnecka,  

Bartosz Kujawka,  

Piotr Pieńkowski,  

Piotr Rzewnicki,  

Arkadiusz Szwejk 

Ic – Michał Napiórkowski,  

Sylwia Kołodziejska,  

Mateusz Golenda 

IIa – Aneta Siwkiewicz 

IIb Karolina Żebrowska 

IIc – Paweł Szwejk,  

Joanna Sierzan 

IIIa – Justyna Bartosiak,  

Weronika Golenda,  

Weronika Jurczyńska,  

Łukasz Rzewnicki 

IIIb – Julita Kołodziejczak, 

 Marta Aleksandra Kołodziejska,  

Dominika Lustyk,  

Maria Mossakowska,  

Jakub Zdunek,  

Łucja Ziółkowska 

IIIc – Anna Buta,  

Szymon Czajkowski,  

Seweryn Jackowski,  

Izabela Krupińska,  

Daniel Sieklucki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ib 

IIIa 

IIIb 

IIa, IIb, IIc IIIc 



Podnoszenie ciężarów pasją 
Podnoszenie ciężarów to dyscyplina ciężkiej atletyki. Sport ten wykonuje się dwiema 

technikami – rwaniem i podrzutem. Pierwsza polega na uniesieniu sztangi z pomostu 

bezpośrednio ponad głowę  i przytrzymanie jej.  Podrzut jest bojem, w którym zawodnik 

podnosi sztangę najpierw na klatkę piersiową, po czym następuje tzw. „wybicie góry”, czyli 

uniesienie sztangi ponad głowę. 

Swoja pasję rozwijam od czerwca 2012 roku i reprezentuje klub CLKS Mazovia 

Ciechanów. Moje dotychczasowe osiągnięcia to : 

 III miejsce na Mistrzostwach Warszawy, 

 III miejsce na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików do lat 16 w Dobry-

szycach, 

 I miejsce na  Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego Juniorów i Juniorek do lat 

16 w Pułtusku, 

 VII miejsce na Mistrzostwach Polski w Katowicach, 

 III miejsce na I Mikołajkowym Międzypowiatowym Turnieju Młodziczek w Kuninie 

Szlacheckim. 

Moim trenerem jest pan Ireneusz Pepłowski. Na treningi uczęszczam trzy razy w 

tygodniu. Na siłowni jest około 20 osób. Wśród nas panuje zawsze miła atmosfera. Jesteśmy 

ze sobą bardzo zżyci i pomagamy sobie w trudnych momentach, a szczególnie przed startem 

na zawodach. Sport daje mi wiele satysfakcji. Kolejne zwycięstwa dają mi siłę do tego, aby 

dążyć do osiągnięcia jak najwyższego wyniku. Dyscyplina ta  wymaga wielu poświęceń i 

diety… 

Wielu ludzi uważa, że podnoszenie ciężarów źle wpływa na postawę człowieka. Jest w 

tym trochę racji, ale nie do końca. Należy dbać o figurę i wykonywać ćwiczenia 

wspomagające wzrost i rozwój organizmu. 

Na chwilę obecną jestem w trakcie przygotowywania się do Mistrzostw Europy, które 

odbędą się we wrześniu. 
Ola  

Redakcja „Żaka”: Trzymamy za ciebie Olu kciuki i życzymy sukcesów!  

 

Bieganie 

Moja przygoda z bieganiem zaczęła się w 2008 roku. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że 

warto było. Setki przedreptanych kilometrów, nowe znajomości, miłe chwile i przygody. 

Bieganie to najprostsza forma ruchu.  Ma tę dobrą stronę, że biegać można praktycznie 

wszędzie. Chodniki, parki stoją otworem w każdym dużym i małym mieście. Oczywiście 

najzdrowiej jest biegać na miękkim podłożu - ścieżki w parkach, w lesie gdzie dodatkowo 

możemy pobyć na czystym powietrzu. Dodatkowo starty w różnego rodzaju zawodach dają 

dużo frajdy i satysfakcji, np. ze zdobytego miejsca na podium. Moim pierwszym biegiem 

były biegi uliczne w Karniewie. Niespodzianką dla mnie było to, że w nich zwyciężyłem, co 

dało mi dużo radości i zmotywowało do dalszej pracy. Najpierw zacząłem biegać, ot tak dla 

siebie. Z czasem przeszło to w regularne treningi przed każdymi zawodami i tak jest do dziś... 
Damian 

Kostka Rubika 

Moją pasją jest układanie kostki Rubika. To zabawka wynaleziona w 1974 roku przez Ernő 

Rubika. Jednak opatentowana została dopiero w Japonii dwa lata później. Obecnie interesuje 

się nią niewiele osób, choć w latach 90. ubiegłego wieku zabawka była hitem.  

