
 

 

 

 

Rozmowa z Ariną  

– członkinią grupy,  

która niedawno gościła w Karniewie 
 

       „Nasz rower to nasz dom...” 
 

 

Redakcja „Żaka”: Witamy. Powiedz nam coś o sobie. 

Arina: Cześć. Jestem Arina. Pochodzę z Rosji. Mam 21 lat i należę do grupy  

2 wheels 4 change. 

Redakcja „Żaka”: Jak długo jesteś w tym zespole i dlaczego do niego dołączyłaś? 

Arina: Jestem w nim od niedawna - od około roku. Lubię tych ludzi. Są częścią mojego 

życia. Gdy tylko ich poznałam i dowiedziałam się, co robią, od razu chciałam do nich 

dołączyć. 

Redakcja „Żaka”: Skąd jesteście? 

Arina: Z różnych krajów: z Ameryki, Francji, Włoch, Bułgarii, Irlandii, Austrii, wielu z nas 

jest z Niemiec. No a ja, jak już wspomniałam, jestem z Rosji. 

Redakcja „Żaka”: Jak się porozumiewacie? 

Arina: Po angielsku. Wszyscy mówimy w tym języku. 

Redakcja „Żaka”: Jak powstał wasz zespół? 

Arina: Tyle szukał muzyków do zespołu rowerowego, a Felix chciał pojechać rowerem do 

Mongolii, aby odwiedzić Lenę, która tam studiowała. Wszystkim spodobała się ta wyprawa, 

dlatego pomyśleli, że pojadą również do innych krajów. Tyle i Felix zaczęli zbierać ludzi, 

którzy wsiądą na rower i będą podróżować po świecie. I tak dajemy koncerty cały czas. 

Dziennie przejeżdżamy ok. 30 km. Nasz rower to nasz dom ... 

Redakcja „Żaka”: Czym się zajmujecie? 

Arina: „2 wheeles 4 change” został założony w celu promowania teatru, muzyki  

i cyrku jako formy ekspresji - szczególnie dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób w każdym 

wieku. 

Redakcja „Żaka”: Kto jest liderem grupy? 

Arina: Liderów w naszej grupie nie ma, ale ważną rolę odgrywa Tyle; ten który wpadł na 

pomysł projektu. On decyduje, gdzie się zatrzymujemy i gdzie dajemy koncerty (ale 

oczywiście konsultuje się ze wszystkimi). Organizuje naszą pracę. Natomiast to, co gramy i 

co przedstawiamy, zależy od każdego z osobna.  Każdy jest szefem w swojej dziedzinie. Ktoś 

specjalizuje się w teatrze, a ktoś inny w muzyce. Wszyscy grają na kilku instrumentach. 

Redakcja „Żaka”: Gdzie najczęściej występujecie? 

Arina: Na wsi, w maleńkich miejscowościach, dla takich szkół jak ta. Pracujemy z dziećmi, 

robimy warsztaty, bawimy się z nimi. Nie pojawimy się w dużych miastach, lecz w takich 

małych wioskach jak Karniewo. Jest to dla nas ważne. 

Redakcja „Żaka”: Ciekawi nas to, z czego żyjecie. 

Arina: Koncerty są naszą pracą i tak zarabiamy na życie. Stawiamy kufer i ludzie wrzucają 

nam tam jakieś produkty albo pieniądze. Nocujemy w namiotach albo jeśli ktoś nam pozwoli, 

w różnych budynkach, np. w szkołach. 

Redakcja „Żaka”: Skąd macie takie oryginalne rowery? 

Arina: Wszyscy chłopcy sami je konstruują. Są takie wysokie, ponieważ mamy dużo rzeczy 

do wożenia. Na takie zwykłe rowery wszystko by się nie zmieściło. 



Redakcja „Żaka”: Jak długo chcesz zostać w tej grupie? 

Arina: Na razie nie myślę o odejściu. Chcę być z tymi ludźmi. Kocham ich za to, co robią i 

jacy są. Są to moi najlepsi przyjaciele, a takich się nie opuszcza. 

Redakcja „Żaka”: Bardzo dziękujemy za rozmowę i żżyycczzyymmyy  ppoowwooddzzeenniiaa    

ww  ddaallsszzyycchh  ppooddrróóżżaacchh.. 

AAnnnnaa  BBuuttaa,,  WWiioolleettaa  JJaassiińńsskkaa,,  PPaauulliinnaa  KKaarrcczzeewwsskkaa  

  

 

Harmonogram roku szkolnego 2012/2013 
Początek roku szkolnego:  3 września 2012 r. 

Dzień Chłopaka: 30 września 2012r. 

Dzień Nauczyciela: 14 października 2012r. 

Wszystkich Świętych: 1 listopada 2012r. (dzień wolny) 

Święto Niepodległości: 11 listopada 2012r. 

Andrzejki: 30 listopada 2012r. 

Mikołajki: 6 grudnia 2012r. 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2012r. - 1 stycznia 2013r. 

Trzech Króli: 6 stycznia 2012r. (dzień wolny) 

Ferie zimowe: 28 stycznia - 10 lutego 2013 r.  

Dzień Kobiet: 8 marca 2013r.  

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2013 r. 

 Egzamin gimnazjalny:  

 część humanistyczna - 23 kwietnia 2013 r.  

 część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2013 r.  

 część językowa - 25 kwietnia 2013 r. 

Majówka: 1-5 maja 2013 r. (1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Konstytucji) 

Dzień Matki: 26 maja 2013r. 

Boże Ciało: 30 maja 2013r. (dzień wolny) 

Dzień Dziecka: 1 czerwca 2013r. 

Dzień Ojca: 23 czerwca 2013r. 

 Zakończenie roku szkolnego: 28 czerwca 2013 r.  

Wakacje: 29 czerwca - 1 września 2013 r.!!!  

W sumie do szkoły będziemy chodzić  171 dni. 

Mento$, ToŚka 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 

3 września w poniedziałek odbyła się 

uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. 

Uczniowie i kadra nauczycielska udali się do 

kościoła na Mszę świętą o godzinie 8
00

. 

Ksiądz proboszcz, jak co roku, życzył 

społeczności szkolnej owocnej pracy i nauki. 

Już w szkole pierwsze słowa na sali padły z 

ust Jakuba Przychodzkiego. Sztandar nieśli: 

Damian Żbikowski, Justyna Bartosiak i Monika Falba. Najpierw 

przemówił wicewójt pan Grzegorz Cesarski. Nasza nowa pani 

dyrektor - Małgorzata Bartosiewicz powitała uczniów, życzyła 

przyjemnej nauki i udanej współpracy. Później młodzież oglądała 

przedstawienie „Co ja tutaj robię?” przygotowane przez panią 



Justynę Sadowską i panią Danielę Wawrzonkowską. 