Wiele osób uważa, że ułożenie zwykłej kostki (tej 3x3x3) jest praktycznie niemożliwe. Nie 

jest to wcale takie trudne. Do pewnego momentu układa się kostkę na logikę, a potem za 

pomocą wyuczonych kombinacji ruchów, których jest zaledwie sześć, w tym cztery łatwe i 



dwa troszkę trudniejsze. Ponadto w Internecie jest wiele kursów, które pozwalają na 

opanowanie tej sztuki w mniej niż 2 tygodnie, osiągając przy tym czas w granicach 2 minut. 

Kostka to niewielki przedmiot, można ją wszędzie zabrać. Trenuje wyobraźnię,  poprawia 

koncentrację oraz pozwala miło spędzić czas. Jeżeli umiesz lub chcesz się nauczyć układać tę 

zabawkę, to skontaktuj się ze mną, chętnie odpowiem na wszelkie pytania .  
MacieQ 

 

 
 

Spotkanie z policją 
 

15 stycznia 2012 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie 

klas pierwszych z panią policjantką. Jako iż jesteśmy bardzo 

grzeczni (zazwyczaj), spotkanie uważam za zbędne, ale nie będę 

się kłócił z panią pedagog, która wszystko zorganizowała. 

Grzecznie na czwartej godzinie lekcyjnej zeszliśmy do świetlicy. 

Na początku prezentacji funkcjonariuszka przedstawiła się nam 

i powiedziała, w jaki sposób pracuje się w policji. Później 

dowiedzieliśmy się, jakie mamy prawa i obowiązki. W naszym wieku musimy bardzo uważać 

na to, co się dzieje dookoła nas. Nawet za obserwowanie bójki, bez próby powstrzymania 

kolegów, możemy zostać posądzeni o współudział, nie wspominając o wszystkich innych 

problemach naszego nastoletniego świata. Wulgaryzmy i używki mogą prowadzić do 

problemów prawnych, dlatego powinniśmy unikać „złego towarzystwa”. Oczywiście 

konsekwencje  to najpierw upomnienie, potem sprawa w sądzie a na końcu tak zwany 

poprawczak. Po „wykładzie” nadszedł czas na zadawanie pytań. Co zastanawiające, 

najbardziej dociekliwi byli nauczyciele. 

Spotkanie bardzo mi się podobało. Była to ciekawa i pouczająca lekcja. Ciekawe, jak 

wygląda praca policji w akcji? Mam nadzieję, że nie będę się musiał o tym przekonać  na 

własnej skórze. 
Pierwszoklasista 

 

 

Cała prawda! 

Życie to wielka niespodzianka 
Hala Grynsztejn - jedna z tych, którzy mieli nadzieję… 

Hala jest Żydówką. Urodziła się w 1929 roku, przeżyła II wojnę światową. 
Mimo gnębienia, potępiania i licznych zakazów dla nie-Aryjczyków udało jej 

się wyjść z „piekła” cało. Jak? Miała nadzieję, nadzieję na to, że przeżyje 
okrutne czasy potęgi hitlerowskiej. Może zawdzięcza to też zawsze obecnej 

miłości? Swoje losy opisała w pamiętniku.  

Zaczęło się 

Dziewczyna miała dwóch braci- o 11 lat starszego Marka i o 7 lat 

starszego Chilka. Ojciec był pośrednikiem handlowym, a matka 

zarabiała szydełkowaniem i prowadziła dom. W 1939 roku zaczęła się 

II wojna światowa. Były to straszne czasy dla wszystkich Polaków. 

Szczególnie trudne było życie Żydów. Od 12. roku musieli nosić białe 

opaski z niebieską gwiazdą Dawida na prawym przedramieniu. 

Zabroniono im jeździć pociągami i tramwajami, modlić się w 

bożnicach, zbierać w większych grupach oraz ogłoszono godzinę policyjną od 7
00

 wieczorem. 



Niezmiennie mieli nadzieję, że wojna się skończy i wszystko wróci do normalnego trybu. 