Oto obsada: mama - Izabela Krupińska, syn Ridge - Maciej Cesarski, koleżanka - Beata 

Kapusta, nauczycielka - Dominika Lustyk, uczniowie - Wiktoria Panfil, Dorota Dąbrowska, 

Faustyna Kozicka, Wioleta Jasińska, Maciej Twardowski i Michał Chrzanowski oraz Daniel 

Sieklucki. W poniedziałek 27 sierpnia aktorzy zapoznali się ze scenariuszem, następnego dnia 

dostali już role. Próby trwały cały tydzień, do 1 września. W środę było pierwsza spotkanie z 

nagłośnieniem, nad którym czuwał Kamil Majorkiewicz pod nadzorem pana Rafała 

Witkowskiego. W poniedziałek zaangażowani w przedstawienie nie uczestniczyli we Mszy 

Świętej, ponieważ mieli próbę generalną.  

Skecz to perypetie szkolne. Zakręcona mama przyprowadza swojego ukochanego synusia 

do szkoły, daje mu kilka rad . Następnie spotyka koleżankę, która robi im „słłłit focię”, 

którą zamierza wrzucić na fejsa. Ridge jest bardzo oporny. Później trwa lekcja. Uczniowie, 

jak to uczniowie, mają milion spraw do załatwienia na jednej lekcji. Nauczycielka nie ma już 

sił na to, w kółko się myli i nie potrafi nawet dokładnie podać tytułów lektur.  

Na koniec aktorzy dostali gromkie brawa i podziękowania od pani dyrektor. Wychowawcy 

z uczniami udali się do sal lekcyjnych, gdzie gimnazjaliści zostali zapoznani z planem lekcji. 

Klasy pierwsze powoli zaczęły się wdrażać w tajniki naszej szkoły. 

O 11
00 

przyjechały autobusy i młodzież opuściła szkołę, by jutro z ogromną chęcią do 

wrócić do szkolnych ław. 

Iza Krupińska IIIc 

 

23 września 2012r. 

Kochany Pamiętniczku! 

Jak ja dawno tu nie zaglądałam. To przez to, że były wakacje. A teraz zaczynamy nowy 

rozdział z czystymi kontami. Żadnych uwag, jedynek i innych negatywnych ocen. Ja 

zaczęłam bardzo dobrze. A Wy? Myślę, że tak samo. Wszyscy wypoczęci, to i myślenie inne. 

Wszystkie główki pracują intensywnie i nawet się nie męczą. Tak, tak… też bym chciała, 

żeby tak było, jak mówię.  

Teraz drugie i trzecie klasy mają za zadanie wprowadzić pierwsze klasy w zasady 

panujące u nas. Ale chyba najprzyjemniejsze są otrzęsiny. Będzie też DYSKOTEKA. 

Samorząd wybrany to i dyskoteka musi być i na pewno będzie. A teraz trochę poważniejsze 

sprawy, czyli egzaminy. Trzecie klasy do pracy, a reszta niech wie, że szykuje się parę dni 

wolnego w drugim semestrze.  

A wracając do wakacji.. Działo się coś ciekawego u Was? Bo u mnie..hm, taak. Nie ma 

to jak nocny wypad do kina na maraton filmowy.. horrorów. Rewelacja. Niezapomniane 

wrażenia. Tylko czasem, aż gorąco się robiło. Cztery przerażające filmy pod rząd. Dobrze, że 

byłam z kumpelą. Ale się rozpisałam tym razem. Dobra, lecę. 

Czytajcie! Mój pamiętnik co miesiąc.. ;) 

Całuski 

Amorek <3 

 

 

 

Karniewo, 30.09.2012 

Drogi Pamiętniku! 

Ach! Szkoda, że wakacje się już skończyły, bo to czas lenistwa i odpoczynku. Szkoda, że 

były takie krótkie. Teraz przyszedł czas obowiązków. No i w końcu 

jestem w trzeciej klasie. 

To  trochę dziwne uczucie należeć do najstarszego rocznika w szkole. 

Można się czuć prawie dorosłym. Wydaje mi się, że tak niedawno 



zacząłem naukę w naszym gimnazjum, a tu już rozpoczynam ostatni rok. Gdy patrzę na 

obecnych pierwszoklasistów, to zastanawiam się, czy ja i moi znajomi też byliśmy tacy mali 

w oczach  ówczesnych trzecioklasistów. Zastanawiam się, jak długo zajmie naszym 

najmłodszym uczniom ogarnięcie całego budynku. Pamiętam, że ja sam na początku nauki w 

gimnazjum przez jakiś czas nie wiedziałem, gdzie, co się znajduje ani  jak nazywają się 

wszyscy nauczyciele. 

Dobra. Muszę już kończyć, bo trzeba się uczyć. Po części zazdroszczę pierwszakom, bo 

nie mają tyle do zrobienia co ja.  

KuBson 
 

 

 

Myśli nieuczesane 
 

No dobra, już pierwszego dnia wakacji przyszłam do szkoły, bo zapomniałam oddać 

biletu… Fajnie? Wiem! Przyznam się – stęskniłam się za sekretariatem   

Zaraz w sobotę byłam na ognisku – do tej pory mam dosyć chipsów i coli  Potem 

wywędrowałam do Warszawy do cioci na dwa dni z siostrą. Byłyśmy na filmie „Epoka 

Lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów”.  Taki sobie, chociaż bardziej podobał mi się 

„Madagaskar” i tekst zebry: „Czuję się jak tęcza w czarno-białym 

filmie”, trapezo-americano było niezastąpione. Przy okazji 

wstąpiłyśmy do Arkadii  na sześć godzin i zakupy były naprawdę 

udane. Spotkałam Kasię Skrzynecką. Potem autobusikiem do domu 

i zaraz następnego dnia na Maków. Oj, miałam co robić… Ale już 

naopowiadałam dziewczynom – tym najbliższym koleżankom –  o 

dzieciach i o chłopaku z Włoch i o chłopaku na motorze, że już nie 

będę rozpoczynać … bo to jednak jest nudne  W każdym razie 

nie nudziłam się Poznałam parę fajnych ludzi, opiekowałam się 

dziećmi, chodziłam na pizzę i nawet robiłam jakieś jedzenie. Ciocia 

nie narzekała, to chyba było dobre. Ale „Pomysł na…” to przydatna 

rzecz. Po dwóch miesiącach wróciłam do domu i? Trafiłam na ognisko z najlepszymi 

kumpelami na świecie Nie ma to jak podwórko panny Ł. i nocowanie N. u J. Nawet 

nauczyłam się jeździć na sprzęcie pewnego pana W. Tak ogólnie było super!  