Coraz gorzej 

Niewyobrażalny, najgorszy dla Żydów rok 1940. Niemcy popisali się swoją nietolerancją, 

niechęcią i nieludzkością. Wielki mur odgrodził wyznawców 

judaizmu od reszty Warszawy. Naziści mieli serca z kamienia. Nie 

rozumieli odczuć drugiego człowieka. Żydzi gnieździli się w 

niemożliwej ciasnocie, umierali masowo z głodu, brudu i epidemii. 

Hala, aby oderwać się od tych okropnych zdarzeń, uczyła się 

wierszy na pamięć, francuskiego, a także, wraz z bratem, 

przerobiła materiał od trzeciej klasy szkoły podstawowej do 

pierwszej gimnazjum. Znajdowała w tym ucieczkę. 

Obozy 

Niemcy zaczęli wywozić Żydów do obozów pracy. Chełm, Bełżec, 

Treblinka i najokropniejszy Oświęcim. Oby nie tam. Przed 

masową zagładą mieszkańcy getta kryli się w tajnych bunkrach 

pod ziemią. Hala straciła ojca. Dziewczyna była niejednokrotnie przewożona do obozów 

koncentracyjnych. Przeżyła Majdanek, Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück oraz Neustadt-

Glewe. W jednym z obozów pracy przeżyła też swoją śmierć, bo jej życie „zaczęło się od 

końca”. Zapędzona do komory gazowej wiedziała, co ją czeka… A jednak nie! Akurat tej 

nocy zabrakło gazu. Później radziła sobie w bydlęcych warunkach. 

Co dalej z Halą? 

W 1945 roku doczekała wyzwolenia, a w 1947 wyemigrowała do Izraela. Założyła rodzinę 

i mieszka tamdo dzisiaj. Tyle, że teraz nazywa się Birenbaum. Napisała książki i wiersze o 

swoim obozowym życiu. Chętnie również o nim opowiada. Przyznano jej tytuł Człowieka 

Pojednania 2001. Jest członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

Nauka 

Halina zawsze miała nadzieję na lepsze jutro. Taką nadzieję powinien mieć każdy 

człowiek. Nie wolno się poddawać. Trzeba odnaleźć w sobie siłę i nadzieję. Spojrzeć na świat 

z drugiej strony, że gdzieś w Afganistanie, czy Syrii giną setki ludzi. Są tacy, którzy przeżyli 

nawet Oświęcim i nie użalają się nad sobą. W miarę możliwości należy próbować pomagać 

bliźniemu. Nie przejmować się drobnostkami typu: „Ojej, złamałam paznokieć, co to 

będzie?”. Bądźmy jak Halina - w mroku odkryjmy promyk nadziei.  

„Życie jest przygodą – idź za nią; życie jest szczęściem – pomóż mu; życie jest życiem – broń go.” 
(Bł. Matka Teresa z Kalkuty) 

Iza Krupińska kl. IIIc 
 

 

Paulina na krańcu świata... 
 

Siemanko! Dzisiaj lecimy do Brazylii. Jest to największe pod względem powierzchni i 

liczby mieszkańców państwo Ameryki Północnej oraz piąte pod względem wielkości państwo 

świata. Zajmuje ponad 47,5% powierzchni Ameryki Południowej, liczy ponad 200 milionów 

mieszkańców. 

Wybierając się do Brazylii trzeba odwiedzić Rio de Janeiro. Mimo iż samo miasto nie ma 

jakiejś wyjątkowo godnej uwagi architektury, to jest chyba najpiękniej położone na świecie – 

wciśnięte między ocean i zatokę Guanabara, poprzetykane wzgórzami i otoczone plażami. W 

tym mieście znajduje się posąg Chrystusa Zbawiciela, który obserwuje miasto i jego 

mieszkańców.  



Następny punkt to Salvador. Dawna stolica Brazylii. Dziś stolica najbardziej „czarnego” 

stanu Brazylii – Bahii. Miasto jest dosyć chaotyczne, ale turystów interesują w zasadzie tylko 

dwa rejony - historyczne centrum i plaże.  

Stare miasto, którego centrum stanowi plac Pelourinho, gdzie kiedyś sprzedawano 

niewolników, to kolejne miejsce w Brazylii objęte patronatem UNESCO. Warto przyjść tu 

zarówno w dzień jak i wieczorem. Urokliwa przyroda to jeden z głównych powodów 

odwiedzenia tego państwa. Gdzie spojrzeć, dokoła dżungla, wyspy egzotyczne… Mnóstwo 

parków i natury. Szczególnie piękne są wodospady Iguacu. Jednak nie ma żadnego problemu 

z dostaniem się na drugi brzeg. Wchodząc do lasu deszczowego, można napotkać liczne 

ostronosy. 
Paulina z IIc 

 

ENGLISH is easy! 
 

W naszej szkole został zorganizowany konkurs wiedzy o tradycjach bożonarodzeniowych 

w UK i USA, zwyczajach noworocznych w UK i USA oraz z treści „Christmas Carol”. Od 15 

grudnia do 3 stycznia czekaliśmy na wasze odpowiedzi. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 8 

stycznia. 

Oto wyniki: 

Chrismas Carol 

I miejsce – Aneta Siwkiewicz kl. IIa  

II miejsce – Martyna Czyrsznic kl. IIc 

III miejsce – Małgorzata Morawska kl. IIIa 

za udział 

Karolina Kuczyńska kl. IIa i Katarzyna Golenda kl. IIa 

Tradycje bożonarodzeniowe 

I miejsce – Martyna Czyrsznic kl. IIc 

II miejsce – Aneta Siwkiewicz kl. IIa 

Zwyczaje noworoczne 

I miejsce – Martyna Czyrsznic kl. IIc 

II miejsce – Aneta Siwkiewicz kl. IIa 

Uczestniczki dostały przewspaniałe nagrody Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do 

udziału w innych konkursach z języka angielskiego 
<organizatorki> 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Od lewej: Aneta Siwkiewicz, Katarzyna Golenda,  
Karolina Kuczyńska, Małgorzata Morawska i Martyna Czyrsznic 



 

 

Blue Jeans „Piosenki dla Pauli” 
„… życie oferuje zbyt wiele interesujących rzeczy, by 

poświęcić swój czas wyłącznie na jedną z nich.” 

Autorem tej obyczajowej powieści jest Hiszpan- Francisco de 

Paula Fernández, który posługuje się pseudonimem- Blue Jeans.  

Z okładki książki można dowiedzieć się, że mężczyzna pochodzi z 

Sewilli, a obecnie mieszka w Madrycie. Swój sukces osiągnął dzięki 

odwadze i ogromnej wierze oraz nadziei w spełnienie marzeń. 

Pierwsze rozdziały utworu publikował w internecie. Cieszyły się tak 

wielkim entuzjazmem czytelników, że powieść wydano  

w formie książkowej. Stała się bestsellerem. 

Jest to opowieść o życiu, przyjaźni, miłości i muzyce. Główną 

bohaterką jest szesnastoletnia piękna Paula. Nastolatka przyjaźni się z Miriam, Dianą i 

Christiną. Ich kwartet został nazwany przez jednego z nauczycieli Sugusami. Dziewczynom 

spodobał się pomysł i odtąd tak się nazywały. Ananasowa suguska pisała na czacie z 

dwudziestodwuletnim mężczyzną. Postanowili się spotkać. Chłopak spóźnia się na spotkanie. 

W tym czasie Paula poznaje Alexa, który czyta tę samą książkę co ona - „Wybacz, ale będę ci 

mówiła skarbie”. Sprytnie zostawia jej swój adres mailowy, aby wymienić się wrażeniami po 

przeczytaniu lektury. Zniecierpliwiona licealistka postanawia wrócić do domu, na schodach 

potrąca ją chłopak. To Angel - ten z czatu. Zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. 

Chociaż podczas pisania w internecie niejednokrotnie mówią sobie: „Kocham cię”, teraz to 

wyrażenia nabiera głębszego sensu... Warto wspomnieć, że Angel i Alex są nieziemsko 

przystojni. 

Pierwszy jest dziennikarzem, pracuje w piśmie muzycznym. Jest świetny w tym, co robi. 

Ten drugi to muzyk, który gra na saksofonie, ale to nie wszystko - Aleyandro jest 

początkującym pisarzem. Zaczął pisać już powieść o miłości, która nosi tytuł „Tras la pared”. 