Tydzień przed początkiem roku szkolnego zaczęły się próby na przedstawienie. Scenariusz 

wydawał się zabawny i był zabawny. Strój mojego ucznia rozśmieszył wszystkich, zresztą 

Margareta i koleżanka też nie oszczędzały…  I te „słit focie” na Fejsika…  

Dzień przed R.R.S. w Karniewie odbywały się powiatowe dożynki. Spotkałam koleżankę z 

wakacji. Ależ to była radość… 

I nadszedł TEN DZIEŃ. Dowiedziałam się z ranka, że będę śpiewać hymn. Podobno jakoś 

poszło/wyszło. W ogóle to całe przedstawienie było świetne i żadnych komentarzy nie 

będzie Potem spotkanie z wychowawcą i pisanie planu lekcji…  

Parę dni potem się zaczęło… Żartuję! Nie jest źle, chociaż trzecia klasa mnie przeraża. Jak 

to siostra powiada: „Dominique, bądź systematyczna”. I postanowiłam tak uczynić.  Z historii 

odpowiedź mam już za sobą Dyktando z polskiego…  - Ej, mam się bać?  

Zresztą nie jestem już taka nerwowa jak w ubiegłym roku… Podczas wakacji 

wyluzowałam się totalnie… uprawiałam jogę, medytowałam: „ mmmmmmm”  

<obrotna> 

 

 

 



Pamiętnik pierwszoklasistki 
Obudziłam się rano i przeraziła mnie myśl: pierwszy dzień w szkole! Zastanawiałam się: 

jak tam będzie, czy sobie poradzę, jak nas potraktują starsi uczniowie...?  

Na szczęście te obawy były nieuzasadnione... 

Przy wejściu spotkałam moje przyjaciółki i cały strach gdzieś odleciał. Miałyśmy problem 

ze znalezieniem klasy, ale udało się. Wtedy zrozumiałam, że będzie dobrze. 

Szkoła jest duża i łatwo się zgubić. Długie korytarze, dziwna numeracja. Myślę, że będzie 

można się do tego przyzwyczaić. 

Ludzie w szkole wydają się mili, starsi uczniowie dobrze nas przyjęli, nauczyciele wydają 

się w porządku. Wychowawczyni zrobiła dobre wrażenie. Nie jest źle! 

Jak będzie dalej? Zobaczymy… Pewnie tak, jak w podstawówce - nauka, nauka, nauka.., 

na przerwach życie towarzyskie, z tą jednak różnicą, że tu towarzyszy nam muzyka ze 

szkolnego radia i to jest super.  

Idąc do gimnazjum, bałam się trochę, a teraz uważam, że spędzę w tej szkole trzy 

niezapomniane lata. 

Oliwia z kl. Ia 

 
 

INTEGRACJA 

Od zawsze lubię wrzesień. Początek roku szkolnego, kojarzył mi się z nową szansą, 

początkiem. Jest to czas, kiedy wszystko można naprawić, każdy ma czystą kartę. Z drugiej 

strony jednak wrzesień kojarzy mi się z wielkim stresem,  szukaniem odpowiedzi na pytania 

:czy sobie poradzę i czy się tam odnajdę? 

Z niecierpliwością czekałam na pierwszy dzwonek w gimnazjum. Chciałam poznać klasę, 

chociaż wiele osób już znałam, i panią wychowawczynię. Próbowałam nie okazywać 

zdenerwowania, które wcale było niepotrzebne. Koleżanki i koledzy byli mili i sympatyczni, 

szkoła fajna, a wychowawczyni od razu znalazła z nami wspólny język. 

Uważam, że integracja grupy służy zarówno uczniom jak i nauczycielom, sprzyja nauce 

oraz pomaga stworzyć dobrą atmosferę w klasie. Cel wszystkich to jedność, zapobieganie 

wielu negatywnym zjawiskom, np. tworzeniu się niesfornych grup, nieprzychylnie do siebie 

nastawionych, wykluczeniu z życia klasy osób " innych". Jedność, czyli całość, tworzy klasa, 

która swoją pracą wpłynie na charakter relacji, bo szkoła to nie tylko budynek, ale przede 

wszystkim ludzie, z którymi już od początku należy budować odpowiednie relacje. 

Uważam, że w integracji klasy pomagają lekcje wychowawcze, w czasie których 

rozwiązywane są aktualne problemy. 

Obecnie jestem w klasie pierwszej, pierwsze kroki mam już za sobą.  Mam nadzieję, że 

najbliższe trzy lata upłyną bez żadnych problemów i przyniosą wiele radosnych wspomnień. 

Natalia Kuczyńska 

 
 

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

17 września w naszej szkole ruszyła kampania wyborcza do Rady Samorządu 

Uczniowskiego. Chętni do pełnienia funkcji w samorządzie naszej szkoły przedstawiali swoje 

postulaty i zachęcali pozostałych do głosowania na siebie, wywieszając plakaty na korytarzu 

przy pokoju nauczycielskim. 

Kandydaci wykazali się dużą pomysłowością, a ich pomysły były bardzo ciekawe. 

21 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głosowali 

nauczyciele i uczniowie. Każdy mógł oddać trzy głosy. Po ich przeliczeniu okazało się, że 



największą ilość uzyskała Martyna Tyburzec (47), na drugim miejscu uplasowała się Izabela 

Krupińska (45). Z każdej klasy przeszło dwóch uczniów. 

24 września, w poniedziałek odbyło się zebranie nowego SU. Pod nadzorem pani Agaty 

Pastewki wybrano nowego opiekuna SU na rok szkolny 2012/2013. Z dwunastoma na 

osiemnaście możliwych głosów została nim pani Magdalena Chojnowska. 

Już 25 września z panią Magdą zdecydowaliśmy, kto będzie przewodniczącym, kto 

zastępcą, kto skarbnikiem, kto protokolantem , kto kronikarzem. Przewodniczącego 

wybieraliśmy w drodze tajnego głosowania. Pozostałe funkcje przydzieliliśmy chętnym 

kandydatom (było ich niewielu ). Przewodniczącą została Izabela Krupińska, zastępcą 

Kinga Jackowska, skarbnikiem również Kinga, protokolantką Justyna Krupińska, a 

kronikarzami Martyna i Edyta Tyburzec. 

Gratulujemy wszystkim i życzymy owocnej współpracy ! 

Klaudia kl. IIIa  i Iza Krupińska IIIc 

 
 

 

Ciekawostki o nas 
Klasy pierwsze 

I a – 21 osób; 10 chłopców, 11 dziewcząt 

I b – 20 osób; 10 chłopców, 10 dziewcząt 

I c – 19 osób; 10 chłopców, 9 dziewcząt 

W klasach I jest 60 uczniów, 30 chłopców i 30 dziewcząt. 

Klasy drugie 

II a – 18 osób; 8 chłopców, 10 dziewcząt 

II b – 19 osób; 9 chłopców, 10 dziewcząt 

II c – 18 osób; 9 chłopców, 9 dziewcząt 

W klasach II jest 55 uczniów, 26 chłopców i 29 dziewcząt. 

Klasy trzecie 

III a – razem: 21 – 9 chłopców, 12 dziewcząt 

III b – razem: 22 – 9 chłopców, 13 dziewcząt 

III c – razem: 23 – 9 chłopców, 14 dziewcząt 

W klasach III jest 66 uczniów, w tym 27 chłopców i 39 dziewcząt. 