Jej fragment: „Raz na jakiś czas pojawiają się osoby, które piętno na twym 
życiu. To taka gra losu, magiczna sztuczka (jeśli wierzysz w magię),że na 
drodze spotykamy ludzi zmieniających nasze zachowanie, a niekiedy wręcz 
sposób myślenia i odczuwania. Ich osobowość rozciąga się wokół nas niczym 
siatka, w którą chętnie wpadamy.” Aby ziścić swoje marzenie, chłopak jest w stanie 

zrobić wszystko, ma bardzo ciekawe i oryginalne pomysły. O roznoszenie kopii pierwszych 

stron powieści prosi o pomoc Paulę.  

Obydwaj mężczyźni są zakochani w Pauli. Z tym wyjątkiem, że Angel to jej chłopak. 

Wszystko staje się skomplikowane. Dziewczyna nie umie odróżnić prawdziwej miłości od 

zauroczenia. 

Na domiar złego dowiaduje się, że kolega z klasy, przyjaciel z dzieciństwa, brat Miriam - 

Mario duży się w niej od… zawsze… komplikacjom nie ma końca, bo w Angelu kocha się 

piosenkarka Katia, w Alexsie - przyrodnia siostra (nie płynie w nich ta sama krew) Iren, a w 

Mario - Diana.  Sprawdź, kogo wybierze Paula, jaką rolę odegrają Katia, Iren i Diana, 

dowiedz się więcej o bohaterach książki.  

W tej książce nie znalazłam żadnych minusów. Może dla niektórych przeszkodą byłoby 

638 stron, ale czyta się je zdumiewająco szybko. 

Podoba mi się, bo jest w niej ogrom miłości.  

Po drugie, narrator jest wszechwiedzący, dostarcza informacji o KAŻDYM z bohaterów. 

Po trzecie, jest mowa o różnych, świetnych, współczesnych piosenkach. 



Po czwarte, nie ma co tu dużo pisać, bo jest suuuuper . No i jeszcze jedno, to trylogia, a 

w Polsce jest już druga część… Gorąco polecam. 
Iza Krupińska kl. IIIc 

 

 

Wieści szkolne 
20XII2012 – przyznanie nagród za najładniejszy wystrój świąteczny klas.  

I miejsce - IIc 

II miejsce - IIIa 

III miejsce - Ia, Ib, Ic, IIa, IIIb, IIIc 

IV miejsce - IIb  

Gratulujemy!  

8I2013 – rozstrzygnięcie konkursów z języka angielskiego. Gratulujemy najlepszym! 

8I2013 – spotkanie klas I z policjantką - . 

11I2013 – gminny konkurs kolęd i pastorałek. W kategorii gimnazjum I miejsce zdobyła 

Justyna Wielgolewska, II miejsce – Alicja Karczewska, III miejsce przypadło zespołowi w 

składzie: Dominika Lustyk, Milena Mórawska, Paulina Topólska, Patrycja Topólska, Cezary 

Wiśniewski, Maciej Twardowski i Maciej Cesarski. Gratulujemy!  

13I2013 – odbyły  się  międzyklasowe mistrzostwa gimnazjum  piłki nożnej halowej 

chłopców. Na pierwszym miejscu uplasowała się IIc, na drugim IIIb, trzecie przypadło IIIc. 

Gratulujemy!  

16I2013 – wywiadówka 

21I2013 – dyskoteka. 

 
<obrotna> 

 

Sport! 

Eliminacje do powiatowych zawodów  

w piłkę siatkową dziewcząt 

 

Jak dążyłyśmy do celu? 

 17 grudnia 2012r. w P.G im. Jana Pawła II o godzinie 10.00 odbyły się eliminacje do 

powiatowych zawodów w piłkę siatkową dziewcząt. W meczach zmierzyły się dziewczęta  

z Karniewa, Płoniaw, Makowa Mazowieckiego nr 1. 

Początek... 

 O godzinie 9.30 do P.G im. Jana Pawła II przyjechały dwie drużyny walczące  

o miejsce w powiatowych zawodach w piłkę siatkową dziewcząt, następnie rozpoczęła się 

rozgrzewka. Kilkanaście minut później przyszedł czas na mecz między dziewczętami z 

Karniewa i Płoniaw. Karniewianki wystąpiły w składzie: Julita Kołodziejczak, Dominika 

Lustyk, Paulina Karczewska, Monika Falba, Łucja Ziółkowska, Justyna Wielgolewska, 

Martyna Czyrsznic, Joanna Wawrzonkowska, Monika Pyra trenowały pod okiem pana Rafała 

Witkowskiego. Był to ważny mecz, ponieważ rozpoczynał eliminacje. Mimo zdenerwowania 

drużynie z Karniewa udało się zdobyć pierwsze punkty, wygrywając cały mecz 2:0. 