Do naszej szkoły razem uczęszcza 181 uczniów, 83 chłopców i 98 dziewcząt.  

W gimnazjum pracuje 24 nauczycieli, 10 osób z obsługi i 4 z administracji. 

J.  i Ł. 

*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&*&* 

 

Z życia wzięte 

Jeden dzień z pobytu w Rostkowie! 
 

Niesamowite popołudnie! 

 

Zgłosiło się dużo chętnych. Szkoda, że  nie wszyscy dotarli. 

 

W tym roku kompletnie zapomniałam o Rostkowie! Dostałam zaproszenie na facebook’u. 

Dołączyłam. Swój udział potwierdziło około 1000 osób.  

Nadszedł 22 września.  
Opiekunami byli: ksiądz Piotr Gątarek, pani Wanda Zaradkiewicz i pani Marta 

Niedziałkowska. O 16
00

 mieliśmy zbiórkę na Placu Kościelnym. Prawie wszyscy, czyli 48 



osób, dotarli. Niezłe wymówki to przecież podstawa…, a może naprawdę nie mogli?  

Telewizor, telefon, komputer  
– wszystko ważniejsze od Pana Boga! Przecież 

tylko siebie oszukają, bo Bóg wszystko widzi.  

Podróż mijała przy dźwięku muzyki disco polo. 

Jak w ZOO. Na miejscu dostaliśmy znaczki z 

napisem: „I love my church”. Temat jak temat, ale 

niektórzy kochają papierosy, alkohol no i oczywiści 

chipsy! Od tych zapachów aż głowa bolała / słabo 

się robiło. No tak! Wyrwać się z domu, żeby rodzice 

myśleli, że ich kochane dzieci pojechały się 

pomodlić, a tak naprawdę robią nie wiadomo co!  

Kolejka przy toaletach była długa, a jej 

użytkownicy wchodzili przede wszystkim na 

papieroska. Śmieszne! Niektórzy nawet podczas Mszy świętej nie potrafili rozłączyć się z 

facebookiem. Kazanie było naprawdę wyjątkowe, takie młodzieżowe. Po Mszy miał być 

koncert zespołu NEW LIFE. Nie zostaliśmy, bo padał deszcz, a my jesteśmy z cukru i się 

rozpuścimy. W świetle piorunów autobus wyglądał zjawiskowo. W drodze powrotnej nie 

obyło się bez piosenek. I gdzie kto wysiada? Po mnie przyjechał rodzic. Chętni nauczyciele 

chcieli sprawdzać, czy to oby na pewno rodzic a nie np. chłopak…  

Boga nie oszukasz, oszukasz samego siebie!  

<obrotna> 

 

KONKURS O ASERTYWNOŚCI 

W czwartek 27 września 2012 roku odbył się konkurs o asertywności. Wzięły  

w nim udział klasy pierwsze. Organizatorem była pani Zenona Żychowska. W jury zasiadały: 

pani Krystyna Kucińska z Gminnej Biblioteki Publicznej, która ufundowała nagrody; pani 

Aneta Wronowska i Izabela Krupińska- przewodnicząca SU. Nagłośnienie 

obsługiwali: Kamil Majorkiewicz i Łukasz Powierża. 

Pierwszą konkurencją było zaśpiewanie piosenki o asertywności 

oczywiście. Klasa Ia (Angelika Majkowska i Milena Głowacka)- 3pkt, klasa 

Ib (Justyna Krupińska, Alicja Jaglarska, Alicja Czarnecka, Ewa Rzewnicka)- 

2pkt i klasa Ic (Katarzyna Kowalska i Patrycja Topólska)- 2 pkt. Następnie uczniowie 

przedstawili scenki, mówiące o tym jak zachować się w trudnej sytuacji. Najwięcej punktów 

dostała klasa Ia (3 punkty), a Ib i Ic po 2 punkty. W trakcie tych dwóch konkurencji 

przedstawiciele klas rysowali plakaty. Dostali jednakową liczbę punktów, po trzy. Ostatnie 

zadanie, jakie mieli wykonać, to odpowiedzieć na 6 pytań. Kinga Jackowska wcieliła się w 

rolę ciekawskiej dziennikarki. Wybrana wcześniej jedna osoba z klasy udzielała odpowiedzi. 

Nie było błędnych odpowiedzi. 

Po zliczeniu punktów na pierwszym miejscu uplasowała się Ia, drugie miejsce klasy Ib i Ic. 

Za każdą z konkurencji pierwszoklasiści dostali nagrody.  

Iza Krupińska IIIc 

 

 

Welcome in our school 

„Don’t worry – be happy… ” 
The school year has Just begun. I wonder how was it... I hope that you are 

relaxed, happy and ready to learn. I am sure that you will enjoy our school. 

Of course, students have rights, but also they have some duties. It is worth 

Od lewej: p. Marta Niedziałkowska, Kinga Jackowska, 
Aleksandra Krzemińska i Monika Witkowska 



remembering. Let me present you our school. 

There is nice atmosphere here. The teachers try to teach us as best as they can. There are 

many extra classes. You already know how to behave properly, so you'd better be polite. There 

are many cultural and sport events organized as well as school rips. Last year our students 

went to the mountains and by the seaside. They were 

very pleased with these trips. 

I wish you follows all The Best! And remember that 

you can always ask for help your older. 

Iza Krupińska IIIc 

PS Don’t get upset because here is really great. :) Don’t give up! 

 

 

"To Janek, a to wszyscy. Poznajcie się" 
Podobnie jak w przypadku przedstawienia sobie ludzi, również wtedy, kiedy trzeba 

wprowadzić do zgranego towarzystwa nową osobę, cały obowiązek spoczywa na tobie. To 

przecież ty znasz zarówno tego "nowego", jak i resztę paczki. Ty 

więc będziesz łącznikiem. Średni stres i spora odpowiedzialność. 

"Nowym" może być dosłownie każdy. Dalej prawie wszystko 

zależy od ciebie. Skoro przyprowadziłeś lub zaprosiłeś kogoś 

spoza kręgu, jesteś odpowiedzialny za jego integrację z grupą i za 

jego dobrą zabawę. Ufff.!! Ale jak to zrobić? Zapewne wiesz co 

nieco zarówno o nowej osobie, jak i o reszcie towarzystwa. 

Wykorzystaj to. Przedstaw ją ogólnie wszystkim, niech nawzajem postarają się zapamiętać 

swe imiona, a potem zaholuj ją przed oblicze kogoś, z kim ma szansę najszybciej nawiązać 

kontakt. To znaczy, że powinieneś spiknąć wędkarza z wędkarzem, skejta z rolkarzem. To 

oczywiście tylko przykłady, jednak osoba wprowadzająca "nowego" musi zachować się 

trochę jak agencja matrymonialna- dobrze kojarzyć ludzi. 

Zapoznaj ich ze sobą, starając się powiedzieć o każdym z nich coś zabawnego  

i jednocześnie merytorycznego. Zadbaj o to aby "Nowy" mógł po pięć minut z kim pogadać, 

by poczuł, że reszta wieczoru nie jest stracona.  

Trzy przykazania 

1. Znajdź chwilę, by dyskretnie szepnąć osobie wprowadzanej do ekipy kilka słów o tym, 

kto jest kim, kto z kim chodzi, itp. To ułatwi poznanie nowego towarzystwa. 

2.Pomóż "Nowemu" skupić uwagę na sobie. Zapowiedz, jakąś wystrzałową anegdotę 

albo niezwykłe zdarzenie, którego byliście uczestnikami, i poproś o jej opowiedzenie. 

3.Jeśli to ty jesteś "Ten Obcy", a twój wprowadzający anioł stróż gdzieś zaginął, nie 

wstydź się powiedzieć:" Kurczę, nie znam tu nikogo, wy też jesteście z tej samej szkoły?" 

Kilka porad 

1.Opowiedz o " Nowym" w jak najbardziej pozytywnym świetle. Zrób z niego bohatera 

lub przytoczoną taką anegdotę z jego udziałem, by od razu zdobył powszechną sympatię. 

2.Nigdy nie zostawiaj "Nowego" swojemu losowi. Może mu się nie udać samodzielna 

integracja z towarzystwem, a Tobie potem będzie wstyd. 

3.Jeśli "Nowy" i reszta towarzystwa są z innych bajek, integracja może się nie powieść. 

Pomyśl o tym wcześniej. Nic na siłę .! 

Radziła Martyna z IIc :) 

 

 

 

 



STARY DOM 

 

Po długich przygotowaniach Pola, Franek i Kuba postanowili wybrać się do starego domu. 

Spotkali się na moście. Kuba wziął latarkę, a Pola czosnek na odstraszenie duchów. 

- Wiem, wiem. To tylko przesąd, ale nigdy nic nie wiadomo... 

- Tylko nie przechodź pod słupem. Ha ha ha! - odezwał się Franek. 

- No co? W horoskopie czytałam, że byki powinny być bardziej ostrożne, bo jak nie, to za 

zakrętem czeka je coś strasznego. 

Poszli w kierunku starego domu. Po chwili byli na miejscu. Teraz muszą tylko przedostać 

się przez szparę w siatce i gąszcz lasu. Franek poszedł pierwszy - był najodważniejszy i nie 

wierzył w żadne duchy. Pola poszła za nim, a Kuba został na czatach. Nagle coś zaszeleściło 

w krzakach. Padli na ziemię. 

- Tylko cicho - szepnął Franek. 

Po chwili zza krzaków wydostali się Olek, Julka i Majka. Pola zdołała wydusić  

z siebie tylko: 

- Co wy tu robicie? To NASZ stary dom! 

- My byliśmy tu pierwsi! - krzyknęła Julka. 

- Idę po Kubę - powiedział znudzony kłótnią dziewczynek Franek. 

- Idę z tobą - odrzekł równie znudzony Olek. 

Wgapione w siebie dziewczyny nie zwróciły na nich uwagi. 

- Zaraz, zaraz... - powiedziała Pola - Co wy tu robicie? Jaki jest wasz cel? 

- Przyszliśmy tu, bo byliśmy ciekawi, co jest w środku, choć ja się trochę bałam - 

odpowiedziała Julka. - Do takich rzeczy stworzone jesteście wy. 

- Oprócz tego chcemy zbadać przeszłość i historię tego domu - dodała Majka. 

- Widzę, że mamy podobne zamiary - odezwała się Pola. 

- Dobra, przestańmy się kłócić! - mądrze powiedziała Majka. 

- Ok. 

Wrócili chłopcy i zaczęli z wielkim przejęciem o czymś rozmawiać. 

- Mam pomysł! - powiedziała Majka. - Chodźmy tam razem! 

- Świetnie! - zawtórowała jej Pola. 

- No, nie wiem... - nieśmiało odrzekła Julka, ale nie miała innego wyboru, więc powlokła się 

za dziewczynkami. 

Chłopcy zajęci rozmową nawet nie zauważyli ich zniknięcia. 

- Tu jest super! - powiedziała Pola. 

- Racja! - zgodziła się z nią Majka. 

- Ja bym tego nie powiedziała - stwierdziła Julka. - Boję się. 

- Właśnie widzę. Aż trzęsiesz się ze strachu. 

- O! Schody! Chodźmy! 

Przerażona Julka powiedziała szybko: 

- Ależ nie! Przecież one są takie słabe i kruche. W każdej chwili mogą się zawalić.  

A poza tym, nie wiadomo, co może być na górze. 

Niestety dziewczyny nie posłuchały jej i poszły na górę. Gdy już tam były, schody zaczęły 

opadać. 

- O kurczę! Chyba już nie zejdziemy - powiedziała Majka. 

- A nie mówiłam? - pochwaliła się Julka. 

Odwróciły się. 

- O nie! To pułapka! 

W tym momencie Pola zerwała się z łóżka. Była cała mokra. Okazało się, że to tylko sen. 

Mimo to postanowiła, że zaprzyjaźni się Majką.  

Ania 



 

Sprzątanie Świata 
W naszym gimnazjum odbyła się akcja “Sprzątanie Świata”. Trwała trzy dni, od 

poniedziałku do środy (14-16 września 2012). 

Kolejne klasy wraz z wychowawcami sprzątały: 

Ia, Ib, Ic- las za ośrodkiem zdrowia; 

IIa- osiedle za starym ośrodkiem zdrowia; 

IIb- osiedle przy ulicy Piaskowej i Olszynowej; 

IIc- teren przy lecznicy; 

IIIa, IIIb, IIIc- las szlaski. 

Warto wspomnieć, że niedługo las szlaski będzie sprzątany przez uczniów całej szkoły. 
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To był niezwykły mecz! 
 

We wtorek 11 września 2012r. w Makowie Mazowieckim mieliśmy okazję obserwować 

zmagania uczennic szkół gimnazjalnych na zawodach w piłce nożnej. 

Przygotowaniem do zawodów zajął się pan Rafał Witkowski. Na turniej pojechało osiem 

dziewcząt: Justyna Wielgolewska, Julita Kołodziejczak, Paulina Karczewska, Dominika 

Lustyk, Joanna Wawrzonkowska, Sylwia Zielińska, Monika Falba, Justyna Bartosiak oraz 

Martyna Czyrsznic. 

W zmaganiach wzięło udział dziewięć drużyn. Nasze reprezentantki zagrały cztery mecze, 

jeden przegrały 2:1, dwa zremisowały 0:0, a dwa wygrały 0:1 z Płoniawami i Szelkowem. Z 

relacji dziewcząt wynika, że to mecz z Płoniawami był niezwykły, ponieważ wygrana z nimi 

przyniosła 4 miejsce. W pierwszych 5 minutach grały dziewczyny z pierwszego składu, czyli 

Justyna Wielgolewska (obrona), Martyna Czyrsznic (obrona), Paulina Karczewska 

(napastnik) i Joanna Wawrzonkowska (napastnik). To właśnie Asia strzeliła bramkę. Niestety 

w pozostałych minutach gry dziewczynom nie przydarzyła się  żadna sytuacja, dlatego trener 

postanowił zmienić cały skład. W dalszej części meczu dziewczyny grały dobrze w obronie i 

nie pozwoliły sobie strzelić bramki.  