Kolejne męki? 

Następna partia rozegrała się między Karniewem a dziewczętami ze szkoły nr 1  

z Makowa Mazowieckiego. To była zacięta walka, pierwszy set nie zakończył się sukcesem 

dla zespołu z Karniewa. Na szczęście w drugim dziewczęta zmobilizowały się, znacznie 

dominowały  i wygrały tę potyczkę. W setach było 1:1, więc o ostatecznym zwycięstwie miał 

zadecydować time-break, w którym karniewianki doprowadziły do prowadzenia. Ostatecznie 



wygrał karniewski zespół. Był to ostatni mecz w wykonaniu dziewcząt z Karniewa, więc po 

dużym wysiłku, lekkim zmęczeniu i z uśmiechem na twarzy, ponieważ zajęły pierwsze 

miejsce  

w tych rozgrywkach, udały się do szatni. Ale to jeszcze nie koniec... Następne emocje to 

mecz między faworytkami tych eliminacji, czyli Makowem Mazowieckim a dziewczętami z 

Gimnazjum w Płoniawach. 

I kto by pomyślał! 

Walka o wstęp do finałowych rozgrywek była zacięta tak jak w poprzednim meczu. 

Dziewczyny z Płoniaw dzielnie walczyły i mimo przegranego pierwszego seta doprowadziły 

do remisu 1:1. Również o losie tego widowiska miał zdecydować time-break, w którym 

każdy z zespołów grał jak najlepiej, ale zwycięzcą mogła być tylko jedna drużyna. I były to 

Płoniawy. Gimnazjalistki z Makowa Mazowieckiego ze smutkiem  udały się do szatni. 

Zakończenie! 

Do finału, który odbędzie się w Różanie, dostały się dwie drużyny z tej grupy: Płoniawy i 

Karniewo. Niestety Maków Mazowiecki odpadł, zajmując ostatnie miejsce. Zmagania 

dziewcząt dostarczyły dużo emocji i pozwoliły przygotować się do następnych meczy. Były 

to trzy bardzo zacięte rozgrywki, w których dziewczęta bardzo dzielnie walczyły o zdobycie 

jak największej liczby punktów. 
ToŚka 

 

Z życia wzięte 

Muzyka moją pasją 
czyli jak to jest w „innym” świecie 

 

Mam na imię Ania. Chodzę do klasy III e Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  

w Katowicach. Uczę się nie najgorzej, choć zawsze może być lepiej. Jak to  

w życiu każdej zwykłej nastolatki i nie tylko, są dobre i złe dni. Na te drugie mam 

sprawdzony patent. Jest to muzyka! Czy wy też tak jak ja włączacie odtwarzacz  

w telefonie (czy co tam macie) z muzyką, chcąc choć na chwilę „odpłynąć’ i zapomnieć  

o przykrościach? 

Dziwny początek? 

Kilka lat temu złapał mnie popularny „dół”. Pamiętam to dokładnie. Chodziłam w tą i z 

powrotem, nie wiedząc co mam zrobić. Może włączę TV i mi przejdzie? Ehh… Nadzieja 

matką głupich Nie miałam ochoty na jedzenie, ani na spotkanie ze znajomymi. Położyłam 

się na łóżku. Chciałam być sama. Chociaż ta cisza trochę mnie przerażała. Weszłam na chwilę 

na „fejsa”. Tablica zapełniona była jak zwykle „słiiit fociami”. Poza tym nie znalazłam nic 

ciekawego. Już miałam się wylogować, gdy nagle zobaczyłam wpis: „Podczas słuchania 

ulubionej muzyki następuje przypływ endorfiny, czyli tzw. hormonów szczęścia.” 

Pomyślałam, że może to mi pomoże. Znalazłam swoje ulubiony piosenki na laptopie i 

włączyłam je. Rozległ się dźwięk, który bardzo dobrze znałam. Od razu zrobiło się miło.  