To był niesamowity mecz, dzięki któremu nasze gimnazjalistki zajęły 4 miejsce. Tak 

niewiele brakowało do podium. Cieszmy się jednak z tego, co udało się wywalczyć! 

ToŚka 

 

klasa Ib 



Piłka nożna 
19 września 2012 roku odbyły się międzyszkolne eliminacje uczniów gimnazjum w piłkę 

nożną. W rozgrywkach uczestniczyły 3 drużyny: PG Karniewo, PG Krasiniec oraz PG 

Płoniawy. 

Drużynę z Karniewa reprezentowali: Tomasz Nosarzewski, Jakub Przychodzki, Kamil 

Majorkiewicz, Piotr Zając, Paweł Szwejk, Mateusz Piątkowski, Konrad Piątkowski, Piotr 

Ochtabiński , Seweryn Jackowski, Marcin Nosarzewski. 

Grał każdy z każdym 15 minut po sześciu zawodników na boisku. 

W pierwszym meczu pojedynek rozgrywali nasi przeciwnicy czyli drużyna z Krasińca, 

oraz drużyna z Płoniaw. Zwyciężyły Płoniawy 4-0.  

W drugim spotkaniu nasza drużyna miała zmierzyć się z Płoniawami. Byliśmy bojowo 

nastawieni. Już od samego początku zaatakowaliśmy. Po 30 minutach na tablicy widniał 

wynik 5:0 dla gospodarzy. Bramki strzelili: Konrad Piątkowski- 2 , Jakub Przychodzki- 1, 

Piotr Ochtabiński- 2.  

Ostatni mecz rozegraliśmy z Krasińcem. Wygraliśmy 7:0 po zaciętym spotkaniu  Gole 

strzelili: Jakub Przychodzki- 3, Piotr Zając- 1, Konrad Piątkowski- 1, Marcin Nosarzewski-1. 

Dzięki tej wygranej przeszliśmy do finału powiatowych rozgrywek międzyszko lnych  

Piotr Zając 
 

 

Z kamerą na spacerze 
 

 Jest 29 września 2012r. wraz z koleżanką wybieram się na spacer po naszej rodzinnej 

miejscowości - Zelkach Dąbrowych. Mamy ze sobą kamerę, dzięki której będziemy miały co 

wspominać za parę lat. Wiem, wiem...Myślicie sobie, że na wsi nie ma nic ciekawego… 

Wizyta w sadzie 

 Nasz spacer zaczęłyśmy od zajrzenia do niewielkiego sadu. Jabłonie, grusze, śliwy, 

żółto - czerwony dywan na ziemi, pojedyncze owoce, które jeszcze nie spadły z drzew... 

Poczułyśmy się jak w Zaczarowanej Krainie. Nigdy wcześniej nie zwróciłam uwagi na 

wygląd drzew, a po przyjrzeniu się im okazuje się, że w każdym z nich jest coś niezwykłego: 

jedno ma jakiś dziwny kształt, gałęzie innego dotykają ziemi, a kolejne są niezwykle wysokie. 

Wszystko jest piękne, zadbane, interesujące 

Atak żołędzia 

 Następnie udałyśmy się do pobliskiego lasu. Kiedy wchodziłyśmy, coś upadło! 

Dosłownie pięć centymetrów od nas. Przestraszone, odruchowo spojrzałyśmy do góry... No 

oczywiście! Stałyśmy pod wielkim, rozłożystym do połowy ogołoconym dębem, a to, co nas 

„zaatakowało”, to zwykły żołądź.  Bardzo spodobał nam się dźwięk szumiących drzew, 

niby nic niezwykłego, a sprawia, że człowiek uspokaja się, odpręża, nabiera dobrego 

humoru... To jakaś magia... Pół godziny spędzone w lesie, a człowiek czuje się jak nowo 

narodzony. Uważam, że to najlepszy lek na tak zwaną „jesienną depresję”. 

Odpoczynek dla ziemi 

 Idąc drogą, zwróciłyśmy uwagę na pracujących na polach rolników. Ich praca polega 

na przygotowaniu gleby do zimowego odpoczynku, by w przyszłym roku były wysokie plony. 

Podobną pracę wykonują obecnie gospodynie w swoich ogródkach: wykopują warzywa i 

porządkują  swoje „pola”. 

 Gdzieś w oddali widać dym z palonego na kartoflisku ogniska. Wyobrażałyśmy sobie, 

jak smakują ziemniaczki pieczone w ogniu... 

„Kra, kra” 

 Wracając do domów, zwróciłyśmy uwagę na latające nad naszymi głowami gawrony, 



wciąż wydające z siebie głośne, wręcz przeraźliwe „ kra- kra”. Ptaki powoli przygotowują się 

do odlotów z Polski do ciepłych krajów, ponieważ zima w naszej ojczyźnie jest dla nich zbyt 

sroga. 

Efekty pracy 

 Nasz filmik jest naprawdę świetny. Pokazałyśmy, że wieś jest pełna życia niezależnie 

od pory roku. Znajduje się tu mnóstwo wspaniałych miejsc, których do tej pory nie 

doceniałyśmy. Jest tu naprawdę pięknie, wystarczy tylko wyjść z domu i trochę się rozejrzeć. 

Natajka 

 
 

Jak działa łańcuch  przeżycia ? 

 Ocenia się  stan  osoby  poszkodowanej. 

  Jak najszybciej powiadamia się służby specjalistyczne (np. pogotowie ratunkowe) . 

 W czasie oczekiwania na karetkę pogotowia ratunkowego osobę zagrożoną obejmuje 

się opieką. Jednocześnie jak najszybciej zapewnia się tej osobie opiekę specjalistyczną 

(leczenie w oddziale ratunkowym lub innym oddziale szpitala) .  

Każde ogniwo łańcucha przeżycia jest bardzo istotne. Brak któregokolwiek  

z nich powoduje, że łańcuch przestaje działać (np. oceniono stan osoby potrzebującej pomocy, 

ale nie wezwano pogotowia ratunkowego).  

W ratownictwie czas ma ogromne znaczenie. Im szybciej osoba, której życie lub zdrowie 

jest zagrożone, znajdzie się w szpitalnym oddziale ratunkowym ( SOR), tym większe są jej 

szanse na skuteczne leczenie. Im szybciej straż pożarna zostanie zawiadomiona o pożarze i 

uwięzieniu mieszkańców w płonącym budynku, tym większe są ich szanse na ratunek.   

Marta  i Gosia  

 
 

II wojna światowa 
II wojna światowa rozpoczęła się niemiecką agresją na Polskę 1 

września 1939 r. Najeźdźcy mieli zdecydowaną przewagę liczebną oraz 

militarną. Polacy bohatersko stawiali opór Niemcom. Polsce pomocy 

wojskowej nie udzielali sojusznicy: Anglia i Francja. Nie wywiązali się z podpisanych 

wcześniej traktatów. Wkroczenie zbrojne 17IX 1939r.  

Ze strony wschodniej zaatakował nas Związek Radziecki. W tym samym dniu 

prezydent Mościcki oraz naczelny wódz wojska polskiego udali się do Rumunii, w 

obawie przed aresztowaniem władz, gdzie zostali ostatecznie internowani. Agresja 

niemiecko-radziecka przeciwko Polsce była już wcześniej zaplanowana przez 

Niemcy i Związek Radziecki w tajnym porozumieniu Ribbentrop-Mołotow, w którym obie 

strony dokonały podziału wpływów w naszym kraju.   

Kampania wrześniowa zakończyła się przegraną Polaków, a jej konsekwencją był podział 

naszego kraju. Wolność odzyskaliśmy w 1945r.. Niestety nie byliśmy krajem suwerennym i 



Związek Radziecki wprowadził u nas komunizm. Przez długie lata decydował o naszych 

losach. Upadek komunizmu nastąpił w 1989r. 

Dorota Dąbrowska 

 

Witam! 

Kiedy patrzę na inne dziewczyny, wydają mi się takie idealne, ładniejsze, w jakiś sposób 

lepsze ode mnie. Myślę tak, odkąd zaczęłam dojrzewać i spoglądać na siebie z innej strony. 

Czuję się strasznie! Nie mam ochoty z nikim rozmawiać ani wychodzić za próg domu. Bardzo 

proszę o pomoc! 

Zośka 

 

Droga Zośko! 

Okres dojrzewania bywa trudny, ale to akurat dla Ciebie żadna nowina. Przeżywasz to na 

własnej skórze.  Emocje w tym okresie bywają  silne i zmienne, to dlatego tak łatwo łapiesz 

doła! Najlepszym lekarstwem jest rozmowa. Musisz pozbyć sie emocji, wygadać. Jeśli trudno 

Ci rozmawiać na ten temat z kimś, załóż pamiętnik i opisuj wszystko, co jest dla Ciebie 

trudne. Zmień sposób obserwacji siebie i świata, to nie jest tak, że inni są idealni a tylko 

Tobie czegoś brakuje. Każdy ma jakieś wady, słabsze strony. Zacznij się bardziej 

koncentrować na swoich mocnych stronach, bo na pewno je masz! Jeśli Twój negatywny 

nastrój nie minie, przyjdź do pedagoga szkolnego. Wspólnie łatwiej rozwiązać każdy 

problem. 

Pozdrawiam 

Pedagog 

 

 

 

Trzeci alarm 
 

3 października 2012 roku, około godziny 9.15, w Publicznym 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie, zadzwonił dzwonek. Nie 

był to zwykły dzwonek, gdyż zadzwonił trzy razy, to oznaczało alarm 

oznajmujący ewakuację. 

Wszystkie klasy zostały zebrane na dworze, przed budynkiem 

szkoły. Uczniowie byli przejęci, lecz kiedy pojawił się pan 

konserwator z aparatem fotograficznym, wszystko stało się jasne! 

Były to ćwiczenia ewakuacyjne, czyli tylko próba pożaru lub innego zagrożenia. 

Na koniec z wozu strażackiego wysiedli strażacy i doszedł pan wice wójt gminy 

Karniewo. Ogłosił, że była to tylko próba i w planie są kolejne, gdyż ma to uczyć sprawności 

i opanowania paniki w takich sytuacjach. Pani dyrektor gimnazjum również uspokoiła i 

podziękowała za uwagę. Uczniowie wraz z nauczycielami powrócili do klas i normalnie 

prowadzili lekcje.  

 

Agnieszka Michalak z klasy Ia 

 

Paulina na krańcu świata... 
 

Hejka! :D Mam na imię Paulina . W najbliższym czasie 

zajmę się działem związanym z podróżami .  Zacznę od 

najbardziej nam znanego Karniewa, tzn. napisze trochę o 



karniewskim kościele. 

2 maja 1376 r. bp Dobiesław założył parafię. Murowany kościół pod wezwaniem św. 

Stanisława został wzniesiony pod koniec XVI w. Podczas pożaru w 1760 r. został znacznie 

uszkodzony. Odbudowano go dzięki staraniom różańskiego pisarza W. Karniewskiego. 

Budowla jest trzynawowa, utrzymana w stylu gotycko-renesansowym. Ambona i ołtarze 

pozostały w stylu neogotyckim. Ołtarz główny zdobią dwa obrazy: Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem oraz Wszystkich Świętych. Wraz z powstaniem kościoła wybudowano 

kapliczkę, która znajduje się we wsi Malechy przy drodze do Przasnysza. 

W latach 1981-1986 ks. Janusz Sakowski zbudował kościół filialny  

w Łukowie. W latach 1997-2000 w Karniewie zostało wykonane odwodnienie terenu i 

izolacja murów kościoła, a kościół w Łukowie ozdobiono polichromią. Od 1999 r. funkcję 

proboszcza sprawuje ks. Sławomir Filipski, a od 2012 r. wikariuszem został ks. Piotr Gątarek. 

No to tyle. Mam nadzieję, że spotkamy się za miesiąc. :) 

Paulina IIc   

 

 

Wieści szkolne 
3.09.2012 – Początek roku szkolnego. Są trzy klasy pierwsze. Nową panią dyrektor została 

pani Małgorzata Bartosiewicz. 

11.09.2012 – Wywiadówka. 

14 – 16.09.2012 – Sprzątanie świata. 

18.09.2012 – Zawody w piłkę nożną dziewcząt. Nasza drużyna w składzie: Paulina 

Karczewska, Justyna Wielgolewska, Dominika Lustyk, Julita Kołodziejczak, Monika Falba, 

Martyna Czyrsznic, Joanna Wawrzonkowska, Sylwia Zielińska zajęła 4 miejsce! 

Gratulujemy!  

21.09.2012 – Wybory do Samorządu Szkolnego. Przewodniczącą została Izabela Krupińska. 

Opiekunem SU jest pani Magdalena Chojnowska. 

21.09.2012 – Turniej Szachowy w Przasnyszu. Uczestnikom gratulujemy!  

22.09.2012 – XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa. Od nas ze 

szkoły było około 40 osób.  

27.09.2012 – Konkurs o asertywności dla klas I prowadzony przez panią Zenonę Żychowską. 

Zwyciężyła Ia. Gratulujemy 

29.09.2012 – Biegi Przełajowe w Suchych. Naszym poszło wspaniale! Miejsca wyróżniające 

się to: Damian Łuniewski – I, Ewa Rzewnicka – I, Dominika Lustyk – II, Mateusz Piątkowski 

– VI, Monika Pyra – XII, Justyna Bartosiak – XV. Gratulujemy!  