W głośnikach słychać było słowa: „Don’t give up! (ang. Nie poddawaj się). Nagle zaczęłam 

nucić pod nosem teksty piosenek, które ku mojemu zdziwieniu znałam na pamięć. Poczułam 

się lepiej. Również moja noga zaczęła poruszać się w rytm melodii. To było spontaniczne, 

niekontrolowane. Leżąc na łóżku, nie wiadomo kiedy, odpłynęłam. Byłam teraz w swoim 

drugim świecie przepełnionym radością, a pozbawionym problemów. 

W pewnym momencie do pokoju weszła mama, która oznajmiła mi, że jest już bardzo 

późno i powinnam dawno spać, bo rano trzeba wstać i iść do szkoły. Nie lubiłam, gdy rodzice 

kazali mi kłaść się spać. Zwykle byłam na nich zła. Jednak wtedy tak się nie stało. Byłam 

szczęśliwa i pełna energii. Chciałam wyjść na dwór i pobiec gdzieś przed siebie. Ale przecież 

mamie się nie odmawia. Umyłam się, a następnie poszłam grzecznie spać do swojego 



cieplutkiego łóżeczka W nocy przyśniło mi się, że byłam na koncercie swojej ulubionej 

wokalistki. Było cudownie. Jednak stwierdziłam, że to tylko sen, który w realnym życiu się 

nie wydarzy. Rano obudziłam się, ale jakoś nie myślałam poważnie o tym śnie. Poszłam do 

szkoły i spędziłam w niej jak zwykle pół dnia.  

Czas mija!   

Z biegiem czasu coraz częściej słuchałam piosenek, może nawet codziennie. Poznałam 

różne style w muzyce. Czytałam trochę o funky, soulu, R&B… Jazz też jest spoko. 

Najbardziej jednak pasuje mi pop-rock. Chociaż dobrym rapem też nie pogardzę.  W 

międzyczasie kupiłam kilka płyt ulubionej wokalistki. Ciągle ich słucham. Pewnego dnia 

znajomi namówili mnie na koncert. Na początku byłam uparta jak osioł, ale ostatecznie 

zgodziłam się. Było fantastycznie. Cudowna atmosfera, muzyka na żywo oraz wspomnienia 

na całe życie – to jest to!! Byłam strasznie naładowana pozytywną energią i z wrażenia nie 

mogłam zasnąć. Pomyślałam, że będę miała, co opowiadać dzieciom, a potem wnukom. 

Musiałam wrócić do codziennego, szarego życia. Ale na myśl o koncercie pojawiał się 

uśmiech na mojej twarzy.  

Wszędzie! 

Muzyka towarzyszy mi na każdym kroku. Jadąc autobusem do szkoły, mam słuchawki na 

uszach. Mogę się wtedy zrelaksować przed ciężkim dniem, który czeka mnie za drzwiami 

budynku Na telefonie mam sporo piosenek. Ciągle ich słucham,  dlatego muszę często 

ładować. Ale to nic w porównaniu z tym, co daje mi muzyka. Chociaż rachunki za prąd 

pewnie niedługo przyjdą.  Według mnie jest najsubtelniejszą formą przekazu. Teraz kiedy 

są gorsze dni, wiem, co robić. Po prostu mam swoje piosenki i „odcinam” się od 

rzeczywistego świata. Mam też czas na przemyślenia. Kiedy jestem z jakiegoś powodu zła, 

ustawiam głośniki prawie na full i jest git Rozluźniam się. Emocje opadają i staję się 

spokojna. Przypomniała mi się pewna dość krótka rozmowa z moim tatą.  

- Przycisz to dziecko, bo ogłuchnąć można! 

- Przecież ci mówiłam, że nie jestem głodna!  

Tata zrobił dziwną minę, machnął ręką i wyszedł. Chyba jednak nie chodziło mu o obiad… 

Ale było, minęło Muzyka towarzyszy mi też w dobrych chwilach. Żeby nie było, że było, 

że jest tylko lekiem na zło i do niczego innego jest nie potrzebna. Towarzyszy mi,  gdy 

odrabiam lekcje. Kiedy się uczę, muszę mieć ciszę i spokój. Ale oczywiście robię sobie 

przerwy, wtedy włączam radio albo komputer. Mogę wtedy odetchnąć i nabrać sił na dalszy 

bój z wiedzą. Słucham też jej w wolnym czasie, w samochodzie albo w czasie robienia 

porządków.  

IDEAŁ! 