<obrotna> 

 

 

BIERZMOWANIE – SAKRAMENT 

 DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
 

Sakrament Ducha Świętego 

Zapraszam do zamyślenia nad poniższą mozaiką trzech elementów. 

Chrystus trzy lata prowadził działalność nauczycielską. Ewangeliści wspominają o 

tłumach słuchających Jego nauk. Gdybyśmy jednak sądzili, że działalność nauczycielska 

Chrystusa była pochodem ulubieńca mas, bylibyśmy w błędzie. Jezus wielokrotnie skarżył 

się na swoich słuchaczy, że „mają uszy ale nie słyszą, mają oczy ale nie widzą". Siła 

rozpraszająca uczniów musiała być wielka, skoro Chrystus do Apostołów powie: «Czy i wy 

chcecie odejść?» Opowiedzenie się Apostołów za Jezusem nie było tak jednoznaczne. 



Świadczy o tym zaparcie się Św. Piotra, czy zachowanie się pozostałych Apostołów po 

pojmaniu Chrystusa. O jakimś odruchu obrony Jezusa ze strony Jego dawnych słuchaczy nie 

ma w Ewangeliach żadnej wzmianki. O atmosferze panującej wśród Apostołów wiele mówi 

stwierdzenie św. Jana, że Dwunastu zaryglowało drzwi „z obawy przed Żydami". Ewangelie 

w paru miejscach poświadczają fakt duchowego załamania najbliższych uczniów Chrystusa. 

Przykładem mogą być dwaj uczniowie idący do Emaus. Być może bojąc się konsekwencji 

przynależności do grona uczniów Ukrzyżowanego, uciekają z Jerozolimy. Dołącza się do 

nich Nieznajomy. Nawiązuje się rozmowa, z której tchnie rozczarowanie: „A myśmy się 

spodziewali..." 

Dzieje Apostolskie czynią nas świadkami niezwykłego wydarzenia, które miało miejsce 

w Jerozolimie wokół Wieczernika w dniu Zesłania Ducha Świętego. Do zgromadzonego 

tłumu przemówił Piotr: „Mężowie izraelscy... słuchajcie tego, co mówię: Jezusa 

Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, 

cudami i znakami, jakich Bóg dokonał przez Niego wśród nas, o czym sami wiecie, tego 

Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami 

bezbożnych do krzyża i zabiliście". 

Przedziwne, ten, który nie miał odwagi przy służącej przyznać się do Jezusa, tutaj ma 

odwagę publicznie głosić Jego śmierć i Zmartwychwstanie, co więcej ma odwagę oskarżać 

Sanhedryn, choć wie, że ci ludzie, mają władzę go uwięzić, a nawet skazać go na śmierć. 

Skąd u Piotra i Apostołów taka przemiana, która sprawiła, że gdy zostali ubiczowani, 

„cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa"? Odpowiedź na to pytanie 

zawierają słowa Piotra: „Jezus, któregoście zabili, zmartwychwstał, widzieliśmy Go, 

rozmawialiśmy i jedliśmy z Nim" i ten to Jezus zesłał na Apostołów obiecanego Ducha 

Świętego. Apostołowie, mimo że wiedzieli, że Chrystus zmartwychwstał, dopiero po 

Pięćdziesiątnicy mieli odwagę odryglować drzwi, wyjść z Wieczernika i głosili Chrystusa. 

Narysuj wiatr — poprosił ojciec swego synka, licząc na to, że dziecko nie potrafi szybko 

tego narysować, a przez to on będzie miał chwilę dla siebie. Jakże wielkie było jego 

zdziwienie, gdy po chwili dziecko przyszło z narysowanymi, wiszącymi na sznurze, 

suszącymi się prześcieradłami, odchylonymi w sposób charakterystyczny  

w jednym kierunku. Dziecko znakomicie wyraziło prawdę, że wiatr można narysować 

pokazując skutki, które powoduje. Tak samo jest z opisem Zesłania 

Ducha Świętego, widzimy Jego skutki. Ducha Świętego opisujemy poprzez skutki Jego 

działania. 

Zestawione powyżej sceny z życia apostołów, jedne pełne bojaźni, inne tchnące odwagą, 

ilustrują działanie Ducha Świętego. Duch Święty tchnie i my widzimy Jego owoce. On tchnie 

i skutkiem tego jest każde dobro w świecie. To On uzdalnia do czynienia dobra, wierności 

prawdzie, „patrzenia najpierw na wolę Boga a dopiero potem na wolę króla", jak to było w 

życiu św. Tomasza More'a. To On sprawia, człowiek „nie czyni tego co zabrania prawo Boże, 

chociaż dopuszcza to prawo ludzkie" — jak to stwierdził Jan Paweł II w Krakowie. 

To, co przeżyli Apostołowie i Jerozolima w 50 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa, 

uobecnia się każdorazowo w sakramencie bierzmowania. 

Pomyśl: Pewno nie raz czułeś strach, obawę. Brak ci było odwagi stanąć  

w obronie słabszego, obronie prawdy, dobra... Apostołowie też się lękali... Tak jak na 

apostołów zstąpił Duch Święty i przemienił ich, tak samo i na ciebie w dniu twojej 

Pięćdziesiątnicy zstąpi Duch Mocy i Mądrości, Duch Odwagi... 

ksiądz Piotr 

 

 

 

 



Otaczający mnie świat 
 

Wokół mnie dużo nowych twarzy. Niektórych znam ze szkoły podstawowej. Uczę się i 

poznaję, jak postępować z nowymi nauczycielami, bo niestety – skończyły się beztroskie lata 

podstawówki. Myślałam, że gorzej przyjmę gimnazjum. Nie jest tak źle 

. Teraz dopiero odkrywam, jakie naprawdę są moje zainteresowania i 

ulubione lekcje.  

Budynek gimnazjum jest duży, więc  zdarzyło mi się pomylić, gdzie 

mam zajęcia. Raz myślałam, że jestem na piętrze i wchodzę do biblioteki. 

Niechcący weszłam na stołówkę, chociaż nieraz już tam byłam…  

Nie da się ukryć, że w gimnazjum jest dużo więcej prac domowych. 

Często samą pracę domową odrabia się kilka godzin! Może jednak 

przyzwyczaimy się do tego trybu pracy, bo inaczej nie da się przeżyć. 

Ciągle piszę o szkole, a przecież wrzesień, to nie tylko nauka! To też piękny miesiąc, kiedy 

lato zmienia się w kolorową jesień. Tę wczesną lubię najbardziej. Liście zmieniają barwę, jest 

kolorowo i w ogóle wczesna jesień jest ciekawa. Chcę więc przekonać tych, którzy nie lubią 

września, że jest to naprawdę piękny miesiąc i można dostrzec w nim wiele pozytywnych 

cech. 

Korzystajmy z pogody – 

 Agnieszka Michalak kl. Ia 

 