Według mnie muzyka to ideał. Jest różnorodna, do każdego humoru dopasowana. Nie 

wyobrażam sobie życia bez niej. Lubię „odpłynąć”, oderwać się 

od szarej rzeczywistości oraz codziennych problemów. Muzyka 

powinna łączyć, a nie dzielić. Niektórzy uważają, że disco polo 

to dno, które nie ma żadnego głębszego sensu. Ale jak 

przychodzi co do czego, to prawie każdy zna tekst i świetnie się 

przy nim bawi. Swoją drogą trochę nie do końca rozumiem 

fenomen polskiego utworu, który szturmem podbija listy 

przebojów nie tylko w kraju. Krytykiem nie jestem, więc lepiej 

nie będę się wypowiadać. Każdy ma prawo do własnego zdania. Muzyka jest jednością. 

Każdy ma swoje gusta. Jeden lubi rap, drugi rock, trzeci pop, a jeszcze inny jazz. Powinno 

słuchać się tego, co się lubi. Muzyka jest częścią naszego życia. To nie jest tylko to, kogo 

słyszymy w radio czy telefonie. To również np. śpiew ptaków. Usiądź więc i zamknij oczy. 

Może usłyszysz swoją muzykę  

Mento$ 



X Turniej o „Mistrza Dobrych Manier” 
 

12.12.2012 r. na szkolnej świetlicy  odbył się X Turniej o „Mistrza Dobrych Manier”, 

którego organizatorką była pani Aneta Wronowska. Uczestniczyło w nim po dwóch 

przedstawicieli klas I i II. Celem konkursu było przypomnienie zasad savoir vivr’u i 

wyłonienie Mistrzów Dobrych Manier  w naszej szkole. Uczestnikami byli przedstawiciele 

klas: 

 Ia – Paulina Zabielska i Magdalena Sierzan 

 Ib – Natalia Ogonowska i  Aleksandra Łachmańska 

 Ic – Tomasz Buta i Piotr Maruszewski 

 IIa – Adrian Lelewski i Marcin Grześkiewicz 

 IIb – Luiza Bystrek i Dorota Dąbrowska 

 IIc – Rafał Jackowski i Paweł Kuczyński 

W składzie jury zasiadły panie:  Agata Pastewka, Elżbieta Wierzbicka, Ewa Balińska.  Całą 

imprezę poprowadziła Aneta Zbrzezna, punkty na tablicy zapisywała Ola Ickiewicz.  Miejsce 

publiki zajęła klasa I a. Pytania konkursu dotyczyły czterech dziedzin: używania zwrotów 

grzecznościowych i wyrażania szacunku wobec innych osób, tradycji obchodzenia świąt 

Bożego Narodzenia  oraz zachowania się przy stole. Konkurs składał się z 6 etapów: pytania 

otwarte, pytania zamknięte: A, B lub C. Ważną konkurencją było także nakrycie stołu stosując 

się do przyjętych zasad oraz ocena przez jury stroików bożonarodzeniowych wykonanych 

przez uczniów w domu. 

Tytuł Mistrza Dobrych Manier otrzymała klasa I c, której reprezentantami  byli Tomasz 

Buta i Piotr Maruszewski. Bardzo długo trwała walka  między klasami II b i II c o miejsce 

drugie. W efekcie obie klasy stanęły na podium, otrzymując ex aequo II miejsce: Luiza 

Bystrek i Dorota Dąbrowska oraz Rafał Jackowski i Paweł Kuczyński. Pozostali uczestnicy 

otrzymali  nagrody pocieszenia: Paulina Zabielska, Magda Sierzan,  Marcin Grześkiewicz, 

Adrian Lelewski. 

Zwycięzcom gratulujemy! 
Ewa 

 

 

WIGILIA W BIBLIOTECE  
 

 19 grudnia 2012 r. na szóstej godzinie lekcyjnej odbyła się 

wigilia Koła Przyjaciół Biblioteki. W spotkaniu wzięło udział 17 

osób i opiekun pani Aneta Wronowska. Podzieliliśmy się opłat-

kiem. Pijąc ciepłą herbatę słuchaliśmy kolęd, rozmawialiśmy 

o bożonarodzeniowych tradycjach w naszych domach, o potrzebie 

pomagania. Po zjedzeniu tajemniczego owocu – kaki pani pokaza-

ła nam różne techniki robienia kartek świątecznych. 
Uczestniczki 

 

 

http://karniewo.dyndns.org/wronowskaa/?attachment_id=1235

